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hasseltEr zitten minstens 20 koppels woudaapjes in het natuurgebied De Wijers, het grootste
aaneengesloten vijvergebied in Vlaanderen. Dat bleek woensdag tijdens een bezoekersdag in het
kader van het 3Water-project. "De Woudaap is een reigerachtige vogel die in het riet broedt",
vertelt Barbora Buckova van '3Water'. In het '3Water-project' werken verschillende ...
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aaneengesloten vijvergebied in Vlaanderen. Dat bleek woensdag tijdens een bezoekersdag in het kader van
het 3Water-project. "De Woudaap is een reigerachtige vogel die in het riet broedt", vertelt Barbora Buckova
van '3Water'. In het '3Water-project' werken verschillende organisaties samen om de natuurlijke situatie in
het gebied te herstellen en te verbeteren.
"We hebben met privé-eigenaars, gemeentebesturen, natuurverenigingen, regionale landschappen en het
Agentschap voor Natuur en Bos in de afgelopen drie jaar tijd mensen en middelen samengebracht om het
leefgebied van de woudaap, maar ook dat van de roerdomp en de boomkikker te verbeteren", zegt Barobra
Buckova. "En daar zijn we goed in geslaagd.""Om dat doel te bereiken zijn op grote schaal vijvers en dijken
aangelegd, zijn bomen gekapt en hebben we drassige plekken en rietvelden aangelegd", somt Bert
Vanholen, directeur van het Agentschap voor Natuur en Bos, op. "De woudaapjes vinden deze ingrepen
blijkbaar plezierig, want hun aantal is gestegen van één enkel broedpaar naar meer dan 20. Maar ook voor
de roerdomp en de boomkikker zijn de stijgingen in hun populatie opvallend."Educatief verhaalOm een en
ander te staven trokken alle betrokkenen woensdag de wandelschoenen aan en trokken ze richting
Platwijers, Wijvenheide en Heidestrand, Nieuwbeek en galgeberg, Vogelsanck en Terlaemen, naar de
viskwekerij Vandeput in Zonhoven en naar de Wijvenheide. Daar konden onder meer de vertegenwoordigers
van de Europese commissie DG Environment, die het project voor de helft betoelagen, met eigen ogen zien
welk werk geleverd. Naast het ecologische aspect, werd er ook een economisch en educatief verhaal aan
gekoppeld. "Op die manier leggen we een duurzame basis voor het behoud en de verdere ontwikkeling van
dit waardevolle gebied en daar gaat het ons om."DJ
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