
VLAAMS DRIEMAANDELI JKS  T I JDSCHRIFT  OVER NATUURSTUDIE  & -BEHEER –  APRIL  -  MEI  -  JUNI  2008 –  JAARGANG 7 –  NUMMER 2
VERSCHIJNT IN MAART, JUNI, SEPTEMBER EN DECEMBER

Natuur.focus
Vegetatieveranderingen

in het Meerdaalwoud

Natuurherstel

in de Kraenepoel
Hoe biodiversiteit meten?

Studie

Afgiftekantoor
Antwerpen X

P209602

Toelating – gesloten verpakking

Retouradres: Natuurpunt,
Coxiestraat 11,
2800 Mechelen



Grootschalig natuurherstel in de
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De ecologische kwaliteit van stilstaande wateren in Vlaanderen is in het algemeen nog steeds

ondermaats.Vooral eutrofiëring heeft deze systemen sterk beïnvloed, met het verdwijnen van vele

plant- en diersoorten tot gevolg. Herstel van gedegradeerde wateren is vaak niet eenvoudig en valt

bovendien niet altijd te rijmen met andere gebruiksfuncties. Dit artikel belicht het herstel van de

Kraenepoelvijver te Aalter. Dankzij het uitgebreide wetenschappelijke onderzoek en opvolging dat de

ingrepen begeleidde, vormt dit project een uniek referentiekader voor het huidige en toekomstige

herstelbeheer van zoetwatergebieden in Vlaanderen.
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Inleiding
Eutrofiëring is één van de belangrijkste
oorzaken van het ecologische verval van
vele plassen, vijvers en meren in Vlaande-
ren. Een verhoogde aanvoer van voedings-
stoffen leidt tot de omvorming van helde-
re plassen, met uitgebreide en diverse
waterplantenvegetaties, tot troebelwa-
terplassen met jaarlijks terugkerende
algenbloeien, waar de waterplantenvege-
taties sterk verarmd tot zelfs helemaal
verdwenen zijn. Tegenwoordig worden in
Vlaanderen veel inspanningen geleverd
om het tij te doen keren (Denys 2007),
niet in het minst dankzij het toegenomen
maatschappelijke draagvlak voor het
instandhouden, creëren en herstellen van
natuurwaarden in ons cultuurlandschap.
Ook de Europese Kaderrichtlijn Water, die
stelt dat tegen 2015 alle Europese wate-
ren minstens een goede ecologische kwa-
liteit moeten bereiken, zorgt voor de nodi-
ge stimulansen. Dit betekent immers dat
er, behalve wat de hydromorfologie
betreft, hooguit van een geringe afwijking
ten opzichte van de niet door menselijke
activiteiten beïnvloede toestand sprake
mag zijn. Helaas volstaat het niet altijd
om enkel de aanvoer van voedingsstoffen
sterk te verminderen. Uitgebreide en dure

ingrepen zijn soms nodig om tot een duur-
zaam herstel te komen. Eén van de groot-
ste en best gedocumenteerde herstelpro-
jecten in Vlaanderen is dat van de
geëutrofieerde Kraenepoelvijver, waar
recent aanzienlijke inspanningen werden
geleverd om de voormalige ecologische
kwaliteit en biodiversiteit te herstellen.

De Kraenepoel in
het verre verleden
De Kraenepoel is een naar Vlaamse begrip-
pen vrij grote (22 ha) en ondiepe plas vlak-
bij de gemeente Aalter, die sinds 1957 in
twee delen verdeeld is door de aanleg van
een lage dam (Figuur 1, 2). Het waterpeil
vertoont grote jaarschommelingen (enke-
le tientallen cm) en de diepte van de vijver

Figuur 1. Situering van de Kraenepoelvijver te Aalter, Oost-Vlaanderen.
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varieert van ongeveer 0,5 tot 1,25 meter.
Beide vijverhelften staan zo goed als door-
lopend met elkaar in verbinding doordat
de scheidingsdam het grootste gedeelte
van het jaar plaatselijk overstroomd wordt
(Hoste 2001). De vijver is gegraven in de
middeleeuwen, wellicht bij winning van
veldsteen, of misschien ook wel klei of
zand (Daels 1956, 1962), en behoorde tot
het toenmalige Bulskampveld, een uitge-
strekt en zandig gebied van Brugge tot Aal-
ter, met bossen, heidevelden, wat schrale
landbouwgrond en tientallen vijvers. Deze
zwak gebufferde vijvers met eerder voed-
selarm water werden in het verleden
gebruikt als viskweekvijvers (Verhoustrae-
te 1959), waarbij de vijvers regelmatig
werden leeggelaten om de vis (voorname-
lijk Karper Cyprinus carpio) te oogsten. Het
droogleggen zorgde voor mineralisatie van
de bovenste sliblaag, waardoor nutriënten
uit de vijvers konden verdwijnen. Dankzij
de bodemgesteldheid en het regelmatig
droogleggen werden de vijvers geken-
merkt door een zeer diverse en vrij unieke
flora, aangepast aan voedselarm, zwak
gebufferd water. In de tweede helft van de
negentiende eeuw werden in de geregeld
droogvallende oeverzone van de Kraene-
poel ondermeer Moerasweegbree Baldel-

lia ranunculoides, Oeverkruid Littorella

uniflora, Moerassmele Deschampsia seta-

cea, Gesteeld glaskroos Elatine hexandra,
Naaldwaterbies Eleocharis acicularis,Veel-
stengelige waterbies Eleocharis multicau-

lis, Armbloemige waterbies Eleocharis

quinqueflora, Moerashertshooi Hypericum

elodes, Snavelzegge Carex rostrata, Draad-
zegge Carex lasiocarpa en Klein glidkruid
Scutellaria minor aangetroffen, terwijl in
het water ook Waterlobelia Lobelia dort-

manna, Teer vederkruid Myriophyllum

alterniflorum, Drijvende waterweegbree
Luronium natans en enkele krans- en glans-
wieren groeiden (Vander Meersch 1874).
De Kraenepoel had ook een unieke en zeer
diverse sierwieren- en watervlooienge-
meenschap (Luyten 1934, Van Oye &
Evens 1941).

Evolutie van de waterkwaliteit
De historische gegevens over de waterkwa-
liteit in de Kraenepoel zijn beperkt. Over de
negentiende eeuw is enkel indirecte infor-
matie voorhanden. Aan de hand van de dia-
tomeeëngemeenschappen die werden aan-
getroffen op tussen 1853 en 1924 ingeza-
melde water- en oeverplanten,werd de zuur-
tegraad tijdens die periode geschat. De
mediane pH-waarde tijdens deze periode
bedroeg ongeveer 7,3 met uitschieters tot
5,1 en 7,7 (Denys et al. 2005), wat aangeeft
dat de Kraenepoel ook in die tijd een dyna-
misch systeem was. Deze sterke variatie in
pH bleek ook uit de pH-metingen door Luy-
ten (1934) en Van Oye & Evens (1941) tij-
dens de jaren ’20 en ’30 van de twintigste
eeuw (Figuur 3 a,b). Het geregeld leeglaten
van de vijver in het kader van het toenmali-
ge beheer als viskweekvijver zou hiervoor
een verklaring kunnen vormen. Ook de dikke
laag sterk gecompacteerd slib, van vermoe-
delijk hoge ouderdom, die bij de ontslibbing
van de noordelijke vijverhelft in 2000 werd
aangetroffen, noopt tot enige nuancering
met betrekking tot het traditionele referen-
tiebeeld van een voedselarme vijver met een
zandige, slibvrije bodem (Hoste 2001). Dit
bleek ondermeer ook uit de aanwezige sier-
wierenflora (zie verder) waar de (beperkte)
aanwezigheid van oligotrafente soorten
(kenmerkend voor voedselarm water) wel-
licht eerder in verband stond met het perio-
diek droogleggen van de vijver, dan met een
stabiele oligotrofe situatie (mededeling Jos
Gysels). Het stopzetten van het specifieke
beheer vanaf het midden van de twintigste
eeuw, de aanvoer van voedselrijk water via

Figuur 2. De Kraenepoel door de jaren heen: van de ‘mesotrofe’ toestand (a: het ‘Aalters Bad’ aan de Westoever recht

tegenover de villa rond 1930, b: zicht ter hoogte van de toevoerbeek rond 1970), met een sterke ontwikkeling van

riet, waartussen evenwel nog typische waterplanten floreerden, tot de eu- tot hypertrofe toestand, met eerst nog

een sterke ontwikkeling van voornamelijk drijvende waterplanten, zoals Veenwortel en Witte waterlelie (c: ter

hoogte van de uitloopconstructie in 1976), die evenwel nadien bijna geheel verdwenen (d: zicht ter hoogte van de

toevoerbeek in 2000). (foto’s: a. onbekend, b. Ivan Hoste, c. Robert Hozee, d. Jeroen Van Wichelen)

Figuur 3. Evolutie van een aantal belangrijke abiotische variabelen zoals pH (a,b) en de nitraatconcentratie (c,d), in

het water van beide vijverhelften van de Kraenepoel.
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het Bloembeekske (intensief gebruik van
meststoffen, lozing van ongezuiverd huis-
houdelijk afvalwater), verhoogde atmosferi-
sche stikstofdepositie en de toename van
bladval in de vijver door bebossing in de
onmiddellijke nabijheid, hadden verstrek-
kende gevolgen. Het min of meer voedselar-
me en licht zure tot circumneutrale water
werd geleidelijk voedselrijker en op de
bodem van de Kraenepoel stapelde zich een
dikker wordende laag organisch materiaal
op. Deze eutrofiëring leidde in de loop van de
twintigste eeuw tot een verregaande verar-
ming van de waardevolle flora en geassoci-
eerde fauna. Kenmerkend voor deze eutro-
fiëring was ondermeer een toename van de
pH tijdens het laatste kwart van de twintig-
ste eeuw, vooral tijdens de zomerperiode
(Figuur 3 a,b). Deze hoge pH-waarden ston-
den in verband met de intense fotosynthese
die gepaard gaat met het optreden van
algenbloei, in dit geval vooral van coccale
groenwieren en cyanobacteriën (Hoozee
1978, Van Vooren 1984, Van Wichelen et al.
2000). Deze bloeien waren het resultaat van
een jarenlange accumulatie van grote hoe-
veelheden voedingsstoffen.

De Kraenepoel voor het herstel
Vlak voor de herstellingswerken werd in de
vijver veel vis aangetroffen, vooral in de zui-
delijke helft (385 kg ha-1), waar bodemom-
woelende Brasem Abramis brama mee ver-
antwoordelijk was voor de vertroebeling van
de waterkolom. In de noordelijke helft, waar
het water doorgaans wat helderder was, was
de visbiomassa veel lager (37 kg ha-1), met
een groter aandeel van Zeelt Tinca tinca,
Snoek Esox lucius en Karper, en een numerie-
ke dominantie van Baars Perca fluviatilis

(Declerck & De Meester 2000). Enkel in de
noordelijke vijverhelft werden nog onderge-

doken planten aangetroffen van vooral Sche-
defonteinkruid Potamogeton pectinatus

(eerder typisch voor voedselrijke omstandig-
heden), maar de totale vegetatie bedekte
evenwel minder dan de helft van de opper-
vlakte (Figuur 4). Van de elf kensoorten van
de Oeverkruidklasse die ooit in de Kraene-
poel zijn aangetroffen, werden er vlak voor
de herstellingswerken slechts drie terugge-
vonden, namelijk Gesteeld glaskroos, Naald-
waterbies en Knolrus Juncus bulbosus

(Figuur 5). Ze groeiden nu samen met soor-
ten van eutrofe en ruderale milieus, zoals
Pitrus Juncus effusus, Wolfspoot Lycopus

europaeus, Gele waterkers Rorippa amphi-

bia, Liesgras Glyceria maxima, Moerasver-
geet-mij-nietje Myosotis scorpioides en
Veerdelig tandzaad Bidens tripartita (Hoste
2001).

Grootschalige
herstelmaatregelen
Bij het herstel van geëutrofieerde meren
tracht men in eerste instantie de aanvoer van
voedingsstoffen maximaal terug te dringen.
Dit kan door het verbeteren van de kwaliteit
van het aangevoerde water of door de toe-
stroom van vervuild oppervlaktewater te
verhinderen. In meren die langdurig geëutro-
fieerd zijn, dient men ook de vrijstelling van
opgeslagen voedingsstoffen uit het sedi-
ment te verhinderen, wat meestal een
gedeeltelijke of gehele ontslibbing vereist
(Gulati & van Donk 2002). Door deze maat-
regelen krijgt het fytoplankton minder kans
om zich te ontwikkelen en het water te ver-
troebelen, waardoor waterplanten weer
mogelijkheden krijgen om te groeien. Veelal
is echter een bijkomende reeks van maatre-
gelen ('biomanipulatie') noodzakelijk. Dit
behelst meestal het afvissen van het groot-
ste deel van het zoöplanktonetende (juve-
niele) en bodemomwoelende (Brasem, Kar-
per) visbestand, eventueel in combinatie
met een bepoting van visetende vis (Snoek),
zodat de aangroei van jonge visjes onder
controle kan worden gehouden (Lammens et
al. 1990, Meijer et al. 1999). Deze ingrepen
bevorderen het tot stand komen van een hel-
dere toestand door het verhogen van de
graasdruk van zoöplankton op het fytoplank-
ton, een verminderde resuspensie van
bodempartikels en een geringere afgifte van
nutriënten aan de waterkolom (Havens
1993, Breukelaar et al. 1994).Voor een meer
uitgebreide bespreking van de ecologie en
het herstel van ondiepe meren verwijzen we
naar Declerck et al. (2006).

Figuur 4. Relatieve bedekking van de voornaamste waterplanten tijdens de zomer net voor, één (2001), twee (2002)

en zes jaar (2006) na de aanvang van de herstellingswerken in de Kraenepoel.

Figuur 5. De belangrijkste in de Kraenepoel aanwezige vertegenwoordigers van de Oeverkruidklasse, met Gesteeld

glaskroos (a, tussen Waternavel), Naaldwaterbies (b) en Knolrus (c), die voor de herstellingswerken vooral op de

dam nog relictpopulaties vormden en na de herstellingswerken stelselmatig konden uitbreiden, of die opnieuw

verschenen, zoals Moerashertshooi (d). (foto a: Ivan Hoste; b-d: Jeroen Van Wichelen)

N: noordelijk gedeelte

Z: zuidelijk gedeelte
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In 1998 ging een LIFE-project van start met
als algemeen doel het behoud, de bescher-
ming en het herstel van de Kraenepoel en
omgeving als voedselarm, structuurrijk eco-
systeem en dit door randvoorwaarden te
scheppen voor een spontaan herstel van fau-
na en flora.Met financiële steun van de Euro-
pese Unie, de Vlaamse Gemeenschap (Afde-
ling Natuur) en de gemeente Aalter werden
hiertoe, onder wetenschappelijke begelei-
ding, uitgebreide herstellingswerken uitge-
voerd.
In 2000 werd het verontreinigde Bloem-
beekske omgeleid en werd de vijver droog-
gelegd, waarbij alle vis werd verwijderd.
Omdat de mogelijkheden voor (her-) koloni-
satie vanuit de omgeving door de typische
flora van weleer beperkt leken, werd de aan-
wezigheid van kiemkrachtige diasporen
onderzocht door middel van laboratorium-
proeven en door de kieming ter plaatse na te
gaan. Van de doelsoorten kwamen hierbij
enkel Gesteeld glaskroos en Naaldwaterbies
tot kieming. In het noordelijke deel bleek
Knolrus de hoofdmoot van de kiemkrachtige
zaden voor zijn rekening te nemen, in het zui-
delijke deel was dit Rode ganzenvoet Cheno-

podium rubrum (Van Wichelen et al. 2003,
Bossuyt et al. 2007). Kiemplantjes van ver-
dwenen vertegenwoordigers van de typische
flora werden niet waargenomen. Men kon
hieruit niet afleiden dat er geen kiemkrach-
tige zaden van deze soorten meer in het sedi-
ment van de Kraenepoel aanwezig waren,
maar wel kon besloten worden dat hun zaad-
voorraad wellicht zeer klein en sterk geloka-
liseerd was. Een selectieve ontslibbing, waar-
bij zones met kiemkrachtig zaad van deze
soorten werden behouden, was dan ook niet
mogelijk. Na een aantal weken indrogen
werd het meeste sediment uit de noordelij-
ke helft verwijderd (Figuur 6). Ook werden
zachtglooiende oevers aangelegd en werden
overhangende bomen en takken gekapt om
bladval in de vijver te verminderen. Na de
herstellingswerken liet men beide vijverhelf-
ten weer op spontane wijze vollopen met
grond- en regenwater, al duurde het nog tot
januari 2003 vooraleer de scheidingsdam
gedeeltelijk opnieuw onder water kwam te
staan. In het noordelijke deel werd Snoek uit-
gezet. De sliblaag in het zuidelijke deel werd,
na een nieuwe drooglegging, pas in de zomer
van 2002 verwijderd.

Resultaten
Waterkwaliteit

De uitgevoerde herstellingswerken brachten
in beide vijverhelften ingrijpende verande-
ringen teweeg. In de noordelijke vijverhelft
werden opnieuw lagere pH-waarden waar-

genomen en was er tot 2004 een dalende
trend zichtbaar (Figuur 3 a,b). Momenteel
blijkt de zuurtegraad zich te stabiliseren rond
pH 6. De drastische grondwerken leidden in
deze vijverhelft gedurende het eerste jaar na
de ontslibbing tot een afname van de water-
helderheid, maar nadien werd het water
opnieuw helder. Dit hield mogelijk verband
met een toegenomen bedekking door sub-
merse planten en een afname van de hoe-
veelheid filamenteuze draadalgen, die nog
altijd abundant aanwezig waren vlak na de
ontslibbing. Gedurende 2007 werd evenwel
opnieuw een verhoging van de hoeveelheid
gesuspendeerd materiaal vastgesteld. Door
het hydrologische isolement van de vijver
neemt het bufferend vermogen stelselmatig
af, wat wordt weerspiegeld in een lage alka-
liniteit (in 2006-2007 tussen 0,06 en 0,10
meq L-1). De orthofosfaatconcentratie daal-
de sterk tot waarden onder 40 μg P L-1. Ook
de nitraatconcentraties verminderden in
eerste instantie, maar in de winters van
2003-2004 en 2006-2007 werden weer
hogere maxima opgemeten (Figuur 3 c,d). In
de zuidelijke vijverhelft werden in grote lij-
nen dezelfde vaststellingen gedaan, met uit-
zondering van de periode na de eerste droog-
legging (2001-2002). Oxidatiereacties in de
toen nog aanwezige sedimenten, in combi-
natie met de afwezigheid van bufferend
oppervlaktewater, leidden tot een plotse en
sterke pH-daling (tot 3,2) en de vrijstelling
van grote hoeveelheden ammonium (Van
Wichelen et al. 2007a,b). Dit sterk verzuur-
de,ammoniumrijke water bleef aanwezig tot
de ontslibbing in de zomer van 2002, waar-

na de pH geleidelijk herstelde en stabiliseer-
de rond een waarde van 6. Vooral in dit vij-
vergedeelte werd na 2000 een merkelijke
verbetering van de waterhelderheid vastge-
steld, hoewel in 2007 opnieuw een verslech-
tering optrad. Opwerveling door vissen lijkt
onwaarschijnlijk als oorzaak, want uit visbe-
monsteringen uitgevoerd in 2006 bleek de
afwezigheid van sterk benthivore soorten als
Brasem en Karper (Louette et al. 2006).

Submerse vegetatie

Na een overgangsjaar met veel draadalgen
(Oedogonium, Zygnema) werd in 2002 in de
noordelijke vijverhelft een duidelijke uitbrei-
ding van de nog aanwezige vertegenwoordi-
gers van de Oeverkruidklasse waargenomen
(Figuur 4). Moerashertshooi werd in 2001
voor het eerst sinds 1994 opnieuw waarge-
nomen en ook enkele Glanswieren (Nitella

flexilis, N. translucens) hadden zich toen
opnieuw gevestigd. In 2003 werd de vesti-
ging en kortstondige uitbreiding van Pilvaren
Pilularia globulifera vastgesteld in beide vij-
verhelften.Tijdens de verzuring van de zuide-
lijke vijverhelft in 2001-2002 werd er nau-
welijks vestiging van waterplanten vastge-
steld, maar nadien koloniseerden ze geleide-
lijk ook deze vijverhelft. In de zomer van 2006
waren beide vijverhelften voor meer dan
60% bedekt met een vegetatie van voorna-
melijk Naaldwaterbies en Gesteeld Glas-
kroos, terwijl Moerashertshooi zich sterk had
uitgebreid in de oeverzone van beide vijver-
helften. Draadalgen (Zygnema) bleven aan-
wezig, maar vormden geen zichtbare bedrei-
ging voor de ondergedoken vegetaties.

Figuur 6. De Kraenepoel tijdens de herstellingswerken van 2000-2002. (a) de sliblaag vlak na het aflaten van het

water, (b) het afgraven van de sliblaag in de noordelijke vijverhelft tot op het minerale substraat, met op het slib een

massale ontkieming van voornamelijk Knolrus en Goudzuring, (c) de zuidelijke vijverhelft na de volledige

verwijdering van de sliblaag, en (d) het massale opduiken van Modderzwavelkop (Psilocybe subericea) in het najaar

van 2002 na de opschoning van de zuidelijke vijverhelft. (foto’s: Jeroen Van Wichelen)
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Sierwieren

Sierwieren staan omwille van hun zeer spe-
cifieke vereisten bekend als heel gevoelige
indicatoren van kwetsbare zoetwatermi-
lieus. Ondermeer vanwege hun korte gene-
ratietijd reageren deze micro-organismen, in
tegenstelling tot hoger ontwikkelde planten
en dieren, vrij snel op wijzigingen in het
milieu, waardoor ze een belangrijke signaal-
functie hebben (Coesel 1998a). De Wilde-
man (1896) publiceerde als eerste een lijst
van lagere planten uit de Kraenepoel, waar-
in onder andere 18 sierwieren zijn vermeld,
bijna alle indicatief voor oligo- tot meso-
troof, zuur water. Gegevens over het aantal
en tijdstip van de staalnamen werden even-
wel niet vermeld (Van Oye & Evens 1941),
zodat het niet duidelijk is in welke mate deze
lijst een compleet beeld geeft van de sierwie-
renflora op het einde van de negentiende
eeuw. De hoogste diversiteit aan sierwieren
werd waargenomen in de jaren ‘30 van de
twintigste eeuw. De sierwierenflora van de
Kraenepoel werd in die tijd zeer intensief
onderzocht. In 71 stalen, die werden verza-
meld tussen april 1929 en oktober 1938,
werden toen 138 soorten (177 taxa inclusief
variëteiten), behorend tot 18 genera terug-
gevonden (Van Oye & Evens 1941). Deze
hoge diversiteit was niet enkel het resultaat
van de lange waarnemingsperiode, want in
de afzonderlijke stalen werden gemiddeld
tien taxa aangetroffen met zelfs een maxi-
mum van 53 taxa in september 1931. Het
genus Closterium was het best vertegen-
woordigd met 41 taxa, gevolgd door Cosma-

rium (40 taxa) en Staurastrum (29 taxa).
Daarnaast waren ook de genera Euastrum

(13 taxa), Staurodesmus (11 taxa) en Micras-

terias (10 taxa) goed vertegenwoordigd. Het
eutrofiëringsproces was al duidelijk ingezet,
want de hoge soortenrijkdom werd in ver-
band gebracht met de mesotrofe (over-
gangs)fase waarin de Kraenepoel zich toen
(vermoedelijk reeds langer) bevond. In deze
periode had een groot aantal soorten van
alkalisch, voedselrijker water de sierwieren-
gemeenschap vervoegd, terwijl anderzijds
een gedeelte van de oorspronkelijk Kempisch
aandoende gemeenschap was verdwenen.
Zo werden vier soorten van vóór 1896
nadien nooit meer waargenomen.Vooral het
hoge aantal Closterium soorten werd aan-
zien als een indicatie voor een stijgende pH,
die toen gemiddeld ongeveer 7 bedroeg, en
toenemende eutrofiëring. In 1976 was het
aantal soorten aanzienlijk afgenomen. Over
een heel jaar gespreid werden toen 20 soor-
ten waargenomen (Hoozee 1978), voorna-
melijk behorend tot de genera Cosmarium

(6), Staurastrum (6) en Closterium (5).Voor-

al de oligotrafente, acidofiele soorten waren
verdwenen en enkele eutrafente, alkalifiele
soorten doken voor het eerst op. Tussen
augustus 1983 en april 1984 werden slechts
twee soorten sierwieren genoteerd,namelijk
Closterium limneticum en Staurastrum tetra-

cerum (Van Vooren 1984), beide algemeen in
alkalisch, eutroof water (Coesel 1998a). In
het jaar vóór de herstellingswerken werden
tussen juni 1999 en juni 2000 drie soorten
Closterium, twee soorten Cosmarium en
twee soorten Staurastrum waargenomen
(Van Wichelen et al. 2000), alle eveneens
typisch voor het plankton van voedselrijk,
alkalisch water (Coesel 1998a). De gemid-
delde zeldzaamheid van de aangetroffen
taxa tijdens het laatste kwart van de twintig-

ste eeuw was dan ook minimaal (Figuur 8).
Het herstel van de sierwierenflora verliep in
de eerste jaren na de herstellingswerken vrij
langzaam. In eerste instantie doken alleen
enkele nieuwe of sinds 1978 verdwenen
soorten Closterium en Cosmarium op en
werd het genus Pleurotaenium (vanaf 2001)
opnieuw waargenomen. De eutrafente soor-
ten, die de sierwierengemeenschap typeer-
den vlak voor de herstellingswerken, werden
nadien niet meer waargenomen.Vanaf 2002
kwamen er enkele sinds lang verdwenen taxa
bij. Zo werd in 2002 het genus Teilingia

opnieuw aangetroffen en vanaf 2003 het
genus Staurodesmus. Vanaf 2004 nam de
diversiteit toe tot 20 soorten en waren de
genera Actinotaenium, Cilindrocystis,

Figuur 7. Enkele typische algen (sierwieren (a-h) en een glaucofyt (i)) die recent werden waargenomen in de

Kraenepoel. (a) Cosmarium reniforme var. reniforme, (b) Cosmarium formosulum, (c) Cosmarium contractum

var. contractum, (d) Cosmarium regnellii var. regnellii, (e) Micrasterias papillifera var. papillifera,

(f) Pleurotaenium trabecula, (g) Closterium lunula var. biconvexum, (h) Euastrum denticulatum, (i) Glaucocystis

nostochinearum tussen filamenten van Oedogonium undulatum. Maatstreepjes a-c, e, i: 50 μm; d: 10 μm; f,

g: 100 μm; h: 25 μm. (foto’s: Jeroen Van Wichelen, m.b.v. Leitz Diaplan lichtmicroscoop en Olympus DP50 digitale camera)
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Euastrum, Hyalotheca, Penium en Roya voor
het eerst sinds de jaren ’30 van de vorige
eeuw opnieuw aanwezig. Tussen mei 2006
en mei 2007 (zes jaar na de start van de her-
stellingswerkzaamheden) werden reeds 44
soorten sierwieren aangetroffen (53 taxa
inclusief variëteiten), waaronder voor het
eerst weer vertegenwoordigers van de gene-
ra Micrasterias en Spondylosium. De genera
Cosmarium en Closterium bleven het soor-
tenrijkst, met respectievelijk 21 en 14 soor-
ten. Staurastrum-soorten werden niet meer
waargenomen, wat een aanwijzing zou kun-
nen zijn voor de overgang van een voorna-
melijk planktonische sierwierengemeen-
schap, met typisch kleinere, ruderale soorten
uit de genera Closterium en Staurastrum,
naar een eerder perifytische/benthische
gemeenschap, met een groter aandeel van
grote, traaggroeiende genera zoals Micraste-

rias en Pleurotaenium.De meeste waargeno-
men taxa (70%) zijn typisch voor oligo- tot
mesotrofe wateren, terwijl de helft (51%)
van de taxa eerder zuurminnend is. Vooral
van het genus Cosmarium werden echter nog
heel wat triviale taxa aangetroffen, zoals C.

formosulum, C. reniforme en C. regnellii

(Figuur 7). Individuen van Closterium incur-

vum, C. jenneri, Euastrum denticulatum en
Staurodesmus extensus waren het talrijkst
aanwezig. De plotse en sterke toename van
de sierwierendiversiteit, met de aanwezig-
heid van enkele kenmerkende taxa van voed-
selarme, zwakzure wateren, zoals Micrasteri-

as papillifera, Closterium lunula, C. kuetzingii

en Euastrum denticulatum (Figuur 7), wijst
op een toegenomen stabiliteit van het sys-
teem. Vooral het opnieuw opduiken van
Micrasterias papillifera is hoopgevend voor
de toekomst van de Kraenepoel, aangezien
deze soort in Nederland wordt beschouwd
als dé doelsoort voor licht zure wateren
(Coesel 2001a). Micrasterias papillifera is in

België een vrij zeldzame pioniersoort van
diverse voedselarme tot matig voedselrijke
waters (Gysels 2005), o.a. ook in plagplekken
en schraallanden (mededeling Jos Gysels). In
het recente verleden werd ze niet (meer)
waargenomen in andere gebieden binnen
het zogenaamde ‘Kempens gedeelte van
Vlaanderen’,zoals het militaire domein Vloe-
themveld te Zedelgem (Vernemmen 1987,
Menu 2001) of de Gulke Putten in Wingene
(Menu 2001). In de Kempen is ze wel nog
aangetroffen, o.a. in het Turnhouts Vennen-
gebied en De Teut (Zonhoven),zoals bleek tij-
dens een recent onderzoek van meer dan 300
plassen in de Kempen (Pals 2007). Micraste-

rias papillifera wordt ondermeer ook nog in
hoge dichtheden aangetroffen in enkele
Nederlandse petgaten in Ankeveen (Coesel
2001b).

De oorsprong van de meeste nu in de Krae-
nepoel aanwezige taxa dient waarschijnlijk
gezocht in lange-afstandsverbreiding via
trekkende watervogels (Brook 1981). Een
andere bron zouden achtergebleven ruststa-
dia (zygosporen) in het sediment van de
Kraenepoel kunnen zijn. De vorming van
zygosporen (als het resultaat van geslachte-
lijke voortplanting) is bij sierwieren over het
algemeen evenwel een vrij zeldzaam ver-
schijnsel (Coesel 1998b) en bovendien bleek
uit een uitgebreide studie naar de overleving
van ruststadia van sierwieren in het sedi-
ment van de noordelijke vijverhelft van de
Kraenepoel dat enkel nog aanwezige plank-
tonische taxa konden worden opgekweekt,
terwijl van de reeds verdwenen taxa geen
spoor te bekennen was (De Wever 2001).
De Kraenepoel kan wat de sierwierenflora
betreft opnieuw vrij uniek genoemd worden
in Vlaanderen. Na de herstellingswerken zijn
in totaal reeds 64 soorten (77 taxa inclusief
variëteiten) opgemerkt, waaronder 26 soor-
ten die sinds lang niet meer werden waarge-
nomen. Enkel in een aantal vijvers van de
Kempen is recent een nog hogere soortendi-
versiteit vastgesteld, zoals bijvoorbeeld in
het vijvergebied Midden-Limburg (o.a. Rode
vijvers), de vallei van de Ziepbeek, de Teut en
in het Wik (mededeling Jos Gysels). Ook de
gemiddelde zeldzaamheid van de waargeno-
men taxa in de Kraenepoel is opnieuw toe-
genomen tot de waarde van rond 1930.Niet-
temin werd een groot aantal sierwiersoorten
van weleer nog niet teruggevonden
(Figuur 8).
Naast de sierwieren zijn in de Kraenepoel in

Figuur 8. Soortenrijkdom en zeldzaamheid van de sierwierenflora in de Kraenepoel voor drie tijdsperioden (voor

1940, laatste kwart twintigste eeuw en na herstelmaatregelen in 2001) op basis van eigen en door andere auteurs

gepubliceerde waarnemingen (zie tekst). De zeldzaamheidsgraad van de soorten is gebaseerd op Coesel (1998a).

Figuur 9. Het aantal watervlosoorten en de gemiddelde zeldzaamheid van de aangetroffen soorten in de Kraenepoel

voor drie verschillende perioden (historisch 1929-1931, voor herstel 1999-2000, en na herstel 2001-2007). De

zeldzaamheidsgraad van elke soort is zoals aangegeven door Louette et al. (2007).
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2006 ook andere zeldzame algen, zoals de
glaucofyt Glaucocystis nostochinearum,
voor het eerst aangetroffen (Figuur 7). Deze
soort werd in België nog maar een paar keer
waargenomen (Hoffmann & Kostikov 2004),
onder andere in het Vloethemveld (Vernem-
men 1987).

Watervlooien

Watervlooien Cladocera zijn één van de
voornaamste vertegenwoordigers van het
kreeftachtig zoöplankton. Sommige soorten
(Daphnia) zijn uitermate belangrijk voor het
onder controle brengen en houden van
fytoplankton en kunnen in belangrijke mate
bijdragen tot een stabiele toestand van hel-
der water.Net zoals sierwieren bezit de groep
een aantal eigenschappen die ze zeer
geschikt maakt als biotische indicator. Zo
komen watervlooien veelvuldig voor in stil-
staande systemen, verschillen hun gemeen-
schappen in structuur al naargelang de voed-
selrijkheid en verzuringsgraad van het water-
lichaam, reageren ze snel op verstoring, en
zijn de relaties van zoöplankton met fyto-
plankton, waterplanten en vis goed gedocu-
menteerd.
De watervlooienfauna van de Kraenepoel is
de laatste 80 jaar een aantal malen zeer uit-
gebreid onderzocht (Figuur 9). Dit resulteert
in een inventaris van 48 soorten, wat neer-
komt op 55% van de Belgische watervlooi-
enfauna. Van 1929 tot 1931 werden gedu-
rende drie opeenvolgende jaren 38 stalen
verzameld op verschillende tijdstippen in het
jaar en op meerdere plaatsten in de vijver
(Luyten 1934). In deze stalen werden 41
soorten waargenomen, waaronder enkele
typische vertegenwoordigers van zure tot
lichtzure alsook oligo- tot mesotrofe
omstandigheden, zoals Acantholeberis cur-

virostris, Drepanothrix dentata, Lathonura

rectirostris en Rhynchotalona falcata. Vlak
voor het herstel van de vijver werden er
slechts 24 soorten meer waargenomen (28
stalen in de periode 1999-2000;Vandekerk-
hove et al. 2003). Na het herstel van de vij-

ver (periode 2001-2007) werden in een
totaal van 120 stalen opnieuw 40 soorten
aangetroffen (Louette et al. in druk). Op het
eerste zicht lijkt de watervlooienfauna zich
dus na de ingrepen op relatief korte tijd her-
steld te hebben. Anderzijds stellen we vast
dat de gemiddelde zeldzaamheid van de aan-
getroffen soorten (nog) niet tot de waarde
van historische tijden is teruggekeerd en het
herstel dus als onvolledig moet worden
beschouwd.
Verdere analyse van de soortensamenstel-
ling leert ons dat 19, veelal algemeen voor-
komende soorten, in alle drie de perioden zijn
waargenomen (Figuur 9). Veertien soorten
leken verdwenen te zijn,maar doken terug op
na de herstelmaatregelen,waaronder Mono-

spilus dispar in 2007, een zeldzame soort in
Vlaanderen (Louette et al. 2007).Acht soor-
ten werden enkel waargenomen in de eerste
helft van de twintigste eeuw. Deze soorten
zijn veelal habitatspecialisten en eerder zeld-
zaam in Vlaanderen. Vermoedelijk hebben
hun ruststadia, die net zoals plantenzaden
vele decennia levensvatbaar blijven in het
sediment, niet kunnen overleven, is het hui-
dig habitat (nog) niet geschikt, of hebben ze
het gebied nog niet kunnen koloniseren
omwille van hun geringe dispersievermogen.
Zeven soorten kwamen in het verleden niet
voor in de vijver, maar werden zowel voor als
na de herstelmaatregelen aangetroffen. Het
betreft enerzijds een aantal niet-inheemse
soorten,zoals Daphnia ambigua en Pleuroxus

denticulatus en anderzijds soorten die indi-
catief zijn voor een hogere voedselrijkdom
van het water (Daphnia soorten).

Besluit
De uitgevoerde werken zijn succesvol
geweest in het creëren van de randvoorwaar-
den voor het herstel van de typische flora van
de Kraenepoel. Het eutrofiëringsprobleem is
sterk verminderd wat wordt weerspiegeld in
de zuurtegraad, die zich stilaan lijkt te stabi-
liseren rond waarden in het lichtzure bereik
en in de gemiddelde orthofosfaatconcentra-

tie, die momenteel onder de richtwaarden
blijft die door Denys et al. (2005) werden
vooropgesteld als waterkwaliteitsdoelstel-
ling voor de zachtwatervegetaties van de
Kraenepoel (< 15 μg P L-1). De waterhelder-
heid is (vooral in de zuidelijke vijverhelft)
sterk verbeterd en (schadelijke) algenbloei-
en werden niet meer waargenomen. De nog
aanwezige of nog niet zo lang geleden ver-
dwenen vertegenwoordigers van de Oever-
kruidklasse hebben hun populaties stelsel-
matig weten uit te breiden en de diversiteit
aan sierwieren en watervlooien is sterk toe-
genomen. Anderzijds werden diverse, reeds
langer verdwenen soorten nog niet opnieuw
waargenomen.
Het succes van de uitgevoerde ingrepen kan
in de toekomst evenwel tenietgedaan wor-
den door enerzijds een hernieuwde eutrofië-
ring en anderzijds verzuring. De nitraatcon-
centraties evolueren sinds 2006 opnieuw
naar waarden ver boven de doelstelling
(150 μg N L-1), mogelijk ten gevolge van een
hoge atmosferische depositie. De kritische
depositieniveaus ter voorkoming van verzu-
ring en eutrofiëring, resp. 5-10 en 20 kg
N/ha/jaar (Arts et al. 2001) worden in de
regio nog steeds overschreden (VMM data-
bank). Ook de hernieuwde toename van de
hoeveelheid zwevende stoffen in het water
is verontrustend. De Kraenepoel is dan ook
gebaat bij het opnieuw uitvoeren van het tra-
ditionele beheer van periodieke droogleg-
ging (om de vijf tot tien jaar),waardoor voed-
selrijk sediment kan mineraliseren, dit even-
tueel in combinatie met een hernieuwde
toevoer van het goed gebufferde oppervlak-
tewater van het Bloembeekske mocht verzu-
ring optreden. Een nijpend probleem daarbij
is evenwel dat de kwaliteit van het water van
het Bloembeekske voorlopig nog altijd erg
ondermaats is. Zolang er geen dramatische
verbetering van de waterkwaliteit van deze
beek op permanente basis kan worden gega-
randeerd, is het opnieuw verbinden met de
Kraenepoel niet verantwoord.



GROOTSCHALIG NATUURHERSTEL IN DE KRAENEPOEL, EEN

GEËUTROFIEERD ONDIEP MEER TE AALTER (OOST-VLAANDEREN)
53

7(2):46-53

Natuur.focusA RT I K E L SJEROEN VAN WICHELEN, STEVEN DECLERCK, GERALD LOUETTE, IVAN

HOSTE, SARA DENAYER, LUC DENYS, LUC DE MEESTER & WIM VYVERMAN

SUMMARY BOX:

VAN WICHELEN J., DECLERCK S., LOUETTE G., HOSTE I., DENAYER S., DENYS L.,
DE MEESTER L. & VYVERMAN W. 2008. Large-scale restoration of the
‘Kraenepoel’, a eutrophied shallow lake in Aalter (Oost-Vlaanderen,
Belgium). Natuur.focus 7(2): 46-53. [in Dutch]

Eutrophication is one of the main reasons for the ecological degra-
dation of many freshwater pools, ponds and lakes worldwide. As a
result many macrophytes, typical for nutrient-poor conditions,
together with their associated algal, invertebrate and fish commu-
nities are becoming rare and some even face extinction. Increased

public support for the preservation, restoration and creation of natu-
re reserves has stimulated efforts to stop further deterioration of
lake ecosystems and abate the negative effects of eutrophication.
Unfortunately, reduction of the external nutrient loading alone is
not sufficient in many cases to induce a reversal to clear water sta-
tus and additional tools for lake restoration must be applied. In this
paper, we introduce the large-scale restoration project of the eutro-
phied lake Kraenepoel and focus on some short to long-term
changes of its water quality, flora (macrophytes and desmids) and
fauna (waterfleas) using historical data and observations from befo-
re and after its restoration.
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