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Zonhoven bevat vele open landschap'
pen die rijk zijn aan vijvers, weitan-
den en vennen met overgangen naaÍ
heide. Het gebted(De Wijers'omvat
een deel van de gemeenten Zonho-
ven, Genk, Hasselt, Houthalen'
Hetchteren en Heusden-Zolder. Kunst-
matige vijvercomplexen bepalen er
vooral het uitzicht. De vijvers werden
gebruikt voor viskweek, maar ook
voor turfwinning en ontginning van
ijzererts groef de mens kuilen, die na-
dien voor viskweek gebruikt werden.
De keuze om een zeldzame reigerach-
tige, meer bepaald de RoerdomP (Bo-

taurus stellarÍs), als sooÍt te adopteren
leek dan ook ideaal (Fourneau,2008).

Die kwetsbare vogelsoort is immers
gebonden aan overjarige Íietvegeta-
ties en open water. Een van de voor-
waarden is een voldoende hoge water-
stand het hele jaar door (Adriaens en
Ameeuq 2008). Het broedgebied in
Midden-timburg varieert van enkele
tot 50 ha en bestaat uit een uitge'
strekte, niet te dichte rietvegetatie
langs de oeveÍs, aangevuld met rietei-
landen Het dichte Riet (Phragmites
australis) biedt een ideate bescher-
ming tegen predatie, vooral als er een
ringgracht rond de ptas of vijver is.
De kniklaag, typisch voor overjarig
Riet, gebruikt het wijfje als bouwma-
teriaal voor haar nest, dat goed veran'
kerd is en dieper in het Riet tigt (Adri-
aens & Ameeuw,2008, Van der Hut,
2001).

Het foerageergebied kan in de broedbiotoop

liggen tot op een afstand van t-3 km. Ervinden

dan dagetijks meerdere voedselvtuchten
plaats, maar die zijn in het broedseizoen eer-

der beperkt tot een maximum van 3oo m (Van

der Hut, Foppen etaL.,zooS). Hetwater moet

tametijk he[der zijn omdat de Roerdomp een

typische zicht'1ager is. Hij voedt zich met ver-

scheidene vissoorten waaronder Rietvoorn

(Scardinius erythrophthalmus) en B[an kvoorn

(Ruti|us rutiLus). Sloten en grachten rondom

en in de vijvers zijn betangrijktegen het dicht-

vriezen in een koude periode. Zo komt de

voedselvoorraad niet in het gedrang en kan de

Roerdomp zich in de begroeiing rondom de

grachten nog tamelijk verscholen houden

(Fourneau, zoo8). In zeldzamere geval[en zal

de Roerdomp zich ook voeden met kleine

zoogdieren en waterdieren. Toch blijven amfi-

bieën en vis het hoofdbestanddeel (Vande-

rydt, zoo9, Noble et aL,zoo4).

Verwezenlijkingen

Terreinacttes
Verschi[[ende terreinbeherende verenigingen

(vb. Natuurpunt, Limurgs Landschap), maar

voornamelijk het Agentschap voor Natuur en

Bos, hebben een groot aantaI voorma[ige vis-

kweekvijvers in het gebied 'de Wijers' in ei-

gendom of in beheer. In rggg vond een eerste

fase (so ha) van beheer plaats in het natuurre-

servaat Wijvenheide. Ín zoo3 - zoo6 werden

nog eens 4o ha onder handen genomen. Vij-

vers werden afgelaten om het aandeel exoti-

sche vissen te verminderen en het slib te ver-

wijderen. Het resultaat mocht er zijn: helder

water dat bovendien voorlopig arm aan exoten

is (zoals Blauwbandgro ndel (P seudo rasbo ra

p arva), Zonnebaars (Lepomi s gibbosus) e n G i e-

be| (Carassius gibelio). De verlandingsvegetatie

werd gestimuleerd aan de Grote vijver door

de oevers af te schuinen en rieteilanden te

creëren. Het aandeel Lisdodde (ïypha spp.),

Riet (Phragmites australis) en struweel is op

een jaar tijd vervijfvoudigd (Verschraegen,

zoog). De beheerders hebben het merendeel

van de dijken tussen de vijvers open gemaakt,

waardoor de Roerdompen geen hindernissen

meer ondervinden in hun aanvtiegroutes. Het

Agentschap voor Natuur en Bos voert in vele

vijvers in Zonhoven het reguliere beheer ten

voordele van de Roerdomp. Ze maaien de riet-

vegetatie jaarlijks en gefaseerd om brede, vi-

tale rietkragen te realiseren. Bovendien volgen

ze de instroom van exoten nauwtettend op.

Ook loopt een onderzoek met de Katholieke

Universiteit Leuven in Zonhoven over het be-

ter beheer van de visfauna, dat een recht-

streeks gevo[g voor de populatie Roerdom-

pen heeft.

Communicatie
De gemeente wil de Roerdomp als mascotte

voor de Wijers profi[eren. Wandelaars, bewo-

ners en dagtoeristen krijgen zo meer voeling

met de identiteit van de streek rond Zon hoven.

Het feit dat de vogeI internationaal (verdragen

van Bonn en Bern) en Europees (Vogetrichttijn)
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beschermd is, kan bij bezoekers op die ma-

nier duidelijk worden.Zo ontstaat een draag-

vlak voor natuurbehoud en -bescherming. In
Zonhoven is aan beide kijkhutten het symbool

van de Wijers duidetijk aanwezig.

Om de Roerdomp ook bij hetgrote pubtiek be-

kend te maken publiceerde de gemeente arti-
ke[s op haar website en ook in het gemeente-

tijk infobtad'De Zonhovenaar'kwam de soort
in verschillende artíkels uitgebreid aan bod.

Zonhoven schonk zelfs een beetdje van de

Roerdomp aan haar zusterstad 'Gayndah' in

Australië.

Het is de bedoeling om mensen te informeren

over de levenscyclus van de Roerdomp zodat

zeinzichl te krijgen in de nood aan rust van

deze vogel, specifiek in het broedseizoen. Niet

a[[e delen zijn dus voor iedereen toegankelijk.

Geïnteresseerden kunnen wel steeds hun

hart(je) ophalen aan de voge[kijkhut in het

natuurreseryaat Wijvenheide, recht tegenover

de camping Heidestrand. Een gedu[dig obser-

vator heeft hierveel kans om een Roerdomp te

zien, daarom werd deze plaats opgenomen

als rustplaats op de wandelkaart van het Re-

gionaal Landschap Lage Kempen. Om de

plaatselijke bewoners nog meer kennis te [a-

ten maken met de geadopteerde soort, ver-

deelde de gemeente afvalkalenders met op de

voorpagina een foto van de Roerdomp.

Monitorfng
De populatie Roerdompen in Limburg heeft

vanaf de jaren zeventig tot nu een sterk
schommetend verloop gekend. In de jaren ze-

ventig kwam de grootste populatie (zestig ter-
ritorialbroedparen) in Limburg, meer bepaald

in het Vijvergebied Midden-Limburg voor. In

amper tien jaar tijd stuikte de populatie in e[-

kaar en was er nog slechts sprake van twee

broedparen (Gabriëls, rgB5, Gabrië[s et al,,

1994). Vanaf zooo kwam er een lichte omme-

keer en een geteidetijke aangroei. Het aantal

Roerdompen inventariseren is niet eenvou-

dig. Aangezien de mannetjes polygaam zijn

en hun kenmerkende roep niet noodzakelijk

tot een broedsucces [eidt, kan een dubbelte[-
ling weI eens voorvallen, met een overschat-

ting tot gevolg. Bovendien is de soort erg ge-

voelig voor verstoring waardoor het
onverantwoord is om op het terrein na te gaan

of er een nest met jongen is.

Figuur r geeft een overzicht van het aantal ter-

ritoria van de Roerdomp in rg94 tot zoog in

Limburg (Bijzonder Broedvoge[-project LI-
KONA Vogetwerkgroep, 2oo9). Daaruit blijkt

dat de populatie zich Langzaam maar zeker

aan het herstellen is. Ook voor Vlaanderen

bevestigen Vermeersch en Anse[ín (zoo9) dat.

De oorzaak daarvan ligt waarschijntijk in het

herstel van gordelvegetaties in verscheidene
gebieden (pers. med. Gabrië[s, zoog). De in-
ventarisatie gebeurde door LIKONA-leden en

medewerkers van het Agentschap voor Na-

tuur en Bos.

Kansen en knelpunten
Om de Roerdomp verdere kansen te kunnen

bieden in Zonhoven is een goed beheer van

de vijvers nodig en een ruimte voor rust in de

Wijers essentiee[. Jaarrond moet de vijvervo[-
doende voedsel en beschutting bieden. Bo-

vendien profiteren andere moerasvogels zoals

Woudaapje (Ixobrychus minutus) mee van de

uitgestrekte rietve[den (Ad riaens Q Ameeuw,

zoo8).

De Roerdomp is een kwetsbare soort die met

vele bedreigingen geconfronteerd wordt. In
de Maten (Genk) trok hij recent weg en hij

deedztjn intrede in gebieden verderop. Waar-

schijntijk zijn slecht afgestemd peilbeheer en

gebrek aan voedseI in de winterperiode, door

langdurige droogtegging van de hoofdvoed-

selvijver, daar de oorzaken van (Beckers, pers.

med.,). Grondpredatoren zoals de vos kunnen

zorgen voorvernietigingvan het broedse[. Bo-

vendien heeft verstoring ook nefaste gevol-

gen: de Roerdomp zal het gebied verlaten en

e[ders zoeken naar broedge[egenheid. Strenge

winters kunnen overwinterende exemplaren

behoortijk uitputten en kunnen voor een sterke

daling zorgen, waardoor de populatie de vo[-

gende vijf tot tien jaar tijd nodig heeft voor

herstel (Kushlan en Hafner, zooo). Tot slot zijn

er ook een aantal privé-vijvers waar kansen

liggen om in de toekomst de populatie te ver-

sterken door een aangepast beheer.

De toekomst is hoopgevend. De situatie anno

zoog is er immers sterk op verbeterd. Het

Agentschap voor Natuur en Bos en andere ter-
rei nbeherende organisaties zorgden voor toe-
komstkansen in Zonhoven met in zoog zetfs

negen tot tien broedparen in het vijvercom-

plex. Kansen voor de Roerdomp zijn er ook in

het Wik (Bokrijk, Genk) waar zeker één succes-

vol broedpaar aanwezig was in zoog (Peter

Gabrië[s, pers. med.). Het Westetijk vijverge-

bied van het domeín Bokrijk, waar de soort in

het verleden nestelde, zou met verlandingsve-

getaties moeten geoptimaliseerd worden,
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evenals de aanliggende Borggrave- en Her-

ken rode vijvers. Verdere ontwikkeIingskansen

voor de Roerdomp in het Westelijk vijverge-

bied worden in een eindwerk (Vangee[, zoro)

toegeIicht.

Het door de European Landowners Organisa-

tion (ELO) ingediende Life+-project: "Ecoto-

gisch herstel van het Vijvergebied Midden-

Limburg" (Ecotogical. restoration of the Pond

area M-L through a close participation of the

private and public landowners and a triple E-

approach) werd recent goedgekeurd. De uit-

voering van dat project loopt tot zot3. De voor

de Roerdomp relevante ecologische maatrege-

len in het project richten zich vooral op dijkher-

stet, de aanleg van rieteilanden om de risico's

van predatie af te zwakken en de optimalisa-

tie van het voedselaanbod.

Conclusi.es
Het huidige beheer van de vijvers heeft een po-

sitieve invloed op de populatie Roerdompen in

Limburg. Daar waar herstelmaatregelen

plaatsvonden (open maken van het landschap,

hersteI van gordelvegetaties, visstandbeheer)

btijft het resultaat vaak niet lang uit. Naast

herstelbeheer btijft het regutiere gefaseerde

onderhoudsbeheer ook noodzakelijk- Het is

betangrijk dat een dichte kraag van overjarig

Riet behouden btijft. Hoewet Roerdompen ook

in Lisdodde (Thypha spp.) en zeggenvegeta-

ties werden vastgesteld, levert Riet (Phragmi-

tes australis) nog steeds het beste resultaat'

Verbossing en verstruweling moeten welwor-

den afgeremd.

De gemeente kan een duidetijkere rol speten in

het verbinden van de broedgebieden (vijvers)

met mogetijk omtiggend foerageergebied

(natte weilanden met sloten) waar ze eigen-

dom in handen heeft of door stimulerende

maatregelen. Nu worden deze gebieden vaak

gescheiden door hoog doorgeschoten hout-

kanten. Het opnieuw in cyctisch beheer ne-

men van de houtkanten kan de verbinding er-

tussen vergroten.

Om de Roerdomp ook in de toekomst verdere

kansen te geven, zal het publiek (wandetaars,

bewoners, eventue[e privé-eigenaars) zich be-

wust moeten zijn van het belangvan goed be-

heer en de noodzaak van rust tijdens het

broedseizoen. De aangrenzende bewoners en

wandelaars beschouwen die voorwaarden

vaak ats een hinderPaal.

Bovendien dienen problemen tijdig gesigna-

leerd te worden. Ats de soort uit een gekoloni-

seerde vijver verdwij nt, heeft dat een oorzaak

die best tijdig aangepakt wordt. Een voorbee[d

daarvan is slecht peilbeheer, waarbij waterriet

overgaat naar landriet en de ideale habitat in-

krimpt. Het peitbeheer tijdig bijsturen kan dan

een oplossing bieden.

Aangezien het in Zonhoven om een herste[-

lende poputatie gaat, blijft monitoring in de

toekomst nodig. Momenteel staan leden van

de LIKONA Vogelwerkgroep samen met het

Agentschap voor Natuur en Bos jaarlijks in

voor die taak.
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Summary
The municipatity of Zonhoven adopted the

great bittern (Botaurus stel\aris). This species

needs wide reedy borders of ponds and lakes,

to breed and feed. Several nature NGO's but

main[y the Agentschap voor Natuur en Bos

transformed the last years former fish ponds in

suitabte habitat for this species. Besides re-

grooving these ponds, crealing open space,

this also meant etiminating invasive fish

species. The great bittern is also the narrator

of the values in the area the Wijers, and is in-

corporated in the logo ofthis area. Since zoo5

the number of great bittern has steadily in-

creased.
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Figuur r. Het aantal territoria/broedparen van Roerdomp in de periode t994

-zoo9 in Limburg (bron: Bijzonder Broedvoget-project LIKONA Vogelwerk-

groep r994-zoo9).
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