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Onder 'ontgrondingen' verstaan we 'de winning van allerlei delfstoffen die op of vlak onder de oppervlakte voorkomen' (naar Grondelle,
1977). Dit kan zowel op grind, zand, klei als op veen, mergel of kalksteen betrekking hebben.
Ontgrondingen van weleer (ontvening, kleiwinning) hadden doorgaans weinig negatieve invloeden op het omringend landschap.

Integen-

deel, veelal betekenden ze door hun kleinschalige aanpak (in oppervlakte en in diepte) en hun lang-aangehouden uitvoeringstermijn een verrijking voor natuur en landschap. In schril contrast tegenover deze
historische ontgrondingen (waarvan de spil de huisvesting van de mens
was) staat de huidige ontgrondingspraktijk die een maximale uitbating
van de op de gewestplannen voorziene zones op het oog heeft. Zo kunnen nu met behulp van de modernste technieken op een paar jaar tijd
reusachtig grote kuilen ontstaan. De recente, totale ontgrinding van

de Maasvallei (zowel In Belgisch Limburg als In Nederland) la hier
één van de meest hallucinerende voorbeelden van.
Zandwinnerij Is één van die ontgrondingen die zich de laatste
jaren steeds nadrukkelijker en breed uitwaaierend in Vlaanderen is
gaan manifesteren. Vooraleer we de historiek hiervan beschrijven,
achten u/ehet nuttig een korte toelichting omtrent het 'zandgebruik'
(m.a.w. de favoriete dooddoener "Moet er nog zand zijn ?") in te
lassen.

De behoefte aan zand valt in twee richtingen op te splitsen :
enerzijds een industriële en anderzijds een Infrastructurele. Uit de
industrie komt de nooit aflatende vraag naar kualiteitszanden : ontzilt zand, •zilverzand', enz. dieonderschelden het grover beton- en
metselzand voor de bouwsektor en bepaalde takken van de industrie zoals de glasfabricage en de keramische nijverheden. Ook de (ijzer-)
gieterijen passen in deze rij :kiezelrijke of licht kleiachtige
vormzanden. Het gaat hierbij om hoeveelheden (miljoenen tonnen), die
enige verbeeldingskracht vergen om er enige vat op te krijgen.
Net als in Nederland wordt ook in België een belangrijk deel van de
behoefte gedekt door de invoer uit het buitenland, o.a. de 'Rijnzanden'
uit Duitsland.
Van een geheel andereaard zijn de gewone fijnkorrelige ophoogzanden,
benodigd bij grootschalige infrastructuurwerkzaamheden : zandlichamen
voor het wegdek vanajtowegen, bruggenhoofden voor op- en afritten,
nlvelleringswerken bij het 'bouwrijp' maken van woonuitbreidingsgebieden of industrieparken, enz.
Niets laat voorzien dat de vraag naar zand in de toekomst in belangrijke mate zal afnemen.

HISTORIEK

Door de recente evolutie zijn waarschijnlijk velen de mening
toegedaan dat zandwinning een typisch fenomeen zou zijn voor de afgelopen twintig jaar. Niets is minder waar.
Al vanouds trekt de particulier er (om het karikaturaal uit
te drukken) met spade en emmer op uit om zijn eigen kleine zandvoorraden bijeen te schuppen. Onk nu nog treffen uieop gunstige plaatsen

o.a. op braakliggend land in de nabijheid van woonkernen, burgers aan
die gezien of ongezien hun zandporties voor de klusjesarbeid bijeen
zamelen. Gezien het beperkte karakter kunnen we in dit geval nog moeilijk het begrip ontgronding hanteren.
De eerste echte zandontgrondingen in Vlaanderen dateren uit de
vorige eeuw. De zware industrie in de üJaalse bekkens lag hiervan aan
de basis, in het bijzonder de zeer hoge eisen stellende glasindustrie.
Het was echter door een samenloop van toevalsfactoren dat de eerste
zandgaten in het Vlaamse landschap ontstonden. Historische gegevens
hieromtrent werden o.a. door Draulans (1979) bijeengebracht.
Bij de aanleg van twee kanalen in de streek van Mol, het kanaal van
Bocholt-Herentals en van Dessel-Kwaadmechelen, werd het uitgegraven
zand op de naaste oever gegooid. Een schipper die rond 1650 met zand
van Zeebrugge naar Luik voer, werd getroffen door de uitzonderlijke
witheid van het zand langs de oeverstroken. Hij nam monsters mee naar
Luik waar hem onmiddellijk gevraagd werd dit extra witte zand aan te
voeren. Ter verduidelijking, het gaat hier om de zanden van Mol :
oud-kwartaire rivierafzettingen. Andere witte zanden zoals van het
Bolderiaan (Genk) of het Brusseliaan (Zuid-Brabant) hebben voor de
glasfabricage in BelgiB geen enkele waarde (zie ook Gulinck, 1 9 5 8 ) .
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Situering van de zandwinningsvijvers te Mol - Dessel
(naar Vansteelandt, 1977)

De plotse interesse inhet uitte Folse zand werd ook inadellijke kringen
geproefd. De rentmeester van Barones le Candèle de Gijsenghem kocht
systematisch alle 'woeste' gronden rond beide kanalen op. Indie tijd
(steeds naar Draulans)ontstonden alzo vele kleine ontginnende bedrijfjes die later fusioneerden tot in 1872noq slechts twee zandwinningsmaatschappijen resteerden :de S.A. Sablières etCarrières Réunies
(later Sibelco)en deNieuwe Zandgroeven vanKol.
De vijvers 'Uercammen' C1B72) teKol-Dessel waren deeersten die door
eerstgenoemde maatschappij werden uitgegraven. Dit nebeurdemetnog
zeer primitieve middelen :eerst werd de0,3tot 2meter dikke deklaag
verwijderd, waarna het witte zand met behulp van kruiwagens naar op
het kanaal klaarliggende boten werd afgevoerd. Al naar gelang de
insijpeling van grondwater het toeliet,ging oit door tot op een diepte
van 1tot 2meter. Eenmaal het water de overhand begon tehalen,werd
verder gewerkt met eenbeugel :een speciale ijzeren constructie met
een lange steel en onderaan een zak waarmee het zand uit het water werd
opgehaald en op vlotten (eveneens inkruiwagens)wprd geladen. Deze
werkwijze liet uiteindelijk toe tnt op een diepte van <•tot 5meter te
ontzanden. Andere zandwinringen teKol-Dessel uit deze beginfaze (voor
1900)zijn de plas 'LeBlanc' enhet 'Feergoor'. Het alombekende
'Zilvermeer' teKol ontstond tussen 1900 en 1928. De exploitatie geschiedde door een Engelse maatschappijmet behulp van eengespecialiseerde stoommachine.
Enkele van defolse zandwinningen die een tijdje na de tweede wereldoorlog startten zijn nunog steeds in uitbating;uiteraard worden hier
demodernste ontginninqsmethodes toegepast. De indrukwekkendste is
ongetwijfeld deze opdeSchansheide (Mol-Dessel), die nu reedseen
wateroppervlak van meer dan 100ha.vertoont.
Figuur 1biedt een algemeen overzicht van de vijvers indeze regio.
De groeiende behoefte aan snelle verbindingswegen vormdede
voornaamste aanzet waardoor de zandwinnerijuit zijn Kempense isolement werd gelicht. Deze vraag van infrastructurele aard behelst o.a.
zoalsreeds aangestipt,de ophopingszanden, nodig bijdeaanleg van
spoorweg-of autowegbermen.
Een eerste nieuwkomer, waarin België trouwens toonaangevend
was, vormde 'den ijzeren weg'. De ontplooiing van het spoorwegnet
verliep in een recordtempo. Tussen 1B35 en 18<t2waren de voornaamste
lijnen een feit. Naar onze Jaststellingen duurde het veelal totrond
de eeuwwisseling vooraleer op grote schaal verhoogde spoorwegbermen
werden aangelegd. Een gedeelte van deophogingsspecie (zand)werd

steeds in de directe omgeving van de uierf gezocht, wat het levensgrote
transportprobleem aardig inkromp. In het Brugse ontzandde de firma
N.M. R. Decloedt uit Brussel anno 1910 een vijftal vijvers met een
'moderne' baggermachine. Er uierd een smal spoorlijntje aangelegd om
het ontgonnen zand naar de werkzaamheden af te voeren. De vorm van
deze vijvers varieert van vierkantig-rechthoekig tot langwerpig-smal,
dit laatste onzes inziens het prototype van een spoorwegpias. Ute
vinden ze o.a. ook nog nabij Gontrode en rond Antwerpen. Eén van de
vijvers te St. Michlels-Brugge kreeg een nafunctie bij de waterbevoDrrading van stoomlocomotieven.
Wellicht de grootste en bekendste uit deze reeks getuigenplassen zijn
de vijvers van Hofstade. Deze spoorwegputten ontstonden voor de eerste
wereldoorlog en beslaan samen een wateroppervlakte van bijna 70 ha.
(figuur 5 ) .
Na de trein verscheen een nieuw stuk gemodelleerd ijzer ten
tonele :de auto. Oit razendsnel populair geworden welvaartssymbool
trok algauw talloze 'strepen' door ons landschap :de definitieve aanleiding tot intense spreiding van de zandwinnerij in alle Vlaamse regio's.
Een kleine voorloper was de E5 ("1935), doch het ware orgelpunt van
de Vlaamse zandwinningsboom kwam er met de enorme zandopslorpende projecten zoals de E10 C 1 9 6 B ) en de E3 C 1 9 7 0 ) - zie o.a. figuur 2.
Vooral de ingebruikname van zandzuigers - reeds vanaf 1925 te Mol-Deasel bezorgde de ontginning 'diepgaande' wijzigingen. De afzettingszanden
kunnen nu gemakkelijk afgezogen worden tot op een diepte van 20-30
meter en meer. Na een voorafgaande mechanische zuivering wordt het
materiaal in grote vergaarbakken verzameld. Ook de ontginningstermijn
werd drastisch ingekrompen; met een minimum aan personeelskosten kunnen
nu op enkele jaren tijds kuilen van 30-i«0 ha. worden uitgegraven.
Werken aan de E10 deden o.a. de volgende zandwinningsvijvers
ontstaan :Dalem I en II (resp. 79 en 25 h a . ) ,Mechels Broek (35 + 7h a . ) ,
Hombeek C»3 h a . ) ,Elewijt (15 h a . ) ,Weerde (18 ha.) en Blaasveld (63 ha.)
(figuur 3 ) .
Voor de E3 beperken we ons tot enkele voorbeelden uit het Schelde-Leiegebied :Harelbeke-De Gavers (50 h a . ) ,Nazareth (30 h a . ) ,Eke (ca. 15
en 3 h a . ) . De Pinte (ca. 6 ha.) en Zevergem (12h a . ) .

Dat het bij het huidig aanbod aan plassen niet zal blijven ia
duidelijk. De voorziene zones op de gewestplannen en de talloze aanvragen die bij het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Mijnwezen
op tafel liggen, sterken dit vermoeden.
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Zanduilnningsvijvers i n het Mechelse (naar Vansteelandt, 1977)
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A C H T E R G R O N D E N

KONSEKljJENTIES VAN ZANDONTGINNING

De gevolgen van (zand)ontginningen voor het landschap zijn in
grote mate afhankelijk van (1) de kenmerken van het betreffende landschap en (2) de ruimtelijke en temporele kenmerken van de betreffende
ontgronding (naar Dijkstra e.a., 1979).

De kennis over de konsekwenties van zandontginningen ia nog
in vele opzichten ontoereikend. Een overzicht hieromtrent wordt door
Dijkstra e.a. (1979) gepresenteerd.
Het oorspronkelijk landschapstype kan vooral bij grootschalige
aktiviteiten ernstige littekens oplopen. Hierbij gaan uiteraard alle
voorgaande levensgemeenschappen verloren, maar verdwijnt ook een brok
geomorfologische en historische (oude percellering, wijzigingen in
het wegenpatroon) informatie. Decologisch gezien grijpt een aardverschuiving plaats :voor een in veel grotere mate gestabiliseerd milieutype komt een terrein met hoge inwendige milieudynamiek in de plaats.
Via de waterhuishouding wordt de omgeving van het zandwingat sterk
beïnvloed.

OECÜLOGISCHE KARAKTERISTIEKEN VAN ZANDUJINMNGSVIJVERS

Over dit aspect willen we kort zijn, gezien andere publicaties
dit onderwerp grondiger beschreven, waaronder we noemen : Acht & Jansen,
1977, Leentvaar, 1971 en Bauuens, 1976.
Visuele kenmerken vormen de steile, inkalvende oeverstructuren,
de dikwijls imponerende wateroppervlaktes en een doorgaans (in tegenstelling tot kleigroeven) weinig complekse vormgeving. Toch is het
vooral de diepte (tot 20-30 meter én meer I) welke deze plassen zo
sterk van andere onderscheidt (stratificatie van de watermassa). Ligt
de strijklengte voor de overheersende winden gunstig dan kan op korte
termijn snelle regressie van de oeverwanden optreden.

'jW*Wl!

Jonge zandwinningspiassen hebben in vele gevallen steile oeverstructuren ( 1 ) . Door aantasting bij hevige golfslag wordt het
onderste deel van de zanduand uitgehold. Er ontstaan barsten.
Wordt de druk van de bovenliggende lagen te zwaar, dan kieperen
deze naar voor of schuiven af, in beide gevallen komen ze terecht
aan de voet van de wand. De regressie van het oeverfront kan zich
uitermate snel voltrekken. Uiteindelijk ontstaat een situatie
zoals ond-er (2) la afgebeeld. Er heeft zich een enkele meters
brede, ondiepe littorale zone gevormd die water- en oeverplanten
(en de daaraan gebonden dierlijke organiamen) een vestigingskans
zal bieden.

Dit vergroot de kans op het ontstaan van een ondiepe littorale zone,
die van belang is voor het tot ontwikkeling komen van oever- en waterplanten. Dit komt de oeversteviging ten goede en vormt een springplank
voor een verdere successie ten gunste van allerlei nieuwe levensorganismen (vissen, amfibieBn, watervogels). Oordeelkundig natuurtechnisch beheer zal hier zijn belangrijkste werkingssfeer in vinden.

BESTEMMING

De wijze waarop ontgrondingen na afloop van exploitatie aan
hun lot worden overgelaten stemt tot nadenken. In niet onbelangrijke mate zullen ze de schade aan natuur en landschap mee helpen bepalen.
Breed onderzoek naar een multifunctioneel gebruiks- en bestemmingsplan voor alle ontgrondingen (bijvoorbeeld binnen het Vlaamse Gewest)
is tot op heden onbestaande. Nochthans nijpt het schoentje hier het
meest gezien de ontstane kuilen door een brede waaier van sterk uiteenlopende belangen worden benaderd.
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Het werkterrein waarop de diverse provinciale ontgrondingscommissie9 en de Vaste Commissie voor Ontgrondingen hun aktiviteiten
ontplooien i9 te eng om voor dit aspect in de toekomst enige vorm van
harmonisatie te mogen verwachten. De verwarring en problemen zullen
zich dus nog wel een hele poos laten gevoelen. Enkel de gewestplannen
bieden hier enig houvast : vele ontginningsgebieden (dikke paarse strepen) staan erop aangeduid als toekomstige zones voor verblijfs- en/of
dagrecreatie.
Dat de bestemmingsopties zeer verscheiden kunnen zijn, willen
we met volgende opsomming illustreren :
- integraal recreatie
- integraal natuurgebied
- combinatie recreatie-natuurgebied
- (drink-)waterreservoir
- jacht
- stortplaats afbraakmaterialen
- stortplaats voor huisvuil en chemische afvalstoffen
- jacht vanuit vaartuigen (beide laatste o.i. sterk af te
raden nabestemmingen)
Het lijkt ons best enkele van de mogelijkheden nader toe te
lichten.
Reeds geruime tijd pleiten verenigingen die de belangen van de
openluchtrecreant behartigen voor
een ruimere aanpak en structurering
van het beleid inzake recent ontstane zand- en kleiwinningsvijvers.
Uerwijzen we hierbij o.a. naar een
studiedag op 26 april 1975, gehouden
te Diksmuide en georganiseerd door
de Uestvlaamse Vereniging voor de
Vrije Tijd (UUT) met als thema :
"de recreatieve valorisatie van de
Uestvlaamse binnenwateren".

Terecht

wees men er op het belang van water
als recreatief-bruikbaar landschapstype. Naast de vele mogelijkheden
voor gezinsrecreatie oefenen plassen
ook op vele (solitaire) recreanten
een moeilijk te definieren aantrek-
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kingskracht uit. Als specifiek watergebonden ontspanningsmogelijkheden
noemen we : zwemmen, (pootje)baden, duiken, allerlei vormen van varen
(roeien, waterfietsen, waterski, zeilen, surfen), wintersporten, waaronder schaatsen, hengelen, jacht op watervogels, natuurobservatie en
diverse hobby's (bijvoorbeeld model-scheepsbouw). Dok bij vele andere
recréâtievormen is water een zeer gewaardeerd secundair element : wandelen, fietsen, paardrijden, kamperen en zonnebaden, fotografie, schilderen enz.
Dergelijk multi-aanbod aan uitbatingsmogelijkheden rond en op
deze plassen, zeer dikwijls van sterk contrasterende aard, wijst op
de noodzaak van een goed uitgekiende planning en zonering van wateroppervlak, littorale zones, enz. Een spectaculaire en ruimteverslindende aport zoals waterski zal roeiers of vissers het leven immers
te zuur maken. Andere zaken zijn al veel moeilijker aan elkaar te
koppelen (zoals jacht en wandelen). De dringende vraag naar een breed
uitgestippeld beleid is dan ook zeer gegrond. Voor nadere details
verwijzen we naar de inhoud van de üJVT-studiedag-map waaronder
Uansteelandt, 1975 en Zwaenepoel, 1975.
Het gebruik van water uit Dntginningsplassen is velerlei en
nogal lokaal getint. Stad Brugge doet beroep op een spoorwegvijver
om er zuiver water uit te betrekken voor de reien; te Hofstade wordt
het aangewend door de N.M.B.S. voor het wassen van treinstellen. Op
andere plaatsen wordt het gebruikt in de landbouw (irrigatie) en in
fabrieken (koel- of reinigingswaters). De idee om ontginnlngsputten
als (drinkwater)spaarbekkens her In te richten wint de laatste jaren
ook duidelijk veld (cf. o.a. Uansteelandt, 1975).
Het afvalprobleem Is één van de meest nijpende vraagstukken
uit deze tijd. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat er
ten allen kante op de loer wordt gelegen om de 'putten te dempen'.
De gegevens die met de regelmaat van een klok in de pers opduiken
(zie o.a. Rumst) wijzen erop hoe problematisch deze toestand is. Een
gewestelijk beleid ten aanzien van deze ontgrondingen dient dan ook
uitgestippeld. Naast de meer bekende afvalstoffen (huisvuil, afbraakpuin, slijtlagen van autowegen, enz.) vormen slib- en baggerspeclSn
een apart vraagstuk . Dit werd recent op een symposium ("Berging van
Havenslib en BaggerspeciBn - Gent, k-5 december 1979) beklemtoond.
Uleverwijzen o.a. naar de teksten die bij deze gelegenheid verschenen :
Decron, 1979 en Gietema, 1979. Een rapport van de Grontmij De Bilt,
1978 geeft hieromtrent nog meer bijzonderheden.

12
Wie ruimere achtergrondsinformatie wenst door te nemen, kan
o.a. verwezen worden naar van Grondelle, 1977, van Huut, 1980 en de
uitgave van Matuur en milieu nr. 11 : "Ontgrondingen", onder redactie
van van Grondelle, 1978.

P L A A T S

V AN

H E T

N A T U U R B E H O U D

De eisen vanuit het natuurbehoud ten aanzien van ontgrondingen
zijn in Vlaanderen nog steeds marginaal. Van overheidswege heeft men
enkel oog voor de recreatieve ontplooiingsmagelijkheden van de plassen.
De recente aankoop van de kleiputten van Stuivekenskerke (West-Vlaanderen) als toekomstig Staatsnatuurreservaat wijst er mogelijks op
dat hier stilaan verandering in komt.
Academisch onderzoek aangaande de biologische kwaliteiten van
jonge vijvercomplexen werd o.a. door Bauwens (1976), Draulans (1979)
en Royeaerd (1980) verricht. Praktische inlichtingen inzake inrichting en beheer van ontgrondingsterreinen dienen vooral in buitenlandse
literatuurbronnen gezocht; we citeren :Catchpole & Tydeman, 1975,
Erz, 1973, Fog, 1960, Giles, 1969, Harrison, 1971., I.W.R.B., 1972,
Thielcke, 1975 en Whiteman, 1976. Uit deze blijkt dat verschillende
ontgrondingen (niet allemaal !) kunnen uitgroeien tot waardevolle
natuurmonumenten.
Daarnaast bestaat ook een belangrijk ethisch argument om de
uitbouw van ontgrondingskuilen tot natuurgebieden te motiveren.
Waterrijke gebieden behoren immers tot die gebieden waarvan het geleden verlies tijdens deze eeuw bijna niet te overzien is. We noemen
o.a. het dempen en nivelleren van allerlei vijvers en moerassen, het
droogmalen en ruilverkavelen van waterzieke landbouwgronden, kanalisatie en rechttrekking vangrote rivieren met eliminatie van winteren voorjaarsoverstromingen, enz. De vraag vanuit het natuurbehoud
lijkt ons dan ook gewettigd gezien artificiële plassen hiervoor enige
compensatie kunnen bieden (zie ook figuur't).
Vooral bij de grotere (zandwinnings)vijvers lijkt de idee
'zone natuurgebied - zone stille recreatie' een waardevolle oplossing
om de rechtmatige eisen, zowel ten behoeve van het natuurbehoud als
van de recreatie tegemoet te tredeij. Toch dient benadrukt dat enkele
vijvers voor een integrale bescherming en reservaatfunctie in aanmerking
dienen te komen. Bij een multi-functionele uitbouw is een grondige
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Figuur 't:Overstromingen ... Drongen, 1967 (Foto : 3. Heirman)

Door ds uitwerking van allerhande doorgedreven waterbeheersingswerken
gebeurt het nu nog occasioneel dat rivieren en beken hun winterbedding
innemen.
Vroeger stonden vele van deze 'broeken', 'vloeibeemden' en 'meersen'
soms wekenlang blank. Ze vormden tijdelijke, wijdse en ondiepe plassen
waarop duizenden overwinterende watervogels hun toevlucht vonden.
Eén van de steeds schaarser wordende voorbeelden hiervan waren de
Boergoyen-meersen te Drongen (bij Gent) anno 1967. Eind februaribegin maart lokte de buiten zijn oevers getreden Leie duizenden wilde
eenden en pijlstaarten aan alsmede enkele honderden smienten en wintertalingen. Vooral voor de pijlstaart ging het om voor België hoogst
merkwaardige aantallen (2000-tal ex., naar Vanden Berghe, 1969).
Naast de landbouwkundige motieven heeft dikwijl ook een 'ongelukkige'
planning (tot en met sociale woningbouw in winterbeddingen) ertoe
bijgedragen dat het normale stroomregime, met een logische ontlasting
in de secundaire bedding bij hoge waterstanden, te vuur en te zwaard
bestreden wordt. Ook voor dit verlies betekenen ontgrondingen in
enkele gevallen een (deelse) compensatie.

1<.
terreinstudie onontbeerlijk. Zonder basisgegevens over het nieuue
oecosysteem (biotlsche en abiotlsche componenten, milieu-dynamische
processen, lnteraktiea met de omgeving, enz.)isiedere plannenmakerij
volstrekt waardeloos.
Zoals gezegd zslhet natuurbeheer vooral van daoeverzones werk
dienen temaken :instandhouding van delevende,steile zanduanden
ten gunste van deoeverzualuuen; aanleg van bredere, zachthellende
littorale vlakken, uitzaaien van riet of liadodde spec, enz.
Dm dit iets teconcretiaeren, vonden uehet nuttig de drie belangrijkste zanduinningavijvera-natuurbeheerexperimenten in Vlaanderen
(Hofstade,Mechelen,Harelbeke)kort toe te lichten. Hopelijk geven
ze een beter houvastan diegenen die hiervoor interesse koesteren.

HOFSTADE
Reeds in dedertiger jaren uerden deze apooruegplaasen door
veldornithologen bezocht. Een eerste publicatie besloeg hoofdzakelijk
waarnemingen over dejaren 19<t1-<»5(Uerechueren, 1950). Aanvullende
gegevens uerden o.a.door Suetens (1953,1956)enBeullens SVanBoxern
(1968)verschaft. Deze volgehouden observaties behoren zeker tot de
boeiendste reeks watervogeltellingen die in BelgiE uerden verricht.
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Op aandringen van de toenmalige 'Belgische Vogelreservaten'
en 'De ülieleuaal afdeling Mechelen' werd in de lente van het jaar
1953 een deel van het rijksdomein tot vogelreservaat verklaard (zie
figuur 5 ) . Er werd een totaal jachtverbod voor het gehele domein verkregen. Met deze maatregelen had men vooral de bescherming van de
plaatselijke futenpapulatie bedongen. Voorheen werden de futen immers
regelmatig daor vissers (afschot, nestroof) bejegend. Rond 1960 verbleven in het reservaat een twaaltal broedparen. Hofstade had later
een duidelijke 'reservoirfunctie' bij het herbevolken van andere plassen in Dijle- en Netevallei door futen (zie o.a. Suetens, 1960). In
197<t ontstond enige beroering toen het inwendig beheer kappingen voorzag ten einde overbeschaduwing van de teloorgaande rietkraag tegen
te gaan. Onderzoek laat vermoeden dat de achteruitgang van riet en
andere waterplanten in de vijvers van Hofstade zeer waarschijnlijk
te wijten is aan de geleidelijke vermindering van de lichtdoorlaatbaarheid van het water. Deze ontwikkeling lijkt het gevolg van de eutrofiëring door de toevoer van vervuild Dijlewater ten einde het waterpeil stabiel te houden. In het vogelreservaat had het rietareaal ook
te lijden onder de aanwezigheid van (soms) grote aantallen eenden
(veel uitwerpselen, wat eutrofiëring meebrengt; vraat, cf. Timmermans,
1 9 8 0 ) . In mei-juni 1981 bereikte de vervuiling van de Hofstade-vijvers
een dramatisch hoogtepunt (grote vissterfte); een affaire die in de
pers een aardige weerklank vond. Sinds 1970 nemen de aantallen watervogels op Hofstade af. Waarschijnlijk hebben een deel van de overwinterende wilde eenden hun dagrustplaats verlegd naar het Mechels
Broek, dichter bij de nachtelijke foerageergebieden (naar Bauwens, 1976).
Hieruit moge blijken dat het 'runnen1 van een (zandwinnings-)
reservaat zeer complexe problemen kan doen rijzen. Het steeds nauwgezet noteren van alle veldbiologische observaties is één van die
aktiviteiten die aanbeveling verdient.
Hafstade vormde destijds een niet onbelangrijke stap vooruit
voor het natuurbehoud/-beheer in Vlaanderen. Voor de problematiek
rond zandwinningsvijvers is het nog steeds een voorbeeld dat het ook
'anders' kan.

Fig 5

Grondplan van de oude spoorwegvijvers in het Rijksdomein van
Hofstade (naar Timmermans, 1980)
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MECHELEN

De aanleg van de E10 in het Mechelse betekende een zware klap
voor het vloeibeemdenlandschap van Dljle, Zenne en Nete. In navolging
van het vroeger gevoerde beleid ten aanzien van Hofstade drong Ulielewaal afdeling Mechelen er dan ook op aan een deel van de ontstane
zanduiinnlngsplassen (cf. figuur 3) voor het natuurbehoud in aanmerking te
laten komen. Er verscheen een publikatie van Beullens & Uiillockx (1973)
om deze eisen kracht bij te zetten.
In 1977 kwam een eerste resultaat toen er voor de grootste
plas te Ulalem (uiest) kansen werden geboden waardoor de rust van de
overwinterende eenden binnen de periode 1 november - eind maart min
of meer werd verzekerd. Toch zou het nog tot 1980 uitlopen vooraleer
hieromtrent duidelijker afspraken met de plaatselijke skiclub tot
stand kwamen. Deze reglementering, waaronder enkele uitzonderingsmaatregelen, werd onder alle leden van de club verspreid. In het
clubblad verscheen een publicatie ten einde het belang van de plas
voor watervogels te verduidelijken.
Veel ingrijpender waren de toezeggingen van het Mechels stadsbestuur om langs de 35 ha. vijver in het Mechels Broek een kunstmatig
reservaatje aan te leggen (figuur 6 ) . Twee plassen werden door bulldozers uitgegraven, onderling én met de grote vijver in verbinding
staand (zie Uiillockx, 1978).

Figuur 6 : inrichting van een reservaatzone in het zandwinningscomplex
'Mechels Broek' te Mechelen-Bonheiden-Muizen.
bovenaan : ontwerp-inrichtingsplan
midden

: situering reservaatzone (donker gestippeld)

onderaan : uitvoering
1. aanplantingen doornige struwelen
2. schermaanplantingen meidoorn, vlier en wilg
3. aanleg kleine rietveldjes
't. bosjes en graaveldjes
samengesteld aan de hand van Bauwens, 1976, Beullens &
Uiillockx, 1973 en Uiillockx, 1978.
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Door de creatie van allerlei biotopen (zandwanden, rietveldjes, strandjes, doornlge schermaanplantlngen) werd gepoogd om deze
I»ha. optimaal te benutten. Dat het allemaal zo'n vaart niet liep
bewijst het relaas van de daaropvolgende seizoenen (Willockx, in
literatuur). Het beheer stootte alras op een ganse reeks (soma allerminst te verwachten) problemen.
Met een simpele sluis uerd gepoogd het waterpeil in een van de plassen
op niveau te houden.

Dit kon het droogvallen van de vijver evenwel

niet beletten waardoor de uitgeplant e krabbescheerplanten (op 400
meter van de oorspronkelijke bedreigde groeiplaats) afstierven. Dok
het uitplanten van rietwortelstokken leidde tot eenzelfde negatief
resultaat; de meidoornaanplantingen werden door vandalen uitgerukt.
Tot slot kwam de rust in het reaervaatje dikwijls In het gedrang daar
de steeds droogvallende rlnggracht geen afdoende beveiliging bood.
In 1980 kon voor het maaiwerk voor het eerst beroep gedaan
worden op een grasmaaier. Aan de hand van proefvlakken worden de
resultaten van drie soorten graslandbeheer (brand-, maai- en zéér
kort maaieffect) op de voet gevolgd. Bijkomend veldonderzoek werd
verricht : opstellen van een topografische kaart, uitzetten van een
transect, kartering van plantengemeenschappen, enz. Al lijken de
eerste resultaten tijdens deze aanvangsfaze weinig hoopgevend, toch
hoopt men om rond 1985 een Hechela natuurgebiedje rijker te zijn.
Het verschijnen van koekoeksbloem en duizendguldenkruid op het
beheerde grasland en de vestiging van enkele interessante broedvogelsoorten (rietgors, blauwborst, sprinkhaanrietzanger, bosrletzanger)
heeft de moed er uiteindelijk toch ingehouden.
In een volgende stap zal op een sluitende beveiliging van het reservaatgedeelte (toezicht, visverbod) worden aangedrongen.

HARELBEKE

De aanleg van de E3 in de omgeving van Kortrijk deed op het
grondgebied van Harelbeke-Deerlijk een omvangrijke vijver van ca.
62 ha. ontstaan. Onder stimulans van een speciaal opgerichte
'Natuurwerkgroep De Gavers' stemde het provinciebestuur (het complex
werd in het midden van de zeventiger jaren Provinciaal Domein) erin
toe het zuidwestelijk deel van de vijver als natuurgebied af te bakenen.
Deze keuze lag voor de hand gezfen in dit gedeelte een spontane successie
op gang was gekomen. Provincie en werkgroep staan in voor het
beheer(splan) van het reservaatje.
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Oankzij de gunstige terreinomstandigheden ia het gebiedje mooi
afgesloten wan het recreatieve hart van het domein (zie figuur 7 ) .
Op het water duiden vlotters de winter- en zomergrens van het reservaatdeel aan. Op de oevers wordt het publiek verzocht de aangeduide paden
te volgen.
Met financiële tussenkomst van de provincie werd begin 1930
een observatiehut geopend van waaruit iedere bezoeker een panoramisch
overzicht van het reservaatje verkrijgt;

een educatief zeer geslaagd

initiatief dat navolging verdient.
Steunend op adviezen uit internationale publicaties werd het
terreinbeheer aangepakt : vegetatie-uitbouw waaronder 1isdodde-uitplant,
aanplantingen op de oevers, uitleggen van nestvlotters voor fuut,
eventueel sterns, aanbrengen van rustpaaltjes in het water (veel gebruikt door meeuwen en sterns), enz. l/oor de toekomst hooptmen op
het verkrijgen van een volwaardig rietveld (Royeaerd, 1980).

Broed-

vogels zijn fuut, dodaar9, woudaapje en diverse andere riet- en watervogels.
De Gavervijver te Harelbeke vormt één van de meest sprekende
voorbeelden dat de keuze voor een veelvoudige uitbouw van zandwinningsvijvers een waardevolle bijdrage kan leveren, zowel aan de openluchtrecreatie als aan het natuurbehoud in het Vlaamse Gewest.
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