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Periodieke drooglegging
van ondiepe vijvers
Wat met libellen, waterkevers en waterwantsen?
FRANK VAN DE MEUTTER, ROBBY STOKS & LUC DE MEESTER

‘Leven en laten leven’ zou het credo van een Vlaamse natuurbeheerder kunnen en moeten zijn. Jammer

genoeg kan natuur in Vlaanderen vaak niet meer zonder een steuntje onder de vorm van een aangepast

beheer. Ondiepe vijvers bijvoorbeeld worden nog steeds op grote schaal bedreigd door eutrofiëring, met

een groot verlies van biodiversiteit tot gevolg. Met vereende krachten proberen terrein-, water- en

milieubeheerders het tij te keren, maar zijn we wel altijd goed bezig? Steeds vaker worden

geëutrofieerde ondiepe vijvers drooggezet, om zo opnieuw kansen te geven aan de natuur. Maar grijpt de

natuur deze kansen ook?

7(1):4-9

PERIODIEKE DROOGLEGGING VAN ONDIEPE VIJVERS FRANK VAN DE MEUTTER, ROBBY STOKS

& LUC DE MEESTER

Inleiding
Natuurbeheer is een praktijk die historisch
vooral ontwikkelde rond terrestrische habi-
tats en moerassen, en minder rond open
water (bvb.Hermy et al. 2004).Recent groei-
de het besef dat ook open wateren zoals
ondiepe vijvers en meren, erg gebaat zijn bij
beheer. Aquatische habitats in West-Europa
hebben de voorbije decennia sterk te lijden
onder eutrofiëring, dikwijls gepaard met ver-
troebeling, als gevolg van inspoelende voe-
dingsstoffen (stikstof, fosfor) vanuit omlig-
gende landbouwgronden of door lozingen
van industrieel of huishoudelijk afvalwater.
In tegenstelling tot diepe meren waar voe-
dingsstoffen gedeeltelijk wegzinken, is er in
ondiepe vijvers een intense interactie tussen
de waterkolom en de vijverbodem,waardoor
voedingsstoffen voortdurend beschikbaar
blijven (Scheffer 1998). Bovendien worden
ondiepe meren gekenmerkt door twee alter-
natieve stabiele toestanden: een heldere,
waterplantenrijke toestand bij lage voedsel-
rijkdom en een troebele, waterplantenloze
toestand bij hoge voedselrijkdom (Declerck
et al. 2006). Doordat interne stabiliserende
mechanismen bestaan bij elke toestand, is
het niet voldoende om de belasting met voe-
dingsstoffen te verlagen om weer een hel-
derwatertoestand te bekomen, maar is een

extra, drastische beheersmaatregel nodig
(bvb. actief biologisch beheer; zie Declerck et
al. 2006). Tijdelijke droogleggingen, waarbij
sediment kan compacteren en de vijverbo-
dem stikstof aan de lucht kan vrijzetten
(denitrificatie), zijn een beproefd onderdeel
van de schoktherapie om de helderheidstoe-
stand van een ondiepe vijver te doen
omslaan. Toch zijn tot op heden de effecten
van deze drastische maatregel voor slechts
een beperkt aantal soortengroepen (vis,
waterplanten, zoöplankton) gekend.
Ondiepe vijvers vormen een erg soortenrijk
ecosysteem en zijn hierdoor van groot
belang voor regionale biodiversiteit (Jeppe-
sen et al. 1998, De Meester et al. 2005).
Bovendien kunnen ondiepe vijvers ook een
belangrijke invloed uitoefenen op de nabije
terrestrische fauna en flora, doordat een
groot aantal aquatische organismen (vnl.
insecten) een deel van hun leven buiten het
water doorbrengt (Knight et al. 2005). Het is
dus van groot belang te weten hoe vijverher-
stel door droogzetting de lokale fauna en flo-
ra beïnvloedt. Droogzettingen hebben van-
zelfsprekend een ogenblikkelijk sterk nega-
tief effect op de lokale biodiversiteit. Voor
ondergedoken waterplanten en zoöplankton
(een verzamelnaam voor watervlooien en
aanverwante soortgroepen) wordt echter

doorgaans snel een sterke toename in soor-
tenrijkdom en biomassa vastgesteld na een
tijdelijke droogzetting (Hough et al. 1991,
Arnott en Yan 2002). Beide organismengroe-
pen beschikken immers over droogteresis-
tente, dormante ruststadia, die toelaten om
ongunstige periodes te overbruggen en die
bij gunstige omstandigheden aanleiding
kunnen geven tot een nieuwe, rijke gemeen-
schap. Bij ondergedoken waterplanten zijn
sedimentcompactatie, het verdwijnen van
bodemwoelende vis en een verbeterde
waterhelderheid sleutelfactoren die de aan-
zet geven tot de herkolonisatie.Bij zoöplank-
ton zijn vooral het verschijnen van water-
planten en het verdwijnen van hun belang-
rijkste predator (vissen) belangrijk. Voor het
overige aanzienlijk deel van de biodiversiteit
in ondiepe vijvers is echter amper iets gewe-
ten over het effect van de gevoerde droog-
zettingen. Omdat deze organismen door-
gaans niet over droogteresistente stadia
beschikken is hun respons minder voorspel-
baar, en mogelijk sterk verschillend van die
bij waterplanten en zoöplankton.
Het natuurreservaat De Maten te Genk/Die-
penbeek is een typisch voorbeeld van een
verbonden vijversysteem zoals we in grote
delen van Europa terugvinden. Door het
afdammen en indijken van drie parallelle
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beekjes tijdens de Middeleeuwen ontston-
den vertakte ketens van verbonden, ondiepe
vijvers (Daniëls 1998). Beekwater stroomt
aan de oostzijde het gebied in, verloopt dan
van vijver tot vijver via een ingenieus sys-
teem van overlopen, en verlaat het gebied
aan de westzijde (Figuur 1). Zoals de meeste
van deze systemen was De Maten lange tijd
in gebruik als visvijvercomplex, zodat cycli-
sche droogleggingen (toendertijd om de vis
te oogsten) al van oudsher werden toegepast
(Dewyspelaere 1994). Nadat de viskweek-
praktijken hier eind vorige eeuw uitdoofden,
lagen deze vijvers een tijdlang onbeheerd,
totdat Natuurpunt dit beheer weer oppikte,
vooral met het oog op sedimentcompacta-
tie en het creëren van geschikte habitat voor
typische venoevervegetaties. Doordat het
gebied een belangrijk toevluchtsoord is voor
macroinvertebraten zoals libellen, waterke-
vers en waterwantsen (o.a. Roose & van Bol
1960, Van de Meutter 2003) onderzochten
wij de effecten van droogzettingen op deze
organismengroepen.

Methodiek
Tijdens herstelwerkzaamheden in het kader
van het LIFE-project ‘Vengebieden in de
Kempen’ (1998-2002) werden in twee
opeenvolgende jaren (2001, 2002) alle 34
vijvers van De Maten eenmaal een tijdlang ’s
winters drooggezet. Gedurende deze perio-
de (2001-2003) werden zes vijvers driemaal
jaarlijks (mei, juli, september) bemonsterd
voor macroinvertebraten (Figuur 1). Alle zes
de vijvers werden drooggezet van november
2001 tot maart 2002. We beschikken dus
over staalnames van het jaar vóór de droog-
zettingen en de twee jaren na de droogzet-

tingen. Doordat alle vijvers in het gebied tij-
dens de studieperiode drooggezet werden,
kunnen we de geobserveerde patronen bij
drooglegging doorheen de tijd niet toetsen
aan patronen in onbeheerde vijvers, om zo
reële effecten van leeglating te kunnen
onderscheiden van natuurlijk variatie door-
heen de tijd.Als controle gebruikten we daar-
om een set van drie vijvers die een jaar eer-
der (herfst 2000 tot lente 2001) tijdelijk was
drooggelegd. Hoewel deze vijvers niet de
onbehandelde nulsituatie weergeven, laat
een vergelijking met deze drie vijvers toch
toe het effect van drooglegging te onder-
scheiden van andere algemene jaar-tot-jaar
variatie.

Macroinvertebraten werden bemonsterd met
een steeknet (maaswijdte 500 μm) langsheen
een vast traject per vijver en nadien gedetermi-
neerd tot op familie, uitgezonderd waterkevers
(inclusief larven) die tot op genus en libellen en
waterwantsen die tot op soort gedetermineerd
werden. Tegelijk met het bemonsteren van de
invertebraten werden ook een aantal omge-
vingsvariabelen gemeten waarvan geweten is
dat ze mogelijk het voorkomen van de inverte-
braten beïnvloeden: pH, waterhelderheid, phy-
toplankton densiteit (als chlorophyll a), bedek-
king door waterplanten, de densiteit van vissen
in het het open water (pelagiaal) en in de oever-
zone (littoraal). Dit om na te gaan in hoeverre
veranderingen in omgevingsvariabelen die
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Figuur 1. Overzicht van het verbonden vijversysteem in het natuurreservaat De Maten te Genk. De zes bestudeerde
vijvers zijn aangegeven in donkerblauw, de drie controlevijvers in lichtblauw. In = waterinlaat, uit = wateruitlaat.

Bij langdurige droogleggingen ontwikkelen zich al na enkele maanden uitbundige
vegetaties op de vijverbodem (zicht op vijver ‘Olewyerken 2’, De Maten, juli 2002.

foto: Frank Van de Meutter).

Na de droogleggingen in De Maten ontwikkelden zich vaak uitbundige
onderwatervegetaties. De foto toont een massale bloei van Gewoon blaasjeskruid
Utricularia vulgaris in een vijver waar de plant voorheen slechts beperkt voorkwam

(vijver ‘Soor Weyer’, De Maten, juli 2002. foto: Frank Van de Meutter).



mogelijk samengaan met de vijverleegzetting
de waargenomen patronen bij macroinverte-
braten kunnen verklaren.De densiteit aan juve-
niele vis in de oeverzone werd bepaald aan de
hand van hun aantallen aanwezig in semikwan-
titatieve vangsten met een steeknet.Tenslotte
beschikken we ook over semi-kwantitatieve vis-
vangsten in het pelagiaal (vijf dubbele schietfui-
ken/vijver) voor 1998 en 2002 die ons toelaten
de algemene evolutie van het pelagiaal visbe-
stand op te volgen.
In dit artikel bespreken we in detail de resulta-
ten voor libellen,waterkevers en waterwantsen.
Voor elk van deze soortgroepen bekeken we het
effect van de droogzettingen op hun talrijkheid,
taxonrijkdom en diversiteit (Shannon-Wiener).
Hierna volgden meer gedetailleerde multivari-
ate analyses waarbij we voor elke van deze groe-
pen soortverschuivingen in relatie tot de droog-
legging evalueerden.

Resultaten & bespreking
Omgevingsvariabelen
De meeste onderzochte omgevingsvariabe-
len vertoonden geen of geen consistente
veranderingen na de droogzetting. Uitzon-

deringen waren de bedekking door water-
planten en de densiteit aan vissen in het lit-
toraal. Ondergedoken waterplanten namen
sterk toe in het eerste jaar na de droogzet-
ting, maar namen ook weer af in het tweede
jaar.De bedekking door drijvende waterplan-
ten, daarentegen, bleef vrijwel onveranderd
gedurende de drie onderzoeksjaren. De den-
siteit aan jonge vis in de oeverzone nam logi-
scherwijze zeer sterk af het eerste jaar na de
droogzetting,maar nam weer sterk toe in het
tweede jaar.Een vergelijking van gestandaar-
diseerde fuikvangsten in het pelagiaal uit
2002 (het jaar net na de droogzetting) met
fuikvangsten uit 1998 (voor de droogzetting)
toonde een sterke afname in het aantal en
de biomassa van vissen in alle vijvers.

Macroinvertebraten
Voor een meer uitgebreid overzicht en specifie-
ke analyses voor totale taxonomische rijkdom
van macroinvertebraten verwijzen we naar Van
de Meutter et al. (2006, 2007). Hieronder vol-
gen de gedetailleerde resultaten voor libellen,
waterkevers en waterwantsen.

Libellen
Zowel de soortenrijkdom, de diversiteit als de
abundantie van libellen namen toe na de vijver-
leegzettingen.De grootte van de toenames,het
exact patroon overheen de jaren en de deelne-
mende soorten verschilden echter naargelang
het seizoen (mei, juli, september).
In de mei-staalname vóór de leegzettingen
domineerden ‘lentesoorten’ de gemeen-
schap. ‘Lentesoorten’ (bvb. soorten van de
genera Anax, Coenagrion en Ischnura) zijn
soorten die ontwikkelen tot een volgroeide
larve gedurende de zomer en herfst en een
metamorfose tot libel ondergaan de daarop-
volgende lente,of meerdere jaren nodig heb-
ben om tot een volwassen libel te ontwikke-
len. Het jaar na de droogleggingen waren de
‘lentesoorten’ quasi verdwenen, en werden
grote aantallen zogenaamde ‘zomersoorten’
aangetroffen (Figuur 2). ‘Zomersoorten’
(bvb. Aeshna, Lestes, Sympetrum) overwinte-
ren als ei (of als volwassen libel zoals de Brui-
ne winterjuffer Sympecma fusca, zie Box 1),
ontwikkelen tijdens de lente en zomer tot
een volgroeide larve en sluipen uit als vol-
wassen libel in de zomer. In het tweede jaar

Box 1: Bruine winterjuffer
De bruine winterjuffer Sympecma fusca
stond tot voor kort op de Vlaamse Rode Lijst
in de categorie ‘bedreigd’ (De Knijf & Anselin
1996), maar evolueerde recent, mogelijk als
gevolg van enkele warme jaren, tot een
‘momenteel niet bedreigde soort’ (De Knijf
et al. 2006). Deze juffer is als sinds de jaren
’50 doorlopend aanwezig in De Maten (gege-
vens databank Gomphus) en vormde er één
van de curiosa binnen de libellenfauna.Na de
leeglatingen in De Maten wist deze soort zich
spectaculair uit te breiden binnen het gebied,
met een verdubbeling van het aantal bestu-
deerde bezette vijvers, en een vertienvoudi-
ging van de densiteiten aan (grotendeels uit-
sluipklare) larven (Figuur A). In drie vijvers
waar de droogzettingen reeds een jaar eer-
der gebeurden, vonden we geen plotse toe-
name van het aantal larven en bezette vijvers
van 2001 op 2002, wat duidelijk suggereert
dat de leeglatingen de direct aanleiding
waren voor de toename.Bovendien liggen de
larvendensiteiten in deze drie vijvers van bij
de eerste waarnemingen (dus net na hun
leeglating in 2000) op hetzelfde hoge peil als
in de bestudeerde vijvers bereikt werd na de
leeglating in 2001 (13.8 ± 5.8 larven per
staalname). Tijdens het hoogtepunt in de
abundantie van de bruine winterjuffer in De
Maten werden op enkele warme julidagen
honderden net uitgeslopen bruine winterjuf-

fers waargenomen die zich met de wind vele
honderden meters (kilometers?) lieten mee-
voeren (waarnemingen Frank Van de Meut-
ter). Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de
sterke populatiegroei tengevolge de droog-
zettingen in De Maten zich ook ver buiten de
grenzen van het natuurgebied liet voelen.Dit
suggereert dat een geschikt beheer in dit ene
gebied ook ver daarbuiten kan leiden tot een
verhoogde soortenrijkdom.Al in het tweede
jaar na de droogzetting observeerden we in
beide vijvergroepen een daling van de larven-
densiteit, wat aantoont dat het effect tijde-
lijk was. Latere losse waarnemingen toonden
een verdere terugval aan tot de oorspronke-
lijke lage densiteiten. Waarschijnlijk is de

spectaculaire toename van vis, en de hoge
densiteiten aan lentesoorten vanaf 2003
hier de oorzaak van.
Winterjuffers (Sympecma sp.) vormen zoals
de naam het zegt een buitenbeentje binnen
onze libellenfauna, doordat ze als volwassen
juffer de winter doorkomen en in het voor-
jaar (eind maart-mei) copuleren en eileggen.
Terwijl de meeste andere libellen als larve in
het water zitten, zitten winterjuffers dus vei-
lig voor de winterse leegzitting, zodat zij als
eersten (samen met de soorten die als
droogteresistent ei overwinterden) de habi-
tat kunnen herkoloniseren.Dit levert hen het
enorme voordeel op dat zij op dat moment
de grootste aanwezige libellenlarven zijn.
Libellenlarven zijn immers geduchte kanni-
balen.Dit illustreert het belang van de timing
van een leeglating, en toont aan dat berede-
neerde ingrepen de beheerder kunnen toela-
ten om een soortspecifiek beheer te voeren.

Figuur A. Veranderingen in de larvendensiteit
(+ standaardfout; staande balkjes) en het percentage

bezette vijvers (stippellijn, Ntot = 6) van de Bruine

winterjuffer Sympecma fusca in De Maten in 2001-
2003. Staalnames van mei en juli werden

samengenomen. De verticale zwarte lijn geeft het
tijdstip van droogzetting weer.
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De bruine winterjuffer Sympecma fusca, een soort die
profiteerde van de vijverleeglatingen (foto: Diane

Appels).
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na de drooglegging waren zowel lente- als
zomersoorten erg abundant.Op Figuur 2 valt
op dat geen enkele soort het beter deed vóór
de drooglegging dan in het eerste jaar na de
drooglegging. Lentesoorten (Ischnura/Coe-
nagrion) deden het wel beter in 2001 dan in
2002, maar toch het best in 2003.

Hoewel het gissen is naar de precieze mecha-
nismen achter deze patronen, kunnen we een
paar zeer aannemelijke hypothesen naar voor
schuiven. Ten eerste vertonen libellenlarven in
hoge mate kannibalisme, voornamelijk naar
kleinere individuen (Hopper et al. 1996).Wan-
neer zomersoorten in het vroege voorjaar uit
het ei komen worden ze geconfronteerd met de
dan al veel grotere larven van lentesoorten, en
worden waarschijnlijk sterk gepredeerd (Stoks
& McPeek 2003).Doordat de lentesoorten door
de winterse droogleggingen selectief verwijderd
werden, konden de zomersoorten – bevrijd van
deze predatiedruk – beter overleven in het eer-
ste jaar na droogzetting.Een tweede mechanis-
me dat waarschijnlijk bijdroeg is het verschil in
gevoeligheid aan vis tussen lente- en zomer-
soorten. Zomersoorten hebben een erg korte
larvale periode en zijn daardoor genoodzaakt
actiever op zoek te gaan naar voedsel (Stoks &
Johansson 2000).Hierdoor zijn ze echter gevoe-
liger aan predatie door vis, zodat ze er vaak niet
of weinig samen mee voorkomen (bvb. de
meeste Lestes soorten).De afname in vispreda-
tiedruk, zowel door een directe afname van vis
als door een toename van waterplanten die voor
schuilgelegenheid zorgen (Crowder & Cooper
1982), was voor libellen waarschijnlijk de
belangrijkste oorzaak van hun toename in abun-
dantie en soortenaantal (Zimmer et al. 2000).
Doordat zomersoorten maar kort in het water

zijn, vonden we amper (juli) of geen (septem-
ber) verschuiving in de soortensamenstelling
van de libellenlarvengemeenschap terug later
op het seizoen in het eerste jaar na droogzet-
ting. Globaal genomen is dit resultaat specta-
culair,want het toont aan dat alle lentesoorten
in staat waren de drooggezette vijvers erg snel
(enkele maanden) na inundatie opnieuw te
koloniseren.

Waterkevers
Waterkevers namen als groep toe over de
drie jaren heen, en ook het aantal aanwezige
genera nam gemiddeld toe. Deze positieve
trend was aanwezig in mei en juli, maar bleef
uit in september. Het exact patroon over de
jaren heen verschilde naargelang het sei-
zoen.
In mei merkten we een significante toename
van acht waterkevergenera in 2003, het
tweede jaar na de drooglegging (Figuur 3).
Eén genus (Rhantus) nam zelfs al sterk toe in
het eerste jaar na de droogleggingen. Opval-
lend was dat geen enkel genus het slechter
deed dan in 2001.De kevergemeenschappen
in juli verschilden sterk tussen de drie jaren,
en elk jaar had kenmerkende genera. Statis-
tisch verschilde 2003 het meest van de ande-
re twee jaren.
Waterkevers kennen hun grootste abundan-
ties en diversiteit in visloze habitats, waar-
schijnlijk omdat hun vrij grote larven een
geliefkoosd voedsel zijn van vis (Fairchild et
al. 2000). Mede door hun groot dispersiever-
mogen (Fairchild et al. 2000) namen hun
aantallen en generarijkdom snel toe nadat
het visbestand gedecimeerd werd. Een
mogelijk scenario van het verloop in de
kevergemeenschap ziet er als volgt uit. Kolo-

nisatie had een merkbaar effect op de
gemeenschap vanaf juli 2002, een half jaar
na het hervullen van de vijver, wanneer tal
van niet eerder waargenomen genera opdui-
ken. Het hoogtepunt in generarijkdom en
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Larve van de Gewone pantserjuffer Lestes sponsa, een
typische zomersoort die sterk positief reageerde op de

vijverdroogleggingen (foto: Frank Van de Meutter).

Bij de heidelibellen Sympetrum werd een toename
vastgesteld na de vijverdroogleggingen bij de

algemene Bruinrode en/of Steenrode heidelibel
Sympetrum striolatum/vulgatum. Andere aanwezige
heidelibellen werden mogelijk ook positief beïnvloed,
maar werden in te lage aantallen aangetroffen om dit
te kunnen aantonen (foto toont larve van Bloedrode
heidelibel Sympetrum sanguineum) (foto: Frank Van

de Meutter).

Jaar

-1 0 1

A
an

ta
lle

n
pe

r
st

aa
ln

am
e

0

10

20

30

40

50 Haliplus
Acilius
Cybister
Hyphydrus
Laccophilus
Rhantus
Enochrus
Hydrobius
Laccobius

Figuur 3. Verloop van de gemiddelde aantallen (+ standaardfout) van negen
waterkevergenera van één jaar vóór (–1) tot één jaar na de drooglegging van de zes

bestudeerde vijvers in De Maten. Waterkevers namen als groep toe en ook het aantal
aanwezige genera nam gemiddeld toe.

Jaar
-1 0 1

A
an

ta
lle

n
pe

r
st

aa
ln

am
e

0

10

20

30

40

Coenagrion/Ischnura
Lestes sponsa
Sympecma fusca
Sympetrum striolatum/vulgatum
Aeshna cyanea/mixta

Figuur 2. Verloop van de gemiddelde aantallen (+ standaardfout) van vijf
libellentaxa van één jaar vóór (-1) tot één jaar na de drooglegging van de zes
bestudeerde vijvers in De Maten. De afgebeelde libellentaxa verklaarden een

beduidende hoeveelheid variatie tussen de verschillende jaren in een voorafgaande
redundantie analyse.



8 Natuur.focus A RT I K E L S
7(1):4-9

PERIODIEKE DROOGLEGGING VAN ONDIEPE VIJVERS FRANK VAN DE MEUTTER, ROBBY STOKS

& LUC DE MEESTER

aantallen (mogelijk na lokale reproductie)
werd echter pas de daaropvolgende lente
bereikt. Enkele maanden later, in juli van het
tweede jaar, was er echter al een sterke
terugval ten opzichte van 2002. Het is gissen
naar de oorzaken, maar waarschijnlijk begon
vispredatie toen al een sterke invloed uit te
oefenen op de waterkevergemeenschap,
aangezien deze toen alweer in hoge densitei-
ten voorkwamen. Er was één genus van
waterkevers (Noterus) dat een licht negatie-
ve trend overheen de jaren liet noteren. Dit
genus bestaat uit twee algemene soorten die
goed in staat zijn voor te komen met vis, en
mogelijk minder goed disperseren, wat hun
afname kan verklaren. Een andere mogelijk-
heid is dat Noterus competitief zwakker is
dan de meeste andere waterkevers.

Waterwantsen
Waterwantsen vertoonden een ingewikkel-
de trend doorheen de jaren. De hoofdlijnen
zijn dat soortenrijkdom toenam na de droog-
legging, maar weer afnam naar het oor-
spronkelijk niveau in juli en september 2003.
Tegelijk met de afname aan soortenrijkdom

in het tweede jaar was er een sterke afname
in aantallen, die echter ook opviel in de vij-
vers die een jaar eerder leeggezet waren. Het
is dus niet meteen duidelijk of deze aantals-
afname, en mogelijk hiermee gerelateerd de
afname in soortenrijkdom, verband houdt
met een proces inherent aan de droogleg-
ging. De multivariate analyses konden geen
beduidende verschuivingen in soortensa-
menstelling van de gemeenschap aantonen.
Er was wel een trend naar een toename van
een aantal soorten die vrij typisch zijn voor
visloze habitats (Sigara lateralis, S. nigroline-
ata). Samengevat werden voor de gemeen-
schap als geheel geen signifcante verande-
ringen genoteerd.Toch lijkt de droogzetting,
en vermoedelijk het sterk inperken van het
visbestand, de kolonisatie van enkele extra
soorten vergemakkelijkt te hebben, wat tot
een tijdelijke, lichte toename van de soor-
tenrijkdom leidde.

Enkele bedenkingen bij
droogzettingsbeheer van
ondiepe vijvers
Vijverdroogzettingen kunnen een eutrofe en
door vis overbevolkte vijver (tijdelijk) terug-
brengen naar een voor de meeste invertebra-
ten veel gunstigere waterplantenrijke hel-
derwatertoestand.Anderzijds impliceert een
droogzetting de eliminatie van (een groot
deel van) de aanwezige macroinvertebraten-
gemeenschap. In deze studie vonden wij een
grotendeels positief effect van vijverdroog-
zettingen op de soortenrijkdom van libellen,
waterkevers en waterwantsen. Dit leidt tot
de verrassende conclusie dat deze groepen
quasi onmiddellijk (her)koloniseren, en dat
habitatkwaliteit waarschijnlijk de enige limi-
terende factor was waardoor ze voorheen
ontbraken. Sommige soorten bezitten

droogteresistente stadia (bvb. enkele Odo-
nata), zodat herkolonisatie evident is; ande-
ren moeten de habitat van elders herkoloni-
seren. Bedenk wel dat de hier bestudeerde
soortgroepen gemiddeld allemaal erg goede
disperseerders zijn, en dat minder goede dis-
perseerders (bvb. waterslakken, kreeftachti-
gen, …) mogelijk meer nadeel ondervinden
van droogleggingen.
Het is ook de vraag of deze bevindingen alge-
meen gelden. De Maten is een gebied met
een extreme connectiviteit tussen de vijver-
habitats, zowel door de vijververbindingen,
als door de korte afstanden tussen de vijvers.
Bovendien laat het groot aantal vijvers toe
dat er cyclisch kan leeggezet worden, zodat
steeds een aantal onbeheerde vijvers in de
buurt aanwezig zijn (zoals ook tijdens deze
studie). De omstandigheden voor (her)kolo-
nisatie zijn hierdoor optimaal,want de mees-
te soorten bezitten nabije tijdelijke refugia
van waaruit ze kunnen (her)koloniseren.
Wanneer vijvers niet verbonden zijn, wan-
neer de vijvers verder uit elkaar liggen, of
wanneer alle lokale vijver(s) samen leegge-
laten worden, is de kans dat een soort verlo-
ren gaat door droogzettingen vermoedelijk
veel groter. We verwachten wel een zekere
balans tussen beide processen: verbonden
vijvers zullen immers vaker moeten worden
leeggezet, omdat de effecten van de droog-
zetting (daling visbestand, daling nutriën-
tenbelasting) sneller teniet worden gedaan
door de instroom van voedselrijk water en
doordat vis de mogelijkheid heeft om de her-
vulde vijvers zeer snel opnieuw te kolonise-
ren. In deze studie lijkt een terugval in de her-
wonnen rijkdom aan invertebraten reeds
ingezet vanaf het tweede jaar na de droog-
zetting. De open verbindingen met visrijke
waterlopen, en het uitblijven van specifieke
maatregelen om zoöplankivore vis te onder-
drukken (bvb. bepotingen met snoek,
Declerck et al. 2006) zijn hier waarschijnlijk
niet vreemd aan. In meer geïsoleerde, niet-
verbonden vijvers kan het effect van een
droogzetting vermoedelijk langer aanhou-
den, zodat de noodzaak van een nieuwe
droogzetting zich pas later weer opdringt, en
er meer tijd is voor de soorten om de betrok-
ken vijvers te herkoloniseren.
Een belangrijk facet van droogzettingsbe-
heer blijkt bovendien de timing ervan, door-
dat ze toelaat om een specifiek deel van de
fauna te bevoordelen. Bij de keuze van de
timing van een droogzetting moet een ter-
reinbeheerder zich ten volle bewust zijn van
de gevolgen ervan, en deze opportuniteit
maximaal in het voordeel van de doelsoor-
ten benutten.

Het Zwartvoetje Sigara lateralis is een typische soort
van visloze plassen die duidelijk toenam na

droogzettingen (foto: Roeland Libeer).

Geelgerande waterkever Cybister lateralimarginalis (foto: Yves Adams/Vildaphoto).
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SUMMARY BOX:
VAN DE MEUTTER F., STOKS R. & DE MEESTER L. 2008. Impact of periodi-
cal drainage of shallow ponds on aquatic Coleoptera,Hemiptera and
Odonata. Natuur.focus 7(1): 4-9. [in Dutch]

Temporal drainages are increasingly used worldwide as part of a
management to restore turbid,eutrophicated shallow ponds to their
original vegetated clear water state.Although this practice has been
proven successful for eradicating excess and undesired fish and to
restore underwater vegetations and zooplankton communities, the
effects on other organism groups are still largely understudied.This
study investigated the effect of a winterly drainage of more than 30
connected ponds at the nature reserve ‘De Maten’ on aquatic Cole-
optera, Hemiptera and Odonata. We found that all three groups
showed clear responses to pond drainage, and their communities on
average shifted to a more diverse and taxon rich state.Based on their

autoecological background, we hypothesize that important struc-
turing mechanisms that caused the shift in community compositi-
on were the release from predation by fish, the increase in under-
water vegetation, and the temporal release from interspecific inter-
actions within some groups (e.g. cannibalism in odonates).We con-
clude that the drainage of shallow, eutrophicated ponds will increa-
se local biodiversity of aquatic Coleoptera, Hemiptera and Odona-
ta.We, however, warrant for extrapolation to more isolated systems
and less mobile organisms, where (re)colonization after drainage
management may be restricted. We also observed signs of a rapid
relapse to the original less diverse state. Repeated but phased drai-
nages may be needed in connected systems to overcome the detri-
mental effects of inflowing nutrients and fish,whereas the high con-
nectivity allows for desired organisms to recolonize from temporal
refuges.

DANK:
Willy Peumans en Natuurpunt vzw gaven de toestemming en hun
volle medewerking voor dit onderzoek, waarvoor dank.

Referenties
Arnott S.E. & Yan N.D. 2002. The influence of drought and re-acidification on zooplankton emergence

from resting stages. Ecological Applications 12: 138-153.
Corbet P.S. 1999. Dragonflies: Behaviour and Ecology of Odonata. Harley Books, Great Horkesley, 829 pp.
Crowder L.B. & Cooper W.E. 1982 Habitat structural complexity and the interaction between bluegills

and their prey. Ecology 63: 1802-1813.
Daniëls L. 1998. Kansen voor natuurbehoud en-herstel. Natuurreservaten 20: 4-7.
Dewyspelaere J. 1994. Ruimte voor boomkikkers en woudaapjes. Natuurreservaten.
Declerck S.,Van de Meutter F. & De Meester L. 2006. Ondiepe vijvers en meren: ecologische achtergron-

den en beheer. Natuur.focus 5: 22-29.
De Knijf G. & Anselin A. 1996. Een gedocumenteerde rode lijst van de libellen van Vlaanderen. Medede-

ling van het Instituut voor Natuurbehoud IN.M.1996.4. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 90 pp.
De Knijf G., Anselin A., Goffart P. & Tailly M. (red.) 2006. De libellen (odonata) van België:Verspreiding -

evolutie - habitats. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 368 pp.
De Meester L., Declerck S., Stoks R., Louette G., Van de Meutter F., De Bie T., Michels E. & Brendonck L.

2005. Ponds and pools as model systems in conservation biology, ecology and evolutionary biology.
Aquatic Conservation-Marine and Freshwater Ecosystems 15(6): 715-725.

Fairchild G.W., Faulds A.M. & Matta J.F. 2000. Beetle assemblages in ponds: effects of habitat and site age.
Freshwater Biology 44: 523-534.

Hermy M., De Blust G. & Slootmaekers M. 2004. Natuurbeheer. Davidsfonds, Leuven. 451 pp.
Hopper K.R., Crowley P.H. & Kielman D. 1996. Density-dependence, hatching synchrony and within-

cohort cannibalism in young dragonfly larvae. Ecology 77: 191-200.
Hough R.A.,Allenson T.E. & Dion D.D. 1991.The response of macrophyte communities to drought-indu-

ced reduction of nutrient loading in a chain of lakes.Aquatic Botany 41: 299-308.
Jeppesen E., Sondergaard M. & Christofferson K. 1998.The structuring role of submerged macrophytes in

lakes. Springer Verlag, New York. 423 pp.
Knight T.M., McCoy M.W., Chase J.M. McCoy K.A. & Holt R.D. 2005.Trophic cascades across ecosystems.

Nature 437: 880-883.
Morin P.J. 1984. Odonate guild composition: experiments with colonization history and fish predation.

Ecology 65: 1866-1873.
Roose G. & van Bol P. 1960. Genk. Belgische Nationale vereniging der leraren in de biologie. 123 pp.
Scheffer M. 1998. Ecology of Shallow Lakes. Chapman and Hall, London.
Stoks R. & Johansson F. 2000. Trading off mortality risk against foraging effort in damselflies that differ

in life cycle length. Oikos 91: 559-567.
Stoks R. & McPeek M.A. 2003. Predators and life histories shape Lestes damselfly assemblages along a

freshwater habitat gradient. Ecology 84: 1576-1587.
Van de Meutter F. 2003. 150 jaar libellengeschiedenis in De Maten (Genk): een reis doorheen de tijd.

Gomphus 19: 79-89.
Van de Meutter F., Stoks R. & De Meester L. 2006. Rapid response of macroinvertebrates to drainage

management of shallow connected lakes. Journal of Applied Ecology 43: 51-60.
Van de Meutter F., Stoks R. & De Meester L. 2007. Het effect van vijverdroogzetting op macroinvertebra-

tengemeenschappen in ondiepe, verbonden vijvers.Water (www.tijdschriftwater.be)
Zimmer K.D., Hanson M.A. & Butler M.G. 2000. Factors influencing invertebrate community structure in

prairie wetlands: a multivariate approach. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 57: 76-
85.

AUTEURS:
Frank Van de Meutter, Robby Stoks en Luc De Meester zijn
respectievelijk postdoctoraal onderzoeker (FWO-
Vlaanderen) en professoren aan het Laboratorium voor
Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie van de
Katholieke Universiteit Leuven.

CONTACT:
Frank Van de Meutter, Laboratorium voor Aquatische
Ecologie en Evolutiebiologie, K.U.Leuven, Ch.
Debériotstraat 32, 3000 Leuven. E-mail:
frank.vandemeutter@bio.kuleuven.be

De Soor weyer, één van de drie controlevijvers, drooggelegd van herfst 2000 tot lente 2001 (foto: Iwan Lewylle).
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