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Heuvelsven 
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Jeugdvakantiecentrum 
vzw OCS Heuvelsven  

ven of 

parkvijver? 
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Limburgse Plantenwerkgroep (LPW) 

LobeliaL 
Sinds 2003 

niet meer ! 

 

LobeliaL 
Lobelia dortmanna? 

(waterlobelia) 

  

LobeliaL 
Tijd voor  

actie! 
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Waterlobelia   
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Waterlobelia & co   

Habittype 3130: oligotrofe tot mesotrofe 

stilstaande wateren met vegetatie behorend 

tot het oeverkruidverbond 

Habittype 3110:  

mineraalarme oligotrofe wateren 

van de Atlantische zandvlakten 
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• wateren gevoed door regen- en/of grondwater 

   

• dynamisch milieu 

• minerale bodem 

pH (5 – 7,5) 

zwak gebufferd (< 1 meq/l) 

weinig nutriënten (oligotroof) 

zand, soms klei of leem 

peilschommelingen en/of  

windwerking 

• heldere wateren doorzicht tot bodem 

Waterlobelia & standplaatsvereisten   
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Eco-hydrologische studie  
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Eco-hydrologische studie  

stabiel waterpeil 

regenwater 

grondwater 

zeewater 

Heuvelsven 

regenwater 

+ geologie hangwaterven 



klei-lens 
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hangwaterven 

diepe grondwatertafel 

• ven ontvangt regenwater en lokaal grondwater 



hangwatervennen & vegetaties  
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• bruin water (theekleur) 

• voedselarm en vrij zuur 

• dominantie van veenmossen 

• sterke verlanding (overgangsveen) 

• organische bodem (veen) 

• weinig dynamiek 

 

 

HT_3160: dystrofe vennen 



historiek Heuvelsven 
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1934 1946 < 1830 1988 2003 2011 ± 1991 

dynamisch open landschap gesloten bebost landschap 

ven met 

overgangsveen 

opschonen en 

uitdiepen van 

het ven: zwem- 

en roeivijver + 

café 

realisatie 

verblijfs- 

recreatie 

ven  

omgevormd 

tot 

‘parkvijver’ 

uitzetten van 

vis (graskarper 

en karper) 

start 

herstel 

? 
? 
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drukken en maatregelen 

richtwaarde Heuvelsven 

bodem     

textuur mineraal   

slib geen   

hydrologie     

peilschommelingen variabel   

droogvallen periodiek   

watersamenstelling     

totaalfosfor (TP) <0,04   

totaalstikstof (TN) <0,8   

stikstofdepositie <10   

zuurtegraad (pH) 5-7,5   

alkaliniteit 0,2-1   

doorzicht bodemzicht   

biota     

visbestand laag   

karperachtigen  geen   

exoten geen   

slibruiming of 
drooglegging 

herprofilering oever 
regelbaar waterpeil 

geen maatregelen 

afvissen 

bladval  

natuurlijk 



Natuurprojectovereenkomst 
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vergoeding voor het verwezenlijken van duurzaam natuurbehoud 

• voor beschermde natuur met een natuurrichtplan 

• eigenaars of beheerders van beschermde natuurgebieden 

particulieren, verenigingen, administratieve overheden 

• particulieren: 90% van de kosten 

• administratieve overheden: 50% van de kosten 

Waar? 

Wie? 

Hoeveel? 

Waarvoor? 

• beheer, herstel, inrichting, educatie, recreatie 
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• drooglegging 

• slibruiming 

• afvissing 

• herprofilering 

      oevers 

• regelbare  

      stuw 

• verwijderen   

     bomen 

afvoersloot 
Maatregelen 
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• drooglegging 

• slibruiming 

• afvissing 

• herprofilering 

      oevers 

• regelbare  

      stuw 

Maatregelen 

• verwijderen   

     bomen 

  
voor herstel 
 (okt 2011) 

1 jaar na herstel 
(sep 2012) 

Amerikaanse hondsvis < 8 cm 1-10 
Baars < 15 cm 10-100 
Blankvoorn < 15 cm 100-1000 10-100 
Graskarper > 40 cm 1-10 
Karper > 40 cm 10-100 
Rietvoorn < 15 cm 100-1000 10-100 
Snoek > 40 cm 1-10 1-10 
Snoek < 25 cm 10-100 1-10 

Vereniging van Belgische Karpervissers vzw 
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• drooglegging 

• slibruiming 

• afvissing 

• herprofilering 

      oevers 

• regelbare  

      stuw 

Maatregelen 

• verwijderen   

     bomen 
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• drooglegging 

• slibruiming 

• afvissing 

• herprofilering 

      oevers 

• regelbare  

      stuw 

Maatregelen 

• verwijderen   

     bomen 
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• drooglegging 

• slibruiming 

• afvissing 

• herprofilering 

      oevers 

• regelbare  

      stuw 

Maatregelen 

• verwijderen   

     bomen 



Resultaten 
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Resultaten & conclusie 
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• kieming van verdwenen doelsoorten uit de zaadbank 

(waterlobelia, drijvende waterweegbree, drijvende egelskop, …) 

• afvissing verbeterde omstandigheden voor overleving van 

kiemplanten en verdere uitbreiding van doelsoorten 

• in 2013 werden ± 650 bloeiende exemplaren van waterlobelia 

geteld 

• zaadzetting zorgt reeds voor nieuwe zaadbank 

 

 

Genomen maatregelen leiden tot resultaat! 

Natuurprojectovereenkomsten lonen! 
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