
Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zal het slib in de grote vijver in 
het Waggelwater laten ruimen. Dat is nodig om de waterkwaliteit en het 
visbestand te verbeteren.  

Door de overmaat aan voedingsstoffen in het slib wordt de vijver de laatste 
jaren overwoekerd door waterpest. Dat leidt soms tot zuurstoftekort, wat 
niet goed is voor de vissen en de andere dieren die in het water leven. De 
onderwaterplanten zijn de voorbije jaren geregeld gemaaid en verwijderd, 
maar nadien even snel weer aangegroeid. Het slib ruimen is een effectievere 
en duurzamere maatregel. 

Zodra het slib verwijderd is en de vijver zich begint te herstellen, zal 
samen met de Provinciale Visserijcommissie van West-Vlaanderen gewerkt 
worden aan een beter en gezond visbestand. Een strook van zo’n 3 meter 
langs de oevers blijft onaangeroerd, zodat het herstel van de broodnodige 
bacteriën, het plankton en de insectenlarven als voedsel voor vissen van 
daaruit kan beginnen en de nog aanwezige vissen nog altijd paai- en 
schuilplaatsen kunnen vinden in de vijver. Ook de lange, smalle inhammen 
blijven onaangeroerd. De bodem rond de visplaatsen wordt wel geruimd, 
zodat de in de voorbije jaren geleverde inspanning om de hengelsteigers 
te herstellen, maximaal kan renderen. 

De werken zullen ongeveer een maand in beslag nemen. De toegankelijkheid 
zal in die periode beperkt zijn. 

De opmeting van de dikte van de sliblaag in het Waggelwater is gebeurd met 
een klein autonoom vaartuig (Q-boat) waarmee dieptes gemeten worden, 
in samenwerking met het team Vlaamse Hydrografie van het Agentschap 
voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). 

Meer informatie:
zandigvlaanderen.anb@vlaanderen.be

De Q-boat is een kleine USV (Unmanned Surface Vehicle). Met zijn geringe 
diepgang en zijn grote wendbaarheid is de Q-boat ideaal om gebieden met een 
lage waterstand of moeilijk bereikbare zones te peilen. Het is meteen ook een 
eerste concrete stap richting onbemand peilen. Het vaartuig kan van aan de wal 
manueel bestuurd worden met een af-standsbediening of het kan varen via een 
vooraf geprogrammeerd vaarpatroon. Dat vaarpatroon zijn meestal parallelle 
lijnen met een vaste tussenafstand. Een pc in de Q-boat registreert alle data. Via 
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