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15 jaar natuurherstel
in het Midden-Limburgs Vijvergebied
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15 jaar natuurherstel in 
het Midden-Limburgs 

Vijvergebied
onder de loep genomen door 

Woudaap en Roerdomp
Geert Beckers & Tom Verschraegen

Het Vijvergebied Midden-Limburg is anno 2017 essentieel voor Roerdomp en Woudaap, twee nog steeds 

bedreigde vogelrichtlijnsoorten. Hier nemen we de resultaten van vijftien jaar natuurherstel in het 

vijvercomplex onder de loep. Het succes werd getoetst aan een jaarlijkse monitoring van beide doelsoorten. Dit 

leverde tal van nieuwe inzichten op en bleek cruciaal om natuurbehoud efficiënt en duurzaam te realiseren. 

Deze nieuwe inzichten in de leefgebieden zijn bovendien essentieel om een evenwichtige samenwerking met 

privé-eigenaars rond de beschermde zones te garanderen, in het bijzonder met de omliggende professionele 

viskwekerijen.

Figuur 1. Voedselvlucht van een mannetje Woudaap op 25/8/2013. Inventariseren verloopt het gemakkelijkst op het moment dat de jongen op het nest zitten.  

(© Geert Beckers)
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Het vijvergebied Midden-Limburg is het grootste vijvercomplex 
uit de Benelux (2.717 ha) en maakt deel uit van het Europees 
beschermde NATURA-2000 netwerk. Ongeveer 400 ha ervan 
wordt ingenomen door vijvers en moerassen. Van deze opper-
vlakte is ongeveer de helft in natuurbeheer. Van de vijvers in 
private eigendom wordt het merendeel beheerd door profes-
sionele viskwekers. Dit gebeurt ook op een kwart van de vijvers 
in natuurbeheer, zij het met aangepaste teeltvormen. Twee 
in Vlaanderen nog steeds bedreigde vogelrichtlijnsoorten 
(Roerdomp Botauris stellaris, Ernstig bedreigd en Woudaap 
Ixobrychus minutus, Bedreigd; Devos et al. 2016) hebben hier 
anno 2017 belangrijke leefgebieden op gronden in natuurbeheer. 
Voor beide soorten is het gebied essentieel om op Vlaams niveau 
tot een goede staat van instandhouding te komen (Paelinckx et 
al. 2009). Dit artikel vormt een volgende episode in de reeks rond 
het vijvergebied in Natuur.focus. Eerder werden de opmars van 
Gevlekte witsnuitlibel, visvrij amfibieënbeheer en de heront-
dekking van de Knoflookpad en de Kempische heidelibel tegen 
het licht gehouden (Beckers et al. 2014, 2015, Verschraegen et 
al. 2015). De maatregelen en resultaten die we hier beschrijven 
moeten uiteraard ook in relatie tot die soorten gelezen worden.

Roerdomp en Woudaap: twee typische 
moerasvogels

Rond 1970 kwam de Roerdomp voor in alle Limburgse vijver-
gebieden en het aantal fluctueerde rond de 60 broedparen. 
Het zwaartepunt situeerde zich in Midden-Limburg. Vanaf 
de jaren ’80 ging het in heel Vlaanderen steil bergaf met de 

soort met halfweg de jaren ’90 nog slechts enkele territoria. In 
het Vijvergebied Midden-Limburg werd in 2001 voor het eerst 
opnieuw een ongepaard mannetje gehoord na een afwezigheid 
van meer dan tien jaar.

Schattingen van de Midden-Limburgse populatie Woudaap rond 
1970 kwamen uit op 40 tot 50 broedparen. Begin jaren ’80 waren 
de aantallen al geslonken tot hooguit 15 paren. Begin jaren ‘90 
bereikte ook deze soort haar absolute dieptepunt en was ze hier 
zelfs meerdere jaren afwezig (Gabriëls 1985, Vanderydt 2004). In 
het begin van deze eeuw kreeg de soort echter opnieuw voet aan 
de grond in het Vijvergebied met een geslaagd broedgeval en 
twee ongepaarde mannetjes. Dankzij doelgericht vijverbeheer 
kwam het keerpunt de jaren nadien en ging het de populaties 
van beide moerasreigers voor de wind. De Roerdomp kwam 
in 2006 voor het eerst terug tot broeden en kende tot 2011 een 
gelijkaardige toename als de Woudaap. De laatste jaren verschilt 
de trend in het populatieverloop echter enigszins (Figuur 3). 
Toeval of toch niet?

Cruciale veranderingen in het Midden-Limburgs 
Vijvergebied

De intensivering van de visteelt in het Vijvergebied leidde de 
laatste decennia van vorige eeuw tot een sterke afname van 
typische verlandingsvegetaties en van de interne variatie van 
open water, waterplanten en moerasplanten. Vanaf het moment 
dat hoogenergetische visvoeders op de markt kwamen, verlo-
ren watervegetaties hun functie als voedselbron in de visteelt. 

Figuur 2. Luchtfoto van de Wijvenheide eind jaren ‘90. Alle moerasreigers zijn verdwenen in dit vijverlandschap dat bestaat uit troebel water zonder watervegetatie en dijken 

die hoog opgeschoten zijn met vooral Zwarte els, Ruwe berk of wilgen en hier en daar beplant met Canadapopulier. (© Tom Verschraegen)
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Vijvers met veel reliëf werden omgevormd tot bakken met steile 
oevers om het volume water in iedere vijver te maximaliseren. 
De visvoeders en andere vormen van bemesting zorgden voor 
een toename van de voedselrijkdom in de vijvers waardoor 
hogere densiteiten aan karpers konden gekweekt worden. 
Karpers woelen bij het foerageren de bodem om en zorgen voor 
een vertroebeling van de waterkolom en een toename van de 
graasdruk op de resterende moerasvegetaties (Figuren 2 en 4).

Ook de Muskusrat Ondatra zibethicus en Beverrat Myocastor 
coypus zijn planteneters die zich voeden met jonge scheuten 
en wortelstokken van zegge-, riet- en lisdoddevegetaties. De 
Muskusrat kende een explosieve toename in Vlaanderen vanaf 
de jaren ‘60 en de populatie piekte eind jaren ‘80. De Beverrat 
deed zijn intrede in het Vijvergebied rond 2000 maar door een 
doorgedreven bestrijding blijken beide soorten tegen 2005 zo 
goed als verdwenen uit het gebied (pers. med. Marcus Jennis, 
Coördinator rattenbestrijding VMM).

Het effect van de gewijzigde viskweek en de impact van de 
graasdruk door Muskus- en Beverrat zijn goed af te lezen in de 
trends van de vegetatieanalyse in de periode 1940-2000 (De 
Belder et al. 2002). Tussen 1957 en 1998 is de oppervlakte aan 
vijvers met 73% toegenomen door de aanleg van nieuwe vijvers 
op de verlaten irrigatiehooilanden langs de Roosterbeek (Figuur 
5). Voor de moerasvogels bieden deze nieuwe vegetatieloze 
wateren echter geen extra leefgebied. Mogelijk is er eerder 
sprake van een achteruitgang ten opzichte van de situatie 
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Figuur 3. Aantal territoria van Woudaap en Roerdomp in de periode 2000-2016 

in het Vijvergebied Midden-Limburg. Voor Roerdomp werden een of meerdere 

roepposten van een mannetje als een territorium beschouwd. Nagenoeg alle 

territoria situeren zich in een beperkte oppervlakte van circa 160 ha. De sterk 

neerwaartse trend van de Roerdomp sinds 2011 vereist actie en toont het belang 

aan van een degelijke monitoring bij de opvolging van het terreinbeheer.

Figuur 4. Beeld van de karperkweekvijvers zoals deze in de periode 1999-2001 door 

de Afdeling Natuur (nu ANB) werden aangekocht: vegetatieloze waterpartijen 

met een kleur als ‘erwtensoep’, met op de rand hoog opgeschoten hout. Het 

troebele water is het gevolg van de hoge dichtheid van karpers in de vijver en de 

bijvoedering.

Figuur 5. Visuele weergave van de evolutie in de aanwezige vijvers en de 

verlandingsvegetaties in het deelgebied Wijvenheide in de periode 1957-1998. 

Donkerblauw: open water, geel: hoge verlandingsvegetaties zoals Riet en Grote 

lisdodde, roze: lage verlandingsvegetaties met russen en zeggen, lichtgroen: 

drijvende vegetaties. (bron: De Belder et al. 2002)
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waarbij tientallen hectare vochtige hooilanden doorspekt waren 
met kilometers aan greppels. In 1957 bestond 41% van de toen-
malige vijveroppervlakte uit moerasvegetaties; 21% van de vijver 
bestond bovendien uit drijvende vegetaties. In 1970 was de rela-
tieve oppervlakte moerasvegetaties tot 23% en drijvende vege-
taties tot 7% afgenomen. Bij de aankoop van dit vijvergebied 
in 1998 was deze relatieve oppervlakte verder gezakt tot 10% 
moerasvegetaties en in het merendeel van de vijvers was geen 
enkele vegetatie meer terug te vinden. In het verleden ging het 
om zeer gevarieerde verlandingvegetaties met een evenwichtige 
verhouding tussen hoog opgaande moerasvegetaties van soor-
ten als Riet en Grote lisdodde en laag blijvende moerasvegeta-
ties met zeggen en russen (Figuren 5 en 6). Uit deze verhouding 
blijkt de continue strijd die door de viskwekers gevoerd werd 
tegen te dichte rietvegetaties. Met maaiboten werden rietvege-
taties gemaaid, aanvullend werd strooisel gewonnen in ondiepe 
vijverdelen, de vijvers kenden een zomerbegrazing met koeien 
en in bepaalde periodes werden rietvelden in het voorjaar afge-
brand. (Burny 1999, Beckers et al. 2014). 

Deze achteruitgang ging bovendien gepaard met een afname 
van de landschapskwaliteit voor moerasvogels. Waar de dijken 
in het historische vijverlandschap open werden gehouden door 
begrazing (koeien of schapen) of waar het beperkte aantal dijken 
met bomen met hakhoutbeheer klein werd gehouden, veran-
derde het vijvergebied naar een ‘gesloten vijverlandschap’, waar-
bij open dijken verbosten en hout hoog kon doorgroeien (Burny 
1999) (Figuren 2 en 4). 

Samen met de sterke achteruitgang in oppervlakte en kwaliteit 
van het foerageergebied ging ook het voedselaanbod verder 
achteruit. De komst van de Aalscholver heeft onrechtstreeks 
de laatste moerasvogels de das omgedaan. 1990 was een 
scharniermoment voor de Zonhovense viskwekers. Gemengde 
visteelten met naast karper ook een grote nevenopbrengst aan 
Riet- en Blankvoorn, Zeelt, Baars en Snoek hadden door de sterke 
opkomst van de Aalscholver geen economisch bestaansrecht 
meer. Uit gegevens van de viskwekers zien we dat gemengde 
teelten van karper en voornachtigen in de jaren ‘80 een witvisop-
brengst hadden tussen de 200 en 750 kg per hectare. Na 1990 is 
deze witvisopbrengst herleid tot minder dan 100 kg per hectare 

(pers. med. Etiënne Vandeput). Het antwoord van de viskwekers 
op de gestage toename van Aalscholver bestond uit het aanpas-
sen van de visteelt door in te zetten op grootteklassen van vissen 
die niet predatiegevoelig zijn voor Aalscholver. Dit gebeurde 
in eerste instantie door gebruik van pootvis van meer dan 800 
gram. Daarnaast werd ook ingezet op het kweken van eerste-
jaars vis vertrekkend van visbroed (zie Box 1).

Box 1: Broedjesteelt
De interactie met bepaalde vormen van professionele 
viskweek is voor de broedgevallen van Woudaap op gronden 
van ANB aanzienlijk te noemen. Maar liefst 60% van alle 
koppels die broeden op gronden van ANB voeren regelmatig 
voedselvluchten uit naar viskweekvijvers buiten het gebied. 
Er is dan ook een clustering in het aantal nestlocaties waar te 
nemen op plaatsen met een sterke verwevenheid, voorname-
lijk met de zogenaamde ‘broedjesteelt’, die zijn intrede deed 
in de jaren ’90 en momenteel 5 tot 10% van de bedrijfsvoering 
uitmaakt. Dit is een kweekvorm waarbij visbroed van winde of 
karper wordt opgekweekt à rato van enkele honderdduizen-
den tot een half miljoen individuen per hectare. Het water-
niveau wordt initieel relatief laag gehouden, maar gradueel 
verhoogd naarmate de vissen groeien. In het najaar (uitzon-
derlijk het daaropvolgende voorjaar) worden de vijvers afgela-
ten en leeggevist. Vervolgens blijven de vijvers droogstaan tot 
het voorjaar. Uit een studie van Lemmens & al. (2012) bleek dat 
dit type beheer niet alleen zorgde voor belangrijke foerageer-
gebieden voor moerasvogels, maar ook een positief effect 
had op de regionale diversiteit van macrofyten, fytoplankton, 
zoöplankton en macroinvertebraten (bv. de uiterst zeldzame 
Kempense heidelibel). De doorgaans negatieve impact van vis 
op de structuur en diversiteit van aquatische gemeenschap-
pen is bij dit beheertype veelal beperkt aangezien voorname-
lijk lage biomassa’s van kleine grootteklassen worden bepoot 
(Kloskowski 2009). Via het regelmatige oogsten van de vis 
wordt ook het beheer van periodiek droogleggen verder toege-
past en behouden, hetgeen de typische aquatische pionierve-
getatie in stand houdt (Decleer 2007).

Figuur 6. Evolutie van de verlandingsvegetaties in het deelgebied Wijvenheide in 

de periode 1957-2015. De y-as geeft de oppervlakte in hectare weer.  

(De Belder et al. 2002)
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Figuur 7. Juveniele Woudaap met zijn favoriete prooi, de invasieve exoot 

Blauwbandgrondel Pseudorasbora parva.
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Ecoprofiel Woudaap 

De Woudaap arriveert vanaf eind april tot ver in mei na een 
overwintering in West-Afrika. Koppels zijn plaatstrouw (nest-
locatie) en komen regelmatig gepaard aan in hun broedgebie-
den, waarna ze onmiddellijk aan de nestbouw beginnen en het 
mannetje nagenoeg niet zingt. Broedende Woudapen slagen er 
vaak in om bijna volledig ongezien te blijven tot de jongen uit het 

ei zijn en ze voedselvluchten uitvoeren (Figuur 1). Een correcte 
aantalsschatting is dus enkel mogelijk in de zomermaanden, 
maar blijft ook dan zeer tijdrovend. Ongepaarde mannetjes in 
geïsoleerde gebieden zijn het makkelijkst te vinden, aangezien 
ze vaak langdurig zingen. Van de minimum 25 koppels die in 
2013 tot broeden kwamen werden er maar tien in het voorjaar 
gehoord. Slechts enkele mannetjes zongen sporadisch gedu-
rende enkele weken. Het besef van deze beperkte roepactiviteit 
bij gepaarde vogels in voorjaarsactiviteit en het feit dat nesten 
kort bij mekaar gelegen kunnen zijn, is een mogelijke verkla-
ring voor de sprong van 5 naar 13 broedparen tussen 2006 en 
2007 (Figuur 3). In werkelijkheid verliep de toename mogelijk 
geleidelijker. Zodra de jongen geboren zijn, wordt de soort beter 
waarneembaar door de voedselvluchten van het ouderpaar. De 
jongen worden in hoofdzaak gevoed met juveniele visjes (3-8 cm, 
Langley 1983). Veldwaarnemingen van foeragerende Woudapen 
in het projectgebied lijken dit te bevestigen (Figuur 7). Er is 
dan ook een sterke verwevenheid te merken tussen vijvers met 
broedjesteelt en nestlocaties van de soort (zie Box 1).

De Woudaap is in staat om twee nesten per jaar groot te brengen. 
In 2013 slaagden minimum 25% van de koppels hierin, vermoe-
delijk geholpen door het warme zomerweer met twee duidelijke 
pieken in het aantal voedselvluchten (begin juli en september). 
In jaren met wisselvallig weer tijdens het broedseizoen zijn heel 
de zomer voedselvluchten waar te nemen, omdat na een misluk-
king van het eerste legsel een vervanglegsel tot stand komt.

Figuur 8. Roerdomp in een dreighouding op 20 oktober 2012. (© Tom Verschraegen)

Figuur 9. Aantal territoria van de Roerdomp in het projectgebied in het voorjaar 

van 2014. Elke kleur geeft een ander mannetje aan, waaruit blijkt dat de meeste 

mannetjes meerdere vijvers gebruiken om te roepen en dat roepposten ook 

op grote afstand van mekaar gelegen kunnen zijn, wat al snel kan leiden tot 

dubbeltellingen. 
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De nestlocaties van de Woudaap liggen vaak in de overgangs-
zone tussen waterriet (rietstruweel dat ook in het zomerhalfjaar 
in het water staat) en open water, meestal gelegen op veilige 
afstand van dijken of eilanden met hoge bomen (minimaliseren 
van predatie door roofvogels en kraaiachtigen). Nestlocaties 
worden vaak meerdere jaren na mekaar gebruikt. Als de soort 
tijdens het voorjaar niet opgemerkt wordt door een beperkte 
roepactiviteit levert het bezoeken van nestlocaties van voor-
gaande jaren steevast bijkomende broedgevallen op. De nest-
trouw heeft consequenties voor het beheer van rietvelden. Waar 

maaien in de regel noodzakelijk is om verlanding van rietvelden 
tegen te gaan, is het indien mogelijk aangewezen om gekende 
nestlocaties uit te sparen. Gemaaid Riet krijgt pas later in het 
voorjaar opnieuw een gewenste hoogte en kan dus niet gebruikt 
worden voor nestbouw. 

Ecoprofiel Roerdomp

De Roerdomp is in tegenstelling tot de Woudaap jaarrond 
aanwezig in het Vijvergebied. De Roerdomp is een van de eerste 

Box 2: Het Groot Wijven: maatwerk voor de Roerdomp

In 2003 werd het beheer van het Groot Wijven, een vijver van 16 
ha in private eigendom, via een huurovereenkomst van 15 jaar 
overgedragen aan ANB. Op het moment dat deze historische 
vijver in natuurbeheer kwam, was de vijver nog maar een schim 
van de voormalige natuurrijkdom. Een monocultuur van karper 
en het bestrijden van oevervegetaties had de waterpartij omge-
toverd tot een kale vijver met enkel nog in de noordwesthoek 
een smalle strook Riet van enkele aren groot (Figuur 10). Na de 
overdracht van het beheer werd de vijver in 2003 afgelaten en 
werden in drie zones rieteilanden aangelegd. De eilanden waren 
respectievelijk 75, 70 en 30 are groot en werden aangelegd op 
een hoogte van 30-50 cm onder het beoogde vijverpeil (Figuren 
12 en 13). De eilanden werden aangelegd op een afstand van 15 
meter van de vijverrand en van het land gescheiden door water 
van ongeveer een meter diep om predatie van nesten te mini-
maliseren. Na de aanleg werden 5.000 m³ rhizomen van Riet 
geoogst in het nabijgelegen natuurgebied De Maten (Genk) en 
ondergewerkt in geulen van 20 cm diep om uitdroging van de 
wortelknopen te voorkomen. Na de inrichting werd de vijver 
in de winter van 2003-2004 opgelaten tot op het niveau van 
de rieteilanden om het uitlopen van de rietwortels optimaal 
te laten verlopen (Figuur 13). In 2005 werd de vijver volledig 
gevuld, waarbij de nieuwe rietzones onder water kwamen te 
staan. De vijver werd bepoot à rato van 40kg/ha met een ecolo-
gische visgemeenschap van Rietvoorn 40%, Blankvoorn 30% 
en Zeelt 30%. Aanvullend werd gedurende twee jaar juveniele 
Snoek uitgezet verspreid over de hele vijver (1.000 stuks per 
jaar). Een jaar nadat de rieteilanden onder water werden 

gezet, resulteerde dit in het eerste geslaagde broedgeval van 
Roerdomp in het Vijvergebied van Midden-Limburg sinds 1990. 
De jaren nadien namen de aantallen roepende mannetjes 
gestaag toe met een piek in 2009. Nadien namen de aantallen 
even snel weer af en in 2014 riep er geen enkel mannetje meer 
op deze locatie (Figuur 11). 

Boven water was nochtans niets veranderd. De oorzaak moest 
zich dus onder water afspelen en dit was tevens zichtbaar in 
de sterke afname van broedende koppels Fuut en eenden. In 
de winter van 2014-2015 werd het Groot Wijven drooggezet 
en afgevist. Er werden slechts een handvol kleine visjes van de 
vijver gehaald, naast 1.000 kg grote Snoek Esox lucius en 200 kg 
bodemwoelende vis, voornamelijk Giebel Carassius gibelio. 

Het verhaal van elf jaar natuurontwikkeling illustreert mooi het 
belang van dynamisch visstandsbeheer met frequente afvissin-
gen om een hoge moerasvogelstand op peil te houden. Zonder 
afvissingen en herbepotingen met de gewenste vissoorten (om 
de 3 tot 5 jaar) verschuift de visgemeenschap naar een overwicht 
van grote vissen en een lage ecologische waarde. Dit fenomeen 
stelt zich op vele plaatsen waar visvijvers in natuurgebieden 
in Vlaanderen een nulbeheer kennen. Dit type vijverbeheer 
gaat niet enkel ten koste van de moerasvogelstand, maar is 
ook negatief voor macrofyten, macroinvertebraten en fyto- en 
zoöplankton (Lemmens et al. 2012). In 2016, een jaar na het 
afvissen en herbepoten van het Groot Wijven riepen er opnieuw 
twee Roerdompen op deze vijver.
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Figuur 10. Eindafvissing van het Groot Wijven door viskwekers in 2003.  

(© Tom verschraegen)

Figuur 11. Aantal territoria van de Roerdomp in de periode 2004-2014 op het 

Groot Wijven.
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soorten die in het voorjaar zijn territorium afbakent. Afhankelijk 
van de temperatuur kan de typische roep al vanaf eind januari te 
horen zijn of kan het roepen uitgesteld worden tot eind maart. 
Het reageren van mannetjes op zachte winteromstandigheden 
door vroeg in het voorjaar te beginnen roepen, wijst erop dat 
minstens een deel van de populatie uit standvogels bestaat. De 
toename van het aantal roepende mannetjes in het voorjaar is 
mogelijk een indicatie dat een deel van de populatie in de winter 
andere oorden opzoekt. De roepactiviteit piekt in de maanden 
april en mei en gebeurt vanop twee of drie vaste plekken (Voisin 
1991) (Figuur 9). 

De nesten kunnen dicht bij mekaar gelegen zijn, op een onder-
linge afstand van 15 tot 20 meter en vaak binnen 50 meter van 
de roeppost (Voisin 1991). In het Vijvergebied werden meer-
maals twee succesvolle nesten grootgebracht in een rietveld 
van amper 30 are. De aantallen in het Vijvergebied kennen een 
grillig verloop (Figuur 3). Door polygamie en het feit dat jongen 
het jaar nadien al geslachtsrijp zijn, kunnen de aantallen snel 
toenemen. Mannelijke Roerdompen hebben geen broedzorg, 
wat zeer uitzonderlijk is voor reigerachtigen. Het vrouwtje moet 
erin slagen om na het uitkomen van de eerste jongen voedsel te 
zoeken en de overige eieren verder uit te broeden. Slechte weers-
omstandigheden of een laag voedselaanbod in deze periode 
hebben dan ook een sterk negatieve invloed op het broedsuc-
ces. Het natte voorjaar van 2016 bijvoorbeeld zorgde voor heel 
wat mislukte broedsels. Voor het eerst werd dat jaar wel een 
vervanglegsel vastgesteld met voedselvluchten tot in augustus 
(Geert Beckers pers. waarnemingen). Nestobservaties uitgevoerd 
door Gauckler en Kraus (1965) toonden aan dat het menu hoofd-
zakelijk uit vissen van 10-15 cm en kikkers bestaat. In het late 
voorjaar en de zomer werd meermaals vastgesteld dat bepaalde 
individuen foerageerden op vijvers die visvrij werden beheerd in 
functie van Boomkikker of Knoflookpad (Verschraegen & Beckers 
2015). In 2014 werden zelfs twee broedlocaties uitgekozen in 
visvrije vijvers. De periode met een groot aanbod aan amfibieën-
larven en de periode waarin de viskwekers in open lucht jonge 
vis opkweken overspant maar een beperkt deel van het jaar 
(april-september). Daarbuiten is de Roerdomp aangewezen op 
andere voedingsbronnen. In het late najaar en de winter is de 

soort grotendeels aangewezen op witvis (verzamelnaam voor 
Rietvoorn, Blankvoorn, Vetje, Bittervoorn, Blauwbandgrondeling 
en andere karperachtigen) wat waarschijnlijk de flessenhals 
vormt om de soort door te winter te krijgen. 

Ook de Roerdomp is plaatstrouw en het loont de moeite om hier 
als beheerder rekening mee te houden. Het sparen van nesten bij 
het maaien van Riet en het creëren van een gunstig voedselaan-
bod in de directe omgeving van gekende nesten zal een positieve 
invloed hebben op het broedsucces (Box 2: Het Groot Wijven). 

Conclusie

Het herstel van Roerdomp en Woudaap in het Midden-Limburgs 
Vijvergebied is te danken aan meerdere factoren. Een eerste is de 
gestage toename van de oppervlakte waterriet die als belangrijk 
leefgebied fungeert, aanvankelijk enkel binnen het natuurge-
bied, later ook op de visvijvers van de professionele viskwekers. 
Op de private gronden is dit waarschijnlijk te wijten aan de 
bestrijding van de muskusrattenplaag en het invoeren van 
winterdroogleggingen, wat de groei van Riet positief stimuleert. 
In 1998 waren er slechts 14 ha hectare sterk versnipperde rietve-
getaties aanwezig, in een gesloten vijverlandschap van circa 140 
ha (Figuur 1). Momenteel zijn er in dit gebied opnieuw meer dan 
35 ha verlandingsvegetaties, nu ingebed in een (half)open vijver-
landschap (Figuur 15). 

Niet alleen in het leefgebied vonden veranderingen plaats. Er 
werd ook ingezet op een herstel van het voedselaanbod. Samen 
met de dynamiek van het op- en aflaten van vijvers werden de 
vijvers in natuurbeheer bepoot met een ecologische visgemeen-
schap (zie Box 2). Ook in de private visvijvers met een econo-
mische viskweekfunctie is er opnieuw eten voor foeragerende 
moerasvogels dankzij de opkomst van de broedjesteelt (zie 
Box 1) en de invasieve exoot Blauwbandgrondel Pseudorasbora 
parva. Het verhaal van de Blauwbandgrondel spoort samen 
met het begin van de karper(mono)culturen. In de transporten 
van karpers uit Oost-Europa zit altijd Blauwbandgrondel en 
de soort vormde tegen 1995 (en in vele vijvers al vroeger) een 
aanzienlijke nevenvangst. Illustratief voor de omvang van dit 

Figuur 12. Tijdens de werken in 2003 wordt 10.700 m³ grond verplaatst van de 

ondiepe westelijke rand om er in het diepe deel van de vijver drie rieteilanden mee 

te ontwikkelen.

Figuur 13. Een rieteiland een jaar na de werken in 2004.
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exotenprobleem zijn de resultaten van een afvissing van een 
vijver van 1,5 ha in 2001, waar naast de 1.000 kg karper (1,5-2 kg) 
tot 400 kg Blauwbandgrondel werd afgevangen, zijnde naar 
schatting 40.000 individuen (gemiddeld 10 gram). Door het 
gebruik van gekorreld in plaats van verkruimeld visvoer en door 
het uitzetten van Baars Perca fluviatilis is de Blauwbandgrondel 
ondertussen minder talrijk geworden in karperkweek. Toch 
blijven deze soortenarme vijvers een van de voornaamste 
foerageergebieden voor de Woudaap (Figuur 7). 

Al deze factoren zorgden voor een geleidelijke maar duidelijke 
toename van de Woudaap en later ook de Roerdomp sinds het 
begin van de 21ste eeuw. Sinds 2011 is echter een sterke terugval 
van de Roerdomp vast te stellen, ondanks een blijvende toename 
van de oppervlakte leefgebied (Figuren 3, 5 en 6). Beide soorten 
hebben een zeer vergelijkbaar broedgebied in het voorjaar en de 
zomer, maar verschillen sterk in het winterhalfjaar. De Woudaap 
is een zomervogel die zich nagenoeg uitsluitend voedt met 
juveniele vissen die in de zomermaanden abundant aanwezig 
zijn. De Roerdomp daarentegen is een standvogel die zich voor-
namelijk voedt met een tussenmaat van vissen (10-15 cm), in het 
broedseizoen aangevuld met amfibieën (Voisin 1991, Beckers 
et al. 2014). Goede foerageergronden voor visjes van 10-15 cm 
ontbreken grotendeels in het winterhalfjaar. Op vijvers in het 
reservaatgebied is dit te wijten aan een onvoldoende dynamisch 
vijverpeilbeheer, gekoppeld aan visbepotingen en een directe 
vraat van grote aantallen Aalscholvers op deze tussenmaat van 
vissen. Indirect zorgt de reële dreiging van aalscholvervraat 
ervoor dat bij professionele viskwekers alle vijvers met jonge vis 
worden afgevist voor de winter. Dit zorgde vermoedelijk voor een 
sterke afname in de aantallen van Roerdomp na 2011.Figuur 14. Beeld van een afgelaten vijver in 1998 met tientallen ‘winterhutten’ van 

Muskusratten. Na wegvallen van de vraat van Muskus- en Beverratten groeide 

deze moerasvegetatie snel uit tot goede rietstruwelen voor moerasvogels.  

(© Tom Verschraegen)

Figuur 15. De kern van het natuurgebied bestaat anno 2016 uit een open vijverlandschap met uitgestrekte verlandingsvegetaties. (© Frank Resseler)
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In het natuurbeheer wordt een nulbeheer van vijvers om finan-
ciële redenen vaak als het enige haalbare aanzien. Om de neer-
waartse trend van Roerdomp opnieuw om te buigen, tracht ANB 
sinds 2013 opnieuw het concept van een dynamisch vijverbeheer 
in te voeren, onder andere door een duurzame samenwerking 
met de professionele viskwekers (25% van onze vijvers). Ondanks 
verschillende zeer koude en natte voorjaren heeft dit geleid tot 
een toename van 5 naar 8 broedparen Roerdomp tussen 2014 en 
2016 (Figuur 3). 

Midden-Limburg is de belangrijkste regio in Vlaanderen voor 
typische vegetaties en soorten gebonden aan een dynamisch 
vijverbeheer. Door tal van natuurherstelprojecten en een door-
gedreven natuurbeheer zijn tal van deze typische soorten 
opnieuw aan het toenemen (zie eerder artikels in Natuur.focus: 
Beckers et al. 2013 en 2014, Verschraegen et al. 2015). De kunst zal 
erin bestaan om deze verschillende doelen maximaal te laten 
samensporen en een juiste beheerkeuze te maken op percelen 
waar mogelijks tegenstellingen zijn in de habitatvereisten van 
de verschillende doelsoorten.

SUMMARY

Beckers G. & Verschraegen T. 2017. 15 years of nature restoration 
in the ponds of Midden-Limburg with a focus on two heron species. 
Natuur.focus 16(1): 23-31. [in Dutch]

The ponds of Midden-Limburg are an essential area for the two heron 
species Little Bittern and Bittern. They are of large conservation concern 
in Flanders as well as in Europe. The species showed drastic declines 
over the past decades. In the study area of Midden-Limburg, intensifi-
cation of fisheries and the growing populations of Muskrat and Coypu 
have drastically changed the structure of the ponds, the water quality 
and plant communities. These changes have been detrimental for the 
herons. In this article, we focus on 15 years of nature restoration in the 
area and the success of both species, which was assessed based on yearly 
monitoring of both species. The research led to valuable insights into 
the management practices that can lead to an efficient and effective con-
servation of the species. In addition, this knowledge is vital to develop 
a well-balanced collaboration with private owners in the immediate 
surroundings of the ponds. Especially the involvement of professional 
fisheries in the area has been proven to be central to this.
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