01. Aandachtvoor het

WestelUk V|vergebied
van Boknjk
Thomos rEvivrEws
V I o a m se La

n

Robert

dm a atsch op

Kontngin Astridloon

n

j

p i

srnrEN

Halveweg 45
36oo Genk

3goo Hosse/t

Foto Katya Van Autgaerden

Landschapsevolutie

Reeds jaren is het Westelijk Vijvergebied van Bokrijk
gekend bij de wandelaar of de fietser . De
natuurliefhebber kende het gebied tot in de jaren'7o
om zijn belangrijke vogels en planten.
Welke waarde het gebied heeft en welke evolutie het
gebied onderging, kan je in de volgende bijdragen
lezen want de LIKONA-werkgroepen trokken op
onderzoek! In dit eerste artikel willen we het gebied
nader introduceren.

Landschap
Op de oudste topografische kaarten (Ferraris, "1778) (Figuur z) kan men

het Domein Bokrijk gemakketijk herkennen aan zijn rechthoekige
vorm die verloopt van zuidwest naar noordoost. Het oorspronketijke
domein werd begrensdt door een aarden wa[, ten dele teruggaand tot
de r6de eeuw, toen Hasselt in een geschiI met Herkenrode hier het weiderecht op de heide verloor. De eerste aangelegde weg die opduikt op
de oudste kaart is deze van Hasselt naar Genk.
Van een kloosterhoeve met landerijen en overig grondbezit van de abdij van herkenrode evolueerde het domein in de [oop van de rgde
eeuw naar een uitgestrekt landgoed met kasteeI en neerhof. De aanleg van een landschappetijk park gebeurde vanaf t89o naar plannen

Inleiding
Het Westetijk Vijvergebied Bokrijk maakt grotendee[s deeI u it van het

Provinciaal Domein Bokrijk (Genk) (Flguur r) en omvat het westelijk
deel van het provinciedomein. Een kleine oppervlakte van het vijvergebied tigt binnen de grenzen van de stad Hasselt en omvat de Herken-

van de Hasseltse architect en paysagist Jan Hubert Creten, die verschitlende bekende projecten in Limburg en Luik tekende. In het
westen en het oosten (Het Wik) is het landschap bepaald door de
aanwezigheid van vijvers en bossen. De juiste begrenzingvan de vijvers in het westelijk deel is a[ te zien vanaf i853 op de kaart van Van-

rodevijvers. Dit kleinere deel werd maar door enkele werkgroepen
geïnventariseerd (ongewervelden - mossen -vissen). In het vervolg
van dit artikel wordt enket bij de Biologische Waarderingskaartnog
aandacht aan dit dee[ besteed.
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Figuur r. Situering Westelijk Vijvergebied.
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Figuur 3. Kaart Vandermaelen, r853,

Figuur 2. Kaaft F eft a(is, 1778.
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Figuur 4. Ontwerp Biologische Waarderingskaart Versie 2; opname 2oo5.
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dermaelen (Figuur3) en dievan HetWikvanaf r93o. De heidevegeta-

ver maarvete víjvers verbosten. In r93B verwerft de provincie Limburg

ties omringen het domein voltedig. Dit merkt men op de topografische

uiteindelijk het domein en professionaliseerde de viskweek. Zo werden tussen l95o en 196o verschi[[ende vijvers gerestaureerd en vele
nieuwe vijvers aangelegd. Tot zoo6 zet deze intensiverin gzichverder
met een intens beheer van vijvers uitdiepen en dijken herste[[en.

kaarten van :ry78 tot en met rgoo.Vanaf pz7 is de heíde sterk verminderd; enkeI ten noorden van het domein en ten oosten (Boxbergheide) domineert de heide nog.
Op de kaarten van 1962 stelt men geen heide meer vast. Het noordelijk deet bevat enkel weilanden en de heide Boxbergheide veranderde
ín een woonwijk. Sindsdien is de situatie weinig gewijzigd.

Viskweek
evolutie d ie het landschap van het Westetij k Vijvergebied heeft ondergaan, is sterkverbonden met de viskweek. De aanlegvan de eerste
vijvers werd reeds uitgevoerd in de r3de eeuw. In deze periode werd het
De

Situatie anno 2oo9
Naast de natuurwaarde van het vijvergebied (zíe volgende artikets)
heeft het gebied momenteel een belangrijke recreatieve functie. Het
Westetijk Vijvergebied ligt immers centraaltussen het centrum van het
Domein Bokrijk en het stedelijk domein van Kiewit. VeeI recreanten gebruiken het vijvergebied om te wandeten of te joggen. In één van de vijvers wordt nog recreatief gehenge[d.

domein eigendom van de abdij van Herkenrode.

Aanvankelijk werden de vijvers gebruikt om in de voedselbehoefte

Biotoopomschrijving

van de abdij te voorzien maar vanaf de tweede he[ft van de r4de eeuw

Het vijvergebied bestaat uit diverse biotopen van vijvers, moerasvegewerden de vijvers verpacht. Hieraan kwam een einde in gg7 toen het tatie en bos, De karteringvan de biotopen wordt beschreven in de Bidomein werd aanges[agen en verkocht door de Franse republiek. Het ologische Waarderingskaarten (BWK) (Instituut voor Natu u rbehoud,
domein werd privébezit. Sommige vijvers deden dienst als kweekvij- nu het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek). In r9B3 en i984 werd

Viskweek. (Foto Alex Lambrechts, Archief Domein Bokrijk, r984)
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Afvissen Grote Moffert. (Foto Alex Lambrechts, Archief Domein Bokrijk, r984)

dit een eerste maal gedaan (Jos Noben en RoeI Vanhaeren) (op schaal
r/5.ooo). In zoo5 werd een nieuwe BWK opgesteld (Instituut voor Natuurbehoud, Bert Berten), bijna zo jaar na de vorige. (Figuur a).

Situatie 1983
Het WestetijkVijvergebied bestaat uit mesotrofe (am) en voedselrijke
vijvers (ae). Ze ztjn omringd met rietvegetaties (mr) en elzenbossen op
mesotrofe bodems (vm). Op enkele plekken treft men ook wilgenstruwelen op otigotrofe bodems aan (so). De voedselarme vegetaties vindt
men noordelijk (richting Kievit) of meer zuidelijk in de omgevingvan de
hengelvijver (Grote Moffert). In een van de 'Rode vijvers' komt een

grote drijftit met Waterdrieblad voor.

Situatie zoo5

Naast vegetatietypen beschermt de habitatrichttijn ook specifieke
plant- en diersoorten (bijtage z en 4).
Het Westetij k Vijvergebied heeft een grote potentie voor de Drijvende
waterweegbree (Luronium natans). Deze plant komt voor in Het Wik
en zou gemakketijk het gebied kunnen koloniseren.
De Grote modderkruiper werd vroeger sporadisch gevangen in het
Westetijk Vijvergebied. De laatste metding dateert echter uit de zomer
van 1998 toen een verdroogd exemplaar werd aangetroffen (Beyens Q

Belpaire, 1999). Recente waarnemingen zijn er enkel uit Het Wik.
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ziin al de vijvers aangeduid als aom
(matig voedselrijk water). De rietkragen (mr) zijn ook nog aanwezig. Er
werden geen oligotrofe wilgenstruweten (so) meer waargenomen. De
oppervtakte bos is hetzelfde gebleven. Ze zljn wel meer gedetai[[eerd
opgenomen dan in 1983: zo zijn er Eikenbossen (qb,qs), Elzenbossen

riik. Provincie Limburg
genheden- rrBpp.

(vm) en Venige berkenbossen (vo). De [oof- en naaldhoutbestanden zijn

nauwkeurig gekarteerd met vermelding van de overheersende boomsoorten.
De vijvers van de 'Herkenrodevijvers' zijn ook aangeduid als aom (matig voedselrijk water). Men vindt hier weI meer biotopen van zure bodems zoals het wilgenstruweet(so), het gagelstruweet (smJ en de ve-

getatie met pitrus en knolrus (hj) in de vijvers.

Wettelijke

be

scherming

Het Provinciebestuur van Límburg kocht het Domein Bokrijk in r93B
aan, met de expliciete bedoeting "dit domein ten eeuwige dage te behouden als een prachtig natuurreservaat en daardoor het toerisme in
de Provincie bijzonder te bevorderen" (Geusens, r99z). In 1947 werd het
gebied als waardevol landschap geklasseerd. Voor die tijd waren dit
vooruitstrevende maatregelen om de natuur te beschermen.
Het Westetijk Vijvergebied maakt deeI u it van het Vogelrichttijngebied
"Bokrijk en omgeving" (oppervlakte van 785 ha) en werd in 1988 afgebakend en door Europa vastgelegd. Bij deze afbakening bleken de vo[gende vogels regelmatigte broeden of waren ze belangrijke doortrekkers/overwi nteraars' Blauwborst, Ijsvoget, Porselein hoen, Roerdomp,
Wespendief, Woudaap en Zwarte Specht.
Naast Vogelrichttijngebied is het Westelijk Vijvergebied ook gedeeltetijk aangemetd als habitatrichitijngebied, behorende tot het Habitatrichttijngebied "Va[[ei van de Laambeek, Zonderikbeek, 5langebeek
en Roosterbeek metvijvergebieden en heiden" (oppervlakte van3627
ha). In zooz werd dit gebied afgebakend en door Europa vastgelegd.
Binnen hetWestetijkVijvergebied komen de volgende te beschermen
vegetatietypen voor:
- Voedselarme tot matig voedselarme stilstaande wateren met vegetaties uit de Oeverkruidassociatie (3rro en 3r3o)
- Oude Zuurminnende eikenbossen op zandvlakten (9r9o)

- Elzenbroekbossen

op venige bodems (9roo)
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