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Wat doet 
droogte?
• Doodt de meeste vissen

• Doodt parasieten

• Reset ecologische successie

• Stikstofafvoer naar atmosfeer

• Afbraak anoxisch slib

• Herstart gemeenschappen uit 
zaad en eibanken
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Restoring and Managing Biodiversity and 

Ecosystem Services of Temporary Pond 

Landscapes 

www.respondproject.eu

http://www.respondproject.eu/








Tijdelijke poelen 
in België?
• Karrensporen, weidepoelen, 

boomval poelen, bomputten, 
ontginningsputten,…

• Verwijderd uit de meeste 
landbouwlandschappen! 

• Laatste decennia veel nieuwe 
poelen gegraven







België, 365 miljoen jaar geleden









Rugzwemkreeftje (Fairy shrimp) Crustacea, Branchiopoda, Anostraca









Aanpassingen aan een opdrogend milieu
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Kopschildkreeftje (tadpole shrimp) Crustacea, Branchiopoda, Notostraca











Levende fossielen?



Historisch regelmatig gevonden in België

†

†

†

†

Triops cancriformis

Brachipus schaefferi

Chirocephalus diaphanus

†















Situatie 2000 - nog één populatie in Nederlands 
Limburg...

†

†

†

†

Triops cancriformis

Brachipus schaefferi

Chirocephalus diaphanus



Nieuws uit Henegouwen



Nieuws uit Henegouwen



Branchipus schaefferi













Nieuws uit Limburg





Situatie 2022

Brasschaat

Bosland

Vijlen

Binche

Triops cancriformis

Brachipus schaefferi

Chirocephalus diaphanus















Waarom tijdelijke poelen beschermen? 



Chaoborus



Micrasterias



Sympetrum fonscolombi





Figuur 1 Potentiële leefgebiedenkaart voor Boomkikker (groen) met een actieradius van 4 km 
rond de gekende waarnemingen uit de periode 2006‐2016 in www.waarnemingen.be (rood). 
De verspreiding van Boomkikker is in Vlaanderen vrij goed gekend waardoor het beeld met 
actuele populaties vermoedelijk vrij volledig is. 



Figuur 3 Potentiële leefgebiedenkaart voor Kamsalamander (groen) met een actieradius 
van 1 km rond de gekende waarnemingen uit de periode 2006‐2016 in 
www.waarnemingen.be (rood). De verspreiding van Kamsalamander is in Vlaanderen vrij 
goed gekend waardoor het beeld met actuele populaties vermoedelijk redelijk volledig is.











Quantifying resource landscapes 

as a tool for waterbird 

conservation in Flanders

BIRDSCAPES



Resource 

value for 

species A

Resource 

value for 

species B

Voedselhoeveelheid en kwaliteit 

voor vogels in tijdelijke poelen

100 kJ/m²  
40% fat
20% protein

500 kJ/m²  
20% fat
10% protein

Wetland 

quality



Waarom tijdelijke poelen dichtgooien? 
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Hoe ontstaan tijdelijke poelen?















Advies van de overheid

• 1.5 – 2 m diep

• Minimaal 150- 200 m² groot



Iris 
pseudacorus
Mag tot 30 cm 
diep in water

Lythrum
Vochtig, 
niet onder 
water, zon,
halfschadu
w

Caltha palustris
Volle zon en halfschaduw
Tot 5 cm diep water

Potentilla palustris
Volle zon en halfschaduw
Tot 20 cm diep water

Geen riet, geen lisdodde! 
Woekert te fel. 

Menyanthes trifoliata
Volle zon
5-20cm water

Geen gras inzaaien, wel 
zaaimengsel B3 Ecoflora!

(bodem zal selecteren 
wat groeit, zie vlgnde slide)

poortje

Open ruimte voor zicht op wetland Sleedoorn, meidoorn, gelderse roos..

Mentha 
aquatica

Alisma 
lanceolatum
Vochtige oever

Twee vliegen in één klap



Meer vliegen in één klap?



Tijdelijke poelen 

• Zeldzaam in West Europa maar historisch wellicht enorm 
algemeen

• Grote zoogdieren zijn nuttig voor creatie en onderhoud van 
poelen

• Unieke biodiversiteit 

• Rol in landschappen belangrijker dan gedacht. 
Nutrientenconversie, waterberging en infiltratie, 
biodiversiteit, ondersteuning terrestrisch voedselweb



Versterk voedselwebben 
van onderuit!



Laat onze plassen terug verwilderen! 



Dank!

Marjel van den Boer
Eddy Ulenaers
Ernesto Zvar
Bram Vanschoenwinkel



Meer info:
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