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Ven- en vijverherstel  
in de Visbeekvallei

Ervaringen en resultaten van een 
grootschalig herstelproject  

op een rijtje
Frederik Naedts

Vier hectare venhabitats herstellen op vijf jaar tijd, dat was een van de doelstellingen van LIFE Visbeek. Met een 

handvol historische waarnemingen en getuigenissen, weinig abiotische gebiedskennis en minder dan een 

hectare venhabitat van matige kwaliteit, is Natuurpunt in de Visbeekvallei op zoek gegaan naar de beste 

locaties om vennen te herstellen. Achteraf bleek dit een hele uitdaging te zijn en toch ook heel leerrijk. Twee 

jaar nadat de laatste vijver vernatuurlijkt is, is het tijd om de ervaringen te delen.

Dankzij het LIFE-fonds kregen Natuurpunt en de gemeente Lille 
tussen 2010 en 2015 Europese subsidies om vennen (habitattype 
3130), blauwgraslanden (6410), heiden (4010, 4030 en 7150) en 
broekbossen (91E0+) over een grote oppervlakte te herstellen. 
Deze doelhabitats zijn bedreigd in Europa omdat ze deel uitma-
ken van een extensief cultuurlandschap. Dergelijke landschap-
pen zijn door landbouwintensivering en het stopzetten van de 
extensieve landbouw sterk achteruitgegaan in heel Europa, met 
Vlaanderen als een van de koplopers. Gezien de intactheid van 
het landschap, de abiotische variatie (basenrijk, ijzerrijk, licht 
zuur) en de aanwezigheid van harde kensoorten (Ongelijkbladig 
fonteinkruid, Vlottende bies en Pilvaren), konden bovenge-
noemde doelhabitats dankzij het LIFE+ project Visbeek terug 
levensvatbaar worden en zullen habitattypische soorten zoals 
de Adder niet uitsterven. In dit artikel zoomen we in op het LIFE+-
project Visbeek (2010-2015), als voorbeeld van wat venherstel 
vanuit recreatievijvers en voormalige landbouwgrond inhoudt 

Projectgebied: Rasterversie van de gescande Topografische kaart in kleur en op 

schaal 1/10.000, NGI, uitgave 2008 (AGIV)

Box 1: LIFE-projecten
LIFE is het natuurherstelprogramma van de Europese Commissie voor projecten die duurzaam herstel of instandhouding beogen van 
leefgebieden en soorten aangemeld onder de Europese Habitatrichtlijn of Vogelrichtlijn. De projecten omvatten naast een concreet 
natuurherstel ook een voorstudie in functie van het herstel, een hele reeks communicatie- en bewustwordingsacties en monitoring 
van de resultaten. Projectdeelnemers kunnen rekenen op een cofinanciering vanuit Europa van 50% of meer, onder specifieke voor-
waarden. Het LIFE-programma bestaat sinds 1992 en sinds die tijd was Natuurpunt trekker in 26 LIFE-projecten en was partner in zes 
andere projecten.
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en tonen we welke spectaculaire resultaten dit op landschaps-
schaal opleverde . 

De Visbeekvallei,  
een bijzondere Kempense beekvallei

De Visbeekvallei situeert zich in de Kempen, in het stroomgebied 
van de Kleine Nete. Het gebied behoort tot het habitatricht-
lijngebied ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ 
BE2100017. De deelgebieden van deze speciale beschermings-
zone zijn respectievelijk 716 en 203 hectare groot. Hiervan 
beheert Natuurpunt 184 ha; 173 ha openbare gronden (gemeen-
ten, kerkfabriek, OCMW) worden door het Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB) beheerd. 

Het landschap werd omstreeks 1850 gekenmerkt door uitge-
strekt heidelandschap met vennen, (hakhout)bosjes en bloem-
rijke beemden (Ferraris 2009). In de tweede helft van de 19de 
eeuw werden de eerste heidepercelen beplant met naaldhout. 
De valleidelen die louter als graasgronden werden gebruikt, 
verbosten geleidelijk en werden ook gebruikt als begraasd 
hakhout. In de eerste helft van de 20ste eeuw breidden de naald-
houtaanplanten alsmaar verder uit op mineraalarme heide-
gronden. De mineraalrijke heidegronden werden behouden als 
graasgrond of ontgonnen als akkers of rijkere graasgronden.

Na de Tweede Wereldoorlog werden nagenoeg alle heidegron-
den ontgonnen voor land- of bosbouw. Het is een wonder dat 

heidesoorten zoals de Adder of Liggende vleugeltjesbloem 
wisten te overleven. Dit is mede te danken aan de korte omloop-
tijd van de naaldhoutexploitatie en het mislukken van aanplan-
ten waardoor er altijd open plekken in het bos aanwezig bleven. 
Daarnaast droeg het kleinschalige cultuurlandschap met hout-
kanten en soortenrijke graslanden verder bij aan het behoud van 
de populatie Adder in de Visbeekvallei. Onderzoek op het Groot 
Schietveld (Bauwens 2016) heeft aangetoond dat mannetjes, 
niet-zwangere vrouwtjes en jonge Adders niet op de heide over-
zomeren maar op zoek gaan naar nutriëntenrijkere graslanden 
en lage struwelen met bulkvoedsel zoals amfibieën en kleine 
zoogdieren.

Als gevolg van alsmaar intensiever wordende landbouw werden 
ook de beemden, regelmatig overstromende valleigraslanden die 
tot dan toe open waren gebleven, uit gebruik genomen. Al snel 
verschenen hier aaneengesloten elzenbroekbossen. In de jaren 
1950 werden de eerste recreatievijvers in het gebied aangelegd. 
Eerst vooral door particuliere eigenaars uit de streek, maar na 
de opening van de E34 in 1972 kwam de aanleg van recreatievij-
vers in een stroomversnelling. Natte delen van de Visbeekvallei 
werden omgevormd naar clusters met recreatieverblijven en 
zelfs permanente woningen. 

Niettegenstaande de drastische en ingrijpende veranderingen 
van het ontgonnen landschap hielden habitatsnippers en relict-
soorten verspreid nog stand, vaak dankzij de onvoorwaardelijke 
inzet (aankoop en doelgericht natuurbeheer) van de lokale 

Moerashertshooi (© Paul Wouters)
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vrijwilligers van Natuurpunt. Vanaf 2008 kreeg het heideherstel 
in de Visbeekvallei een belangrijke stimulans dankzij het bosbe-
heerplan van de gemeentebossen van de gemeente Lille. De 
uitvoering van het bosbeheerplan wordt gecoördineerd door het 
Agentschap voor Natuur en Bos. 

Floristen en herpetologen tonen de weg

Voor de pioniers van Natuurpunt was het al snel duidelijk dat 
de Visbeekvallei een bijzondere beekvallei betrof in de Kempen 
(Rombouts 1993). Kalkminnende planten zoals Ondergedoken 
moerasscherm, Stijve waterweegbree en Karwijselie bleken 
nog steeds aanwezig dankzij de aanwezigheid van moeraskalk1, 
terwijl op de zandgronden heischrale soorten zoals Blauwe 
knoop, Veelbloemige veldbies en Liggende vleugeltjesbloem 
in het oog sprongen. Bovendien huisvestten de kwelgevoede 
habitatsnippers bijzonderheden zoals Brede orchis, Kleine vale-
riaan en Waterdrieblad. Ondanks de grote kansen voor herstel 
van bijzondere NATURA2000 habitattypes in de Visbeekvallei 
ter hoogte van de gebufferde zanden of de moeraskalk en ten 
gevolge van de lokaal intacte hydrologie, bleek het een grote 
uitdaging om de nog aanwezige relictsoorten en open geble-
ven habitatsnippers (incl. intacte zaadbank) kwalitatief te 
herstellen. 

Bij de aanvang van het LIFE+-project in de Visbeekvallei 
kwamen vennen nog maar verspreid over een oppervlakte 
van 0,88 ha voor. Tijdens LIFE werd in totaal 8,54 ha aan week-
endvijvers en landbouwgronden omgevormd. Deze zijn intus-
sen in volle ontwikkeling naar oligo- tot mesotrofe vennen 
(habitattype 3130) en in mindere mate eutrofe wateren (3150) 
en kalhoudende oligo- tot mesotrofe wateren (3140). Verder 
is het dwergbiezenverbond ook vertegenwoordigd. Naast de 

1  In de ondergrond van de Visbeekvallei komt het Poederleaan voor. Dit is een schelp

rijke zandafzetting die het grondwater verzadigt met kalk. In kwelzones slaat de 

kalk neer en zo wordt moeraskalk gevormd. 

Associatie van Ongelijkbladig fonteinkruid

Ongelijkbladig fonteinkruid (kA)

Stijve moerasweegbree (kK)

Knolrus (kK)

Veelstengelige waterbies (kK)

Teer vederkruid (bg)

Weegbreefonteinkruid (bg) 

Vlottende bies (bg)

Pilvaren-associatie

Pilvaren (kA)

Moerashertshooi (kV)

Vlottende bies (kV)

Knolrus (kK)

Stijve Moerasweegbree (kK)

Veelstengelige waterbies (kK)

Waterpostelein (bg)

Associatie van Veelstengelige waterbies

Veelstengelige waterbies (kA)

Moerashertshooi (kV)

Vlottende bies (kV)

Witte waterranonkel (kV)

Knolrus (kK)

Duizendknoopfonteinkruid (kK)

Pilvaren (kK)

Associatie van Waterpunge en Oeverkruid

Waterpunge (kA)

Moerashertshooi (kV)

Stijve moerasweegbree (kV)

Knolrus (kV)

Veelstengelige waterbies (kV)

Pilvaren (kK)

Associatie van Borstelbies en Moerasmuur:  
Borstelbies (kA)

Moerasdroogbloem (kV)

Liggend hertshooi (kV)

Greppelrus (kK) 

Liggende vetmuur (bg) 

Tabel 1. Overzicht van de plantengemeenschappen die in de wateren van de 

Visbeekvallei voorkomen. Per gemeenschap worden enkel kensoorten voor de 

associatie (kA), het verbond (kV) en de klasse (kK) opgegeven. Vermeldenswaardige 

begeleidende soorten (bg) worden ook vermeld. (bron: Schaminée et al. 2010)

Witte waterranonkel (© Frederik Naedts)
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oppervlaktetoename is de variatie van zwak zure tot basen-
rijke venvegetaties (3130) bijzonder (Tabel 1). De aanwezig-
heid van vennen binnen eenzelfde gebied én het voorkomen 
in de nabijheid van andere schrale habitats zoals heiden 
(4010, 4030), kleine zeggenvegetaties, heischrale graslanden 
(6230*) en veldrus- en blauwgraslanden (6410) benadrukt 
nogmaals het belang van de Visbeekvallei op Vlaams en 
Europees niveau.

Gelegen in een kleinschalig landschap met schrale graslan-
den, heiden en houtkanten zijn de vennen ook een belang-
rijk onderdeel van het habitat van de Adder. Vennen zorgen 
voor bulkvoedsel in de vorm van juveniele en volwassen 
amfibieën. Met name voor de jonge Adders zijn juveniele 
amfibieën essentieel om de eerste levensjaren te overleven 
(mond. med. André Van Hecke). De Adder is in de Visbeekvallei 
de afgelopen decennia sterk achteruitgegaan (Bauwens 2015), 
maar is sinds kort aan een lichte opmars bezig. Sinds 2011 
zijn er 112 unieke individuen waargenomen aan de hand van 
de vergelijking van het kopschildpatroon (mond. med. André 
Van Hecke). De populatie wordt momenteel te klein geacht 
om duurzaam te kunnen overleven, maar de genetische vari-
atie is toch voldoende. Dit blijkt uit het genetisch onderzoek 
van Geeraerts (2012), waarin geadviseerd wordt om op korte 
termijn het leefgebied van de Adders van de Visbeekvallei te 
vergroten. Dankzij LIFE Visbeek hebben we hierin, bovenop 
het soortgerichte beheer van het ANB, een zeer belangrijke 
stap kunnen zetten. 

Ven- en vijverherstel

Het ven- en vijverherstel focuste op twee fronten, enerzijds via 
het ‘vernatuurlijken’ van weekend- en recreatievijvers, ander-
zijds door het afgraven van landbouwpercelen. De eerste groep 
werd kansrijk geacht gezien het opduiken van kensoorten zoals 
Weegbreefonteinkruid, Kleinste egelskop en Waterpunge bij 
de aanleg of het opschonen van privévijvers in het verleden 
(persoonlijke communicatie Werner Van Hove). Daarnaast 
bleken sommige van deze vijvers of aansluitende grachten 
gedomineerd door Vlottende bies, Duizendknoopfonteinkruid of 
Moerashertshooi. Wat betreft de tweede groep werd de bouw-
voor van voormalige landbouwpercelen afgegraven. Deze veelal 
genivelleerde percelen herbergen natuurlijke laagten, kansrijk 
voor de ontwikkeling van venvegetaties. Zo werd in 2005 een 
poel aangelegd door enkel de bouwvoor af te graven waardoor 
de zaadbank werd aangesneden en in de zomer tijdelijk droog 
viel. Dit bleken ideale omstandigheden voor venvegetaties met 
als resultaat het verschijnen van onder meer Moerashertshooi, 
Pilvaren en Waterpostelein. 

Ven vanuit recreatievijvers 
In totaal werden er tijdens LIFE Visbeek 19 recreatievijvers omge-
vormd naar natuurlijke wateren. Hierbij is de werkwijze voor 
elke recreatievijver nagenoeg hetzelfde. Na de aankoop worden 
alle gebiedsvreemde elementen zoals constructies en afsluitin-
gen verwijderd. Eenmaal de vergunningen toegekend werden 
de aanplanten verwijderd en het takhout versnipperd voor 

Berzegem 2012 (l) en 2015 (r).

Kindernouw 2012 (l) en 2015 (r). Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Antwerpen, GDI-Vlaanderen.  

Rood: percelen Natuurpunt, groen: percelen ANB, paars: ontgronden landbouwgrond, blauw: vernatuurlijken recreatievijver, geel: dempen vijver.
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energiehout. De achtergebleven stronken werden uitgetrokken 
en in de perceelsrand verwerkt als fauna-element (beschutting, 
bramen) of afscherming voor onder meer loslopende honden. 

Eenmaal de vijvers helemaal vrijgemaakt waren, kon het echte 
ven- en vijverherstel beginnen. De vijvers werden leeggepompt 
waarbij zoveel mogelijk vis afgevangen werd. Het bleek vooral 
van belang om bodemwoelende vis zoals karper en Giebel te 
verwijderen. De vis werd getransporteerd naar weekendvij-
vers die nog in private eigendom zijn. Als er kleinere vis zoals 
Zonnebaars achterbleef, werd na de werken Snoek uitgezet om 
een stabiel evenwicht te creëren. Ook werden twee vijvers na het 
afvissen deels gedempt om ze visvrij te maken. Meer informa-
tie over de bestrijding van Zonnebaars is te vinden in Van Kleef 
(2012). 

Indien mogelijk werd de vijver ontslibd maar in de Visbeekvallei 
lukte dit maar bij drie vijvers door de hoge kweldruk. Voor het 
ontslibben moet nagenoeg alle water uit de vijver worden 
gepompt om het slib te kunnen verplaatsen. Slib concentreert 
zich hoofdzakelijk in het centrale laagste deel van een vijver, 
terwijl de randen relatief slibvrij blijven. Kensoorten voor vennen 
van het habitattype 3130 zoals Moerashertshooi, Vlottende bies 
en Duizendknoopfonteinkruid duiken bijgevolg eerder op de 
rand op. Terwijl de waterkolom dieper wordt naar het midden 

toe, verschijnen hier kensoorten van eutrofe wateren (3150) 
zoals Gele plomp en Witte waterlelie. De afweging om te ont slib-
ben, ondanks de technische haalbaarheid, kan ook gedaan 
worden aan de hand van een visuele controle van de vijver. In 
de Visbeekvallei werden twee vijvers waarvan het herstel niet 
leidt tot ven- en vijvervegetaties niet ontslibd. De oevers waren 
begroeid met Grote Egelskop, Grote lisdodde en kroos op het 
wateroppervlak. Dergelijke eutrofante soorten duiden op nutri-
enten die afkomstig zijn van bemesting van de vijver of voederen 
van vissen. Een jaar na het afgraven van de oeverwallen, werd 
één vijveroever gedomineerd door Grote egelskop en bleek het 
water troebel ondanks het verwijderen van de bodemwoelende 
vissen. De voedselrijke sliblaag zorgt er namelijk voor dat de 
nutriënten continu opgelost worden in de waterlaag waardoor 
ze ter beschikking komen van de planten. 

De belangrijkste stap in het vernatuurlijken van een recreatie-
vijver is het verwijderen van de oeverwallen. Bij de oorspron-
kelijke aanleg van een vijver werd het vrijgekomen zand 
bovenop het omliggend maaiveld gedeponeerd. Het opnieuw 
aansnijden van dit historisch maaiveld en bijgevolg activeren 
van de zaadbank, vergt een zeer ervaren kraanman en dege-
lijke gestructureerde aansturing van de projectcoördinator. 
Het historisch maaiveld is te herkennen als een dun zwart 
laagje (A-horizont, gemiddeld 1 cm dik) dat vettig aanvoelt. 

Waterpunge (© Marianne Horemans)
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Deze laag bestaat uit een opeenstapeling van organisch mate-
riaal, inclusief de historische zaadbank. Deze zwarte laag 
bevat niet enkel de zaden van de doelsoorten maar vormt ook 
een geschikt kiembed. Het hoog organisch gehalte zorgt voor 
een lichte nutriëntenaanrijking en creëert een vochtbuffer, 
beide cruciale factoren voor het kiemen van zaden tijdens het 
eerste jaar na habitatherstel. In de Visbeekvallei verschenen zo 
onder andere Duizendknoopfonteinkruid, Moerashertshooi, 
Veelstengelige waterbies, Waterpunge, Weegbreefonteinkruid, 
Moeraszoutgras, Vlottende bies, Pilvaren en Stijve moerasweeg-
bree. Deze staan allen te boek als harde kensoorten voor (matig) 
voedselarme vennen (habitattype 3130). Naast het belang voor 
zogenaamde zaadbank-soorten, vormt de humusrijke zwarte 
laag ook een goede kiemlaag voor doelsoorten nog aanwezig 
in de vijver of voor soorten die later actief worden uitgezaaid 
of ingebracht (translocatie). In twee vijvers kiemden twee jaar 
na het herstel nog geen kensoorten, ondanks de geschikte 
abiotiek, gelijke werkwijze en de directe nabijheid van een zeer 
goed ontwikkelde venvegetatie. In augustus 2014 werd besloten 
in deze vijvers zaden van Moerashertshooi actief te versprei-
den. Een maand later bleken deze te kiemen en anno 2016 liep 
het aantal op tot meer dan honderd planten. In 2016 werd dit 
kleinschalig experiment in dezelfde vijvers verder uitgebreid 
door het actief verplaatsen van Vlottende bies en Veelstengelige 
waterbies uit het nabijgelegen ven. Deze verplaatsingen 
gebeurden binnen het kader van een nota in opmaak rond het 
actief verplaatsen van dieren of planten in natuurgebieden van 
Natuurpunt, met een focus op richtlijnen voor terreinbeheerders 
(Vanreusel et al. in voorbereiding).

Naast bovenstaande doelsoorten is er op alle herstelde percelen 
ook kieming van Knolrus, Pitrus, Zwarte els, wilg en berk. Om 
dominantie van Pitrus en boomopslag te vermijden, worden de 
afgegraven oeverwallen jaarlijks gemaaid tussen half augustus 
en half oktober. Dan zijn de meeste doelsoorten uitgebloeid en 
laten de bodems toe machinaal te maaien, wat de efficiëntie van 
het vervolgbeheer ten goede komt. 

Naast afgraven van de oeverwallen zijn 7,6 ha recreatievijvers 
gedempt met als doel broekbos (91E0+) (14 vijvers) of schraal 
grasland (2 vijvers). Hierbij is werkwijze gelijkaardig als bij het 
venherstel: de aanplanten werden verwijderd en de oeverwallen 
afgegraven tot op het historisch maaiveld. Dit laatste was van 
groot belang om een zo natuurlijk mogelijke uitgangssituatie te 
creëren voor het broekbosherstel. 

Het al dan niet deels dempen van vijvers werd bepaald door 
het potentieel voor venherstel (aanwezigheid van kensoorten, 
bodem, hydrologie) en de kans op overstroming met vervuild 
beekwater. In het bovenstrooms gedeelte stroomt de Visbeek 
door landbouwgebieden, wat zorgt voor diffuse vervuiling met 
stikstof en fosfor. Verspreid in de speciale beschermingszone 
(SBZ) liggen tal van bungalows en recreatievijvers (legaal en ille-
gaal) waarvan het afvalwater ongezuiverd in de Visbeek geloosd 
wordt en ter hoogte van de oprit van de E34 is een overstort dat 
tijdens piekafvoeren in werking treedt. 

De keuze tussen broekbos en schraal grasland wordt bepaald 
door de omgeving. Het merendeel van de vijvers lagen in een 

broekboskern, waarbij deze kernen konden ontsnipperd worden 
door dempen en spontaan laten verbossen. Twee vijvers lagen 
in een graslandcomplex waardoor de keuze voor de doelstelling 
schraal grasland de voorkeur had. Enkele jaren na de werken 
zijn de gedempte vijvers volop aan het verbossen met snelkie-
mende soorten zoals Boswilg, Schietwilg en Zwarte els. Door 
de grondverstoring komen door mineralisatie van organisch 
materiaal voedingsstoffen vrij en domineert Pitrus in de kruid-
laag. Deze dominantie doet zich vooral voor op de locatie waar 
de vijver gedempt is. Waar de oeverwallen zijn afgegraven blijft 
een schrale bodem achter die interessant is voor de locaties met 
als doelstelling schraal grasland. Hier kiemt Geelgroene zegge, 
Borstelbies, Waterpunge en zelfs Heidekartelblad (na een proef 
met opbrengen van maaisel uit een ander gebied).

Uit ervaring weten we dat het grondvolume in de oeverwallen niet 
voldoende is om de vijver te dempen. Bij een aantal locaties werd 
daarom grond aangevuld van vijvers met als doelstelling venvege-
taties, waarvan de oeverwal afgegraven en afgevoerd werd. Als dit 
niet mogelijk was, werd gekozen om de vijver zo goed mogelijk te 
dempen tot op het historisch maaiveld. Een deel van de vijver werd 
hierbij ingericht als poel. In de venige beekvallei van de Lilse zegge 
werd geopteerd om de oeverwallen van twee recreatievijvers met 
Vlottende bies en Gele plomp af te graven en af te voeren zonder de 
vijvers te dempen. Vanwege de ligging in een grote broekboskern 
met schaduw en bladval worden de oeverwallen niet gemaaid, 
waardoor ze stilaan zullen verbossen. Deze ‘veenputjes’ in het 
broekbos hebben ook hun waarde en zullen geleidelijk verlanden. 

Ven vanuit landbouwgronden
Aangezien de gronden in de Visbeekvallei van nature mineralen-
rijk zijn, was het initieel de bedoeling om de landbouwgronden 
door ontgronden om te vormen naar soortenrijke heide (habitat-
type 4010, 4030) en heischraal grasland (6230). 

Het ontgronden werd voorafgegaan door een uitgebreid voor-
onderzoek. Daarbij werd het fosfaatgehalte op verschillende 
diepten (van 0-10 cm tot 40-50 cm) onderzocht door een bodem-
kundig labo. Tijdens dit onderzoek werd duidelijk dat zich onder 
de bouwvoor van genivelleerde landbouwpercelen ook laagten 
aftekenden. Deze werden in het verleden gedempt met grond, 
veelal afkomstig van hogere koppen van hetzelfde perceel die op 
hun beurt werden afgevlakt. De kans op aanwezigheid van een 

Kraanwerken (© Frederik Naedts)
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intacte zaadbank in de gedempte laagten werd daardoor hoog 
ingeschat. Deze venige laagtes werden opnieuw geaccentueerd 
in het landschap, waarbij niet alleen vegetaties konden worden 
hersteld maar ook een gedifferentieerd landschap werd beko-
men. Dit laatste is niet onbelangrijk om de zaadbank te activeren 
en vanuit faunistische belangen (onder andere Adder en Grauwe 
klauwier).

Bij aanvang van het ontgronden werden eerst enkele proef-
sleuven gegraven. Zo is de bodemopbouw goed zichtbaar en 
kon de projectcoördinator de kraanman eenduidig aantonen 
tot op welke laag de bouwvoor moet worden afgegraven. In de 
meeste gevallen kwam de dikte van de bouwvoor overeen met 
de resultaten van het voorbereidend onderzoek. In sommige 
gevallen was ook de zwart laag van het historisch maaiveld 
zichtbaar (zie hoger), meer specifiek op permanente graslanden 
die in het verleden minder intensief werden bemest en bewerkt. 
Daarnaast bleken gedempte laagten door de opvulgrond het 
minst beïnvloed door bemesting en bodembewerkingen. 

Bij het afgraven werd de voedselrijke bouwvoor volledig verwij-
derd. Waar de zwarte laag aanwezig was, werd tot op deze laag 
afgegraven. Op verschillende percelen werd het afgraven in het 
najaar gestaakt als gevolg van hoge (grond)waterstanden en 
dus een verhoogde kans op bodemverstoring bij grondtrans-
port. Op deze percelen bleef de grond ca. zes maanden liggen, 
op ruggen aan de rand van het perceel. De afgegraven delen 
overstroomden echter tijdens de winter waardoor de grond 
met bijhorende fosfaten terug in oplossing ging. Na de winter 

bleef gesedimenteerd fosfaatrijk slib achter op grote delen 
van deze percelen. Deze nalevering van fosfaten had kunnen 
vermeden worden door het grondtransport strikter in te plan-
nen en door direct na het afgraven af te voeren. Na afloop van 
de werken waren zowel de laagten als de afgeschuinde koppen 
en alle gradiënten daartussen leesbaar in het landschap. Tijdens 
natte perioden in de winter en het voorjaar werden deze reliëf-
verschillen nog meer geaccentueerd. Amper een jaar na het 
afgraven kiemden de eerste vensoorten zoals Moerashertshooi, 
Duizendknoopfonteinkruid, Waterpostelein en Pilvaren. 

Op zes voormalige landbouwpercelen verspreid in de 
Visbeekvallei werden oligo- tot mesotrofe vennen (habitattype 
3130) hersteld. Ondertussen zijn twee percelen mooi ontwik-
keld met tapijten Moerashertshooi, Pilvaren en Veelstengelige 
waterbies. Op twee andere percelen bleek de zaadbank nog 
intact en kiemde ook de zeldzame Witte waterranonkel, een 
kensoort voor habitattype 3130. Verder werden ook andere 
kensoorten van vennen aangetroffen zoals Waterpunge, 
Duizendknoopfonteinkruid en Waterpostelein. Het is een 
kwestie van tijd vooraleer hier meer complete plantengemeen-
schappen, kenmerkend voor oligo- tot mesotrofe vennen, verder 
ontwikkelen. 

Vervolgbeheer en nazorg

Om te vermijden dat de herstelde vennen met omringende 
heiden en heischrale graslanden verbossen of verpitrussen, 
worden ze jaarlijks gemaaid tussen half augustus en half 

Pilvaren (© Marianne Horemans)
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september. Met name op voormalige landbouwgronden blijven 
fosfaatresten achter die in combinatie met een lager gelegen 
maaiveld zorgen voor vlotte kieming van Pitrus, Zwarte els, wilg 
en berk. Deze fosfaatresten worden afgevoerd door maaien en 
afvoeren van de vegetatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van lichte tractoren of een rupsmaaier die in het kader van het 
project aangekocht zijn om het noodzakelijke vervolgbeheer te 
garanderen. Het maaisel wordt gecomposteerd en afgevoerd 
naar een lokale landbouwer die het gebruikt als bron van orga-
nisch materiaal en structuur. 

Door het jaarlijks maaibeheer kunnen de soorten in de zaad-
bank optimaal kiemen en kan de vegetatie rijpen. Het historisch 
maaiveld werd jarenlang verdrukt door een dikke laag teelaarde 
(10-40 cm) of een opgehoogde oeverwal (max. 80 cm). Na verwij-
deren van deze laag moet het bodemleven terug op gang komen 
alvorens de bodemstructuur en bijgevolg de vegetatie zich ten 
volle kan ontwikkelen. 

Vensoorten zijn gevoelig voor lichtconcurrentie en de snelle 
opstapeling van organisch materiaal. Eenmaal de venvege-
tatie zich meer sluit, zal de kieming van ongewenste soorten 
afnemen. Desondanks is naakte bodem nodig omdat vensoor-
ten zoals Pilvaren en Wanterpunge afhankelijk zijn van 
pioniersomstandigheden. Deze worden van nature gecreëerd 
door langdurige overstroming van het ven of betreding door 
grazers. 

Ondanks de goede resultaten van het venherstel stak ook Roze 
waterlelie de kop op, een tuinplant-hybride met een invasief 
karakter. Deze soort kwam ook voorheen in meerdere recreatievij-
vers voor maar werd niet direct als een probleem aanzien gezien 
de lage mate van dominantie. Maar na het venherstel bleek 
Roze waterlelie snel de ondiepere delen te koloniseren, waar ook 
kensoorten van venvegetatie opnieuw verschenen. Het bestrijden 
van deze exoot is een uitdaging voor het vervolgbeheer en verdient 
nauwe opvolging. Andere exoten die in het kader van een duur-
zame instandhouding van de herstelde vennen problematisch 
blijken, zijn verwilderde ganzen. Niet alleen vreten ze de water- en 
oeverplanten direct aan, maar ze zorgen ook vermesting van de 
vennen. In de Visbeekvallei worden ze jaarlijks bestreden door het 
schudden van eieren en verjagen van volwassen vogels. Tot slot 
bleken de vernatuurlijkte vijvers in de Visbeekvallei ook een grote 
aantrekkingskracht te hebben op wandelaars met loslopende 
honden. Ondanks de vele pogingen om te sensibiliseren, lukt het 
niet om loslopende honden buiten te houden en werd geopteerd 
om de percelen af te sluiten met schapendraad.

Omwille van de ecologische meerwaarde van betreding voor 
zowel fauna als flora en een kostenefficiënter beheer, zullen 
sommige vennen op termijn begraasd worden door schapen, 
geiten of runderen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

• Er moet een gezonde verhouding zijn tussen droge delen 
(66%) en natte terreindelen (33%) zodat de bodem niet te veel 
beschadigd wordt tijdens natte perioden in de zomer.

• De graasdruk mag niet te hoog zijn omdat anders de meer-
waarde voor de fauna (structuur, nectaraanbod) verdwijnt.

• In kerngebieden van de Adder moet omzichtig omgegaan 
worden met begrazing en begrazingsdichtheid. Hier kan bij-
voorbeeld met flexinetten gewerkt worden om de voorjaars- 
en zomerhabitats van de Adder te sparen. Een goede kennis 
van het habitatgebruik doorheen de seizoenen is essentieel. 

• Er wordt gewerkt met kort- en dunharige dieren die zich tij-
dens warme zomerdagen niet te veel ophouden in de vennen 
voor afkoeling.

• Begrazing van natte fosfaatrijke bodems moet vermeden 
worden om dominantie van Pitrus te vermijden.

• Indien nodig wordt er aanvullend gemaaid om de groei van 
ongewenste soorten te vermijden. Opdrijven van de graas-
druk om ongewenste soorten in toom te houden, heeft 
meestal nefaste gevolgen voor de vegetatiestructuur, nectar-
aanbod en bodemschade. 

• De begrazing moet goed opgevolgd worden om bodemscha-
de, structuurverlies, pitrusdominantie … te voorkomen.

Vennen als drager voor heidefauna

Naast de meerwaarde voor de flora merken we ook een snelle 
reactie van herpetofauna en libellen. Meerdere herstelde vennen 
zijn ondertussen gekoloniseerd door Groene en Bruine kikkers. 
Laten we hopen dat deze populaties snel zullen uitgroeien want 
het gebrek aan bulkvoedsel voor jonge Adders was een van de 
zwakke punten van de Adderpopulatie in de Visbeekvallei (mond. 
med. A. Van Hecke). Met name voor de Adder wordt voor een ven 
nabij de kernpopulatie gekozen om de oever niet te maaien. 
Hierdoor kan Pitrus domineren ten goede van de vegetatiestruc-
tuur. Verbossing wordt wel consequent tegengegaan. 

Door de aanwezigheid van populaties in de nabijheid van de 
herstelde vijvers en vennen in de Visbeekvallei wordt gehoopt op 
kolonisatie van habitattypische fauna waaronder de Bijlage 2- en 
4-soorten Poelkikker en Gevlekte witsnuitlibel (Beckers et al. 2014, 
Verschraegen & Beckers 2015). Poelkikker komt vier kilometer ten 
noorden van de Visbeekvallei voor in het Vlaams natuurreservaat 
Hoge Bergen-Ekstergoor. Beide gebieden worden met elkaar 
verbonden door de Diepteloop, de bovenloop van de Visbeek. 

Hersteld ven (© Werner Van Hove)
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Gevlekte witsnuitlibel is een goede kolonisator die in verschil-
lende gebieden in de Antwerpse Kempen voorkomt: Engels Kamp 
(Grobbendonk, op 7 km), Balderij (Tielen, op 7,5 km), Landschap De 
Liereman (Oud-Turnhout, op 15 km), Wortel-Kolonie (Hoogstraten, 
op 15 km). In juni 2016 is alvast een mannetje Gevlekte witsnuitli-
bel in het gebied waargenomen (pers. med. K. Lambeets). 

De bijlage 4-soort Rugstreeppad komt voor in Landschap De 
Liereman en het Turnhouts Vennengebied (Turnhout). In vogel-
vlucht ligt de Visbeekvallei op 15 km van beide gebieden. De soort 
is ook geïntroduceerd in de Hoge Bergen-Ekstergoor (Beerse, 
op 3 km) dat door het ANB beheerd wordt. De dichtstbijzijnde 
populatie van de Bijlage 4-soort Heikikker ligt in Tielenheide 
op 6,5 km. Van beide soorten wordt spontane kolonisatie niet 
verwacht. Indien op termijn het leefgebied geschikt wordt, kan 
introductie overwogen worden. 

Leerpunten

Uit bovenstaande ervaringen komen belangrijke leerpunten 
voor andere beheerders. Verrassend waren de intactheid en de 
potenties van de zaadbank. Indien aanwezig kiemen vensoor-
ten vlot uit de zaadbank als ze in contact komt met zonlicht en 
warmte. Hierdoor kunnen venvegetaties zich herstellen zonder 
de noodzaak om soorten te introduceren. Onder de opgeworpen 
oevers van weekendvijvers en in gedempte laagten in weilanden 
is deze veelal nog aanwezig. Bovendien moet vermeden worden 
dat de zaadbank verstoord of verwijderd wordt, als er te diep 
wordt afgegraven. Het is dus belangrijk om op zoek te gaan naar 
deze zaadbank door vooraf het terrein te inventariseren met een 
grondboor. Een goede interpretatie van de bodem is echter niet 
evident. Daarom wordt tijdens de voorbereiding best beroep 
gedaan op een specialist inzake bodemopbouw. 

In een project zoals LIFE Visbeek moest regelmatig snel beslist 
worden om de goede voortgang van het project te garanderen. 
Het hele voortraject van percelen aankopen, vergunningen 
aanvragen en de werken aanbesteden vraagt veel tijd. Een 
uitgebreide voorstudie (abiotiek, samenstelling zaadbank …) 
was daarom niet mogelijk. Bovendien beperkt de Europese 
Commissie het budget van voorbereidend onderzoek omdat ze 
de focus wil houden op het natuurherstel. Als projectcoördinator 
moet je dan op zoek gaan naar goedkope en snelle manier om 
de ecologie van het terrein in de vingers te krijgen. Een daarvan 
is een inventarisatie van de bodem (zie hierboven). Een ander 
belangrijk aspect is een voorafgaande fauna- en floramonito-
ring op de betrokken en naburige percelen. Deze kunnen nog 
aangevuld worden met getuigenissen en historische kaarten en 
luchtfoto’s. Als al deze zaken samenkomen, moet het buikgevoel 
van de beheerders aangesproken worden. Buikgevoel is een 
combinatie van kennis en ervaring die het midden houdt tussen 
theorie en praktijk. Een goed buikgevoel en de durf om fouten 
te maken, is een eigenschap van een goede beheerder. Alleen zo 
kan kennis en ervaring groeien. 

Tot slot is het ‘After LIFE’ beheer belangrijk voor het welslagen 
van een herstelproject. In de inrichting kan niet alles voorzien 
worden en het is goed om de evolutie van de percelen te blijven 
opvolgen om zaken te wijzigen. Dit is overigens een van de leer-
rijkste momenten van het hele natuurherstel. 

Uitdagingen voor de toekomst

Op korte termijn is de voornaamste uitdaging het jaarlijks 
maaibeheer van de vijvers en vennen. Twee jaar na de inrich-
ting van het merendeel van de locaties lijkt dit alvast geslaagd. 
Dit was mogelijk dankzij de aankoop van lichte tractoren en 

Pilvaren, Moerashertshooi, Veelstengelige waterbies. (© Frederik Naedts)
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SUMMARY

Naedts F. 2017. Restoration of fens and ponds in ‘Visbeekvallei’. 
Natuur.focus 16(1): 4-13

The ‘Visbeekvallei’ forms an historically quite exceptional landscape 
with fens, species-rich grassland and heathland vegetation. The abiotic 
conditions in the area (e.g. base rich, iron rich, slightly acidic) potential-
ly support some particular vegetation types. Yet as a common feature of 
Flemish landscapes, the area has suffered tremendously from agricultu-
ral intensification and the creation of ponds for recreation (e.g. fishing 
ponds). A LIFE+ project was initiated to restore the original fen habi-
tats. Two years after restoring the last site, it is time to wrap up some of 
the initial results and to transfer some of the experience to other prac-
titioners. In this article I describe some technical approaches for resto-
ring fen habitats, starting from different initial conditions (pond versus 
agricultural field). Next the importance of follow-up management is de-
scribed. Finally I summarize some best practices for future projects and 
highlight the main challenges for the next few years.
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een rupsmaaier binnen LIFE Visbeek, de opvolging van het 
beheer door vrijwilligers en de inzet van de terreinploegen van 
Natuurpunt.

Tijdens LIFE Visbeek werd in totaal 8,54 ha aan weekendvijvers en 
landbouwgronden omgevormd. Dankzij het project is aangetoond 
dat kwalitatief herstel van soortenrijke vennen en vijvers (habitat-
type 3130), vochtige heiden (4010, 7150), blauwgraslanden (6410), 
heischrale graslanden (6230*) en kleine zeggenvegetaties moge-
lijk is vanuit zeer verstoorde uitgangssituaties mits de gunstige 
abiotiek en soorten (al dan niet in de vorm van zaden) aanwezig 
zijn. En in het gebied ligt nog een groot potentieel voor het herstel 
van bovenstaande habitats. Grote delen van het habitatrichtlijn-
gebied zijn landbouwpercelen (ca. 78 ha) en recreatievijvers die 
de ruimtelijke bestemming natuurgebied hebben en waar een 
vochtig heidelandschap met slenken en soortenrijke graslanden 
kan hersteld worden. Voor een deel van deze recreatievijvers is 
bovendien een proces verbaal opgemaakt omdat ze illegaal zijn. 
Beleidsmatig heeft het gebied dus meerdere troeven om uit te 
groeien tot een sterke natuurkern in de Kempen. 

Gezien de goede resultaten van het LIFE+-project Visbeek, de 
noodzaak voor het duurzaam behoud van de doelhabitats en 
habitattypische fauna zoals de Adder en ook de positieve reac-
ties van bezoekers en buurtbewoners, wordt het natuurherstel 
in de Visbeekvallei verdergezet. Tijdens LIFE Visbeek hebben de 
vrijwillige aankopers maar liefst 62 ha aangekocht waarvan 17,5 
ha landbouwpercelen en 7,5 ha percelen met recreatievijvers die 
vernatuurlijkt zijn. Deze aankopen worden verdergezet, welis-
waar op een lager pitje omdat niet meer kan gerekend worden 

op de LIFE-subsidie. Aangekochte percelen worden ter erkenning 
voorgedragen als natuurreservaat en indien nodig ingericht 
met Vlaamse subsidies (Investerings Subsidie Natuur (ISN) of 
Subsidie Eénmalige Werken (SEW)). Hierdoor kan het Natura 
2000-netwerk van de Visbeekvallei verder versterkt worden.

Maar om het Natura 2000-netwerk in de Kempen en op Vlaams 
niveau te versterken is het noodzakelijk om de habitatrichtlijn-
gebieden en andere natuurgebieden (die niet tot Natura 2000 
behoren) functioneel en duurzaam met elkaar te verbinden. 
Tussen de twee habitatrichtlijngebieden in de Visbeekvallei 
ligt een autostrade die voor soorten zoals de Adder en de 
Poelkikker een migratieknelpunt zijn. Ten westen, ten noorden 
en ten oosten van de Visbeekvallei liggen respectievelijk de 
habitatrichtlijngebieden Vliegveld van Malle en Duivelskuil-
Hoge Bergen-Ekstergoor (Beerse). De Visbeekvallei wordt van 
deze gebieden gescheiden door intensieve landbouwgebieden 
en provinciale wegen. Tussen de Duivelskuil en de Schrieken 
wordt getracht om ecotunnels aan te leggen als ontsnipperende 
maatregelen. Tot slot worden de Visbeekvallei en het oostelijk 
gelegen Grotenhout (Gierle) gescheiden door een autostrade. 
Ook al is de autostrade een migratieknelpunt, toch vormen 
de bermen potentiële corridors mits aangepast beheer. Deze 
bermen verbinden ook het zuidelijk deel van de Visbeekvallei 
met het erkend natuurreservaat de Lovenhoek (Vorselaar) en 
Krabbelshof (Zandhoven). Aan uitdagingen dus geen gebrek, 
maar de toekomst vraagt onze verdere inspanningen voor een 
bestendig en veerkrachtig natuurbehoud.


