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Aanleiding
Samen met partners werkt de Vlaamse Landmaatschappij aan een landinrichtingsplan voor
de Mangelbeekvallei in Heusden-Zolder.
In het gebied Berkenbosbeemden (deelgebied van natuurreservaat ‘Vallei van de
Mangelbeek’ onder beheer van Limburgs Landschap vzw) komt in een beperkte open zone
een verlandingsvegetatie voor te midden van een verboste vallei.
Deze zone met verlandingsvegetatie staat vrij lang onder water doorheen het jaar. Een
verklaring voor deze natte zone is er niet. De daarop ontstane (verlandings-)vegetatie kan
als habitatwaardig (7140) beschouwd worden. Het subtype is niet nader bepaald, maar
betreft wellicht de meso-vorm. Men wil meer inzicht krijgen in het ontstaan van deze
verlandingsvegetatie en de lokale omstandigheden verbeteren ten gunste ervan.
Overstroming met oppervlaktewater vormt mogelijk
afvloeiwater van een terril in de nabijheid in terecht komt.
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Vraag
1. Hoe is deze verlandingszone ontstaan, wat is de oorzaak dat hier water blijft staan en
zijn er mogelijkheden om deze open zone uit te breiden in het gebied?
2. Zijn er mogelijkheden tot het verbeteren van
beheermaatregelen worden daartoe best genomen?

de

omstandigheden

en

welke

3. Kan de samenstelling van het oppervlaktewater in de omgeving bepaald worden?

Toelichting
1

Situering

Het gebied is gelegen op het grondgebied van de Limburgse gemeente Heusden-Zolder. Net
ten zuiden van het natuurgebied bevindt zich het centrum van de deelgemeente Zolder. Aan
de noordkant ligt de spoorlijn Hasselt-Mol. Dwars door het gebied loopt van oost naar west
een hoogspanningsleiding (Figuur 1). De Winterbeek (ook wel Berkenbosbeek genoemd)
doorkruist het gebied van NO naar ZW.

Figuur 1: Algemene situering van de Berkenbosbeemden (rode ovaal)

De verlandingszone bevindt zich ten oosten van de Winterbeek (zie luchtfoto in bijlage 1).
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Ecohydrologische systeembeschrijving

Via een ecohydrologische systeembeschrijving trachten we het hydrologisch functioneren van
dit gebied in zijn landschappelijke context te begrijpen. Dit inzicht is nodig om een gedegen
antwoord op de vragen te geven.
Het gebied situeert zich aan de westrand van het Kempisch plateau in de vallei van de
Berkenbosbeek, een klein zijvalleitje van de meer zuidelijk gelegen Mangelbeek (Figuur 2).
Het gebied is zelf geen onderdeel van het natura 2000 netwerk maar ligt net ten noorden
van een deel van het SBZ-H deelgebied BE2200030 vallei van de Mangelbeek.

Figuur 2: Ligging van het gebied (rode ovaal) ten opzichte van het Kempisch plateau (links) en detail
van het digitaal hoogtemodel (rechts). De witte pijl duidt de verlandingszone aan. Laag gelegen zones
zijn blauw-groen, het plateau is oranje-rood. De onregelmatige paarse polygonen zijn contouren van
Natura 2000 (SBZ-H) gebieden.

De topografie in deze omgeving werd en wordt nog steeds in sterke mate beïnvloed door de
gevolgen van de intussen al enkele decennia gesloten steenkoolmijnen (Figuur 3).

Figuur 3: Situering van de Berkenbosbeemden (rode ovaal) in het westelijk mijnverzakkingsgebied van
Limburg (rood = mijnsites, geel = de benaderende contour van de verzakking)

De Berkenbosbeemden liggen vlak aan een vroegere mijnsite en de topografische
verzakkingen als gevolg daarvan zijn hier substantieel (in de orde van grootte van een paar
meter). Deze gebieden zakken nog steeds dieper weg, zij het aan een trager tempo dan
vroeger. Dat heeft belangrijke consequenties voor de hydrologie van dit gebied (zie verder).
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Van nature is dit gebied een dalhoofd van een typisch Kempisch beekdal, zoals er in de
directe omgeving wel meer te vinden zijn (vallei van de Zwarte Beek, Mangelbeek,
Huttenbeek, Roosterbeek,… In al deze gevallen is ook de hydrologie van de dalhoofden in
meer of mindere mate verstoord door mijnverzakking, ontginningen, urbanisatie, of
bijzonder intensieve landbouw.
De onderzijde van het geohydrologische systeem wordt hier gevormd door de Boomse klei
die hier op ongeveer 80 meter diepte zit (Figuur 4). Daarboven liggen van -onder naar
boven- de zanden van de formatie van Genk (meer bepaald de zanden van Bolderberg en
Voort) en de Zanden van Diest. Deze zanden zijn allemaal mineraalarme tertiaire
sedimenten. In de licht kleiige zanden van de formatie van Diest zit wat glauconiet (een
ijzerrijk kleimineraal). Het grondwater dat hier aan de oppervlakte komt is vooral afkomstig
uit de watervoerende laag van de Zanden van Diest, en in veel mindere mate vanuit de
onderliggende zandige lagen.

Figuur 4: Kaart van de dagzomende tertiair geologische lagen (links) en dwarsdoorsnede van de
ondergrond ter hoogte van de Berkenbosbeemden (rechts).

Voor dit gebied is er geen regionaal grondwatermodel beschikbaar, maar er wordt van
uitgegaan dat de geohydrologische setting vergelijkbaar is met de vallei van de Zwarte Beek.
Uit vergelijking met de grondwatermodellering in de vallei van Zwarte Beek (Batelaan & De
Smedt 1994, Van Daele et al. 2001) valt af te leiden dat het hier gaat om een analoog,
relatief traag hydrologisch systeem, dat mineraalarm grondwater aanvoert naar de vallei.
Klassiek voor deze systemen zijn de grote hoeveelheden kwelwater die uittreden. Dat is ook
af te leiden uit de bodemkaart voor dit gebied (Figuur 5). Daarop zijn voor de
Berkenbosbeemden veenafzettingen te zien. Die ontstaan maar als er voldoende natte
omstandigheden optreden. Hiervoor moet de grondwatertafel doorheen het jaar nagenoeg
constant dicht tegen het maaiveld liggen. In onze streken kan dat alleen als er erg veel
grondwater aangevoerd wordt. Als dat niet het geval is, daalt de grondwatertafel gedurende
het zomerhalfjaar als gevolg van evapotranspiratie. Bij een terreinbezoek aan dit gebied
einde september werd de aanwezigheid van veen gecheckt. Het bleek te gaan om een
afzetting van ca. 1 meter dikte met centraal in de vallei een dikkere afzetting, tot meer dan
2 meter. Dat betekent dat deze natte, kwelomstandigheden al vele honderden jaren
optreden. Dat is volledig conform met omstandigheden die optreden in de naburige
Kempische beekdalen. De omvang van de veenafzettingen staan slechts benaderend op de
bodemkaart in Figuur 5.
Hoewel de terreinbeherende vereniging (Limburgs Landschap vzw) hier destijds peilbuizen
plaatste, werden er voor zover bekend nooit peilen bemeten. Het is dus niet mogelijk om de
veronderstelde constante hoge grondwaterstanden te bevestigen aan de hand van metingen.
De vegetatie zoals ze zich hier op het ogenblik voordoet laat echter vermoeden dat dit het
geval is. Er zijn relatief weinig storingssoorten te vinden en de karakteristieke plantensoorten
voor de verschillende hieronder vermelde habitatsubtypen (Figuur 7) komen voor in het
gebied. De typen in kwestie vereisen een constante, hoge grondwaterstand.
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Figuur 5: Detail uit de Belgische bodemkaart voor de Berkenbosbeemden

Aangezien het gaat om het dalhoofd van de Berkenbosbeek, komt hier kwelwater aan de
oppervlakte dat meer dan waarschijnlijk slechts een beperkt aantal jaren een weg door de
ondergrond heeft afgelegd.
De tijdspanne tussen infiltrerende regendruppel en het uittreden als kwelwater wordt geschat
op 0-10 jaar. Er zitten al weinig mineralen in de ondergrond, en door de korte verblijftijd van
het water verwachten we bijzonder weinig opgeloste hoeveelheden natrium, kalium,
magnesium of calcium. Dat valt ook af te leiden uit de concentraties in Tabel 1. Ook de
waarden van de elektrische geleidbaarheid zijn met een gemiddelde waarde van < 100
µS/cm bijzonder laag.

Samenvattende statistieken voor de chemische samenstelling van het freatische
grondwater in de Berkenbosbeemden (periode 2002-2015)
Tabel 1:

Het grondwater blijkt dus bijzonder nutriëntenarm te zijn. Hier lijkt zo goed als geen sprake
van insijpeling van riolerings of landbouwwater. Ook het percollaatwater van onder terrils
dringt, via grondwater, niet in deze zone door. In dat geval zouden de sulfaatconcentraties
meerdere honderden mg/l bedragen.
De grafische weergave van de analyseresultaten verduidelijkt het beeld nog enigszins (Figuur
6).
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Figuur 6: EC/IR- (boven), Maucha- (midden) & Stiff-(onder)-diagrammen van het freatische
grondwater van de Berkenbosbeemden.
Uit het EC/IR diagram (Figuur 6, boven) blijkt dat het bemonsterde grondwater een
chemische samenstelling heeft die het midden houden tussen een lithocline
en een
atmocline samenstelling hebben (de punten liggen midden tussen het Li- en het Atreferentiepunt). Atmoclien is water met een chemische samenstelling die op regenwater
gelijkt, lithoclien is water dat op een mineraalrijk grondwaterstaal uit het midden van
Nederland gelijkt.
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Het gaat dus niet om regenwater maar om zogenaamd jong grondwater. Uit de Stiffdiagrammen (Figuur 6, onder) valt op te maken dat het effectief om grondwater gaat. De
diagrammen hebben allemaal een beetje een paddenstoelvorm (verhoudingsgewijs meer
calcium en bicarbonaat dan andere ionen).
Uit de Maucha-diagrammen (Figuur 6, midden) valt op dat er ondanks het vrij onbezoedelde
karakter van het grondwater, toch af en toe sprake is van een lichte sulfaataanrijking, maar
uit de effectieve concentraties (Tabel 1) blijkt het vrij goed mee te vallen.
Van nature komen op dergelijke omstandigheden in de open sfeer venige heide (7140_oli)
en (topografisch) een ietsje lager in de vallei kleine zeggenvegetaties (7140_meso) voor. In
de bossfeer zijn dat respectievelijk oligotroof elzenberkenbroek (91EO_vo) en mesotroof
elzenbroek (91EO_vm). Dat is schematisch weergegeven in Figuur 7.

Figuur 7: Schematische vegetatiezonering in de Berkenbosbeemden in dwarsdoorsnede (links) en
bovenaanzicht (rechts)
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Hoe is deze verlandingszone ontstaan?

Zoals nagenoeg overal in de Kempische beekdalen werd verwoed getracht om die terreinen
te ontwateren door een grachten- en greppelsysteem. Dat heeft ervoor gezorgd dat het
aanwezige veen oppervlakkig begon te mineraliseren (verteren eigenlijk) waardoor de
opgeslagen plantenvoedingsstoffen en mineralen massaal vrijkwamen. Die ontwatering ten
behoeve van de landbouw gebeurde in nagenoeg alle venige Kempische beekdalen. Het moet
duidelijk zijn dat dit alvast voor de veenafzettingen destructief is. Langzaam rotten ze weg.
Dat geeft weliswaar een productievere vegetatie dan van nature het geval zou zijn. De
mineralen uit het verterend veen vormen immers een soort bemesting. De drainage zorgt
ervoor dat de plantensoorten van venige heide en kleine zeggenvegetaties wat naar de
achtergrond verdrongen worden ten voordele van dotter- en veldrusgraslandsoorten.
Na het stopzetten van de landbouw enkele decennia geleden werden de drainagestructuren
niet meer onderhouden. Hierdoor herstelt de natuurlijke en permanent erg hoge
grondwaterstand zich terug geleidelijk aan maar wordt het terrein moeilijker bewerkbaar. Als
er vertrokken wordt vanuit een graslandsituatie (zoals dat hier het geval was) dan kiemen
bomen en struiken de eerste jaren tot de eerste decennia echt moeilijk. Omwille van de
gesloten graszode en later omwille van het opstapelende strooisel en (veen-)mosvegetatie,
slagen zaailingen er niet in om groot te worden. De verbosssing treedt doorgaans op vanuit
de rand van het gebied. Dat is hier ook zo gebeurd. Daardoor blijft er in het midden veel
langer een open zone die intussen steeds natter wordt.
Als complexerende factor speelt de mijnverzakking hier vast en zeker een rol van betekenis.
Bij grondige studie van het gedetailleerde digitaal hoogtemodel (Figuur 2) is er wel degelijk
sprake van een depressie in het terrein. Die depressie wordt tot op vandaag nog steeds
verder uitgediept.
Het gaat hier dus niet om een ijzeroerlaag of om stagnerend regenwater, maar om
kwelzones. Dit is een perfect normale situatie in een dalhoofd van een Kempisch beekdal,
lichtjes geaccentueerd door de effecten van mijnverzakking.
www.inbo.be
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Beheermaatregelen

Bij een terreinbezoek aan deze locatie, in september 2018, viel meteen op dat de
detailbegreppeling van drainagesysteem in dit gebied niet meer onderhouden is. Dit
verklaart meer dan waarschijnlijk waarom de vegetaties hier weliswaar niet optimaal, maar
toch meer dan behoorlijk ontwikkeld zijn. De boomlaag in de venige terreingedeelten bestaat
grotendeels uit zachte berk en in mindere mate uit zwarte els. Vandaar dat er relatief grote
plekken van het type 91EO_vo voorkomen. Het mesotrofe elzenbroekgedeelte is hier beperkt
terug te vinden, maar het is wel de ruige variant (91EO_vn). Op het open terreingedeelte
zijn nog restanten van kleine zeggenvegetatie (7140_meso) te vinden.
Wat tijdens de verschillende terreinbezoeken opviel is het goede onderhoud dat de
Berkenbosbeek (ook wel Winterbeek) krijgt. Die ligt erg diep uitgegraven in het gebied en
zorgt zeker voor een te diepe ontwatering van het gebied. Heeft er alle schijn van dat het
verondiepen van deze waterloop, een gunstig effect kan hebben op de grondwaterpeilen van
dit gebied. Verondiepen kan ervoor zorgen dat het grondwaterpeil gedurende een langere
periode van het jaar gelijk staat met het maaiveld. Daardoor zal de top van de veenafzetting
gedurende een kortere periode droogvallen en dus minder mineraliseren, minder nutriënten
en mineralen vrijstellen. Het gevolg daarvan is een optimalere ontwikkeling van de oligotrofe
elzen-berkenbroeken, mesotrofe elzenbroeken, de kleine zeggenvegetaties. Mogelijks komen
dan hier en daar open vlekken met venige heide.
Of er gekozen wordt voor open, dan wel gesloten vegetatiebeeld is een keuze die samen met
het agentschap voor natuur- en Bos en de terrein beherende vereniging (Lila) dient gemaakt
te worden. Het bosaspect is op dit ogenblik dominant, met een fraai ontwikkelde boom- en
struiklaag. Als de grondwaterpeilen geoptimaliseerd worden staat niets een optimale
ontwikkeling van deze bostypen in de weg. Ervaring uit meerdere praktijkvoorbeelden (zie
bv. de eerste resultaten van het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek) heeft geleerd dat
dergelijke bossen perfect terug om te zetten zijn tot de vervanggemeenschappen in de open
sfeer, waaronder hier de verlandingsvegetatie (7140_meso). Het is echter belangrijk om zich
te realiseren dat een dergelijke omzetting zeker de eerste jaren een nauwgezet en
regelmatig maaibeheer vraagt met de inzet van gespecialiseerd materiaal of erg veel
manuele arbeid. Keuze voor bos vergt zo goed als geen inspanningen.

5

Samenstelling van het oppervlaktewater

De vraagsteller uit de bezorgdheid over afstromend terrilwater dat belast is met zouten en
mogelijk in de Winterbeek terechtkomt.
Het klopt inderdaad dat de nabij gelegen mijnterrils een permanente bron van
verontreiniging zijn, in eerste instantie met sulfaten, maar ook tal van andere mineralen (zie
o.a. Technum 1997). Deze verontreinigende stoffen verplaatsen zich na infiltratie via
grondwater ondergronds in de vorm van een uitwaaierende vervuilingspluim die echter van
onder de terrils in west-zuid-west richting loopt. De grondwatervervuilingspluim heeft alvast
geen impact op deze site. Er is mogelijk een gevaar van contaminatie van oppervlaktewater
maar daar zijn op dit ogenblik geen gegevens van bekend. Uiteraard kan de chemische
kwaliteit van de Berkenbos-/Winterbeek bepaald worden, maar dat gebeurt best een aantal
keer doorheen het jaar. Er wordt dan ook best nagegaan of het oppervlaktewater in de
Winterbeek en de andere afvoergracht vanuit de voormalige mijnsite komt. (Richtinggevend:
de INBO-laboratoriumanalyse van een waterstaal (klassieke parameters) bedraagt ca. 70
euro/stuk).
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Conclusie
Het gebied van de berkenbosbeemden vormt van nature een dalhoofd van een Kempisch
beekdal. De Winterbeek of Berkenbosbeek is een klein zijriviertje van de Mangelbeek en
stroomt er net ten zuiden van de Berkenbosbeemden mee samen.
1. Hoe is deze verlandingszone ontstaan, wat is de oorzaak dat hier water blijft staan en
zijn er mogelijkheden om deze open zone uit te breiden in het gebied?
De verlandingsvegetatie en de broekbostypen die hier voorkomen, horen van nature thuis in
dergelijke beekdalen. Ze zijn aanwezig in alle naburige Kempische beekdalen en zijn het
gevolg van toestroom van grote hoeveelheden mineraalarm grondwater. Dat zorgt voor een
constant hoge grondwatertafel doorheen het jaar waar kleine zeggenvegetaties en venige
heide (in de open sfeer) of oligotroof elzen-berkenbroek en mesotroof elzenbroek (in de
gesloten sfeer) zorgen voor opstapeling van veen. Dit gebied kende enkele decennia geleden
een extensief landbouwgebruik (inclusief detailbegreppeling voor de ontwatering) en is na
het verlaten langzaam vernat en dichtgegroeid met broekbosvegetatie. Centraal in dat
verbossende gebied heeft de open vegetatie wat langer standgehouden. De natte
omstandigheden worden bovendien nog wat geaccentueerd door de effecten van de
mijnverzakking die zich tot op vandaag nog steeds verder zetten.
Het uitbreiden van de open vegetatie kan inderdaad gebeuren, eenvoudig door de oligotrofe
elzen-berkenbroeken en of de mesotrofe elzenbroeken te verwijderen en maaibeheer te
starten. Ervaring met andere natuurinrichtingsprojecten (zie bv. Zwarte Beek) leert dat dit
geen enkel probleem is.
2. Zijn er mogelijkheden zijn tot verbeteren van
beheermaatregelen worden daartoe best genomen?

de

omstandigheden

en

welke

Ondanks het vernatten en dichtgroeien van het terrein, is er dus centraal nog een open zone.
Er liggen echter nog een aantal waterlopen in het gebied die wel onderhouden en sterk
uitgediept zijn. Het is aangewezen om die te verondiepen om het grondwaterpeil in het
gebied gedurende het grootste gedeelte van het jaar zo dicht mogelijk tegen het maaiveld te
krijgen. Om de zone open te houden is een regelmatig maaibeheer nodig.
3. Kan de samenstelling van het oppervlaktewater in de omgeving bepaald worden?
Instroom van vervuild grondwater lijkt in dit gebied niet aan de orde te zijn. Mogelijk is er
wel instroom van met zouten vervuild lekwater van de voormalige mijnterrils via het
oppervlaktewater. Daar zijn geen metingen van beschikbaar. Het is wel aan te bevelen om
de watersamenstelling te laten bepalen.
Indien gewenst kan dit advies op het terrein toegelicht worden.
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Bijlage 1: Situering verlandingszone
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