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AANLEIDING
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) beheert sinds 2003 het vijvercomplex Grootbroek in Sint-AgathaRode (Vlaams-Brabant). Het gebied maakt deel uit van de speciale beschermingszones (SBZ) BE2400011
‘Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden’ (habitatrichtlijngebied) en
BE2422315 ‘De Dijlevallei’ (vogelrichtlijngebied). Het Agentschap voor Natuur en Bos streeft in dit
vijvercomplex (30 ha) naar het herstel van helder, vegetatierijk water met Natura 2000 habitattype 3150
en de optimalisatie van het broed- en leefgebied voor o.m. woudaap, roerdomp en porseleinhoen. Deze
doelstellingen zijn opgenomen in het ontwerprapport van instandhoudingsdoelstellingen voor de SBZ.
Ondanks de genomen beheermaatregelen blijkt een duurzaam herstel zeer moeilijk. Een knelpunt voor het
herstel is de eutrofiëring van het oppervlaktewater.
VRAAGSTELLING
1. Hoe groot is de eutrofiëringsproblematiek, ingeschat op basis van de actueel beschikbare kennis?
2. Zijn er voorbeelden bekend van succesvolle natuurherstelprojecten onder vergelijkbare abiotische
omstandigheden?
3. Is het door het ANB vooropgestelde streefdoel voor de vijvers, herstel van een vegetatierijk, helder
waterecosysteem (met Natura 2000 habitattype 3150), realistisch in de gegeven
omstandigheden?
4. Indien het herstel als realistisch wordt beoordeeld, welke concrete maatregelen zijn noodzakelijk
en haalbaar om de interne en externe nutriëntenbelasting terug te dringen tot aanvaardbare
niveaus?
5. Indien het herstel als onrealistisch wordt beoordeeld, welke beheerdoelstelling kan er
geformuleerd worden met het oog op maximale natuurontwikkeling?
TOELICHTING

1. Inleiding
Het Grootbroek omvat een circa 30 ha groot vijvercomplex (figuur 1) waarvan de centrale vijver 25,7 ha
inneemt. Deze vijver, aangelegd als viskweekvijver in de moerassige komgronden van de Dijle, behoort tot
het ’alkalisch ionenrijk’ watertype (Ai) sensu Denys (2009) en vormt het onderwerp van dit advies.
Oorspronkelijk werd de plas gevoed door de Grote Marbaise en werd het water afgevoerd via een gracht
naar de Dijle. De Grote Marbaise is een zeer korte waterloop die ca. 1 km ten zuiden van het Grootbroek
ontspringt als een bronbeekje. Het traject van de waterloop verloopt quasi volledig op Waals grondgebied.
Het beekje voert in oorsprong grondwater af dat afkomstig is uit de formatie van Brussel en uit het
onderliggende krijt. Sinds enkele tientallen jaren is er evenwel een (vergunde) grondwaterwinning actief op
het grondgebied van Pécrot en Florival. Als gevolg hiervan werd het brondebiet zeer sterk gereduceerd. De
Grote Marbaise voert actueel enkel nog regenwater, plaatselijk drainagewater uit de komgrond en
huishoudelijk afvalwater af. Op het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw bloeiden veenwortel en
stijve waterranonkel nog massaal en verspreid over hele grote delen van de wateroppervlakte en bloeide
plaatselijk ook (een niet gedetermineerde soort) blaasjeskruid (waarneming Piet De Becker). Vanaf de jaren
‘80 is de situatie geleidelijk verslechterd. In 1989 contacteerde de toenmalige eigenaar een eerste keer
het toenmalige Instituut voor Natuurbehoud om mee te achterhalen waarom er massale vissterfte optrad.
Dat kon toen toegewezen worden aan de inlaat van intussen zeer sterk vervuild Marbaisewater, waar grote
hoeveelheden huishoudelijk afvalwater de bulk van het debiet uitmaakten. De eigenaar van de vijver had
destijds de keuze tussen Marbaisewater en Dijlewater, toen beide van zeer slechte kwaliteit. Dit zorgde
voor een lage natuurkwaliteit in het Grootbroek, met troebele, vegetatieloze vijvers bij het in beheer nemen
door het ANB in 2003. Sindsdien werden een aantal maatregelen getroffen ter verbetering hiervan. De
Grote Marbaise werd volledig afgekoppeld van de vijver. In 2005 werd de centrale vijver leeggelaten en
werd het visbestand gedecimeerd. Ongeveer 15 ton vis, voornamelijk karper, giebel en blauwbandgrondel,
werd afgevoerd. Dat stemt overeen met een bezetting van ca. 580 kg.ha -1. De leegstand van de vijver
resulteerde in een snelle ontwikkeling van éénjarige moerasplanten, lisdoddevegetaties en wilgen. Na het
opnieuw vullen van de vijver met water uit de Dijle (door pompen) werd deze vegetatie gemaaid en werd
een bepoting met jonge snoek uitgevoerd (2006). De verwijdering van planktivore en benthivore vis
resulteerde aanvankelijk in een heldere toestand door de ontwikkeling van veel waterplanten en begrazing
van het fytoplankton door watervlooien. In de nieuw aangelegde grachten ontwikkelden kranswieren (Chara
globularis) zich massaal gedurende de eerste jaren. In deze periode was er ook een rijke libellenfauna
aanwezig (Fluyt & Menten, 2007). Deze fase bleek echter niet van lange duur want in de zomer van 2007
werd het water opnieuw troebel (Louette, 2007). De vijver werd een tweede maal afgelaten in de winter van
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2008-2009 en opnieuw werd het visbestand in de mate van het mogelijke verwijderd. Ook deze keer werd
de vijver gevuld met water uit de Dijle en werd de plas met jonge snoek bepoot (2009). Deze maatregelen
resulteerden niet meer in een helderde situatie.
Het advies zal vooreerst de waterkwaliteit en -kwantiteit behandelen van zowel het Grootbroek, de Grote
Marbaise als de Dijle. Hierbij worden de richtwaarden besproken die wenselijk zijn voor het bekomen van
een helder watersysteem. Verder zal worden ingegaan op de kwaliteit van de waterbodem van het
Grootbroek. Dit zal toelaten om een aantal knelpunten te duiden. Vervolgens worden de mogelijke
maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen worden gekaderd in drie verschillende scenario’s.

Figuur 1: situering van de belangrijke waterlopen en de aan- en afvoergrachten van het Grootbroek

2. Huidige waterkwaliteit
2.1 Gegevens
De waterkwaliteit van het Grootbroek en de Grote Marbaise werd in het seizoen 2007-2008 door het INBO
geanalyseerd. Deze gegevens dateren van na de eerste drooglegging. In 2011-2012 werd door het ANB
een studie uitgevoerd van de water- en bodemwaterkwaliteit van het Grootbroek (Meykens, 2012a,
2012b). De waterkwaliteitsgegevens van de Dijle en de Grote Marbaise zijn afkomstig van de Vlaamse
Milieumaatschappij (http://www.vmm.be/geoview/). Hierbij werden de gegevens van 2012 gebruikt voor
het meetpunt 221500 (Dijle, Vijverstraat, Sint-Agatha-Rode) en van 2011 voor het meetpunt 487500
(Grote Marbaise, Leuvensebaan, Sint-Agatha-Rode). Verder zijn gegevens gebruikt uit 2011 van de
afwateringsgracht van het Grootbroek, meetpunt 487600 (zijgracht Dijle, Leuvensebaan, Sint-AgathaRode).
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2.2 Doelstellingen en richtwaarden
2.2.1 Doelstelling
Het Grootbroek maakt deel uit van de speciale beschermingszones BE2400011 ’Valleien van de Dijle,
Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden’ (Habitatrichtlijngebied) en BE2422315
’Dijlevallei’ (Vogelrichtlijngebied). De doelstellingen voor het Grootbroek worden beschreven door ANB
(2011). Enerzijds wordt voor het Grootbroek het habitattype 3150 ’van nature eutrofe meren met vegetatie
van het type Magnopotamion of Hydrocharition’ als doelhabitat naar voor geschoven. Anderzijds worden
bittervoorn (Bijlage II-soort) en een aantal vogelsoorten als doelsoorten beschouwd. Het betreft broedvogels
als woudaap, roerdomp en porseleinhoen en overwinterende soorten zoals kleine zwaan (Bijlage IVsoorten). Aanvullend kunnen typische soorten van het habitattype 3150 worden toegevoegd. Het betreft de
libellensoorten bruine korenbout, gevlekte witsnuitlibel, glassnijder, vroege glazenmaker en variabele
waterjuffer en de vissoorten snoek, zeelt en rietvoorn (De Knijf & Paelinckx, 2012). Voor woudaap en
roerdomp zijn rust en waterriet noodzakelijk. Het voedselaanbod voor deze vogelsoorten dient
invertebraten, amfibieën en kleine vis te omvatten. Voor zeelt en rietvoorn is vooral het voedselaanbod
belangrijk, voor (jongere) snoek eveneens schuilhabitat (waterplanten, riet). Bittervoorn vereist daarnaast
ook de aanwezigheid van bepaalde zoetwatermosselen (zie Denys et al. (2012) voor meer details). Verder
is voor de vissoorten een redelijke waterkwaliteit nodig, vooral m.b.t. zuurstofhuishouding, met snoek als
hiervoor meest gevoelige soort. Watervleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger (Bijlage III-soorten)
gebruiken het Grootbroek als foerageergebied. Er wordt verondersteld dat heldere vijvers met waterriet en
ondergedoken vegetatie voldoende voedsel voor al deze soorten garanderen.
2.2.2 Waterkwaliteit en richtwaarden
Voor het habitattype 3150 worden door Leyssen et al. (2009) enige milieukarakteristieken voor een goede
staat van instandhouding gegeven (bijlage 1). In functie van de Kaderrichtlijn Water zijn richtwaarden voor
de verschillende watertypen bepaald (BVR, 2010). Deze voor het meertype Ai (ondiep, alkalisch ionenrijk
meer) worden in bijlage 2 gegeven. Voor totaalfosfor (TP) en chlorofyl a (chl a) worden waarden vermeld
door Denys & Van Wichelen (2007) en Schneiders (2007). De opgegeven waarden in de verschillende
referenties zijn overeenkomstig en vullen elkaar aan, waardoor ze kunnen geïntegreerd worden tot
richtwaarden die voor het Grootbroek van toepassing kunnen zijn (bijlage 3). Voor chlorofyl a en TP werden
de richtwaarden voor ‘een zeer goede staat van instandhouding’ gebruikt. Deze onderbouwen beter de
vooropgestelde doelen in een kwalitatief hoogstaand SBZ en vergroten de herstelkansen (Van Looy et al.,
2008). De door het Besluit van de Vlaamse Regering (2010) 1 opgegeven richtwaarden voor een goede
ecologische toestand dienen immers opgevat te worden als waarden die richtinggevend zijn voor (minder
kritische vormen van) de habitat als dit reeds in een goede staat van instandhouding verkeert, in een
situatie waar interne biologische en abiotische mechanismen voor voldoende veerkracht en relatieve
stabiliteit zorgen en er geen andere beperkingen gelden. Voor autonoom herstel kunnen aanzienlijk meer
kritische waarden noodzakelijk zijn (Scheffer et al., 1993). Hoewel nog steeds sterk afhankelijk van de
eigenheid van de site en andere factoren, zijn in dit geval veeleer de waarden voor een zeer goede toestand
indicatief.

2.3 Grootbroek
In bijlage 5 worden de zomerhalfjaargemiddelde waarden van de in het Grootbroek gemeten variabelen
voor 2007-2008 en 2011-2012 weergegeven, met de mate waarin ze afwijken van de richtwaarden. We
zien hierbij zeer grote afwijkingen ten opzichte van de richtwaarden voor nutriënten, doorzicht en de aan
fytoplankton gekoppelde variabelen (chl a en zuurstofverzadiging) 2. Te hoge concentraties aan beschikbare
nutriënten zorgen voor fytoplanktonbloei (chl a) en een troebele waterkolom.
De totale stikstofwaarden overschrijden drie tot zes maal de richtwaarde. Stikstof is tijdens beide
meetcampagnes voornamelijk organisch gebonden (bijlage 5, Grootbroek). De pieken situeren zich in de
zomermaanden wanneer er een fytoplanktonbloei aanwezig is.
De totale fosforconcentraties overschrijden acht tot tien maal de richtwaarde. Ook fosfor is tijdens beide
meetcampagnes voornamelijk organisch gebonden. De doorgaans lage orthofosfaatwaarden doen
fosforlimitatie vermoeden. Lagere piekjes op momenten van fytoplanktonbloei (2011) kunnen op vrijstelling

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren,
waterbodems en grondwater (21/05/2010). Belgisch Staatsblad 09/07/2010, 45463-45497, Brussel.
2 De waarden zijn aanzienlijk minder gunstig dan deze die in 1999 in het kader van de TESTWAT-studie (Denys et al., 2000) gemeten
werden.
1
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van P uit de waterbodem wijzen of het gevolg zijn van begrazing van het plankton gevolgd door
mineralisatie.

2.4 Grote Marbaise
Vermits de Grote Marbaise beschouwd wordt als mogelijke wateraanvoer, worden de
waterkwaliteitsgegevens vergeleken met de richtwaarden voor het meertype Ai. In bijlage 4 worden de
jaargemiddelden van de gemeten variabelen en hun afwijking t.o.v. de richtwaarden weergegeven. De
Grote Marbaise vertoont hoge concentraties fosfor en stikstof die ver boven de richtwaarde voor het
betreffende meertype uitstijgen.
De gemiddelde totale stikstofwaarden zijn drie tot vier maal hoger dan de richtwaarde (bijlage 5, Grote
Marbaise). De dominante stikstofvorm varieert van jaar tot jaar en is sterk afhankelijk van de
zuurstofconcentratie. Bij zuurstofarme condities (2011) wordt vooral ammonium aangetroffen. Bij
zuurstofrijke condities is nitraat de voornaamste stikstofvorm. De totale stikstofgehaltes vertonen
bovendien sterke schommelingen van jaar tot jaar. In de zomer van 2007 werden in de Grote Marbaise
hoge waarden gemeten die mogelijk het gevolg zijn van een overstort en/of een flush van beeksediment.
De gemiddelde totale fosforwaarden zijn tien tot dertien maal hoger dan de richtwaarde voor het meertype,
waarvan de helft onder de vorm van orthofosfaat.

2.5 Dijle
De Dijle werd in het recente verleden door het ANB reeds een paar keer gebruikt voor het vullen van het
Grootbroek. De vroegere eigenaar maakte wel meer gebruik van Dijlewater om watertekorten aan te vullen.
Ook voor de Dijle werden de waterkwaliteitsgegevens vergeleken met de richtwaarden voor het meertype Ai
(bijlage 4). Ook hier geldt dat de gemeten waarden voor fosfor en stikstof ver boven de richtwaarden
uitstijgen.
De gemiddelde totale stikstofwaarden zijn zes à zeven maal hoger dan de richtwaarde (bijlage 5, Dijle).
Stikstof is grotendeels aanwezig onder de vorm van nitraat. In vergelijking met de Grote Marbaise voert de
Dijle nog meer stikstof met zich mee en gebeurt dit op meer constante basis.
De gemiddelde totale fosforwaarden zijn ongeveer acht maal zo hoog als de richtwaarde. De concentraties
zijn in 2011 lager dan in de Grote Marbaise.
Om een idee te krijgen van de langjarige samenstelling van het Dijlewater en van de evolutie van de
nutriëntenvracht in de Dijle (staalnamepunt Sint-Joris–Weert), wordt in Figuur 1 een overzicht gegeven van
de verschillende concentraties in de periode 1998-2012. Voor ammionium en nitraat neemt de
concentratie (erg) beperkt af. De spreiding in concentraties lijkt ook af te nemen. Voor totaalfosfor en
orthofosfaat is er een kentering sinds ca. 2011, waarbij zowel de spreiding als de gemiddelde
concentraties duidelijk afgenomen zijn, als gevolg van het in gebruik nemen van een
defosfateringsinstallatie op de RWZI’s van Basse Wavre en Rosière.
Wat vooral opvalt is dat de absolute concentraties hoog blijven. Ondanks het streven naar gevoelig lagere
nutriëntenconcentraties in oppervlaktewater, ingeschreven in zowel het Vlaams, federaal als Europees
beleid, lijkt het niet realistisch om aan te nemen dat op korte termijn de waarden snel zullen dalen naar
waarden die toelaten om met Dijlewater het habitattype 3150 in het Grootbroek te bereiken.
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Figuur 1: tijdreeksen van nutriëntenconcentraties in de Dijle te St. Joris Weert tussen 1998 en 20132 (uitgedrukt in mg
N resp. P/l)

3. Waterkwantiteit
3.1 Grootbroek
Het Grootbroek heeft een zeer geringe gemiddelde diepte. Deze wordt de laatste jaren geschat op slechts
enkele tientallen cm (mondelinge mededeling Jo Hendriks, ANB, 2012). De plas is momenteel geïsoleerd
van waterlopen, waardoor het peil aangewezen is op aanvulling met regen- en grondwater. Zeer lage
waterstanden treden op tijdens perioden van droogte, waarbij ca. de helft van de vijverbodem kan
droogvallen. Bovendien zijn in het verleden herhaaldelijk lekken vastgesteld in de dijken. Deze laatste zijn
vaak in een slechte staat en worden bovendien doorgraven door bevers. In de huidige situatie met een
slechte waterbodemkwaliteit (zie verder) zijn lage waterpeilen niet bevorderlijk voor het bekomen van een
helder systeem en is er bij hoge temperaturen, hoge nutriëntenconcentraties en lage zuurstofconcentraties
een groter risico op toxische blauwwierbloei en/of botulisme.

3.2 Grote Marbaise
De vorige eigenaar van het Grootbroek liet reeds debietproblemen optekenen bij het vullen van de vijver
met water uit de Grote Marbaise (mondelinge mededeling Jo Hendriks, ANB, 2012). Deze situatie lijkt
ongewijzigd te zijn. Het debiet van de Grote Marbaise zou moeten vergroten om hieruit voldoende water te
onttrekken om het peil in de Grootbroekvijver te verhogen. Kwantitatieve gegevens hieromtrent ontbreken
echter.
Zoals vermeld in de inleiding werd de komgrond van het Grootbroek oorspronkelijk gevoed met grote
hoeveelheden grondwater afkomstig uit de formaties van Brussel en het krijt. In deze omgeving is er geen
of nauwelijks afdichting tussen beide lagen. Waar overal elders tussen beide watervoerende pakketten een
afdichtende kleilaag van Ieper zit, is die hier nagenoeg afwezig of zeer dun. Dat betekende dat hier destijds
grote hoeveelheden grondwater uittraden onder de vorm van kwel en ook van bronnen. Dat is meteen ook
de reden waarom hier in de jaren ‘50 van de vorige eeuw een drinkwaterwinning geïnstalleerd werd. De
onttrokken debieten stegen gedurende een paar decennia, waardoor het door de Marbaise afgevoerde
debiet evenredig afnam. Intussen werden in de omgeving van Florival en Pécrot tientallen huizen en een
paar grote landbouwbedrijven bijgebouwd, zonder dat er afvalwater werd gecollecteerd en behandeld in
afvalwaterzuiveringsinstallaties. Dat was pas het geval vanaf 2006. De oppervlaktewaterkwaliteit van de
Grote Marbaise verslechterde sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw zeer aanzienlijk.
Ruwe schattingen leren dat de Grote Marbaise, voor de activatie van de grondwaterwinning, ca. 0,2 m³/s
afvoerde (Envico, 1999). Dat betekent dat er dagelijks 17.280 m³ mineraalrijk grondwater werd afgevoerd.
Uit mededelingen van de voormalige eigenaar blijkt dat voor het vullen destijds de volledige Grote Marbaise
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in de vijver geleid werd. Om een idee te krijgen van de huidige afvoer, peilen of debieten worden immers
nergens gemeten, werden de voorbije maanden drie debiet-(eigenlijk snelheids- en peil-)metingen
uitgevoerd ter hoogte van de monding van de Grote Marbaise in de Dijle. Het huidige debiet varieert tussen
3 en 12 liter per seconde, gemeten op respectievelijk 12/7/2013 en 30/6/2013. Omgerekend is dat een
dagelijkse afvoer van water tussen 259,2 en 1036,8 m³ of zo’n 66 tot 17 keer minder in vergelijking met
het geschatte historische debiet. Het gevolg van die verminderde afvoer was dat het steeds langer duurde
om de vijver te vullen.
De theoretische vulduur van de Grootbroekvijver, gebruik makend van het volledige debiet van de Grote
Marbaise, kan berekend worden onder (geschatte) historische omstandigheden en onder huidige
(gemeten) omstandigheden.
Voor de eenvoud wordt uitgegaan van een realistische schatting van de gemiddelde waterdiepte van 0,5 m.
Voor de oppervlakte van 25,7 ha is er voor volledige vulling bijgevolg 257.000 m² * 0,5 m = 128.500 m³
nodig.
Met historische Marbaisedebieten duurt het bijgevolg 128.500/17.280=7,4 dagen om de Grootbroekvijver
volledig te vullen.
Met de huidige debieten is dat tussen de 496 (128.500/259,2) en de 124 (128.500/1.036,8) dagen.
Daarbij is geen rekening gehouden met de verdamping die bij een dergelijke tijdsspanne een significante
rol speelt. Er is echter evenmin rekening gehouden met mogelijk grotere afvoeren door de Marbaise in
andere perioden van het jaar. Hier werd enkel verkennend gemeten over een tijdspanne van een halve
maand. Praktisch betekent dit dat een vulling van het Grootbroek met Marbaisewater onmogelijk is,
onafgezien van de waterkwaliteit.

3.3 Dijle
3.3.1 Waterpeilen van de Dijle
De Dijle is het meest logische alternatief als waterbevoorradingsbron voor het vullen van de
Grootbroekvijver. Voor de Dijle zijn lange tijdreeksen van waterpeilen beschikbaar, opgemeten aan de
Dijlebrug ter hoogte van de Neerijsebaan te Sint-Joris-Weert (www.hydronet.be). De droogweerafvoer van de
Dijle bedraagt ca. 5 à 6 m³/s. Er treden echter belangrijke debietsfluctuaties op, gestuurd door neerslag.
Daarbij zijn verdrie- of verviervoudiging van debieten erg gewoon.

Figuur 2: tijdreeks van Dijlepeilen (dagmaxima) ter hoogte van de brug over de Neerijsebaan te Sint-Joris-Weert in m
TAW (bron: Hydronet)

Metingen zijn beschikbaar vanaf 1973 (Figuur 2). Er zit een kleine (topografische) discontinuïteit in de
metingen omstreeks 1995, de datum waarop er naar een ander meetsysteem werd overgeschakeld. De
reden van de discontinuïteit is niet echt te reconstrueren, het is dus veiliger om enkel de metingen van na
1985 te gebruiken.
Het meetpunt aan de Dijlebrug te Sint-Joris-Weert ligt stroomafwaarts van de monding van de uitloop van
de Grootbroekvijver in de Dijle. In juni van dit jaar werd een paar keer het verhang van de Dijle gemeten
tussen die uitstroom en de Dijlebrug in Sint-Joris-Weert, ter hoogte van de limnigraaf. Dat verhang bedraagt
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constant (niet tijdens piekdebieten gemeten!) 0,484 m. De peilen gemeten in Sint-Joris-Weert moeten
bijgevolg met 0,484 m verhoogd worden om de Dijlepeilen te kennen ter hoogte van de uitstroom van de
Grootbroekvijver. Er komen geen beken of andere waterlopen in de Dijle uit tussen beide punten. De
assumptie om een constante waarde bij de limnimetrische gegevens van Sint-Joris–Weert bij te tellen lijkt
bijgevolg plausibel.

Figuur 3: Dijlepeilen (dagmaxima) voor 2003 (notoir droge zomer) en 2012 (notoir natte zomer) herrekend naar de
uitstroom van de Grootbroekvijver (in m TAW) (bron: Hydronet)

De peilen zijn zowel variabel binnen één jaar als tussen de verschillende jaren. Gezien de enorme
hoeveelheid informatie beschikbaar in de lange tijdreeksen, werd, bij wijze van illustratie, gekozen voor het
bespreken van de tijdreeksen van 2003 en 2012, jaren met respectievelijk een erg droge en een dito natte
zomer (Figuur 3).
De belangrijkste conclusie is dat er jaarlijks grote verschillen kunnen zijn. De zomer van 2012 was
bijzonder nat met veel (neerslag-)pieken tot einde juli en daarna geen noemenswaardige pieken meer tot
begin oktober. In het jaar met de droge zomer (2003) was er toch een belangrijke afvoerpiek eind augustus
en een tweede begin oktober.
3.3.2 Afvoer van water uit de Grootbroekvijver in de Dijle
Actueel zou het stuwpeil van de Grootbroekvijver op 29,4 m TAW worden aangehouden. Dat is ongeveer
anderhalve meter hoger dan het droogweerafvoerpeil van de Dijle. Merk op dat bijvoorbeeld de afvoerpiek
in de Dijle van begin januari 2003 dan via de afvoergracht in de vijver binnenloopt.
Ook het peil van de droogweerafvoer van de Dijle kan variëren doorheen en tussen de verschillende
meetjaren. Zo situeert het droogweerafvoerpeil van de Dijle zich in 2012 op ca. 27,8 m TAW. In 2003 was
dat gemiddeld ruim 10 cm hoger.
Over de tijdreeks van Dijlepeilen van 1995 tot 2013 kan gesteld worden dat de droogweerafvoer zich
situeert rond een peil van 27,8 m TAW. Het heeft er alle schijn van dat de vijver gravitair (dus niet geholpen
door pompen) volledig kan leeglopen in een normale zomer en buiten perioden van piekafvoer. De
voorwaarde daarbij is dat de droogweerafvoerpeilen zich rond het gemiddelde of lager situeren. Bij hogere
peilen voor droogweerafvoer is dat niet gegarandeerd.
In Figuur 4 worden alle door het ANB ter beschikking gestelde topografische punten gecategoriseerd
volgens voor dit advies relevante klassen. De zwarte stippen geven punten aan waarvan geen betrouwbare
topografische hoogtemeting beschikbaar is. De oranje punten geven de locaties aan die lager liggen dan
het gemiddelde droogweer afvoerpeil van de Dijle ter hoogte van de monding van de afwateringsgracht. De
gele stippen geven de punten aan met een hoogte tussen de gemiddelde droogweerafvoer en het
maximale vulpeil van de vijver. Punten die hoger liggen dan het maximale vulpeil van de vijver zijn in het
blauw aangeduid.
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Figuur 4: topografische hoogte van meetlocaties in en rond de Grootbroekvijver (in m TAW).

Of de vijver al dan niet gravitair geledigd kan worden hangt dus in grote mate af van het
droogweerafvoerpeil van de Dijle. Dat verschilt van jaar tot jaar en schommelt over een bandbreedte van
ca. 40 cm. Aangezien de Dijle, voor wat de droogweerafvoer betreft, een grondwaterrivier is, wordt dat peil
beïnvloed door de hoeveelheid aangevoerd grondwater. Die hoeveelheid is functie van de hoogte van het
grondwaterpeil in het watervoerende pakket dat het grondwater levert. Het grondwaterpeil wordt beïnvloed
door de effectieve neerslag, die op haar beurt beïnvloed wordt door klimatologische omstandigheden. Het
aflaten van de vijver kan bijgevolg best gebeuren bij lage droogweerafvoerpeilen. De Dijlepeilen worden real
time geregistreerd en gepubliceerd via de ‘hydronet’-internetapplicatie. Het peil in Sint-Joris-Weert (waar
0,484 m moet bijgeteld worden; zie 3.3.1) is daartoe bruikbaar.
3.3.3 Vullen van de Grootbroekvijver met Dijlewater
Ook inlaten van Dijlewater is, voor wat de kwantiteit betreft, een optie. Daarbij is van belang dat er zo
weinig mogelijk sediment binnengebracht wordt. De sedimentvracht van alle alluviale rivieren in
Vlaanderen is bijzonder hoog (zie bv. Belgroma, 1993). Die inname kan op twee manieren beperkt worden:
inname bij droogweerafvoer of debieten die daar in de buurt van liggen;
een sedimentbezinkbekken aan het innamepunt.
In perioden van droogweerafvoer is de sedimentvracht het laagst. Dat heeft te maken met de relatief trage,
niet turbulente stroomsnelheid op dat ogenblik, maar ook omdat er dan quasi alleen grondwater wordt
afgevoerd. Bij piekdebieten (tijdens en na regenbuien) wordt immers een veel groter aandeel ’run off’ water
afgevoerd dat zwaar beladen is met (vnl. lemig/kleiïg) sediment. Inname van sediment is om twee redenen
ongewenst:
het zal bezinken in de vijver waardoor het vijvervolume zal dalen, de vijver ondieper wordt en
sneller zal verlanden;
het lemige sediment is sterk beladen met nutriënten (zie bv. De Becker & De Bie, 2013), wat in de
vijver aanleiding geeft tot eutrofiëring, snellere verlanding, … (zie ook 8).
Omwille van allerlei praktische redenen is de inname van water niet altijd scherp te regelen. Het vullen kan
daardoor niet altijd gebeuren bij droogweerafvoer. Dikwijls wordt ook in perioden net voor of net na
droogweerafvoer (op het einde of in het begin van een piekdebiet), of zelfs tijdens een afvoerpiek water
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ingenomen. Om dan het risico op instroom van sedimenten te verlagen wordt het ingenomen water best
eerst door een bezinkbekken geleid. De grootste hoeveelheid sediment kan dan uitzakken voor het water
effectief de vijver vult.

4. Waterbodemkwaliteit Grootbroek
Er werden van de waterbodem van het Grootbroek stalen genomen op drie verschillende plaatsen tot 30
cm diep (Meykens, 2012b). De bodemstalen werden per 10 cm samengevoegd en geanalyseerd. Hierbij is
verondersteld dat een eventuele slibruiming tot 30 cm zou beperkt blijven. Er werd aangenomen dat het
Grootbroek niet voldoende kon worden afgelaten om een diepere slibruiming toe te laten.
De gemeten variabelen van de waterbodem geven onvoldoende informatie om uitspraken te doen over de
beschikbaarheid van nutriënten in de waterbodem en uit te maken of uitwisseling naar de waterkolom
waarschijnlijk is. Hiervoor ontbreken gegevens over Fe en S, zodat de P:Fe en Fe:S ratio’s kunnen bepaald
worden die hiervoor indicatief zijn (de Bruijne & van de Weerd, 2009). Er zijn nauwelijks richtwaarden voor
TP en organische stof in waterbodems in functie van ecologische doelstellingen. In Nederland wordt een
saneringsgrenswaarde voor TP gehanteerd van 1,36 g/kg. Deze waarde dient echter nog nader onderzocht
te worden (de Bruijne & van de Weerd, 2009).
Uit de analyses blijkt dat de fosforconcentraties hoger zijn in de bovenste 10 cm (bijlage 6). In de bovenste
laag wordt de Nederlandse richtwaarde van 1,36 g/kg in het meest noordelijke deel van de vijver
overschreden (bemonsteringsplaats 2B). In de diepere lagen wordt deze waarde niet overschreden. De zeer
geringe diepte (verstoring door wind), het potentieel voor bioturbatie (vissen, watervogels) en de gemeten
waterkwaliteit (gelijktijdige toename van TP, orthofosfaat en ammonium, gepaard met lage
zuurstofconcentratie in september-oktober 2011 en mei-juni 2012) laten evenwel vermoeden dat soms
nalevering van P uit de waterbodem gebeurt. De sliblaag bevat veel organisch materiaal. Dit verhoogt de
zuurstofvraag en de reducerende omstandigheden die volgen uit de afbraakprocessen werken vrijstelling
van fosfor in de hand. Fijn organisch materiaal kan ook gemakkelijk gaan zweven in de waterkolom.

5. Op te lossen knelpunten
Om tot een helder vijversysteem met een hoge biodiversiteitswaarde te komen, zullen alle bestaande
knelpunten moeten worden aangepakt. Deze situeren zich zowel op het vlak van waterkwaliteit en kwantiteit van het Grootbroek zelf, als van de water leverende waterlopen.
Er zijn in Vlaanderen tot op vandaag geen geslaagde herstelprojecten in vergelijkbare wateren (grootte,
waterhuishouding, bodemgesteldheid, waterkwaliteit,…) met eenzelfde problematiek. Niet enkel is er weinig
concrete ervaring, doorgaans worden noodzakelijke maatregelen niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd, of
blijft de eutrofiëringsdruk op het waterleverend gebied te groot. ‘Successen’ zijn bijgevolg meestal van
korte duur. Resultaten worden nauwelijks of slechts kortstondig gedocumenteerd. Het ANB onderzoekt
momenteel een meer integrale aanpak in het Vijvergebied Midden-Limburg. Het betreft hierbij evenwel een
ander water- en habitattype en andere doelstellingen. De daar gebruikte probleemanalyse, de gevolgde
onderzoeklogica en de voorgestelde oplossingen zijn evenwel bruikbaar bij de eventuele
natuurherstelmaatregelen in het Grootbroek.

5.1 Knelpunt waterkwaliteit
5.1.1 Grote Marbaise en Dijle
Beide waterlopen komen in principe in aanmerking om het Grootbroek van water te voorzien, maar
vertonen veel te hoge concentraties aan nutriënten om momenteel een belangrijke, laat staan doorlopende
functie in die zin te vervullen. In vergelijking met de Grote Marbaise voert de Dijle hogere concentraties
stikstof met zich mee, die recent relatief constant blijken te zijn. De fosforconcentraties zijn globaal
genomen lager in de Dijle dan in de Grote Marbaise, maar nog steeds erg hoog. Er is geen duidelijk
jaarverloop in de concentraties waaruit een meer optimale periode voor wateronttrekking af te leiden valt.
Opmerkelijk is het verloop van de concentraties stikstof en fosfor in de Grote Marbaise. Hieruit kunnen we
afleiden dat de Grote Marbaise meer piekgevoelig is dan de Dijle. Indien één van de waterlopen gebruikt
zou worden voor het vullen van het Grootbroek, lijkt minimaal een voorzuivering en bij voorkeur ook een
grondige sanering van de vijverbodem essentieel. Het is duidelijk dat, ook bij vergelijking met de
richtwaarden3 voor het watertype ‘kleine beek’ (Grote Marbaise) en ‘grote rivier’ (Dijle), sanering hier aan
de orde is4.

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende
3
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5.1.2 de Grootbroekvijver vandaag
Hoewel waterplantenvegetaties nog kunnen voorkomen bij hogere nutriëntenconcentraties dan deze die
actueel in het Grootbroek gemeten worden, neemt de kans hierop af naarmate de afwijking ten opzichte
van een gunstige toestand groter wordt. Het betreft dan in toenemende mate labiele of zeer kwetsbare
situaties. Om zonder bijkomende maatregelen (bv. biomanipulatie) een goede kans op blijvende
ontwikkeling van ondergedoken vegetatie te verkrijgen, dienen bijvoorbeeld de TP-concentraties zeer sterk
verminderd te worden, wellicht aanvankelijk zelfs tot beduidend onder de richtwaarde voor een goede
ecologische toestand. Veel hangt af van hoe weersomstandigheden, windwerking, sedimentsamenstelling,
visbestand, grootte en samenstelling van de diasporenbank in het sediment, vegetatiegroei en
zoöplanktonbestand met elkaar interageren. Door schokmaatregelen, zoals afvissing, verhoogt de marge
voor initieel succes, maar ook dan blijft er na verloop van tijd bij TP-concentraties van 0,05 à 0,1 mg/l nog
altijd een aanzienlijke kans op een te geringe bedekking submerse vegetatie en op een omslag naar een
troebele situatie (zie bv. Søndergaard et al., 2005).
Er werd na elke drooglegging steeds een snelle herkolonisatie van vis waargenomen. Het volledig afvissen
van de vijver is blijkbaar niet haalbaar indien het greppelpatroon niet volledig ontwaterd kan worden
(mondelinge mededeling Jo Hendriks, ANB, 2012). Snelle aangroei van het visbestand met veel jonge vis
kan het zoöplanktonbestand decimeren, waardoor de begrazing van fytoplankton vermindert en de evolutie
naar een troebel systeem vergemakkelijkt wordt.

5.2 Knelpunt waterkwantiteit
5.2.1 Vullen en op peil houden van de vijver
Gezien de aangehaalde problemen met de waterkwantiteit lijkt de Grote Marbaise (zie hoger) niet in
aanmerking te komen om het Grootbroek van voldoende water te voorzien.
In hoofdstuk 3 werd beargumenteerd waarom er best alleen water van de Dijle gebruikt wordt bij
droogweerafvoer. Die afvoer schommelt rond de 4-5 m³/s (figuur 6). Zoals hoger gesteld kan de vijver
gevuld worden in een kleine week als er een vuldebiet van 0,3 m³/s wordt aangewend. Dat zou betekenen
dat er tijdelijk minder dan 10% van het basisdebiet van de Dijle wordt afgenomen. Hiervoor is toelating
nodig van de Vlaamse Milieumaatschappij. Uiteraard zijn ook andere, lagere vuldebieten mogelijk.

Figuur 5: tijdreeks van de Dijledebieten (in m³/s) te Sint-Joris-Weert (bron: Hydronet)

Er dient rekening gehouden te worden met de dimensionering van de voorzuivering annex sedimentvang.
Hoe sneller de doorstroming van een dergelijke installatie, dus hoe hoger de snelheid van het inlaatwater
of ook hoe hoger het inlaatdebiet, des te groter de oppervlakte moet zijn. Anders gesteld: hoe lager het
vuldebiet, des te kleiner de voorzuivering annex sedimentvang kan zijn.

algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren,
waterbodems en grondwater (21/05/2010). Belgisch Staatsblad 09/07/2010, 45463-45497, Brussel.
4 Deze richtwaarden staan vooral in functie van de gewenste riviertoestand en hoeven niet noodzakelijkerwijs met een gunstige
toestand in alle afhankelijke stilstaande wateren gepaard te gaan.
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Eénmaal de vijver vanuit volledige leegstand gevuld, vraagt het op peil houden van de vijver (compensatie
voor lekverlies en verdamping) slechts een fractie van het vuldebiet.
5.2.2 De Grootbroekpeilen vandaag
Een vrij constant waterpeil is heden niet gegarandeerd door de neerslagafhankelijkheid en lekken in de
dijken. Herstel van de dijken en de mogelijkheid om erg lage waterpeilen te vermijden door water met een
goede kwaliteit in te laten, zijn noodzakelijk.

5.3 Overstroming van de Dijle
Momenteel wordt in het kader van de optimalisatie van de waterbeheersing stroomopwaarts Leuven
onderzocht hoe de Dijlevallei meer water kan bergen bij overvloedige regenval (mondelinge mededeling Jo
Hendriks, ANB, 2012). In de toekomst zijn hogere overstromingspeilen te verwachten. Het instromen van
ongezuiverd water (en sediment) uit de Dijle in het Grootbroek moet vermeden worden. Verder is het
onduidelijk wat het effect van overstroming zou zijn op een eventuele voorzuiveringsinstallatie.
Rivieroverstromingen bieden ook uitgelezen kolonisatiekansen voor vissen en kunnen hierdoor de effecten
van biomanipulatie sterk beïnvloeden (Angeler et al., 2003).
Verder moet er rekening mee worden gehouden dat bij piekafvoeren van de Dijle er zwaar
sedimentbeladen Dijlewater kan terugstromen via de vijverstuw en de uitlaatgracht. Het is wenselijk om
alles in het werk te stellen om reflux vanuit de Dijle te vermijden.

5.4 Slib op de vijverbodem
De waterkwaliteit van het Grootbroek wordt momenteel beïnvloed door de waterkwaliteit van de Dijle.
Daarnaast levert het aanwezige slib in combinatie met de zeer geringe waterdiepte een bijdrage aan een
troebele waterkolom en hoge zuurstofvraag en vormt het een potentiële bron van beschikbare nutriënten.
De bijdrage van de waterbodem aan de nutriëntenbelasting is onbekend, maar kan mee bepalend zijn voor
herstel. De hoeveelheid slib die eventueel geruimd zou moeten worden is actueel onbekend, maar wel
begrootbaar na bijkomende metingen.

5.5 Kolonisatie van doelsoorten
Het bekomen van het habitattype 3150 hangt niet enkel af van een goede abiotische uitgangssituatie,
maar ook van de kolonisatiekansen van de sleutelsoorten van het habitattype. Dit knelpunt stelt zich
voornamelijk op vlak van doelplantensoorten. De sterke uitbreiding van de tolerante pionier Chara
globularis (geen typische soort van enig Natura 2000 habitattype) na het aflaten in 2005, geeft aan dat de
vijverbodem voldoende levenskrachtige oösporen van dit kranswier bevatte. Als eerste fase in het
herstelproces is een dichte kranswiervegetatie belangrijk om de waterbodem te stabiliseren en een heldere
waterkolom te verkrijgen. Na het verwijderen van het slib, wat nooit in die mate mogelijk zal zijn dat er
risico bestaat om alle diasporen van deze planten in het vijversediment te verwijderen, is een gelijkaardige
begroeiing te verwachten. Kenmerkende soorten van habitattype 3150 zijn in het recente verleden echter
niet tot kieming gekomen, noch is hun voormalige aanwezigheid gedocumenteerd, met uitzondering van
een blaasjeskruid. Of er levenskrachtige diasporen van dergelijke soorten in de diepere sedimentlagen
aanwezig zijn is onbekend.

5.6 Aflaten en afvissen van de vijver
Bij het aflaten van het Grootbroek is het moeilijk om het water in de greppels te laten afvloeien. Hierdoor
blijft hierin water aanwezig. Goed afvissen van de vijver wordt op deze manier erg moeilijk (mondelinge
mededeling Jo Hendriks, ANB, 2012). Een snelle herkolonisatie van het visbestand is dan ook het gevolg.
Het niet volledig leeg kunnen laten van de vijver is vermoedelijk het gevolg van een ‘drempel’ in de bedding
van de afvoergracht naar de Dijle. De juiste keuze van het tijdstip van ledigen van de vijver kan veel van
dergelijke problemen voorkomen (zie parafraag 3.3.).
De eventuele aanvoer van vis(larven) bij het vullen van de vijver kan een aandachtspunt zijn.
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6. Maatregelen vijverbeheer
In deze sectie worden de voornaamste maatregelen behandeld die in aanmerking komen indien ‘open
water’ als voornaamste natuuraspect voor de centrale vijver wordt gewenst (zie ook Packet et al., 2012).

6.1 Voorzuivering inlaatwater
Uit de metingen blijkt dat het water van de Dijle en van de Grote Marbaise momenteel ongeschikt is om de
nodige kwaliteit in het Grootbroek te garanderen. Een voorzuivering van het inlaatwater zal desgevallend
noodzakelijk zijn. Het effluent van de voorzuivering zal minimaal moeten voldoen aan de richtwaarden
vermeld in bijlage 3, met de nadruk op het verwijderen van stikstof, fosfor en sulfaat.

6.2 Slibruiming en verdieping
Het lijkt van essentieel belang om het aanwezige slib in de vijver te verwijderen zodat een diepere
waterkolom verkregen wordt en droge periodes met extreem lage waterstanden minder zullen voorkomen
en de verstoring van de waterbodem door wind en watervogels afneemt. Door de volledige sliblaag te
verwijderen tot op de minerale bodem zal ook een groot deel van de potentieel intern beschikbare
nutriënten worden afgevoerd en de zuurstofhuishouding minder sterk belast worden.

6.3 Dijkherstel
Om een stabiel waterpeil te verkrijgen, zullen de dijken versterkt moeten worden en bestand moeten zijn
tegen beveractiviteit. Bij hogere overstromingspeilen van de Dijle in de toekomst zullen ook de dijken
moeten worden verhoogd.

6.4 Inrichting en beheer
De vijver kan zodanig ingericht worden dat het riethabitat voor vogelsoorten een buffer vormt tussen het
open water en het instroompunt van (reeds voorgezuiverd) oppervlaktewater.
De afvoergracht dient geoptimaliseerd te worden zodat het Grootbroek, incl. de greppels in de vijverbodem,
volledig kan afgelaten worden. Dit zal vooral moeten gebeuren om het visbestand in productieve
omstandigheden enigszins beperkt te houden. Voor een doorgedreven mineralisatie van de bodem zou een
langere periode van droogte nodig zijn dan wenselijk voor de doelsoorten en –vegetaties. Wellicht is dit
hydrologisch gezien zelfs niet haalbaar. De waterbodem zal hooguit wat klinken en vaster worden wanneer
het water gedurende korte tijd (in de grootteorde van weken) wordt afgelaten.
Het kunstmatige karakter van het Grootbroek en een dergelijk beheer staan het realiseren van de
doelstellingen in principe niet in de weg. Het cyclisch droogzetten van dergelijke vijvers is inherent aan het
historisch gebruik. In bepaalde mate kan het de ontwikkeling van sommige vegetaties, zoals
drijfbladvegetaties, beperken en mogelijk ook de kolonisatie door bepaalde invertebraten. Daarom wordt
dit droogzetten best niet al te frequent uitgevoerd. De frequentie van aflaten zal echter afhankelijk zijn van
de evolutie van de waterkwaliteit.
Translocatie van floradoelsoorten uit de nabijheid kan overwogen worden indien
waterkwaliteitsdoelstellingen worden gehaald en er geen spontane kolonisatie wordt vastgesteld.

de

7. Kennislacunes
De kennislacunes situeren zich vooral rond de problematiek van het slib in het Grootbroek, de
dimensionering van een eventuele voorzuivering en het effect van overstromingen van de Dijle op deze
voorzuiveringsinstallatie.
Er zijn geen precieze metingen voorhanden van de slibdikte en bijgevolg ook niet van de hoeveelheid te
verwijderen slib. Er zijn geen precieze gegevens voorhanden die aangeven in welke mate de nutriënten in
dit slib nog beschikbaar zijn voor het systeem.
De diverse parameters voor het berekenen van een (theoretisch) optimale verblijftijd van het water in het
Grootbroek kunnen momenteel niet ingevuld worden. Het inlaten van water met zo weinig mogelijk
nutriënten biedt niettemin meer garanties voor een heldere vijver met voldoende waterplanten.
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8. Scenario’s
Actueel wordt het peil in de vijver slechts sporadisch aangevuld. Dat zorgt ervoor dat het aangehouden
stuwpeil zo goed als nooit gehaald wordt en dat grote delen van de vijver gedurende het jaar droogvallen.
Het vijverpeil wordt, behalve door incidenteel inpompen van Dijlewater, hoofdzakelijk geregeld door
schommelingen in evapotranspiratie, neerslag en grondwater. Het is een kwestie van tijd voor de
regelmatig droogvallende delen gekoloniseerd worden door riet, lisdodde en wilgen. Bij lage waterstand
worden nutriënten vrijgesteld uit mineraliserend drooggevallen slib en de zuurstofloze onderwaterbodem
(proces van interne eutrofiëring), met oplopende sulfaatgehalten, anaerobie en ontwikkeling van
cyanobacteriën in de waterkolom tot gevolg.

8.1 Scenario 1 (voeden met water van de Grote Marbaise)
Het scenario waarbij het Grootbroek zou gevuld worden met water uit de Grote Marbaise, wordt niet verder
uitgewerkt. Niet alleen stellen zich grote problemen rond de waterkwaliteit, er is actueel onvoldoende
aanvoer van water om de vijver via deze waterloop te vullen. Een aanpak van deze problematiek vereist
maatregelen in het volledige stroomgebied, dat echter buiten de grenzen van het Vlaams gewest is
gelegen.

8.2 Scenario 2a (voeden met Dijlewater + ontslibbing vijver + sedimentvang/voorzuivering)
In dit scenario wordt gestreefd naar een volwaardig 3150 habitat zoals vooropgesteld in het S-IHD rapport.
Na de hierboven beschreven probleemanalyse, lijkt dit het beste scenario voor het halen van de gestelde
instandhoudingsdoelen. Het behelst een reeks van zeer ingrijpende maatregelen, die samen de grootste
kans bieden op succes. Het succes zal in sterke mate afhangen van de mate waarin de herstelwerken goed
kunnen worden uitgevoerd, een voldoende waterkwaliteit bereikt kan worden en de kolonisatie van
doelsoorten kan plaatsvinden.
Het gebruik van de Dijle lijkt meer garanties te bieden voor de waterkwantiteit. De waterkwaliteit is
momenteel echter nog onvoldoende. Vooraleer Dijlewater in het Grootbroek wordt binnengelaten, zal het
moeten worden voorgezuiverd, waarbij het effluent de richtwaarden voor N, P en S niet mag overschrijden.
Dergelijke voorzuivering kan een combinatie zijn van lagunering en helofytenfilters/sloten. Voor de
verwijdering van P is een chemische defosfateringsunit nodig.
Gezien de waterdiepte verhoogd moet worden en de nutriënten in de waterbodem van het Grootbroek
onder bepaalde omstandigheden beschikbaar kunnen worden in de waterkolom, dient een slibruiming
uitgevoerd te worden.
De dijken moeten worden ingericht naar de verwachte overstromingspeilen van de Dijle in de toekomst en
moeten beverbestendig worden gemaakt.
De drempel in de afvoergracht tussen het Grootbroek en de Dijle moet worden verwijderd, zodat een
volledige drooglegging (incl. grachtensysteem) kan worden uitgevoerd. Hierdoor zal ook een veel
efficiëntere visverwijdering mogelijk zijn.
De aflaatfrequentie van het Grootbroek zal worden ingesteld in functie van de bekomen waterkwaliteit en
de vegetatie-ontwikkeling.

8.3 Scenario 2b (voeden met Dijlewater zonder ontslibbing vijver + sedimentvang/voorzuivering)
Dit scenario is een variant van het voorgaande, waarbij een gedeeltelijke of geen slibruiming wordt
uitgevoerd. Het bekomen van een heldere waterkolom zal dan sterk afhangen van de frequentie en duur
van drooglegging. Hoe langer de drooglegging, hoe compacter en mineraler de sliblaag wordt en hoe
minder snel een negatieve interactie met de waterkolom optreedt na vulling. Naar verwachting zal de
nodige frequentie hoog liggen (min. elke drie jaar, op termijn mogelijk minder), waarbij de vijverbodem
minimaal telkens één groeiseizoen kan uitdrogen. Dit type beheer bevoordeelt in sterke mate een
pioniersituatie, waarin smalbladige fonteinkruiden en kranswieren snel kunnen uitbreiden. Het bekomen
van een volwaardig 3150-habitat lijkt hierbij moeilijk. De periode waarna een dergelijk beheer mogelijk
effect zou ressorteren valt niet nader te bepalen. Bovendien is het onbekend of de vijverbodem wel
voldoende diep en lang genoeg geaereerd kan blijven. In dit scenario wordt uitgegaan van de noodzakelijke
voorzuivering.
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8.4 Scenario 2c (voeden
sedimentvang/voorzuivering

met

Dijlewater

zonder

ontslibbing

vijver

en

zonder

Dit scenario is een soort stand still, waarbij de situatie zoals ze bestond voor de aankoop door het ANB,
wordt bestendigd. Actueel wordt de Grootbroekvijver incidenteel gevuld met ongezuiverd Dijlewater (incl.
sediment) en fluctueert het waterpeil met wijzigende evapotranspiratie, grond- en regenwateraanvoer. Het
voordeel van dit scenario ten opzichte van het huidige beheer van de vijver, is de mogelijkheid op een
constant(er) en hoger peil. Dat zorgt voor een tragere verlanding dan onder het actuele beheerregime, maar
zal niet leiden tot het realiseren van de gestelde instandhoudingsdoelen. Dit scenario kan beschouwd
worden als een ’bewarend beheerscenario’ in afwachting van een keuze voor een finaal scenario en de
daaraan gekoppelde noodzakelijke herstelwerken.

8.5 Scenario 3 (grote zeggenmoeras)
Bij alle hierboven beschreven scenario’s zullen naast het klassieke natuurbeheer (maaien van
verlandingsvegetaties, kappen van bomen, …) aanzienlijke investeringen moeten gebeuren voor
ontslibbing, voorzuivering van water en onderhoud van de sedimentvang en de dijken.
Hoe zou het landschap van het Grootbroek evolueren indien er niet meer geïnvesteerd wordt in het
vijverbeheer? Er zou kunnen geoordeeld worden dat het vijverbeheer te duur is. Het is goedkoper om geen
waterzuivering of sedimentvang aan te leggen, geen vijverdijken te onderhouden en terug te keren naar de
situatie van voor de aanleg van de viskweekvijver. Die situatie zag er totaal anders uit, maar is vrij goed
gedocumenteerd (Wortelaers, 1946). Het gebied bestond toen uit een rietmoeras, met daarrond een grote
gordel grote zeggenvegetaties en graslanden. Het gebied was toen ook al bekend voor broedende
porseleinhoenen. In feite komt dit scenario neer op het herstellen van een landschapsbeeld zoals zich dat
voordoet in de omgeving van het rietveld in het erkende natuurreservaat de Doode Bemde (De Becker et
al., 1999).
Indien dit scenario overwogen wordt, dan zal minimaal toch moeten geïnvesteerd worden in het verwijderen
van het sterk geëutrofieerde slib dat actueel in de vijver aanwezig is.
CONCLUSIE
1. De eutrofiëringsproblematiek is zeer aanzienlijk. Er is een sterke eutrofiëringsdruk vanwege de slechte
kwaliteit van het aangevoerde oppervlaktewater en mogelijk treedt interne eutrofiëring op vanwege de
sedimentkwaliteit. Het Grootbroek vertoont actueel alle kenmerken van een hypereutroof water.
2. Er zijn in Vlaanderen tot op vandaag geen geslaagde herstelprojecten in vergelijkbare wateren (grootte,
waterhuishouding, bodemgesteldheid, waterkwaliteit,…) met eenzelfde problematiek.
3. Door de problematische kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater, is het streefdoel voor de
vijvers, herstel van een vegetatierijk, helder waterecosysteem (met Natura 2000 habitattype 3150), in de
gegeven omstandigheden niet realistisch. Enkel bij grondige sanering van het gehele waterleverend gebied,
begeleid door interne maatregelen en gepast beheer, is er enige kans op succes. Mogelijkheden voor lokale
kwaliteitsverbetering van beschikbaar oppervlaktewater tot bruikbaar niveau zijn verder te onderzoeken.
4. Om de interne en externe nutriëntenbelasting terug te dringen tot aanvaardbare niveaus, is het
aangewezen in het bekkenbeheerplan een maatregelenprogramma uit te werken voor afdoende
eutrofiëringsbestrijding. Dat geldt voor het bekken van de Grote Marbaise, maar is nog meer opportuun
voor het bovenstroomse bekken van de Dijle omwille van de beschikbare waterkwantiteit. Interne
maatregelen die overwogen dienen te worden zijn de voorzuivering incl. defosfatering van in te laten
(Dijle)water, slibverwijdering en ondersteunende biomanipulatie. De haalbaarheid van dergelijke
maatregelen hangt af van de beschikbare middelen, prioriteiten, draagvlak,…
5. Indien herstel niet haalbaar is, dan zijn er twee opties voor maximale natuurontwikkeling in het
Grootbroek:
De vijver wordt behouden en wordt gevuld en op peil gehouden met Dijlewater, maar dan zonder
ontslibbing en zonder sedimentvang/voorzuivering. Dat levert een grote waterplas op waarin niet
of nauwelijks waterplanten voorkomen en waarrond rietkragen mogelijk zijn.
Het vijverbeheer wordt stopgezet en het Grootbroek evolueert naar een rietmoeras met daarrond
een gordel grote zeggenvegetaties en graslanden. Voor de graslanden wordt specifiek beheer
opgestart. Bij niet-actief ingrijpen op de vegetatieontwikkeling zal het gebied evolueren naar
alluviaal bos.
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BIJLAGEN
Bijlage 1: richtwaarden voor een goede staat van instandhouding voor het habitattype 3150 (Leyssen et al.,
2009): 1 = mg.L-1, 2 = kg.ha-1.
richtwaarde
3150
bodem
slib & organisch sediment

variabel

hydrologie
peilschommelingen

permanent waterhoudend
stilstaand tot zwak stromend

watersamenstelling
totaalfosfor (TP)1

< 0,105
1

totaalstikstof (TN)

<2

stikstofdepositie2

<30

zuurtegraad (pH)

6,5-8,5

saliniteit (Cl)

<200

doorzicht (m)

bodemzicht of Secchi-diepte ≥ 1,5m

Bijlage 2: normen voor het meertype Ai (ondiepe, alkalische ionenrijke meren) volgens het ontwerpbesluit
van de Vlaamse Regering betreffende milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en
grondwater5.
parameters

eenheid

milieukwaliteitsnorm

toetswijze

meertype Ai
thermische omstandigheden
temperatuur

°C

maximum

25

impact thermische lozing

°C

maximum

3

opgeloste zuurstof (concentratie)

mg O2/l

10-percentiel

6

opgeloste zuurstof (verzadiging)

%

maximum

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

mg O2/l

90-percentiel

6

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

90-percentiel

30

elektrische geleidbaarheid

µS/cm

90-percentiel

1000

chloride

mg/l

90-percentiel

200

sulfaat

mg/l

gemiddelde

150

zuurstofhuishouding

120

zoutgehalte

verzuringstoestand
zuurtegraad (pH)

Sörensen minimum-maximum

6,5-8,5

nutriënten
totaalstikstof

mg N/l

zomerhalfjaargemiddelde

1,3

totaalfosfor

mg P/l

zomerhalfjaargemiddelde

0,105

m

zomerhalfjaargemiddelde

0,9

diversen
doorzicht

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren,
waterbodems en grondwater (21/05/2010). Belgisch Staatsblad 09/07/2010, 45463-45497, Brussel.
5
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Bijlage 3: relevante richtwaarden voor milieuvariabelen die van toepassing zijn op het Grootbroek voor het
bekomen van een goede tot zeer goede staat van instandhouding op basis van Denys & Van Wichelen
(2007), Van Looy et al. (2008), Leyssen et al. (2009) en het Besluit van de Vlaamse Regering (2010)6.
parameters

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm
meertype Ai

zuurstofhuishouding
opgeloste zuurstof (concentratie)

mg O2/l

10-percentiel

6

opgeloste zuurstof (verzadiging)

%

maximum

120

electrische geleidbaarheid

µS/cm

90-percentiel

1000

chloride

mg/l

90-percentiel

200

sulfaat

mg/l

gemiddelde

150

zoutgehalte

verzuringstoestand
zuurtegraad (pH)

Sörensen minimum-maximum

6,5-8,5

nutriënten
totaalstikstof

mg N/l

zomerhalfjaargemiddelde

1,3

stikstofdepositie

kgN/j/ha

totaalfosfor

mg P/l

zomerhalfjaargemiddelde

0,05

chl a

mg/m3

zomerhalfjaargemiddelde

11,7

doorzicht

m

zomerhalfjaargemiddelde

bodemdoorzicht of ≥ 1,5 m

<30

diversen

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren,
waterbodems en grondwater (21/05/2010). Belgisch Staatsblad 09/07/2010, 45463-45497, Brussel.
6
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Bijlage 4: resultaten van de metingen in het Grootbroek, in de afwateringsgracht van het Grootbroek
(zomerhalfjaargemiddelden), de Grote Marbaise en de Dijle (jaargemiddelden) met indicatie van de
afwijking ten opzichte van de richtwaarde.
richtwaarde

bron

Grootbroek1 Grootbroek1

Grote
Marbaise2

Grote
Marbaise

Dijle2

Afwatering
Grootbroek1

INBO

ANB

INBO

VMM

VMM

VMM

2007-2008

2011-2012

2007-2008

2011

2012

2011

120

200

-

-

-

-

-

1000

463

-

620

596

675

509

saliniteit (Cl , mg/l)

200

44

-

50

43

59

40

sulfaat (mg/l)

150

30.4

-

6.5-8,5

8.2

8.1

8.1

7.6

7.9

7.6

<1.3

3.8

6.77

4.78

3.8

8.97

3.1

Organisch N (mg N/l)

3.4

6.00

2.66

0.6

1.04

1.1

Nitraat-N (mg N/l)

0.1

0.23

0.21

0.21

6.93

1.2

Nitriet-N (mg N/l)

0.01

0.04

0.02

0.04

0.15

0.2

Ammonium-N (mg N/l)

0.24

0.52

1.89

2.9

0.85

0.7

zuurstofhuishouding
opgeloste zuurstof
(verzadiging)
zoutgehalte
electrische geleidbaarheid
(µS/cm)
-

zuurgraad
zuurtegraad (pH)
nutriënten
totaalstikstof (mg N/l)

stikstofdepositie (kg N/j/ha)

>30

10-20

10-20

totaalfosfor (mg P/l)

0.05

0.51

0.39

0.52

0.65

0.38

0.37

0.07

0.04

0.24

0.35

0.12

0.24

11.7

107

137

-

-

-

-

bodemdoorzicht of
>1.5 m

0.25

0.18

-

-

-

-

orthofosfaat (mg P/l)
diversen
chl a (mg/m3)
doorzicht (Secchi, m)
1

zomerhalfjaar
gemiddelden
2

jaargemiddelden
conform richtwaarde
afwijking gering of <10%
afwijking matig of >10% - <100%
afwijking sterk of >100%
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Bijlage 5: weergave van de meest relevante variabelen gemeten in het Grootbroek, de Grote Marbaise en de Dijle (zie bijlage 4 voor herkomst van de gegevens).
Grootbroek: chl a tijdens de perioden 2007-2008 en 2011-2012.

7/06/2012

7/05/2012

7/04/2012

7/03/2012

7/02/2012

7/01/2012

7/12/2011

7/11/2011

7/10/2011

richtwaarde
7/07/2011

richtwaarde

Chl a (µg/l)

7/09/2011

Chl a µg/l

400
350
300
250
200
150
100
50
0
7/08/2011

400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0

Grootbroek: orthofosfaatfosfor- en totaalfosforwaarden tijdens de perioden 2007-2008 en 2011-2012.
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1/11/2008

1/09/2008

1/07/2008

1/05/2008

1/03/2008

1/01/2008

1/11/2007

1/05/2007

7/06/2012

7/05/2012

7/04/2012

7/03/2012

7/02/2012

7/01/2012

7/12/2011

7/11/2011

7/10/2011

7/09/2011

7/08/2011

7/07/2011

Totaal fosfaat (mg P/l)

Orthofosfaat (mg P/l)

1/09/2007

Orthofosfaat (mg P/l)

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
1/07/2007

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Totaal fosfaat (mg
P/l)

Grootbroek: aandeel van de verschillende stikstofvormen tijdens de perioden 2007-2008 en 2011-2012.

7/06/2012

7/05/2012

7/04/2012

7/02/2012
7/03/2012

7/01/2012

7/12/2011

Organisch N
7/11/2011

1/11/2008

1/09/2008

1/07/2008

1/05/2008

1/03/2008

1/01/2008

1/11/2007

1/09/2007

1/07/2007

1/05/2007

Organisch N

Nitraat-N (mg N/l)

7/10/2011

Nitraat-N (mg N/l)

Nitriet-N (mg N/l)

7/09/2011

Nitriet-N (mg N/l)

Ammonium-N (mg N/l)

7/07/2011

Ammonium-N (mg N/l)

18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
7/08/2011

18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Grootbroek: nitraat-, nitriet- en ammoniumwaarden tijdens de perioden 2007-2008 en 2011-2012.
2,50

2,50

2,00

2,00
Nitraat-N (mg N/l)

1,50
1,00

Nitriet-N (mg N/l)

1,00

Nitriet-N (mg N/l)

0,50
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7/06/2012

7/05/2012

7/04/2012

7/03/2012

7/02/2012

7/01/2012

7/12/2011

7/11/2011

7/10/2011

0,00
7/09/2011

Ammonium-N (mg
N/l)

7/08/2011

1/11/2008

1/09/2008

1/07/2008

1/05/2008

1/03/2008

1/01/2008

1/11/2007

1/09/2007

1/07/2007

1/05/2007

0,00

7/07/2011

0,50

Nitraat-N (mg N/l)

1,50

Ammonium-N (mg
N/l)

Grote Marbaise: aandeel van de verschillende stikstofvormen tijdens de perioden 2007-2008 en 2011-2012.

1/12/2011
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Grote Marbaise: orthofosfaatfosfor- en totaalfosforwaarden tijdens de perioden 2007-2008 en 2011-2012.
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Dijle: aandeel van de verschillende stikstofvormen tijdens de perioden 2007-2008 en 2011-2012.
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Dijle: orthofosfaat- en totaalfosfaatwaarden voor het jaar 2012.
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Bijlage 6: gemiddelde, minimale en maximale waarden van gemeten variabelen in de waterbodem (staalnamen op 3 punten) van het Grootbroek op verschillende diepte
(Meykens, 2012b).

Droge stof
Totaal Organisch Koolstof (TOC)
Klei <2 µm
Totale fosfor (P)
Totale fosfor (PO4)
Zuurgraad (pH-H20)
Kjeldahl-N (N)

% (m/m)
g/kg ds
%
g/kg ds
g/kg ds
g/kg ds

gem
46,9
36,0
47,0
1,0
3,1
7,5
3,3

0-10 cm
min
40,5
33
37
0,73
2,2
7,4
2,2

max
56
38
56
1,4
4,3
7,7
4,9

gem
49,8
22,0
57,7
0,6
2,0
7,3
7,0

10-20 cm
min
42,1
16
43
0,55
1,7
6,9
2,2

max
58,6
26
74
0,71
2,2
7,5
16

Situering staalnamepunten waterbodem (Meykens 2012b).
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gem
51,1
25,3
44,7
0,7
2,1
7,4
3,7

20-30 cm
min
32,8
17
32
0,43
1,3
7,3
1,8

max
63,7
34
57
1,1
3,3
7,5
6,6

