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Kleine Pedevijver: sanering aan de gang

De diensten van de gemeente Anderlecht en Leefmilieu Brussel werken samen om de vissen uit de
kleine Pedevijver  te redden.  Als  gevolg van de uitzonderlijke weersomstandigheden van vorige
week stond het waterpeil van sommige vijvers zeer laag, wat resulteerde in zuurstofgebrek. Vijvers
met een zeer laag waterpeil en een gebrek aan zuurstof kunnen echter bacteriën ontwikkelen die
giftig zijn voor dieren. 

In de kleine Pedevijver, tussen de Konijnenstraat en de Haasstraat, werd cyanose vastgesteld. Om
de cyanobacteriën,  die  bijna één op de vijf  Brusselse  vijvers  treffen,  te bestrijden,  hebben de
overheden beslist om het water uit deze vijver te verwijderen, zodat de vissen naar een andere
vijver kunnen worden overgebracht. Er zijn tijdelijke voorzieningen geïnstalleerd om de evacuatie
van vogels te vergemakkelijken. Schepen bevoegd voor het onderhoud van de Openbare Ruimten
Allan Neuzy liet weten dat de situatie onaanvaardbaar was en er iets moesten gebeuren.

De vijver zal droog blijven staan om deze grondig te saneren door mineralisatie van het slib en de
reiniging te vergemakkelijken. Samen met het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming
van de Vogels wordt er dagelijks toezicht gehouden op de vogels. De vijver zal uiteindelijk opnieuw
worden gevuld vanuit de Neerpedebeek.

In  de  naburige  vijvers,  meer  bepaald  Marius  Renard  en  de  Pede,  wordt  de  situatie  niet  als
problematisch  beschouwd.  Hier  is  de  aanvoer  van  zuurstof  verzekerd  en  werden  geen
cyanobacteriën vastgesteld.

De gemeente herinnert wandelaars eraan dat het verboden is om maïs of brood in vijvers of op de
oevers  te  gooien.  Wie  dit  respecteert  helpt  om de  verspreiding  van  deze  giftige  bacteriën  te
voorkomen.

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