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Gemeente Anderlecht levert inspanningen voor beheer vijvers

De uitzonderlijke weersomstandigheden van de afgelopen dagen hebben voor 
diverse problemen gezorgd in de Anderlechtse parken en vijvers. Zo werden 21 
dode vissen en enkele eenden door de gemeentediensten verwijderd uit het 
Vijverpark.  Deze gebeurtenissen grepen een aantal  frequente gebruikers van onze 
groene ruimten aan en op maandag 29 juli werd er een bezoek op het terrein 
georganiseerd in aanwezigheid van waarnemend burgemeester Alain Kestemont, de 
schepen bevoegd voor het onderhoud van de openbare ruimten Allan Neuzy en een 
aantal ambtenaren van de gemeente en Leefmilieu Brussel.

Door de hittegolf zou het waterpeil van een aantal vijvers zeer laag staan. Samen met het 

feit dat er niet genoeg vers water in de vijver terechtkwam, heeft dit ervoor gezorgd dat het 

water minder zuurstof bevatte. Hierdoor konden toxische bacteriën zich ontwikkelen die 

voor dieren soms dodelijk kunnen zijn, zoals botulisme of de cyanobacterie.

Elke vissoort leeft in water met een bepaalde temperatuur. Een plotse stijging of daling 
van deze temperatuur (30° tot 40° tijdens de week, gevolgd door 20° op zaterdag met 

koude regen en zelfs hagel), kan voor vissen fataal zijn. De overheden doen er alles aan 

om de getroffen vijvers zo goed mogelijk van zuurstof te voorzien.

Op dit moment werken 5 pompen continu in het Vijverpark. In nauw overleg bestuderen 

de technische diensten van de gemeente Anderlecht en Leefmilieu Brussel hoe er 

structurele maatregelen kunnen worden genomen om het waterpeil zo goed mogelijk te 

behouden in de vijvers waar de dode dieren werden aangetroffen. 
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De vissen die zich in de getroffen vijvers bevinden, worden hier deze week door Leefmilieu 

Brussel uitgehaald.

In het kader van de renovatiewerken aan het Astridpark, was het waterpeil van de vijver in 

het Astridpark verlaagd om de modder te kunnen schoonmaken. De visjes werden naar 
een andere vijver van Leefmilieu Brussel gebracht. De vijver van het Astridpark werd 

vervolgens leeggemaakt, zodat het slib de kans krijgt om te drogen en in september kan 

worden verwijderd. Vorige week werden de eenden en schildpadden naar een andere 

vijver gebracht met de hulp van de gemeentelijke dierenartsen en het Koninklijk Belgisch 

Verbond voor de Bescherming van de Vogels.

Omdat het om ziektes gaan die zich enkel via voedsel verspreiden dat besmet is met deze 

toxines, herinnert de gemeente Anderlecht eraan dat wandelaars gevraagd wordt om geen 
zaden, brood of andere voedselresten in de vijvers of op de oevers te gooien. Om de 

verspreiding van deze ziektes zo veel mogelijk tegen te gaan, zien de gemeentelijke en 

gewestelijke diensten erop toe dat kadavers en dieren die tekenen van verzwakking 

vertonen, dagelijks worden verwijderd.

Wie een dood dier of een dier met ernstige tekenen van verzwakking opmerkt, wordt 
aangeraden om de gemeentedienst Hygiëne van maandag tot vrijdag tussen 7u30 
en 15u te contacteren via 02 522 65 41.
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