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Samenvatting
In deze studie wordt een methode uitgewerkt om te kunnen antwoorden op de
onderzoeksvraag “In welke gevallen kan groene infrastructuur (= natuur die
maatschappelijk-relevante ecosysteemdiensten levert) een valabel alternatief zijn voor
technologische oplossingen?”
De uitgewerkte methode is toegepast op één gevalstudie, nl. overstromingsbescherming in
de Dijlevallei ten zuiden van Leuven. De ecologische oplossing houdt een natuurlijk
overstromingsgebied in, en is de huidige situatie in de Dijlevallei. De technologische
oplossing is gebaseerd op de constructie van drie wachtbekkens in de vallei. In een
uitgebreide maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) werden verschillende
ecosysteemdiensten vergeleken tussen beide scenario’s. De ecologische oplossing scoorde
beter op de ecosysteemdiensten koolstofopslag in de bodem, denitrificatie, afvangen van fijn
stof, regulatie van sedimentatie en recreatie en beleving. De technologische oplossing had
enkel een hogere waarde voor de ecosysteemdienst koolstofopslag in vegetatie. Uit deze
gevalstudie blijkt dat de ecologische oplossing minder investeringskosten vergt en meer
ecosysteemdiensten levert dan de technologische oplossing.
Uit deze case studie kunnen we niet concluderen dat een ecologische oplossing altijd “beter”
is dan een technologische oplossing, omdat een dergelijke vergelijking steeds
contextafhankelijk is. Wel kan de uitgewerkte methode gebruikt worden in andere case
studies indien er a) voldoende achtergrondgegevens aanwezig zijn voor beide scenario’s, en
b) het verschil tussen beide scenario’s groot genoeg is om beleidsrelevante uitspraken te
kunnen doen.

Abstract
A method was developed to answer the question “In which cases can green infrastructure (=
nature providing socially relevant ecosystem services) be an alternative for technological
solutions?”
The proposed method is applied to one case study, the protection against flooding in the
Dijle valley south of Leuven. The ecological solution involves a natural flooding area, which is
the current situation in the Dijle valley. The technological solution is based on the
construction of dikes and three holding basins in the valley. We compared differences in
ecosystem services in both scenarios with an extensive social cost-benefit analysis. The
ecological solution scored higher for the ecosystem services carbon sequestration in soil,
denitrification, capturing fine dust, regulation of sedimentation en recreation and experience.
The technological solution only had a higher value for the ecosystem services carbon
sequestration in vegetation. This case study shows that the ecological solution not only
requires less investment costs, but also delivers more ecosystem services than the
technological solution.
The results of this case study do not imply that an ecological solution always is “better” than
a technological solution because such comparisons are always context dependent. However,
the proposed method can be used in other case studies if a) sufficient background data are
available for both scenarios, and b) the differences between both scenarios are sufficient to
make policy-relevant statements.
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1 Inleiding
In deze studie wordt een methode uitgewerkt om te kunnen antwoorden op de onderzoeksvraag
“In welke gevallen kan groene infrastructuur (= natuur die maatschappelijk-relevante
ecosysteemdiensten levert) een valabel alternatief zijn voor technologische oplossingen.” In dit
rapport wordt de ontwikkelde methode getest op één case studie.
Het rapport bestaat uit drie grote delen:

1. Oplijsting van potentiële situaties in Vlaanderen, waarbij de investering in een ecosysteemgebaseerde oplossing een alternatief kan zijn voor technologische oplossingen. Hierbij wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden met alle maatschappelijke kosten en baten van beide
soorten oplossingen
2. Ontwikkeling van een aanpak om maatschappelijke kosten en baten te vergelijken tussen
een ecologische en technologische oplossing
3. Testen van de ontwikkelde methode op één concrete case, nl. de bescherming tegen
overstromingen in de Dijlevallei. Hiervoor moeten de volgende aspecten in rekening
gebracht worden (tijdskader 30 jaar)
a. Vergelijking kosten van een ecologische en technologische oplossing om een
gelijkaardig overstromingsveiligheid voor Leuven te bereiken (=bouw + onderhoud)
b. Andere baten van natuurlijk overstromingsgebied en wachtbekken zullen berekend
of ingeschat worden
c. Impact van beide oplossingen op biodiversiteit
d. Ruimtelijke opportuniteitskosten
e. Bevattelijke en aansprekende weergave van de maatschappelijke kosten en baten
van de 2 oplossingen
Opdrachtgever: ANB
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Plan van aanpak en verwachte output:
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2 Ecologische en technologische oplossingen
2.1 Inleiding
In dit eerste deel wordt een lijst gemaakt van potentiële situaties in Vlaanderen waarbij de
investering in een ecologische oplossing vergelijkbaar is met technologische oplossingen. Met
ecologische oplossingen doelen we op een oplossing die gebaseerd is op natuurlijke processen
waarbij de capaciteiten van de natuur benut worden. Dit zijn echter zelden louter natuurlijke
oplossingen. Een zekere menselijke inbreng is steeds aanwezig. Vb. in het geval van biologische
plaagbestrijding gaat het om een natuurlijk proces, maar de mens kan dit proces optimaliseren
naar zijn wensen door de inrichting van het landbouwgebied, bijvoorbeeld door het doelgericht
aanleggen van perceelsranden als habitat voor plaagbestrijders (Melman & van der Heide, 2011).
Een technologische oplossing is gebaseerd op door mensen ontwikkelde constructies, met minimale
inbreng van biologische processen. Voorbeelden hiervan zijn chemische gewasbeschermingsmiddelen, waterzuiveringsstations, landbouwmechanisatie,…
Het doel van de vergelijking tussen ecologische en technologische oplossingen is een overzicht te
bieden van mogelijke situaties waar een vergelijkende maatschappelijke kosten-baten analyse
(MKBA, zie deel 3) kan gebeuren tussen de verschillende oplossingen, rekening houdende met alle
maatschappelijke kosten en baten, inclusief de baten van ecosysteemdiensten en de kosten van
ruimtegebruik. Het is namelijk zo dat een ecologische oplossing over het algemeen meer ruimte in
beslag neemt dan een technologische oplossing. Bvb een waterzuiveringsstation zal veel compacter
zijn dan rietvelden op dezelfde baat op een natuurlijke wijze te leveren. Afhankelijk van de context,
zal dit “verlies” aan ruimte een belangrijke rol kunnen spelen in de keuze tussen een ecologische
en technologische oplossing.
Een vergelijking tussen verschillende oplossingen kan pas bruikbare informatie opleveren als er
sprake is van een zinvolle vergelijking. Hier concentreren we ons enkel op een vergelijking waarbij
de ecologische en technologische oplossing minstens hetzelfde hoofddoel hebben. Het doel van
wateropslag, bijvoorbeeld, kan zowel bereikt worden door kunstmatige wachtbekkens, als door een
natuurlijk overstromingsgebied. Twee oplossingen kunnen ook hetzelfde hoofddoel hebben, maar
daarnaast nog andere nevendoelen hebben. . Een kunstmatig wachtbekken heeft het doel om het
water tijdelijk te bergen zodat afwaarts overstromingsschade voorkomen wordt. Een natuurlijk
overstromingsgebied kan, naast het herstel van het natuurlijke waterregime, hetzelfde doel
hebben, maar zorgt daarnaast ook voor waterzuivering, een plek voor recreatie, etc. Over het
algemeen leveren ecologische oplossingen meerdere voordelen op in vergelijking met investeringen
in technologische oplossingen, die vaak gericht zijn op één enkel doel (Naumann et al., 2011).
Tegenvoorbeeld: Er kan groen op bedrijventerreinen gebruikt worden in plaats van het terrein te
betonneren, maar deze twee oplossingen hebben niet hetzelfde hoofddoel, ook al gebruiken ze
dezelfde ruimte. In de rest van de tekst zullen enkel vergelijkingen tussen oplossingen met
minstens hetzelfde hoofddoel besproken worden.

2.2 Overzichtstabel van vergelijkende ecologische en
technologische oplossingen
De tabel op de volgende bladzijde (Tabel 1) is gebaseerd op CICES-BE. Dit is een classificatie van
ecosysteemdiensten
die
geharmoniseerd
en
lokaal
aangepast
is
voor
België
(http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=Ecosysteemdiensten). Ook de TEEB-classificatie is
bekeken op zoek naar zinvolle vergelijkingen tussen ecosysteemdienst-gebaseerde en
technologische oplossingen.
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Een belangrijke opmerking bij deze tabel is dat het niet altijd gaat om pure alternatieven, waarbij
voor de ene of de andere oplossing gekozen wordt. Veel oplossingen kunnen complementair zijn,
maar zijn voor het doel van de vergelijkende analyse tegenover elkaar geplaatst. De vergelijking is
in die zin een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Zo heeft het bijvoorbeeld nog steeds zin om
roetfilters te gebruiken, ook als er bomen staan om fijn stof weg te vangen.
De laatste kolom “types” wordt verder in detail uitgelegd in paragraaf 1.3. De kleine cijfertjes in de
tabel verwijzen naar de meer uitgewerkte voorbeelden in paragraaf 1.4.
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ESD klasse

ESD groep

Ecologische oplossing

Technologische oplossing

Materialen

Biomassa

Kunstmest

Biomassa
gebaseerde
energie-bronnen
Regulatie
van
bodemen
waterkwaliteit

Groenbemesters
en
organische mest
Plantaardige vezels en
dierlijke
materialen
(non-food)
Gebruik biomassa en
beheersresten
voor
energieproductie
Bioremediatie
met
planten
en
microorganismen

Waterzuiveringsstations

Alternatief

Regulatie
van
luchtkwaliteit

Waterzuivering
door
een natuurgebied en
rietsystemen 1
Captatie fijn stof door
bomen

Roetfilter

Proactief reactief
Proactief reactief
Alternatief

Productief

Thema

Energie
Regulatie
van afval
en
vervuiling

Types

Synthetische materialen

Niet-hernieuwbare
vorm
van
energiewinning
(fossiele brandstoffen)
Chemische
en/of
mechanische
bodemsanering

Medische oplossing

Regulatie & onderhoud

Regulatie
geluid

Stroom
regulatie

Behoud
van
fysische,
chemische
en
biologische
condities

van

Luchtstroom
regulatie
Waterstroom
regulatie

Natuurlijke
barrières
tegen wind en storm
Natuurlijke wateropslag

Massastroom
regulatie
Atmosferische
samenstelling en
klimaatregulatie

Natuurlijke
erosiebestrijding
Natuurlijke CO2 opslag
in ecosystemen

Onderhoud
van
levenscyclus,
habitat
en
genenpool
bescherming

Cultureel

Plaagen
ziektebestrijding

Natuurlijke
omgeving
voor
buitenactiv
iteiten

Geluidsdemping
door
vegetatieve buffers

Landschap voor
recreatie
(niet
rivaliserend)
Landschap voor
recreatie (wel of
niet rivaliserend)

Plaatsen
van
geluidsschermen
(vooral voor korte afstand)
Geluidsisolatie van huizen
Fluisterasfalt
Windschermen

Alternatief
(afh
van
toepassing)
Alternatief

Alternatief

Alternatief

Dammen en wachtbekkens

Alternatief

Baggeren en ruimen

Proactiefreactief
Alternatief

2

Verkoeling
door
vegetatie op en rond
gebouwen 5
Natuurlijke bestuiving 3

Natuurlijke
kraamkamers
Bescherming
ziektes

4

tegen

CO2 chemisch binden of in
luchtdichte
geologische
lagen pompen
Airco, isolatie

Alternatief

Bestuiving
met
hand/machine

de

Alternatief

Visuitzettingen
sportvisserij
Medische oplossing

voor

Alternatief
Proactief
reactief

Natuurlijke
plaagbestrijding

Pesticiden

Alternatief

Zwemvijvers

Open lucht zwembaden

Alternatief

Recreatie in natuur

Medische oplossing

Proactiefreactief

Tabel 1: Overzicht van vergelijkende ecologische en technologische oplossingen
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2.3 Typologie van ecologische/technologische vergelijkingen
Uit bovenstaande tabel werden twee types van vergelijkingen afgeleid, namelijk de pure
alternatieven en de vergelijkingen die op een verschillend niveau van oorzaak en gevolg inspelen
(zie laatste kolom “Types” in Tabel 1).

Pure alternatieven: Beide oplossingen spelen in op hetzelfde niveau van een probleem of
opportuniteit
Vb natuurlijke plaagbestrijding en chemische pesticiden
Preventief-reactief: De oplossingen spelen in op een verschillend niveau van een probleem
Vb natuurlijke erosiebestrijding voorkomt erosie, terwijl baggeren de benedenstroomse
gevolgen van erosie probeert te verminderen
Uit bovenstaande tabel valt het op in het preventieve-reactieve type dat de ecologische
oplossingen vaak op een preventieve wijze een oplossing bieden voor een probleem. Het
ontspannen in de natuur kan bijvoorbeeld medische oplossingen verhinderen. In onderstaande
tabel staat één uitzondering, namelijk het geval van roetfilters als technologische oplossing in
plaats van het opvangen van fijn stof door bomen. In dit geval lijkt intuïtief de meest effectieve
oplossing door zowel preventief als reactief op te treden: De uitstoot van fijn stof kan verminderd
worden door roetfilters, terwijl het resterend fijn stof kan opgevangen worden door bomen.

Verder kunnen er over deze types heen ook drie criteria toegepast worden die de zin van een
bepaalde vergelijking beïnvloeden: Het doelpubliek, de haalbaarheid en de onzekerheid.

Doelpubliek: De alternatieven beogen een verschillend doelpubliek en zijn dus niet volledig
inwisselbaar
Vb. Het publiek dat naar een pretpark gaat voor recreatie, is niet hetzelfde als het publiek dat
in de natuur gaat ontspannen.
Haalbaarheid in Vlaanderen: Theoretisch gezien zijn beide alternatieven mogelijk, maar in
Vlaanderen is één van de oplossingen, of beiden, niet realistisch.
Vb. Bestuiven met de hand als alternatief voor natuurlijke bestuiving is bijzonder
arbeidsintensief en dus onbetaalbaar in Vlaanderen
Zekerheid: In sommige gevallen is het niet duidelijk of een voorgestelde oplossing wel een
valabel alternatief is.
Vb. Er is nog weinig geweten over natuurlijke bescherming tegen ziektes.
In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de verschillende types vergelijkingen (alternatief of
preventief-reactief), en de criteria (doelpubliek, haalbaarheid, zekerheid) die al dan niet van
toepassing zijn.
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Tabel 2: Overzicht van verschillende types vergelijkingen tussen een ecologische en technologische oplossing,
en criteria

Alternatief

Ecologische
oplossing
Groenbemesters
en
organische
mest
Plantaardige vezels
en
dierlijke
materialen
Gebruik biomassa
en beheersresten
voor
energieproductie

Bioremediatie met
planten en microorganismen
Waterzuivering
door na-tuurgebied
en rietsystemen
Geluidsdemping
door
vegetatieve
buffers
Natuurlijke
barrières
tegen
wind en storm
Natuurlijke
wateropslag
Natuurlijke
CO2
opslag
in
ecosystemen

Verkoeling
door
vegetatie op en
rond gebouwen
Natuurlijke
bestuiving
Natuurlijke
bestuiving
Natuurlijke
kraamkamers
Natuurlijke
plaagbestrijding
Zwemvijvers
Preventiefreactief
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Captatie fijn
door bomen
Captatie fijn
door bomen

stof
stof

Technologische
oplossing
Kunstmest

Doelpubliek

Criteria
Haalbaarheid

Zekerheid

x

x

x

Synthetische
materialen

x

x

x

Niethernieuwbare
vorm
van
energiewinning
(fossiele
brandstoffen)
Chemische en/of
mecha-nische
bodemsanering
Waterzuiveringsst
ations

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Geluidsschermen
Geluidsisolatie
van huizen
Fluisterasfalt
Windschermen

x

x

x

x

x

x

Dammen
en
wachtbekkens
CO2
chemisch
binden
of
in
luchtdichte
geologische lagen
pompen
Airco, isolatie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Imkers
met
bijenkolonies
Bestuiving
met
de hand/machine
Visuitzettingen

x

x

x

x

x

x

Pesticiden

x

x

x

Open
lucht
zwembaden
Roetfilter

x

x

x

x

x

x

Medische
oplossing

x

x

x

x

x
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Natuurlijke
erosiebestrijding
Bescherming tegen
ziektes
Recreatie in natuur

Baggeren
ruimen
Medische
oplossing
Medische
oplossing

en

x

x

x

x
x

x

x

2.4 Een aantal vergelijkende cases toegelicht
De verschillende paragrafen verwijzen naar de cijfertjes in Tabel 1.

2.4.1 Verbetering van de waterkwaliteit

1

Omwille van de slechte waterkwaliteit in New York City besloten de autoriteiten om het vervuilde
Catskill-bekken, dat de stad voorheen van zuiver drinkwater voorzag, te herstellen. Toen de
aanvoer van rioleringen en pesticiden in het bekken was verminderd, verbeterde de waterkwaliteit
drastisch dankzij de aanwezige ecosysteemdiensten van de nabij gelegen wetlands. De
economische kost van deze ‘investering in natuurlijk kapitaal’ werd geraamd op 1 à 1.5 miljard
dollar, terwijl de bouwkosten van een waterzuiveringsstation werden geschat op 6 à 8 miljard
dollar, plus 300 miljoen dollar jaarlijkse werkingskosten (Chichilnisky & Heal, 1998)

2.4.2 Bescherming tegen stormen en waterberging

2

Aan de kust in het noorden van Vietnam hebben lokale gemeenschappen mangrovebossen geplant
en beschermd, als een kost-effectieve manier om zich te beschermen tegen stormen, in plaats van
artificiële barrières (zeedijken) te bouwen en te onderhouden. Deze investering van 1.1 miljoen
dollar heeft jaarlijks al 7.3 miljoen dollar gespaard, alleen al voor dijkonderhoud.

In Nederland beschermt de dijk de Hondsbossche Zeewering de huizen erachter, aan de NoordHollandse kust. Het jaarlijks onderhoud alleen al van deze dijk kost 250.000 euro. Voor het
versterken van de dijk, zou een strand opgespoten moeten worden langs de volledige lengte van
de Zeewering, met een kostenplaatje van 200 miljoen euro, voor een beschermingszekerheid van
50 jaar. Dit komt dus neer op nog eens 4 miljoen euro per jaar.
Een duin, met dezelfde barrièrefunctie en lengte als de dijk, vraagt geen aanleg, maar wel
onderhoudskosten, vb het aanplanten van helmgras en controle. Deze kosten worden geraamd op
10.000 à 15.000 euro per jaar, 20 keer goedkoper dan de huidige onderhoudskosten van de
Hondsbossche Zeewering (Haring, 2011).

2.4.3 Bestuiving van landbouwgewassen

3

15-30% van de voedselproductie van de USA vereist bestuiving van de gewassen door bijen. De
meeste grootschalige boeren importeren hiervoor exotische honingbijen. Er is aangetoond dat ook
wilde bijen gedeeltelijke of volledige bestuiving kunnen voorzien, en zelfs de bestuiving door
honingbijen verbeterde door gedragsmatige interacties (Kremen, 2005).

2.4.4 Visproductie

4

Kraamkamers zijn natuurlijke locaties waar jonge vissen kunnen opgroeien. Het zijn vaak ondiepe
waters waar een rijke plantengroei aanwezig is en waar de vissen zich kunnen beschermen tegen
de stroming en tegen natuurlijke vijanden. Door het voorzien van geschikte paaiplaatsen kunnen

www.inbo.be

Kosteneffectief werken met natuur: Ecologische vs
technologische oplossingen

17

vispopulaties hersteld worden en zichzelf bestendigen. Hierdoor kunnen visuitzettingen voor de
sportvisserij vermeden worden. Een voorbeeld van het aantal kosten voor het aankopen van vis
(vzw De Molenvissers 2010):
-1000 kg brasem
- 200 kg winde
- 100 kg zeelt
- 100 kg kroeskarper
- 500 kg zomerbrasem
- 100 kg paling
Totaal: 6000€/jaar
De winsten van de ecosysteemdienst kraamkamerfunctie kunnen beschouwd worden als de kosten
die worden uitgespaard voor het uitzetten van vis (Jacobs et al., 2010).

2.4.5 Regeling van het lokale klimaat

5

In de literatuur wordt aangegeven dat (stadsrand-) bossen onder mee helpen het hitte-eilandeffect
in het stedelijk weefsel te temperen. Zo verbruikt één grote boom 1000 MJ per dag voor zijn
verdampingsproces, wat de zomertemperatuur in de stad doet dalen (Hough, 1989). Dit heeft zijn
weerslag op gebruik van technologische middelen zoals airconditioning.
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3 Maatschappelijke kosten en baten analyse van een
ecologische en technologische oplossing:
Methodologie
3.1 Inleiding
3.1.1 Wat is een MKBA?
Een vergelijking van een ecologische en technologische oplossing blijft vaak appelen met peren
vergelijken door een gebrek aan een robuuste en consequente methode. De methode die we
gebruiken voor de vergelijking tussen een ecologische en technologische oplossing, is een
maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA). Dit is een welvaartsanalyse die de economische
kosten en baten voor alle betrokken partijen in kaart probeert te brengen en tegenover elkaar af te
wegen. Hierbij betekenen baten een toename in menselijke welvaart en kosten een afname van
menselijke welvaart. Bij een positieve MKBA overstijgen de maatschappelijke baten de
maatschappelijke kosten.
Een economische waarde is ruimer dan een financiële waarde. Een financiële waarde houdt
namelijk enkel rekening met concrete inkomsten voor mensen, cfr de marktprijzen, terwijl de
economische waarde een welvaartsverandering voor de mens inhoudt. Over het algemeen zijn in
MKBA’s voor projecten (vb de bouw van een dijk) de financiële kosten heel aanwezig omdat deze
marktgegevens relatief gemakkelijk te verkrijgen zijn. Op deze manier bestaat het risico dat de
waarde van niet-vermarkte ecosysteemdiensten over het hoofd gezien wordt, omdat ze veel
moeilijker uit te drukken zijn in geld (Talberth et al. 2013). Ecosystemen bieden een breed gamma
aan ecosysteemdiensten die bijdragen tot onze welvaart. Veel sectoren zijn in meer of mindere
mate afhankelijk van ecosysteemdiensten, vb landbouw, toerisme, farmaceutische industrie,
welzijn van de bevolking,… Om een weloverwogen beslissing te maken is het belangrijk om deze
meer onzichtbare baten van ecosystemen mee te nemen in de eindbalans van de welvaartsanalyse.
De achterliggende idee van een MKBA is eenvoudig: Voor een bepaald plan worden de positieve
factoren bij elkaar opgeteld en de negatieve factoren worden er van af getrokken om zo een balans
te maken van de kosten en de baten van een project. Het moeilijke punt is om 1. Alle betrokken
partijen te identificeren, 2. alle kosten en baten voor al deze betrokken partijen te bepalen en 3. er
bovendien een correcte waarde aan vast te hangen.

3.1.2 Risico’s van een MKBA
Hoewel het waarderen van de natuur en zijn ecosysteemdiensten verhelderend kan werken voor
een maatschappij die veel bronnen uit de natuur gebruikt, maar zichzelf gedistantieerd heeft van
de gevolgen van zijn acties, kan het waarderen van de natuur ook gevaren in houden:

1. De conclusie mag niet enkel gebaseerd worden op de eindbalans van de MKBA: Enerzijds zijn
sommige kosten en baten moeilijk te kwantificeren en/of monetariseren, anderzijds is er niet
voor alle gebruikte kengetallen een even sterke wetenschappelijk basis waarover consensus
bestaat.
2. Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat een MKBA niet de enige
projectevaluatie is die relevante informatie levert over de vergelijking tussen een ecologische
en technologische oplossing omdat enkel de economische invalshoek gebruikt wordt. Een
MKBA doet geen uitspraak over de intrinsieke waardes van een landschap of ecosysteem,
zoals vb biodiversiteit en uniciteit van landschappen.
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3. Het utilitair bekijken van de natuur (de natuur heeft enkel waarde wanneer de mens er
voordeel uit haalt) houdt in dat bepaalde ecosysteemdiensten enkel waarde hebben als we
hun bijdrage kennen. Zo was de waarde van de ozonlaag een tijd geleden nog 0 € omdat we
niet wisten dat deze schadelijke UV-stralen tegenhoudt.

3.2 Methode: De piramide-aanpak
Onderstaande methode is in meer detail uitgewerkt in de handleiding van de natuurwaardeverkenner (Liekens et al., 2013). Niet voor alle ecosysteemdiensten is even veel informatie
beschikbaar. Daarom gebruiken we een piramide-aanpak met volgende stappen (zie Figuur 1) om
toch zoveel mogelijk ecosysteemdiensten te kunnen waarderen.

1. Een beschrijving en kwalitatieve waardering van de alternatieven en de ecosysteemdiensten
die erdoor beïnvloed worden: In welke mate worden ecosysteemdiensten beïnvloed door
een bepaald project? Is de invloed belangrijk, minder belangrijk, niet belangrijk?
2. Kwantitatieve waardering: Als er voldoende wetenschappelijk onderbouwde informatie
aanwezig is, waarover consensus bestaat, kan de biofysische impact van een scenario op een
kwantitatieve manier (vb. kg, dB (A),…) uitgedrukt worden
3. Monetaire waardering: Voor de ecosysteemdiensten uit de vorige stap waar monetaire
waardes per hoeveelheid ecosysteemdiensten (vb. €/kg ecosysteemdiensten) voor
beschikbaar zijn, kan de laatste stap voltooid worden.
Dankzij deze piramide-aanpak worden niet enkel de ecosysteemdiensten meegenomen uit het
topje van de piramide, die monetair kunnen gewaardeerd worden, maar wordt getracht om een zo
compleet mogelijk beeld te scheppen van veranderingen in ecosysteemdiensten door verschillende
scenario’s.

Figuur 1: Een piramide-aanpak voor een MKBA, bestaande uit 3 stappen (naar Kettunen et al., 2009).
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3.2.1 Stap 1: Kwalitatieve schatting van de effecten op
ecosysteemdiensten
De mogelijke projectalternatieven worden aangeboden vanuit een bepaalde doelstelling. Hier wordt
geconcentreerd op de vergelijking tussen één (of meerdere) ecologische en één (of meerdere)
technologische oplossing om die doelstelling te kunnen bereiken, rekening houdend met de huidige
en toekomstige randvoorwaarden. Een duidelijke beschrijving van de ingrepen en hun effecten op
ecosystemen in de verschillende scenario’s is onontbeerlijk voor een degelijke MKBA. Hierbij
moeten alle mogelijke kosten en baten geïdentificeerd worden voor zowel de technologische als
ecologische oplossing. Het over het hoofd zien van een kost en/of baat kan leiden tot grote fouten
in de eindbalans.
Voor de kwalitatieve schatting is het belangrijk te weten welke ecosysteemdiensten belangrijk zijn
in het gebied, en of deze verbeteren of verminderen door een bepaald scenario. Voor de
identificatie van de ecosysteemdiensten is het nuttig een lokale stakeholderanalyse (zie bijlage 1
voor beknopte methode en Demeyer, 2013 voor uitgebreide methode) uit te voeren, samen met
andere bronnen van informatie (literatuur, experten). Om te weten of deze ecosysteemdiensten
veranderen door een bepaald scenario, moeten we eerst weten welke factoren deze
ecosysteemdiensten beïnvloeden, en hoe deze beïnvloedende factoren veranderen door het
gekozen scenario. De effecten op ecosystemen moeten dus omgezet worden in de effecten op
ecosysteemdiensten, omdat enkel deze effecten een invloed hebben op menselijk welzijn. Deze
omzetting is echter niet altijd vanzelfsprekend omdat er nog heel wat wetenschappelijke kennis
ontbreekt
hoe
bepaalde
ecologische
processen
elkaar
beïnvloeden
en
leiden
tot
ecosysteemdiensten. Om hier een inschatting van te kunnen maken voor een bepaalde case, is
expertenkennis nodig, die zowel wetenschappelijke als lokale kennis kan zijn.

3.2.2 Stap 2: Kwantitatieve schatting van effecten
De kwantitatieve schatting van geïdentificeerde effecten uit de vorige stap, houdt in dat er
numerieke waardes gekoppeld worden aan de fysische impact van een scenario. De eenheid waarin
dit effect wordt uitgedrukt, is afhankelijk van de ecosysteemdienst, bv. productie (ton
biomassa/ha/jaar),
verontreiniging
(kg
vuilvrachtreductie/ha/jaar),
recreatie
(aantal
recreanten/gebied/jaar). Elke individuele component moet apart geanalyseerd worden, en dit op
een zelfde manier voor de ecologische en technologische oplossing zodat ze achteraf gemakkelijk
met elkaar kunnen vergeleken worden.
Achtergrondgegevens voor deze kwantitatieve schatting kunnen gehaald worden uit de literatuur,
expertbeoordeling, of indien mogelijk uit empirisch onderzoek. Als er een MER is opgesteld, kunnen
gegevens over de biofysische effecten op de omgeving van verschillende scenario’s hierin terug
gevonden worden.

3.2.3 Stap 3: Monetariseren van effecten
Monetariseren is het omzetten van de gekwantificeerde effecten in geldtermen. Het waarderen van
ecosysteemdiensten is relatief eenvoudig wanneer het om een verhandelbaar goed (vb.
houtproductie) gaat omdat er marktprijzen beschikbaar zijn. Moeilijker wordt het, wanneer de
ecosysteemdiensten niet op de markt te verkrijgen zijn. Hiervoor bestaan verschillende methodes
om de monetaire waarde te bepalen:

•

Uitgedrukte voorkeuren: Er wordt een hypothetische markt gecreëerd om te peilen naar
de betalingsbereidheid van respondenten voor een ecosysteemdienst vb voor culturele
diensten

www.inbo.be

Kosteneffectief werken met natuur: Ecologische vs
technologische oplossingen

21

•

•

•

Getoonde voorkeuren: De voorkeur voor mensen en hun bereidheid tot betalen wordt
afgeleid uit hun gedrag op bestaande markten vb Mensen willen minder betalen voor
een huis dichtbij een bron van geluidshinder
Marginale schadekost is de bijkomende kost voor een extra eenheid schade. De
verbetering van de ecosysteemdienst leidt tot minder schade, vb gezondheidskosten
door luchtverontreiniging door fijn stof
Marginale reductiekosten zijn de kosten per extra eenheid emissievermindering om een
bepaalde milieudoelstelling te bereiken. Deze kost weerspiegelt de kost die de
maatschappij over heeft om een bepaald milieudoel te bepalen en geeft dus een
inschatting van de waarde van een bepaalde ecosysteemdienst, vb
nutriëntenverwijdering: wat is de kost (€) om 1 kg N te verwijderen via een
waterzuiveringsinstallatie

In de handleiding van de natuurwaardeverkenner (Liekens et al., 2013) staan deze verschillende
methodes in meer detail uitgelegd.

3.3 Omgaan met onzekerheden
Onzekerheden zijn mogelijk binnen elke stap van de MKBA.

Specifiek voor een vergelijking tussen een ecologische en technologische oplossing stelt zich
het probleem dat minstens één van de scenario’s hypothetisch is. Dit impliceert dat er
veronderstellingen moeten gemaakt worden. Om deze zo realistisch mogelijk te maken is het
aan te raden om naast een desktopstudie ook gebruik te maken van participatieve
methodes, d.w.z. aftoetsen met stakeholders, experts en/of klankbordgroepen.
Er wordt vaak gewerkt met functies & kengetallen (bvb uit natuurwaardeverkenner), die in
meer of mindere mate een vereenvoudiging van de werkelijkheid zijn
Relaties tussen ecosystemen en ecosysteemdiensten zijn niet altijd even robuust
wetenschappelijk onderbouwd
In ieder geval is het belangrijk om de onzekerheid op zijn minst te omschrijven. Waar mogelijk kan
de onzekerheid ook gekwantificeerd worden door een sensitiviteitsanalyse waarin een hoge en lage
schatting van een bepaalde waarde wordt gemaakt waardoor er gekomen wordt tot een variatie
waarbinnen een waarde zal liggen, eerder dan één getal.
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4 Bescherming tegen overstromingen in Dijlevallei –
case studie
4.1 Introductie
De Dijlevallei ten zuiden van Leuven situeert zich tussen Leuven en de taalgrens, en is 1 à 1,5 km
breed. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 1400 ha. In deze vallei, gevormd door een
alluviale vlakte met weilanden, broekbossen en populieraanplanten, is een sterk meanderende Dijle
prominent aanwezig. Het grootste deel van de vallei bevindt zich in habitat- en vogelrichtlijngebied.
Bewoning en akkerlanden concentreren zich eerder op de hoger gelegen plateaus.
De Dijlevallei speelt een belangrijke rol in de bescherming tegen overstromingen van de stad
Leuven, en de campus Arenberg van de KULeuven in Heverlee.. In de jaren ’80 - ’90 werden een
technologische (het wachtbekkenscenario) en ecologische oplossing (het natuurontwikkelingsscenario) voor de overstromingsproblematiek tegenover elkaar afgewogen. In 4.2 worden beide
scenario’s in meer detail uitgelegd.
Het projectgebied wordt in deze studie strikter afgebakend door de Neerijsebaan, die Sint-JorisWeert verbindt met Korbeek-Dijle, als zuidelijke grens te stellen. Er wordt voor deze nauwere
afbakening gekozen om twee redenen:

1. De verschillen tussen de bestudeerde scenario’s situeren zich hoofdzakelijk ten noorden van
de Neerijsebaan
2. Er zijn over de jaren heen minder gegevens beschikbaar over het deel van de Dijlevallei ten
zuiden van de Neerijsebaan
De oppervlakte van het projectgebied wordt op deze manier beperkt tot ongeveer 650 ha, en is
hetzelfde gebied als gebruikt in “Ecohydrologische studie van de Dijlevallei ten zuiden van Leuven”
(De Wilde et al., 2001), een belangrijke bron van informatie in deze studie.

4.2 De technologische en ecologische oplossing
4.2.1 Het wachtbekkenscenario
We kiezen ervoor om de veronderstellingen van het wachtbekkenscenario uit de Belgromastudie
(Belgroma, 1990) aan te houden om volgende redenen:

1. Het doel van dit onderzoek is om de methode te testen om een technologische en
ecologische oplossing met elkaar te vergelijken, waarin de Dijlevallei als case studie wordt
gebruikt. Het wachtbekkenscenario uit de jaren ’80-’90 als technologische oplossing biedt
een duidelijker contrast met het natuurontwikkelingsscenario dan een scenario gebaseerd op
de huidige visies in waterbeheersing. Bij planning de waterbeheersing in natuurgebieden,
wordt er immers meer en meer gestreefd naar een semi-natuurlijke waterberging. Door te
kiezen voor het wachtbekkenscenario uit de jaren ’90 valt er meer te leren uit deze oefening,
en kan de methode meer ten gronden uitgetest worden op deze case studies. Over het
wachtbekkenscenario uit de jaren ’80-’90 zijn al heel wat studies gebeurd, en is er dus ook
heel wat informatie beschikbaar. Voor inschattingen van de impact van wachtbekkens op de
natuur in de Dijlevallei, is het MER uit 1995 een belangrijke bron van informatie. Als we het
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wachtbekkenscenario zouden aanpassen aan de huidige visies op waterbeheersing, zouden
er heel wat gegevens ontbreken voor de impact op de natuur.
2. Deze studie beoogt op dit moment geen beleidsaanbevelingen te doen in verband met de
huidige waterbeheersingsplannen in de Dijlevallei. De case studie wordt in eerste instantie
enkel gebruikt als oefening om een technologische en ecologische oplossing in een Vlaamse
context met elkaar te vergelijken. Voor beleidsvraagstukken anno 2013 is deze methode wel
bruikbaar, mits het invoeren van de recente relevante cijfers.
Het technologisch alternatief (zoals beschreven in (Belgroma, 1990)) houdt een scenario in met
twee wachtbekkens zowel ter hoogte van Egenhoven als stroomopwaarts van Neerijse, en één
noodbekken stroomopwaarts van Korbeek-Dijle (zie Figuur 2). Het doel van de wachtbekkens is om
de overstromingen in de Dijlevallei te controleren en te lokaliseren op bepaalde plaatsen. Buiten
momenten van piekoverstromingen staan de wachtbekkens niet onder water.

Figuur 2: Het wachtbekkenscenario: Situering van de twee wachtbekkens en het noodbekken in de Dijlevallei
(La Rivière, 2006)

Het wachtbekken te Egenhoven zou prioritair worden aangesproken in noodsituaties, waarbij werd
geschat dat het wachtbekken één keer om de 3 jaar zou gevuld worden. Als tweede zou het
wachtbekken te Neerijse worden aangesproken, met een geschatte frequentie van één maal om de
15 à 20 jaar. Het noodbekken te Korbeek-Dijle zou één maal om de 40 à 50 jaar worden
aangesproken. De drie wachtbekkens samen maken ongeveer de helft uit van de totale oppervlakte
van het studiegebied (Tabel 3).
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Tabel 3: Kenmerken van drie wachtbekkens in wachtbekkenscenario (NN, 1995)

Overstromingsfrequentie

Totale
oppervlakte

Oppervlakte
t.o.v.
volledig
studiegebied
(%)

Totale capaciteit

Egenhoven

1x per 3 jaar

72 ha

11%

887.050 m³

Neerijse

1x per 15-20 jaar

136 ha

21%

1.500.000 m³

Korbeek-Dijle

1x per 40-50 jaar

125 ha

19%

2.000.000 m³

333 ha

51%

4.387.050 m³

Totaal

In Figuur 3 is het wachtbekkenscenario schematisch afgebeeld. Bij hoogwaters zal het
wachtbekken van Egenhoven eerst aangesproken en volledig gevuld worden. Vervolgens wordt het
wachtbekken van Neerijse aangesproken. Wanneer ook dit wachtbekken gevuld is, wordt het
noodbekken van Korbeek-Dijle gevuld. Het is niet de bedoeling dat de oppervlakte tussen
Egenhoven en Korbeek-Dijle zal overstromen. Hetzelfde geldt voor de percelen aan de oostelijke en
westelijke zijdes van de wachtbekkens.

Figuur 3: Schematische voorstelling van het wachtbekkenscenario met de Dijle (blauwe pijl) die door de vallei
stroomt. In het grijs zijn de drie wachtbekkens aangeduid, samen met de volgorde van
ingebruikname (cijfer boven ieder wachtbekken)

4.2.2 Het natuurontwikkelingsscenario
De ecologische oplossing, of het natuurontwikkelingsscenario, betekent dat er weinig of geen
infrastructuurwerken zouden gebeuren in de vallei, maar dat de volledige overstromingscapaciteit
van de vallei zou aangesproken worden bij hoogwaters. Op deze manier wordt het water over een
zo groot mogelijke oppervlakte gespreid, en dus ook de afzetting van sediment dat aangevoerd
wordt door het water. In het natuurontwikkelingsscenario wordt de hele Dijlevallei, van Leuven tot
de taalgrens, opgesplitst in drie delen, met bestaande infrastructuren te Egenhoven
(spoorwegberm), Korbeek-Dijle (Bogaerdenstraat) en Sint-Joris-Weert (Neerijsebaan).
Uiteindelijk is er beslist om in het natuurontwikkelingsscenario toch een wachtbekken te voorzien in
Egenhoven, als noodbescherming tegen overstromingen in Leuven, of indien er zich een lokale
stortbui zou voordoen vlak vóór Leuven. In dit laatste geval kan de volledige vallei niet benut
worden, en is een wachtbekken noodzakelijk. Een weergave van het natuurontwikkelingsscenario,
zoals het gepland was, wordt getoond in Figuur 4.
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Figuur 4: Het oorspronkelijke natuurontwikkelingsscenario om Leuven te beschermen tegen overstromingen (La
Rivière, 2006)

In Figuur 5 is het huidige natuurontwikkelingsscenario schematisch afgebeeld. Het gaat hier om
een meer natuurlijk gebruik van de vallei als overstromingsgebied. In dit scenario werd de
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natuurlijke waterhuishouding in het gebied hersteld enerzijds door een nulbeheer op de Dijle uit te
voeren en anderzijds door de leigracht terug aan te sluiten op de IJse/Dijle. Door deze maatregelen
wordt de verdroging van het gebied aangepakt en werd het “natuurlijke” overstromingsregime in
het valleigebied hersteld. Dit wil zeggen dat de Dijle bij hoogwaters op verschillende plaatsen
tegelijk buiten haar oevers zal treden, zodat er niet echt sprake is van een volgorde van
overstromen, zoals het geval is in het wachtbekkenscenario. Het wachtbekken van Egenhoven
heeft dezelfde dimensies als in het wachtbekkenscenario, maar wordt op een andere manier
gebruikt. In het wachtbekkenscenario is het wachtbekken van Egenhoven het eerste
aanspreekpunt bij overstromingen, wat om de drie jaar zou gebeuren. In het natuurontwikkelingsscenario wordt dit wachtbekken eerder gezien als een noodbekken om Leuven te beschermen. Dit
houdt in dat het wachtbekken van Egenhoven minder vaak gebruikt wordt dan in het
wachtbekkenscenario, nl. eens om de 10 jaar1.
In de praktijk zijn er enkele verschillen tussen het oorspronkelijk geplande natuurontwikkelingsscenario en de huidige uitvoering ervan. De bedoeling was om de overstromingen van de Dijle
maximaal gelijkmatig te verdelen over de volledige lengte van de Dijle, van de taalgrens tot
Leuven. Dit kan enkel wanneer over deze volledige lengte de rivier niet meer geruimd wordt
(d.w.z. dat bomen, struiken in het water blijven liggen, geen slib- en kruidruimingen) waardoor het
rivierkanaal kan verruwen en het water gelijkmatig buiten de oevers kan treden. In praktijk is de
verruwing van de Dijle het sterkst doorgevoerd in het gebied van de Doode Bemde. De verruwing
is voor de opwaartse gebieden later gestart en momenteel minder ver doorgedreven. In het traject
ter hoogte van de Doode bemde zijn er momenteel 3 omgevallen bomen per km waterloop. In het
opwaartse traject zijn dat 2 bomen per km. Daardoor concentreren de natuurlijke overstromingen
zich sterker in het gebied van de Doode Bemde en het GOG Egenhoven, en minder in de meer
opwaartse valleigebieden. VMM heeft verdere maatregelen voorgesteld om de berging sterker te
spreiden over het volledige valleigebied. Naast het verderzetten van de verruwing zijn dit de
verlaging van een oeverwal thv Grootbroek en de benutting van de beschikbare bergingscapaciteit
te Florival.
Er is gekozen om met het huidige scenario verder te werken, eerder dan met het oorspronkelijk
geplande natuurontwikkelingsscenario o.w.v. pragmatische redenen: Over de huidige situatie zijn
veel meer gegevens bekend. Voor het oorspronkelijke scenario zouden veel veronderstellingen
moeten gemaakt worden, wat een zeer moeilijk opgave is binnen het tijdsbestek van deze studie.

Figuur 5: Schematische voorstelling van het huidige natuurontwikkelingsscenario met de Dijle (blauwe pijl) die
door de vallei stroomt. In het groen zijn het wachtbekken van Egenhoven en het natuurlijk
overstromingsgebied aangeduid

1

De laatste jaren bleek het wachtbekken van Egenhoven ieder jaar (T1) te vullen o.a. door een relatief late aanspraak van de
stroomopwaartse komgronden en snelle lediging hierva). Inmiddels (december 2012) is de regeling aangepast. Via meer
dynamische stuwing en optimalisatie van de waterberging opwaarts wordt getracht de kunstmatige vulling te beperken tot T10.
(Bron: persoonlijke communicatie VMM)
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5 Invloed van beide waterbeheersingsscenario’s op
verschillende aspecten
Enkele basisaannames & informatiebronnen op een rijtje
Wachtbekkenscenario

Gegevens over kenmerken en locatie van de drie wachtbekkens zijn overgenomen uit het
MER (NN, 1995), dat gebaseerd is op Belgroma (1990).
Data i.v.m. grondwaterstanden in het wachtbekkenscenario zijn gelinkt aan de situatie van
eind jaren ’90, d.i. vóór het wegbreken van de sifon onder de Leigracht in 2002, wat heeft
geleid tot een stijging van de grondwaterspiegel, en vóór de effecten op de
grondwaterspiegel van het niet meer ruimen van de Dijle. Daarom kunnen de uitgebreid
gedocumenteerde gegevens uit De Wilde et al. (2001) gebruikt worden als proxy voor de
grondwaterstanden in het wachtbekkenscenario.
Voor basisgegevens i.v.m. vegetatie in het wachtbekkenscenario wordt verwezen naar de
situatie uit eind jaren ’90 (uitgebreid beschreven in De Wilde et al., 2001) omdat deze
situatie rekening houdt met de grondwaterstanden zoals in het wachtbekkenscenario. Voor
de mogelijke invloed van de drie wachtbekkens op de vegetatie wordt verder gegaan met de
informatie uit het MER (NN, 1995).
Natuurontwikkelingsscenario

Dit scenario komt overeen met de huidige situatie. Deze situatie verschilt met het
beschreven natuurontwikkelingsscenario uit het MER (NN, 1995) (o.a. door het extra
wachtbekken in Egenhoven en de overstromingen die momenteel sterker geconcentreerd
zijn in de Doode Bemde en het GOG Egenhoven)
Voor actuele informatie over de vegetatie in het gebied, wordt verwezen naar de BWKkaarten uit 2011
Voor de meest recente hydrologische data wordt informatie gehaald uit o.a De Becker & De
Bie, 2013.
Bovenstaande publicaties zijn de belangrijkste bronnen van informatie die gebruikt zijn in deze
case studie. Voor een aantal specifieke gegevens zijn andere bronnen gebruikt, of expert
inschattingen (vb. kosten) wanneer de gegevens niet voorhanden waren. Hier wordt steeds naar
verwezen in de tekst.

5.1 Rivierdynamiek/overstromingskenmerken
Het meest fundamentele verschil tussen beide scenario’s is de manier waarop wordt omgegaan met
piekdebieten, waarbij de Dijle buiten zijn oevers treedt en het overtollige water moet geborgen
worden om Leuven te vrijwaren van overstromingen. Het wachtbekkenscenario heeft als doel
om een groot volume water te stockeren op een zo klein mogelijke oppervlakte. In het
natuurontwikkelingsscenario is er daarentegen gekozen om het watervolume over een zo groot
mogelijke oppervlakte te spreiden.
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Dit fundamentele verschil heeft een invloed op een aantal overstromingskenmerken:

1. De overstroomde oppervlakte: Zoals aangegeven in 4.2.1 wordt in het wachtbekkenscenario
eerst het wachtbekken (WB) van Egenhoven aangesproken bij overstromingen, vervolgens
het wachtbekken van Neerijse en ten slotte het wachtbekken in Korbeek-Dijle. Tabel 4 geeft
aan welke oppervlaktes van de drie wachtbekkens overstromen bij verschillende
retourperiodes (NN, 1995).
Tabel 4: Overstroomde oppervlaktes (ha) per wachtbekken voor verschillende retourperiodes

Retourperiode
T2a
T5
T10
T25
T50
T100

Overstroomde oppervlakte (ha)
WB
WB
Egenhoven
Neerijse
0
0
42
0
b
55
72 (vol)
291
72
346
b
72
(vol)

WB KorbeekDijle
0
0
0
0
28
147

a

T2 staat voor een retourperiode van 2 jaar, T5 voor een retourperiode van 5 jaar, etc. Een retourperiode geeft
de kans aan waarmee een overstroming kan plaatsvinden. Dit wordt hier uitgedrukt in jaren. De kans dat een
gebeurtenis met retourperiode van 5 jaar gaat voorkomen is 2 keer groter dan de kans dat een gebeurtenis met
een retourperiode van 10 jaar kan voorkomen.
b
Deze gegevens ontbreken in het MER, maar bleken niet noodzakelijk voor de verdere berekeningen in deze
studie

Voor het natuurontwikkelingsscenario hebben we informatie nodig over de overstroomde
oppervlaktes in zowel de komgronden in de Doode Bemde, als in het wachtbekken te
Egenhoven. Deze kunnen als volgt ingeschat worden:
Voor de komgronden ter hoogte van de Doode Bemde: Overstroombare oppervlakte
van 50 ha, afgeleid uit overstromingskaartjes in De Becker & De Bie (2013).
Het wachtbekken te Egenhoven heeft een zelfde oppervlakte als in het
wachtbekkenscenario, nl. 72 ha.
2. De overstromingsdiepte: In het wachtbekkenscenario zal het water op een kleinere
oppervlakte gestockeerd worden en dus dieper staan dan in het natuurontwikkelingsscenario. Tabel 5 geeft de overstromingsdiepte van de drie wachtbekkens aan bij
verschillende retourperiodes (NN, 1995).
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Tabel 5: Diepte van het overstromingswater (m) per wachtbekken voor verschillende retourperiodes

Retourperiode
T2
T5
T10
T25
T50
T100
b

Diepte (m)
WB
Egenhoven
0
0,57
0,89
1,23
1,23
1,23

WB
Neerijse
0
0
0,10
0,18
0,43
b

WB KorbeekDijle
0
0
0
0
0
0,68

Dit cijfer ontbreekt in het MER, maar bleek niet noodzakelijk voor de verdere berekeningen in deze studie

Voor het natuurontwikkelingsscenario kunnen de geregistreerde waterpeilen (tussen 2008 en
begin 2012) in de komgronden van de Doode Bemde gebruikt worden (De Becker & De Bie,
2013). Uit deze gegevens kon een gemiddelde overstromingsdiepte van 0,16 m berekend
worden. Voor het wachtbekken te Egenhoven werden de gevalideerde waterpeilen tussen 2008
en 2012 gebruikt van de VMM (www.hydronet.be). Bij natuurlijke overstromingen (overtopping
oeverwal op 23,60 m TAW) is het water maximaal 110 en gemiddeld 70 cm diep. Kunstmatig
gestuurde overstromingen tot het maximale vulpeil van 24,75 m TAW veroorzaken
overstromingsdieptes van rond de 2 meter (persoonlijke communicatie VMM).

3. Overstromingsduur of verblijftijd vertelt hoe lang het water in het wachtbekken of in de
vallei blijft staan na een overstroming. Tabel 6 geeft de overstromingsduur van de drie
wachtbekkens aan bij verschillende retourperiodes (NN, 1995).
Tabel 6: Verblijftijd (h) van het overstromingswater per wachtbekken voor verschillende retourperiodes

Retourperiode
T2
T5
T10
T25
T50
T100

Verblijftijd (h)
WB
Egenhoven
0
32
46
66
84
103

WB
Neerijse
0
0
23
46
46
90

WB KorbeekDijle
0
0
0
0
0
70

Voor het natuurontwikkelingsscenario zijn geen gemodelleerde verblijftijden beschikbaar,
maar wel de dagelijks geregistreerde peilhoogtes van de Leigracht aan de komgronden te
Neerijse, sinds 2008. Wanneer het peil hoger staat dan 26,60 m TAW, wil dit zeggen dat de
komgronden overstroomd zijn. Figuur 6 geeft de duur en het aantal overstromingen weer
voor de komgronden te Neerijse tussen 2008 en begin 2012. Voor het wachtbekken te
Egenhoven werden de gevalideerde meetgegevens tussen 2008 en begin 2012 van de VMM
(www.hydronet.be) gebruikt. Wanneer het peil hoger staat dan 23,35 m TAW, wil dit
zeggen dat het wachtbekken overstroomt. Figuur 7 geeft de duur en het aantal
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overstromingen weer
2012.

voor de het wachtbekken in Egenhoven tussen 2008 en begin

7
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Duur overstroming (dagen)
Figuur 6: Geregistreerde duur (dagen) en aantal overstromingen in de komgronden van Neerijse in de periode
2008-2012

Aantal overstromingen
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Duur overstroming (dagen)
Figuur 7: Geregistreerde duur (dagen) en aantal overstromingen in het wachtbekken van Egenhoven in de
periode 2008-2012

4. Sedimentafzettingen: Netto gezien vindt er binnen de Dijlevallei in beide scenario’s
sedimentatie plaats. Dit sediment is afkomstig van erosie op de plateaus en de flanken van
de vallei. In het natuurontwikkelingsscenario gebeurt deze sedimentatie relatief gelijkmatig
gespreid over een groot oppervlakte, terwijl in het wachtbekkenscenario scherpere
contrasten zijn van sedimentatie binnen de wachtbekkens, en erosie erbuiten, o.a. door het
gladdere rivier kanaal (zie 5.2).

www.inbo.be

Kosteneffectief werken met natuur: Ecologische vs
technologische oplossingen

31

Door de beperktere oppervlakte zal in een wachtbekken meer sediment, met bijhorende
nutriënten neerslaan. Dit leidt tot een dikke sliblaag waardoor de kans op fatale begraving
van vegetatie groter is dan wanneer het sediment over een grotere oppervlakte wordt
uitgespreid, zoals het geval is in het natuurontwikkelingsscenario.

5.2 Beheer van rivier
In het wachtbekkenscenario gaan we er van uit dat de Dijle geruimd wordt, zoals verondersteld in
het MER (NN, 1995). Dit houdt in dat de het rivierkanaal zelf geruimd wordt, en bomen en struiken
op de oevers verwijderd worden. Hierdoor is het rivierkanaal gladder, en wordt het water sneller
afgevoerd naar de wachtbekkens.
In het natuurontwikkelingsscenario is het onderhoudsbeheer van de Dijle natuurvriendelijker
geworden. Het traject door de Doode Bemde wordt niet meer geruimd, de oevers worden niet meer
gemaaid, en bomen en struiken worden niet meer verwijderd van de oevers en uit de waterloop.
Op die manier neemt de ruwheid van de waterloop toe en de (maximale) afvoercapaciteit af. Dit
zorgt voor een veel gelijkmatiger buiten de oevers treden bij piekdebieten. Omdat het rivierkanaal
zich vrij kan bewegen, worden er strandjes, afkalvende oevers en steile, vegetatieloze oevers
gevormd. Deze laatste zijn een ideale broedplaats voor bvb. de ijsvogel. In de rivier zelf ontstaat
een stroomkuilenpatroon met diepe en minder diepe kuilen, wat gunstig is voor de aquatische
biodiversiteit (La Rivière, 2006).
Het al dan niet ruimen van de Dijle kan een invloed hebben op zowel het debiet als de diepte van
de rivier. Voor het natuurontwikkelingsscenario, dat overeenkomt met de huidige situatie, werden
meetgegevens uit 2011 gebruikt. Voor het wachtbekkenscenario werden gegevens uit 1999
gebruikt, d.i. de situatie met een veel gladder rivierkanaal. Deze gegevens werden verzameld in de
hydrometrische jaarboeken van 1999 en 2011 voor meetstation Sint-Joris-Weert. Aan de hand van
de dagmaxima van debieten uit zowel 1999 als 2011 werd een gemiddeld debiet berekend voor
beide jaren. Voor 1999 (als proxy voor het wachtbekkenscenario) werd een gemiddeld debiet van
6,29 m³/s bekomen, terwijl voor 2011 (als proxy voor het natuurontwikkelingsscenario) een
waarde van 7,75 m³/s werd berekend. Dit hogere debiet voor het natuurontwikkelingsscenario is
een opmerkelijke vaststelling aangezien verwacht zou worden dat het debiet net lager zou zijn in
2011 door verruwing van het rivierkanaal sinds 2000. De oorzaak van dit hogere gemeten debiet
ligt mogelijks bij het verschil in meetmethode en/of een verschil in neerslagpatronen in beide
periodes (persoonlijke communicatie Piet De Becker en Koen Martens). Voor dit rapport
veronderstellen we dat het debiet in beide scenario’s gelijk zal zijn.
Het verschil in peilhoogte in de Dijle werd berekend door een gemiddelde te nemen van de
gemeten peilen tussen 1990 en 2000 voor het wachtbekkenscenario, en een gemiddelde van de
peilhoogtes tussen 2001 en 2012 voor het natuurontwikkelingsscenario. Deze gegevens zijn
afkomstig uit de WATINA-databank van het INBO, voor het meetpunt ter hoogte van de
Reigerstraat in Oud-Heverlee. Voor de periode 1990-2000 is een gemiddeld waterpeil van 26,55 m
TAW gemeten, terwijl dit voor de periode 2001-2012 26,65 m TAW is. We kunnen dus stellen dat
het waterpeil in de Dijle in het natuurontwikkelingsscenario gemiddeld 10 cm hoger is dan in het
wachtbekkenscenario. Deze stijging in waterpeil is logisch gezien de verruwing van het
rivierkanaal.

5.3 Grondwaterstanden
Op de meeste plaatsen in de vallei is er een opwaartse grondstroming (kwel). De grachten en
leigrachten in de laagste delen van het gebied zorgden voor een belangrijke afvoer van het
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grondwater. In 2002 is in het kader van het natuurontwikkelingsscenario de sifon van de
Leigrachten onder de IJse in Neerijse weg gebroken om de Leigracht in rechtstreekse verbinding
met de IJse te brengen. Dit past in het beeld van het herstel van de relatie tussen rivier en
omliggende valleigronden in de Dijlevallei (La Rivière, 2006).
In het wachtbekkenscenario blijven de grachten hun drainerende functie behouden, en wordt
het water sneller afgevoerd via een geruimde rivier. Deze twee factoren leiden tot een algemeen
lagere grondwaterstand dan in het natuurontwikkelingsscenario. We veronderstellen dat de
grondwaterstand in het wachtbekkenscenario overeen komt met de gedocumenteerde
grondwaterstand van in 1999 (zie kader p 22).
De grondwaterstanden vertonen grote verschillen doorheen de vallei (Zie isolijnen op kaarten van
De Wilde et al., 2001). Voor het wachtbekkenscenario konden gegevens over de volledige vallei
gebruikt worden uit De Wilde et al. (2001). Voor het natuurontwikkelingsscenario zijn er enkel
recentere gegevens beschikbaar voor één komgrond in de Doode Bemde en dit voor zowel 1999 als
2011 (De Becker & De Bie, 2013). Om te achterhalen of de gegevens van één komgrond uit De
Becker & De Bie (2013) gebruikt kunnen worden als proxy voor de grondwaterstanden in de hele
vallei anno 2011, werden uit de gegevens van De Wilde et al. (2001) GLG (gemiddeld laagste
grondwaterpeil) en GHG (gemiddeld hoogste grondwaterpeil) berekend voor het volledige
projectgebied, en vergeleken met de gegevens uit De Becker & De Bie (2013) voor één komgrond
anno 1999. Omdat deze gegevens vergelijkbaar waren (GHG respectievelijk 23,5 cm en 19 cm
onder maaiveld voor het projectgebied en één komgrond, en GLG respectievelijk 95,7 cm en 91 cm
onder maaiveld voor het projectgebied en één komgrond), werd aangenomen dat de gegevens van
één komgrond uit 2011 als ruwe benadering kunnen gebruikt worden voor de gemiddelde
grondwaterstanden in het volledige projectgebied in 2011. Dit levert de gegevens in Tabel 7 op,
gebaseerd op De Becker & De Bie (2013).

Tabel 7: Gemiddeld laagste grondwater peil (GLG, cm onder maaiveld) en gemiddeld hoogste grondwaterpeil
(GHG, cm onder maaiveld) in de Dijlevallei in 1999 en 2011

1999
(wachtbekkenscenario)
2011
(natuurontwikkelingsscenario)

GLG (cm)
91

GHG (cm)
19

74

10

5.4 Vegetatie
In 5.4.1 wordt de invloed van de gevolgen van overstromingen binnen een wachtbekken op de
verschillende vegetatietypes besproken (De Nocker et al., 2006; NN, 1995). Aan de hand van deze
gegevens wordt een inschatting gemaakt van de oppervlaktes van verschillende vegetatietypes
binnen het projectgebied in het wachtbekkenscenario. Omdat de grondwatertafel in het
wachtbekkenscenario lager staat (zie 5.3), en dit een rechtstreekse invloed heeft op de
vegetatiesamenstelling, wordt er vertrokken vanuit de vegetatieopnames van 1999 (De Wilde et
al., 2001). Voor de vegetatie buiten de wachtbekkens (50% van de oppervlakte van het
projectgebied), worden de gegevens uit 1999 overgenomen uit De Wilde et al. (2001)
(expertinschatting Piet De Becker).
In 5.4.2 wordt een overzicht gegeven van de huidige vegetatietypes binnen de vallei, als referentie
voor het natuurontwikkelingsscenario.

www.inbo.be

Kosteneffectief werken met natuur: Ecologische vs
technologische oplossingen

33

5.4.1 Wachtbekkenscenario
In onderstaande paragrafen worden de verschillende vegetatietypes in de Dijlevallei besproken,
samen met de invloed die ze zouden ondervinden door overstromingen in het
wachtbekkenscenario.

Beemdgras-raaigraslanden (BWK-code ‘hp’) zijn de meest intensief beweide en zwaar
bemeste, soortenarme graslanden. Ze vormen een belangrijk aandeel van de oppervlakte in
zowel het wachtbekken van Neerijse als in Korbeek-Dijle. Over het algemeen zal dit type
grasland niet veel veranderen door overstromingen met Dijlewater
Kamgras-graslanden (BWK-code ‘hp*’) zijn een gemeenschap van weilanden en
hooiweilanden die in stand gehouden worden door voortdurende, tamelijk intensieve
beweiding, d.w.z. door het optreden van vraat, betreding en bemesting. Ook deze
graslanden vormen in beide wachtbekkens een belangrijk deel van de oppervlakte. Een
toenemende bemesting door overstroming met Dijlewater zal leiden tot vegetaties die
vergelijkbaar zijn met de vochtige ruigtes onder populierenaanplanten.
Glanshavergraslanden (BWK-code ‘hu’): Regelmatige overstromingen met het voedselrijke
Dijlewater zou de vegetatie van de Glanshavergraslanden doen verschuiven in zowel de
ruigere als de nattere richting. Er kunnen nattere Glanshavergraslanden ontstaan, maar ook
drogere ruigtes zoals die onder populierenaanplanten voorkomen. In 1999 kwam er 31 ha
Glanshavergrasland voor in het projectgebied, en 12 ha glanshaverruigte.
Grote Zeggenvegetaties (BWK-code ‘mc’): Bijna 8 ha kwam voor in projectgebied. Grote
zeggenvegetaties zijn zeer gevoelig voor veranderingen in milieudynamiek. Het delicate
evenwicht tussen het voedselrijke oppervlaktewater en het iets minder voedselrijke
kwelwater zal zeker verstoord worden bij overstromingen met Dijlewater. De zeer
waardevolle Grote Zeggenvegetaties zullen plaats maken voor rietlanden, die onder invloed
van extra bemesting ook ruig en gestoord zullen zijn.
Dottergraslanden (BWK-code ‘hc’): Bij regelmatige overstromingen met Dijlewater zal er
verruiging optreden door de hoge voedselrijkdom van het Dijlewater. Ze zullen evolueren tot
ruige graslanden van het Moerasspirea-verbond, of zelfs tot Brandnetel-Kleefkruid-ruigtes. In
1999 was 34 ha van dit vegetatietype aanwezig in de vallei.
Het rietgrasland: In 1999 was 10 ha goed ontwikkeld rietland aanwezig. Rietruigte is een
drogere vorm van rietland, met een lagere botanische waarde. In de vallei was ongeveer
20ha van dit type aanwezig, waarvan 5 ha onder populieren. Dit vegetatietype zal geen
veranderingen ondervinden door de overstromingen in de wachtbekkens.
Moerasspirearuigte: Ruim 52 ha was aanwezig in 1999, waarvan 45 ha was ontwikkeld onder
populieren. Voedselrijker en natter worden van de standplaats verandert deze vegetaties
nauwelijks. Een aantal zeer algemene soorten zouden verdwijnen, maar deze zijn niet van
natuurbehoudswaarde. Bij regelmatige overstromingen met voedselrijk water zullen de
soorten van nattere en meer nitrofiele standplaatsen domineren. Bij zeer frequente en/of
langdurige inundaties kunnen deze vegetaties overgaan in verruigd rietland.
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Alluviale Elzen-Essenbossen: In 1999 is ruim 25ha van dit bostype aanwezig in het
projectgebied, met nog eens 40 ha in de toenmalige populierenbestanden. Overstromingen
kunnen de typische voorjaarsbloeiers uit de kruidlaag doen verdwijnen.
Eiken-Haagbeukenbos: Binnen het projectgebied besloeg de oppervlakte van dit bostype
17ha in 1999. Het situeert zich vooral op de valleiranden en op hoger gelegen of ontwaterde
percelen. Omdat het eiken-haagbeukenbos een droog bostype is, is het minder bestand
tegen overstromingen.
Het mesotroof Elzenbroekbos: In 1999 is 4 ha ondergebracht onder dit bostype, bijna 20ha
was aanwezig in de toenmalige populierenbestanden. Vernatting van de standplaats kan
alleen maar positief zijn voor het bostype zoals het voorkwam in 1999. Regelmatige en zeer
langdurige inundaties met zeer voedselrijk water zal de meer nitrofiele soorten bevoordelen,
zodat de ondergroei nog ruiger wordt en kan evolueren tot een zeer ruigrietland.
Ruigte-elzen(broek)bos: In 1999 was 32 ha aanwezig in het projectgebied, waarvan 12 onder
populierenbestanden. Het eutrofer en natter worden van de standplaats heeft geen directe
gevolgen voor deze begroeiingen omdat ze van nature al voorkomen op natte, voedselrijke
plaatsen. Overstromingen vormen op zich geen probleem. Bij regelmatige overstromingen
met zeer voedselrijk water, kan de samenstelling van de kruidlaag veranderen en meer
nitrofiel en ruig worden
Aan de hand van de vegetatiegegevens uit De Wilde et al. (2001) en de afbakening van de
wachtbekkens uit MER (NN, 1995), werd bekeken welke van bovenstaande overstromingsgevoelige
vegetatietypes ook binnen de oppervlakte van een wachtbekken zouden vallen. Op dit moment
ontbreekt de kennis om kwantitatief nauwkeurig te bepalen in welke mate overstromingen
verschillende
vegetatietypes
zouden
veranderen.
Daarom
werd
beslist
om
voor
overstromingsgevoelige vegetatietypes binnen de oppervlakte van een wachtbekken, een lage
(30% verandering) en een hoge (70% verandering) inschatting te maken voor de wijzigingen in
vegetatietypes. Het is aannemelijk dat de werkelijke invloed van overstromingen binnen deze
grenzen zal liggen (Expert inschatting Piet De Becker).
Vb. Van de 8 ha Grote zeggenvegetatie in het projectgebied in 1999, komt er 4 ha voor
binnen wachtbekkens. Bij een lage inschatting van de invloed van het wachtbekken op
Grote Zeggenvegetaties, veronderstellen we dat 3 van de 4 ha behouden blijft, en 1 ha zal
overgaan tot verruigd riet. Bij een hoge inschatting van de invloed van het wachtbekken op
Grote Zeggenvegetaties, veronderstellen we dat 1 van de 4 ha behouden blijft, en 3 ha zal
overgaan tot verruigd riet.
Op deze manier werden alle vegetatietypes overlopen en werd de tabel in bijlage 2 bekomen.

5.4.2 Natuurontwikkelingsscenario
De tabel in bijlage 2 geeft de verschillende vegetatietypes met bijhorende oppervlaktes in het
projectgebied weer, en dit voor 2011. De vegetatie heeft sinds de opnames van 1999 (die als basis
voor het wachtbekkenscenario worden gebruikt) invloed ondervonden van de verhoogde
grondwatertafels. De gegevens uit de tabel worden gebruikt voor het natuurontwikkelingsscenario.
Omdat dit de werkelijk voorkomende vegetatie is, en dus geen hypothetisch scenario, is er geen
variatie van mogelijke oppervlaktes weergegeven.
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5.4.3 Vergelijking vegetatie in beide scenario’s
In de samenvattende Tabel 8 zijn de gegevens uit 5.4.1 en 5.4.2 naast elkaar gezet
Tabel 8: Samenvattende tabel van de verschillende vegetatietypes en hun oppervlakte in het
natuurontwikkelingsscenario (NOW) en het wachtbekkenscenario (WB)

Vegetatietype

Opp
(ha)

Beemdgras-raaigras

123

Kamgras

NOW

Opp WB 30%
invloed (ha)

Verschil
tussen
NOW en WB

138

Opp
WB
70% invloed
(ha)
138

95

57

57

- 38 ha

Glanshaver

6

43

43

+ 37 ha

Grote zeggen

8

5

7

-3 tot -1 ha

Dotter

28

19

28

- 9 tot 0 ha

Riet

31

10

10

- 21 ha

Verruigd riet

6

36

57

+ 30 tot 49 ha

Moerasspirea

89

32

43

- 57 tot 46 ha

elzen-essen

70

65

65

- 5 ha

eiken-haagbeuk

13

17

17

+ 4 ha

elzenbroek

10

24

24

+ 14 ha

ruigte elzen

3

32

32

+ 29 ha

akker

32

40

40

+ 8 ha

struweel

18

5

5

- 13 ha

loof-en
naaldhoutaanplant

33

17

17

- 16 ha

open water

70

50

50

- 20 ha

vanalles

14

46

46

+ 32 ha

+15 ha

Als we bovenstaande tabel bekijken, zijn er een aantal opvallende zaken (o.a. de verschillen in
oppervlaktes in glashavergraslanden en loofbossen) die niet lijken te stroken met de verwachte
verschillen tussen beide scenario’s. Hiervoor zijn een aantal verklaringen:

De verschillen in beboste oppervlaktes zijn eerder te wijten aan autonome evoluties tussen
1999 en 2011 dan aan factoren die gelinkt zijn met de beide scenario’s
Er zijn problemen met de vergelijkbaarheid van karteergegevens tussen de gebruikte data
van 1999 (De Wilde et al., 2001) en van 2011 (BWK, 2011). Waarschijnlijk zijn een aantal
identieke vegetatietypes in beide kaarten onder verschillende eenheden gekarteerd.
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De verschillende vegetatietypes en hun bijhorende oppervlaktes zijn een belangrijke bron van
informatie voor de berekening van ecosysteemdiensten in een volgende stap. Daarom is het zeer
belangrijk om een zo correct mogelijke inschatting te maken van de verschillen tussen beide
scenario’s. Voor de bovenstaande tabel zijn een aantal aanpassingen gebeurd om een realistischer
beeld te scheppen:

De berekening van heel wat ecosysteemdiensten volgens de natuurwaardeverkenner vraagt
geen gedetailleerde opsplitsing in vegetatietypes. Zo kunnen o.a. beemdgras-raaigras-,
kamgras- en glanshavergraslanden samen genomen worden onder de noemer “graslanden”.
Op deze manier worden een aantal verschuivingen in karteereenheden al opgevangen.
De beboste oppervlaktes zijn onafhankelijk van de waterbeheersingsscenario’s en worden
dus gelijkgesteld in beide scenario’s.
De belangrijkste invloed van verschuivingen in vegetatietypes tussen beide scenario’s zal te
wijten zijn aan het gestegen grondwaterpeil in het natuurontwikkelingsscenario. Dit heeft als
gevolg dat de oppervlaktes aan natte vegetatietypes (riet en moerasspirea) zullen toenemen,
en de oppervlaktes aan droge graslanden (beemdgras-raaigras-, kamgras- en glanshavergraslanden) zullen afnemen in het natuurontwikkelingsscenario. De grote zeggenvegetaties
en dottergraslanden zullen eerder verschuiven in locatie, dan veranderen in oppervlakte
(persoonlijke communicatie Piet De Becker).
Rekening houdend met bovenstaande redeneringen, bekomen we Tabel 9 met een meer
realistische inschatting van de verschillen in vegetatietypes tussen beide scenario’s:

Tabel 9: Samenvattende tabel van een meer realistische inschatting van de verschillende vegetatietypes en hun
oppervlakte in het natuurontwikkelingsscenario (NOW) en het wachtbekkenscenario (WB)

Vegetatietype
Droog en vochtig grasland (beemdgrasraaigras, kamgras, grote zeggen, dotter,
glanshaver, verruigd riet)
Riet
Moerasspirea
Loofbossen (elzen-essen, ruigte elzen,
struweel, aanplantingen)
Eiken-haagbeuk
Elzenbroek
Akker
Open water

Opp NOW (ha) Opp WB 30% (ha)

Opp WB 70% (ha)

266
31
89

310
10
43

331
10
32

119
17
24
32
50

119
17
24
40
50

119
17
24
40
50

5.5 Effecten op biodiversiteit
De Dijlevallei ten zuiden van Leuven bevat verschillende op Europees niveau zeer waardevolle
soorten en habitats en is dan ook aangeduid als habitat- en vogelrichtlijngebied. In onderstaande
paragrafen wordt de aanwezigheid van fauna en flora in de Dijlevallei en, waar mogelijk, het effect
van beide waterbeheersingsscenario’s op fauna en flora beschreven.

www.inbo.be

Kosteneffectief werken met natuur: Ecologische vs
technologische oplossingen

37

5.5.1 Vegetatie
De gegevens die voorhanden zijn voor het studiegebied, zijn vooral toegespitst op veranderingen in
vegetatiesamenstelling. In 5.5.1.1 worden de beschikbare gegevens over de invloed van
overstromingen in wachtbekkens op vegetatiesamenstelling weergegeven (NN, 1995). In 5.5.1.2
wordt de beschikbare informatie over de invloed van het huidige natuurontwikkelings-scenario
t.o.v. de jaren ’90 beschreven (De Becker & De Bie, 2013). Een kort overzicht van de beschikbare
wetenschappelijke literatuur m.b.t. veranderingen in vegetatiesamenstellingen onder verschillende
waterbeheersingsscenario’s volgt in 5.5.1.3.

5.5.1.1 Effect van wachtbekkens in Dijlevallei op vegetatiesamenstelling
In het MER (NN, 1995) staat voor verschillende vegetatietypes beschreven hoe hun soortensamenstelling zal veranderen onder invloed van overstromingen met Dijlewater in wachtbekkens.
Als referentie is de situatie van in de jaren ’90 gebruikt. Voor volgende vegetatietypes worden
veranderingen diversiteit verwacht:
Beemdgras-raaigras Vanuit natuurbehoudsstandpunt hebben ze een zeer geringe betekenis.
Door het natter worden door overstromingen binnen het wachtbekken zou een enkele zeldzame
soort (vb Veronica serpyllifolia) kunnen verdwijnen.
Kamgras-graslanden Vanuit natuurbehoudsstandpunt zijn deze graslanden niet zo waardevol. Er
komen een aantal zeldzamere planten voor die zouden verdwijnen door overstromingen in het
wachtbekken (o.a. Bromus racemosus en Myosotis scorpioides). Een toenemende bemesting door
overstroming met Dijlewater zal leiden tot ruigere, meer soortenarme vegetaties.
Glanshavergraslanden: Er zijn twee zeldzame soorten die gevoelig zijn voor veranderingen in
milieudynamiek (Saxifraga granulata en Cirsium oleraceum). Zowel de droogste als de minst
voedselrijke vormen van glanshavergrasland zouden verdwijnen.
Grote zeggevegetatie: De zeer waardevolle Grote Zeggenvegetaties zullen plaats maken voor
rietlanden, die onder invloed van extra bemesting ook ruig en gestoord zullen zijn.
Bij regelmatige overstromingen met Dijlewater zullen een aantal typische soorten van de
Dottergraslanden verdwijnen. Hierdoor worden deze goed ontwikkelde natte hooilanden armer
aan kensoorten en blijft op de duur enkel een zeer onvolledige gemeenschap over.
Alluviale elzen-essenbossen Overstromingen kunnen de typische voorjaarsbloeiers uit de
kruidlaag (o.a. bosanemoon, slanke sleutelbloem, muskuskruid en spreenkruid) doen verdwijnen.

5.5.1.2 Effecten van natuurlijke overstromingen in Dijlevallei op vegetatiesamenstelling
In de recente publicatie “Verzamelen van basiskennis en ontwikkeling van een beoordelings- of
afwegingskader voor de ecologische effectanalyse van overstromingen” (De Becker & De Bie, 2013)
is het effect van de natuurlijke overstromingen op de vegetatiesamenstelling in de Doode Bemde
onderzocht. Er werd geconcludeerd dat het huidige gewijzigd waterregime t.o.v. de jaren ’90
(verhoging van frequentie, duur en diepte van overstromingen, hogere grondwaterstand) niet
geleid heeft tot een negatieve impact op de soortenrijkdom van vegetaties. Mogelijks zorgt het
herstel van de natuurlijke overstromingsregimes (verhoogde overstromingsfrequentie) mede
gezien de niet optimale waterkwaliteit van de Dijle voor een negatieve impact op de
soortenrijkdom. De hogere grondwaterstanden daarentegen hebben een significante verhoging van
de soortenaantallen teweeg gebracht. Globaal werd een toename van de soortenrijkdom
genoteerd.
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5.5.1.3 Literatuur: De invloed van verschillende waterbeheersingsscenario’s op
vegetatiesamenstellingen
In de internationale wetenschappelijke literatuur zijn er gegevens beschikbaar van een aantal
waarin de effecten op biodiversiteit vergeleken wordt tussen een natuurlijk overstromingsgebied en
een wachtbekken.
In het geval van een technologische oplossing voor overstromingsproblematiek, zoals vb een
wachtbekken, zijn er slechts twee grote deelgebieden in de vallei: Het deel binnen de constructie
dat af te rekenen krijgt met zwaardere overstromingen (dieper, meer geconcentreerde
sedimentafzetting), en het deel buiten de constructie dat zelden tot nooit overstroomt (Pollock et
al., 1998). Er is echter een grotere soortenrijkdom aanwezig in een gebied waarin de volledige
gradiënt aan overstromingskarakteristieken aanwezig is (de Nooij et al., 2006), zoals in het
natuurontwikkelingsscenario. Deze diversiteit is o.a. te wijten aan het feit dat een deel van de
vegetatie de overstroming overleeft, terwijl er een kolonisatie is van nieuwe soorten die de gaten,
veroorzaakt door de overstroming, weer opvullen (Bendix, 1997; Kay et al., 2009).
Bovenstaande werd ook bevestigd in een Engelse studie waar de soortenrijkdom in een riviergebied
zonder technologische constructies hoger lag dan in een riviergebied met technologische
constructies (Pettifer & Kay, 2011). De auteurs besluiten dat voor natuurdoeleinden, waar
mogelijk, het beheer van overstromingen best gebeurt zonder technologische constructies die de
vallei afsnijden van de rivier, maar met natuurlijke processen voor een hogere biodiversiteit.

5.5.2 Fauna
Vissen: De combinatie van een verbeterde waterkwaliteit en verruwing van het rivierkanaal
van de Dijle ten zuiden van Leuven heeft een positief effect op de visbestanden in de Dijle,
zowel naar soortendiversiteit als naar aantallen. De verbetering van de waterkwaliteit is
vooral afhankelijk van de inspanningen die stroomopwaarts op Waals grondgebied zijn
gebeurd, en is dus onafhankelijk van het gekozen waterbeheersingsscenario. De verruwing
van het rivierkanaal die leidt tot verbeterde structuurkenmerken (oevervegetatie, schuine
oevers, waterplanten,…) is enkel voorzien in het natuurontwikkelingsscenario. We kunnen
dus met enige zekerheid stellen dat het natuurontwikkelingsscenario een positiever effect zal
hebben op het visbestand in het studiegebied dan het wachtbekkenscenario.
Vogels: Er broeden heel wat verschillende soorten vogels in dit vogelrichtlijngebied. Het is
moeilijk te voorspellen in welke mate het waterbeheersingsscenario een invloed zou hebben
op het aantal en diversiteit aan vogels. Wat we wel weten, is dat steile, afkalvende oevers,
zoals voorzien in het natuurontwikkelingsscenario, een ideaal nestbiotoop zijn voor de
ijsvogel.
Zoogdieren: Het meest prominent aanwezige zoogdier in het studiegebied is momenteel de
bever. Verder is er sprake van hazen, vleermuizen, muizen, reeën, vossen etc. Er is zeer
weinig informatie beschikbaar over de invloed van beide waterbeheersingsscenario’s op
zoogdieren. In het MER (NN, 1995) wordt er wel gesproken over een eventuele negatieve
invloed van het wachtbekkenscenario op zoogdierenaantallen als het water in de
wachtbekkens plots zou stijgen in een cruciale periode, waarbij bepaalde nesten en holen
onder water zouden kunnen lopen en een aantal dieren zouden kunnen verdrinken.
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Amfibieën, reptielen, insecten en ongewervelden: Er is een brede diversiteit aanwezig in het
studiegebied, maar er is geen informatie beschikbaar over het verband met de
waterbeheersingsscenario’s.

5.5.3 Conclusie
Er is geen één op één vergelijking voor biodiversiteit tussen wachtbekken- en natuurontwikkelingsscenario beschikbaar, er zijn ook niet voldoende gegevens om die vergelijking binnen deze studie
zelf te maken. Daarom is het moeilijk om met zekerheid uitspraken te doen over de invloed van
beide scenario’s op de biodiversiteit in het studiegebied. We kunnen wel vermoeden dat een meer
natuurlijk overstromingsregime en algemene vernatting, zoals in het natuurontwikkelingsscenario,
leiden tot het herstel van de natuurlijke waterhuishouding en een toename in biodiversiteit. Ook
het gevoerde beheer heeft een belangrijke invloed op de biodiversiteit in een gebied. We zijn er in
deze case studie vanuit gegaan dat het beheer in beide scenario’s gelijk zou zijn (zie 5.6).

5.6 Parameters die ongewijzigd blijven tussen twee scenario’s
Beheer : Het gevoerde beheer bepaalt voor een groot stuk de aanwezige vegetatie. Voor de
inschattingen wat betreft veranderingen in vegetatie tussen de twee scenario’s zijn we er
van uit gegaan dat in beide scenario’s hetzelfde beheer gevoerd wordt. Deze types beheer
komen het meeste voor in het projectgebied:
Het graslandbeheer ter behoud van de nog resterende graslandvegetaties, is het meest
intensieve beheer in de Dijlevallei. Door een verscheidenheid aan standplaatsen en
gebruiken
zijn
er
verschillende
graslandtypes
aanwezig:
Dottergraslanden,
glanshavergraslanden en kamgrasgraslanden. De percelen worden meestal vanaf eind juni
gemaaid omdat de meeste plantensoorten dan de kans hebben gehad om te bloeien en
zaden te vormen. Daarna worden de percelen nabegraasd door runderen, of worden ze een
tweede maal gemaaid.
Begrazingsbeheer met runderen gebeurt op de drogere percelen, en in nauwe
samenwerking met de lokale landbouwers. In de zeer bloemrijke moerasspirearuigten wordt
aan ruigtebeheer gedaan: Om de 10 jaar wordt er gemaaid en worden opslaande bomen en
struiken verwijderd. Het bosbeheer bestaat vooral uit een nietsdoen-beheer. Er wordt
verwacht dat de aanwezige populieren in de komende 20 jaar spontaan zullen verdwijnen
door een natuurlijke evolutie naar meer gemengde bossen, en door een infectie van
bladroetschimmel (La Rivière, 2006).
Door de hogere grondwaterstand in het natuurontwikkelingsscenario zullen er wel andere
technieken nodig zijn om de beheerswerken uit te kunnen voeren (zie 6.1)
N-belasting grond- en oppervlaktewater: Uit De Becker & De Bie (2013) blijkt dat zowel de Nbelasting voor grond- als voor oppervlaktewater geen wijzigingen heeft ondergaan tussen
1999 en 2003.
Lengte en breedte van de Dijle: Het al dan niet ruimen van de Dijle heeft geen invloed op
deze twee parameters
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Populieren: Sinds de jaren ’90 zijn er steeds meer populieren verdwenen uit de vallei. Dit
heeft o.a. te maken met de aanwezigheid van bladroetschimmel, en staat los van het
gekozen waterbeheersingsscenario.
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6 MKBA
Voor zowel het wachtbekken- als het natuurontwikkelingsscenario worden in dit deel achtereenvolgens kosten en baten van beide scenario’s in beeld gebracht. In deze studie wordt er
geconcentreerd op de verschillen in kosten en baten tussen de twee scenario’s. Er wordt dus eerder
een relatieve MKBA dan een absolute MKBA uitgevoerd. Voor dit laatste zouden voor de twee
scenario’s alle mogelijke kosten en alle mogelijke baten moeten onderzocht en, indien mogelijk,
berekend worden. Dit is echter niet haalbaar binnen het tijdsbestek van deze studie. Bovendien is
een absolute MKBA ook niet nodig voor de doelstelling van dit onderzoek. De onderstaande MKBA
vertrekt dus vanuit een identificatie van de relatieve verschillen in kosten en baten tussen de twee
scenario’s.

Vertrekpunt: Overstromingsbescherming is gelijk in beide scenario’s
Uit modelleringsstudies met de eerste generatie computermodellen bleek dat het wachtbekken- en
natuurontwikkelingsscenario even goed in staat waren Leuven te beschermen tegen
overstromingen (persoonlijke communicatie VMM en Piet De Becker). De basis van deze MKBA is
dan ook dat beide scenario’s een bescherming bieden tegen overstromingen die één keer om de
100 jaar voorkomen (NN, 1995).

6.1 Kosten
De maatschappelijke kosten kunnen opgesplitst worden in twee categorieën: Investeringskosten,
en onderhoud- en beheerkosten. De investeringskosten verwijzen naar kosten voor aanleg van
infrastructuur, of de inrichting van een natuurontwikkelingsgebied. Onderhoud- en beheerkosten
duiden op het onderhoud van infrastructuur, en/of het beheer van het natuurgebied. Aan het einde
van 6.1 wordt een overzichtstabel van de verschillen in kosten tussen beide scenario’s gegeven.

6.1.1 Wachtbekken Egenhoven
Het wachtbekken te Egenhoven stond beschreven in het wachtbekkenscenario, en is ook gebouwd
in het huidige natuurontwikkelingsscenario. Er is dus geen verschil in kosten tussen de twee
scenario’s.

6.1.2 Sedimentvang Egenhoven
In beide scenario’s is er sprake van een sedimentvang achter het wachtbekken van Egenhoven. De
bedoeling van deze sedimentvang is om het overtollige sediment uit het water te halen, zodat het
niet neerslaat in de binnenstad van Leuven, waar het veel moeilijker en duurder zou zijn om het
slib te verwijderen uit de Dijle. Op zich staat de sedimentvang los van de waterbeheersing, maar is
het een manier om de onderhoudskosten voor de ruimingen in Leuven te verlagen. Samengevat
levert deze post geen verschil in kosten tussen beide scenario’s.

6.1.3 Realtime besturing
Voor realtime besturing van de wachtbekkens zijn verschillende metingen nodig om tot een goede
modellering en overstromingsvoorspelling te komen. In beide scenario’s zijn er meerdere
meetpunten nodig om een goed beeld te krijgen van waterpeilen in de Dijle te Leuven. Deze
metingen staan in principe los van het aantal wachtbekkens (drie in het wachtbekkenscenario of
één in het natuurontwikkelingsscenario). Met meerdere wachtbekkens komt er wel een extra kost
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aan de stuw zelf bij. Dit wordt door de VMM (persoonlijke communicatie) ruwweg geschat op
25.000 € per wachtbekken, d.i. 50.000 € extra voor de twee extra wachtbekkens in het
wachtbekkenscenario.

6.1.4 Wachtbekken Neerijse
De kost voor de bouw van een wachtbekken wordt geschat op 1.300.000 €. In het
natuurontwikkelingsscenario is dit wachtbekken niet aanwezig, waardoor het een extra kost is voor
het wachtbekkenscenario.

6.1.5 Wachtbekken Korbeek-Dijle
De kost voor de bouw van een wachtbekken wordt geschat op 1.300.000 €. In het
natuurontwikkelingsscenario is dit wachtbekken niet aanwezig, waardoor het een extra kost is voor
het wachtbekkenscenario. Voor het wachtbekken te Korbeek-Dijle is in het MER geen sedimentvang
voorzien.

6.1.6 Wegbreken sifon
In het natuurontwikkelingsscenario werd tussen 2001 en 2003 500 m Leigracht gedempt en werd
de sifon van de Leigracht onder de IJse te Neerijse weg gebroken. Vervolgens werd de Leigracht
aangesloten op de IJse, die een vijftigtal meter verderop uitmondt in de Dijle. Deze werken
zorgden voor een herstel van de natuurlijke bescherming tegen overstromingen in de komgrond
van Neerijse. Een ruwe schatting levert een extra kost van 30 à 50.000 € op (persoonlijke
communicatie VMM) voor het natuurontwikkelingsscenario t.o.v. het wachtbekkenscenario

6.1.7 Onderhoud slibruiming
Het slib dat wordt opgevangen in de sedimentvang van Egenhoven moet in beide scenario’s
regelmatig verwijderd worden.

6.1.8 Ruiming Dijle
Tot 2000 werd de Dijle jaarlijks gemaaid, werden bomen uit de waterloop verwijderd,… In het
natuurontwikkelingsscenario gebeurt dit niet meer op de meeste stukken van de Dijle omdat het de
bedoeling is om een zo ruw mogelijk rivierkanaal te bekomen zodat het water maximaal vertraagd
wordt alvorens naar Leuven door te stromen.
In het wachtbekkenscenario veronderstellen we een intensiever onderhoudsbeheer van de rivier.
Het onderhoud van de waterloop kost jaarlijks ongeveer 4€ per meter. Met een lengte van 22 km
in het projectgebied, zou dit voor de Dijle neerkomen op 88.000 € per jaar.

6.1.9 Aankoop gronden
De kosten voor de aankoop van gronden zijn niet meegenomen in de MKBA om twee redenen:
Ten eerste bekijkt een MKBA het effect van maatregelen op veranderingen in welvaart. Tenzij de
aankoop van gronden een veranderend landgebruik impliceert (vb landbouwgrond die niet meer
gebruikt kan worden), houdt de verwerving van gronden enkel een inkomenstransfer in en geen
algemene verandering in welvaart van de maatschappij (De Nocker et al., 2005).
Ten tweede is er het specifieke geval van het studiegebied van de Dijlevallei. In het verleden
zouden voor het wachtbekkenscenario alle gronden voorzien voor wachtbekkens aangekocht
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moeten worden. Dit komt neer op ongeveer 330 ha. In het natuurontwikkelingsscenario zijn er
gronden die frequenter gaan overstromen dan één maal om de 25 jaar. Deze gronden zijn
onteigend omdat de verwachte jaarlijkse economische schade aan deze gronden duurder zou zijn
dan de eigenaars eenmalig uit te kopen. Effectief is er zo’n 50-60 ha onteigend. Als we hierbij de
oppervlakte tellen van de Doode Bemde (ongeveer 250 ha), die grotendeels is aangekocht door de
Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, komen we in beide scenario’s aan vergelijkbare
oppervlaktes die aangekocht zouden worden.

6.1.10 Dijken rond waterwinning
De VMW heeft vier waterwinningen in het projectgebied. Deze mogen zeker niet overstromen bij
hoog water omdat dit een nefaste invloed heeft op de kwaliteit van het drinkwater dat er wordt
opgepompt. Daarom is het noodzakelijk om waterwinningen, die gevaar lopen om te overstromen,
uit te dijken. In het natuurontwikkelingsscenario gaat het om één waterwinning bij het
wachtbekken van Egenhoven. In het wachtbekkenscenario zou het gaan om twee waterwinningen
die uitgedijkt moeten worden, nl bij Egenhoven en Neerijse. Deze dijkjes kunnen aan een beperkte
kost van ongeveer 50.000 à 100.000 € per stuk gebouwd worden (persoonlijke communicatie
VMM).
Aangezien in het wachtbekkenscenario een extra dijk moet gebouwd worden, komt dit neer op een
meerkost van 50.000 € à 100.000 € voor dit scenario. Het onderhoud van deze dijken gebeurt door
VMW en wordt geschat op 2 à 3 euro per meter dijk, wat een verwaarloosbaar bedrag is
(persoonlijke communicatie VMM).

6.1.11 Operationele kost wachtbekkens
Omdat er in het wachtbekkenscenario twee extra wachtbekkens zijn t.o.v. het natuurontwikkelingsscenario, zullen ook de operationele kosten hoger zijn. Deze kosten houden o.a. het onderhouden
van de schuiven, infrastructuur en elektronica in. De meerkost voor het wachtbekkenscenario werd
geschat op ongeveer 10.000 € per jaar.

6.1.12 Kosten voor natuurbeheer
Hetzelfde beheer vraagt op de drassigere gronden andere machines en technieken dan op drogere
gronden en zal dus duurder zijn in het natuurontwikkelingsscenario. Om het verschil in
beheerkosten tussen beide scenario’s te berekenen, hebben we ons gericht op de kosten voor het
beheer van graslanden, omdat dit het meest intensieve beheer vergt in het studiegebied. Het
beheer houdt maaien van de graslanden in en eventueel nabegrazen door koeien van de lokale
landbouwers (zie 5.6). Om een grootteorde in verschil van beheerkosten tussen beide scenario’s te
kunnen schatten, hebben we volgende veronderstellingen gemaakt (persoonlijke communicatie Piet
De Becker):

Droge percelen (GLG > 70 cm) hebben een lagere moeilijkheidsgraad om te beheren, worden
eenmaal per jaar gemaaid en worden nadien nabegraasd
Natte percelen (GLG < 70 cm) hebben een hogere moeilijkheidsgraad om te beheren, worden
twee maal per jaar gemaaid en worden niet nabegraasd
Voor de kosten van het maaien (d.i. maaien, afvoeren en verwijderen) hebben we ons gebaseerd
op de gegevens uit Arcadis (2012), waarbij moeilijkheidsgraad 1 (= gemakkelijk te beheren)
overeenkomt met 580 €/ha/maaibeurt en moeilijkheidsgraad 3 (= moeilijk te beheren)
overeenkomt met 1872 €/ha/maaibeurt. Welke oppervlakte in beide scenario’s als droog (GLG >
70 cm) of nat (GLG < 70 cm) wordt geclassificeerd, wordt berekend aan de hand van informatie uit
1999 en 2011 i.v.m. de grondwaterstanden in de Doode Bemde. Dit zijn gemiddeldes van
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verschillende
meetplaatsen.
Voor
1999
(proxy
voor
wachtbekkenscenario)
kunnen
grondwaterstanden per habitattype afgeleid worden uit De Wilde et al. (2001). Voor het
natuurontwikkelingsscenario werd uit gegaan van een algemene stijging van de grondwatertafel
van 20 cm t.o.v. 1999 (zie ook 5.3).
Voor het wachtbekkenscenario bekomen we op deze manier 159 ha droog grasland en 65 ha nat
grasland, wat neerkomt op een totale jaarlijkse beheerkost van 335.580 €. In het
natuurontwikkelingsscenario is er sprake van 125 ha droog grasland en 99 ha nat grasland, met
een totale jaarlijkse beheerkost van 443.156 €. Het verschil in beheerkosten tussen beide
scenario’s bedraagt 107.576 €/jaar meer in het natuurontwikkelingsscenario t.o.v. het
wachtbekkenscenario.
Tabel 10: Samenvatting van de kosten voor het wachtbekken- en natuurontwikkelingsscenario

Kosten wachtbekken

Kosten natuurontwikkeling

GOG Egenhoven

=

GOG Egenhoven

=

Sedimentvang Egenhoven

=

Sedimentvang Egenhoven

=

Realtime besturing

=

Realtime besturing

=

Extra investeringskost realtime
besturing stuw Neerijse en
Korbeek-Dijle

50.000 €

/

/

GOG Neerijse

1.300.000 €

/

/

GOG Korbeek-Dijle

1.300.000 €

/

/

/

/

Wegbreken sifon

30.000
50.000 €

Onderhoud slibruiming

=

Onderhoud slibruiming

=

Onderhoud/ruiming Dijle

88.000 €/jaar

/

=

Aankoop grond wachtbekken

=

Aankoop
overstroming

Dijken rond waterwinning (2/4)

100.000
200.000 €

Operationele kost wachtbekken

10.000 €/jaar

/

/

Natuurbeheer

/

Natuurbeheer

108.000
€/jaar extra

TOTAAL extra kost wachtbekken

2.650.000 à 2.720.000 € - 10.000€ /jr

à

Dijken
(1/4)

rond

gronden

waterwinning

à

=

50.000
100.000 €

à

Op basis van bovenstaande gegevens heeft het wachtbekkenscenario een éénmalige extra kost van
2.650.000 à 2.720.000 €, en een jaarlijkse onderhoudskost die 10.000 € lager is t.o.v. het
natuurontwikkelings-scenario.
Als we de jaarlijkse kosten berekenen voor een tijdshorizon van 30 jaar, met een discontovoet van
4%, bekomen we 180.000 € aan onderhoudskosten in het natuurontwikkelingsscenario. In totaal
kost het wachtbekkenscenario (investerings- en onderhoudskosten) over 30 jaar dan 2.470.000 à
2.540.000 € meer dan het natuurontwikkelingsscenario.
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6.2 Baten
De CICES-BE classificatie van ecosysteemdiensten is overlopen met het doel om de
ecosysteemdiensten te identificeren die verschillen tussen het natuurontwikkelings-scenario en het
wachtbekkenscenario in de Dijlevallei. Enkel die ecosysteemdiensten waar verschillen verwacht
worden tussen de scenario’s worden meegenomen voor de verdere stappen van kwalificatie,
kwantificatie en monetarisering (waar mogelijk, zie Figuur 8) van de verschillen tussen de twee
scenario’s.
(Voor methode in meer detail: zie deel 3)

Figuur 8: Een piramide-aanpak voor een MKBA, bestaande uit 3 stappen

Voor de vergelijking tussen twee scenario’s kan de volledige lijst aan ecosysteemdiensten
opgesplitst worden in drie delen. Enkel met het eerste deel van ecosysteemdiensten zal verder
gewerkt worden in de volgende stappen van de analyse.

Ecosysteemdiensten die (mogelijk) afhankelijk zijn van het gekozen waterbeheersingsscenario
Ecosysteemdiensten die aanwezig zijn in de Dijlevallei, maar onafhankelijk zijn van het
gekozen waterbeheersingsscenario
Ecosysteemdiensten die niet of nauwelijks aanwezig zijn in de Dijlevallei in beide scenario’s
De correcte inschatting van welke ecosysteemdiensten verschillen tussen beide scenario’s is
cruciaal omdat ze de basis vormt van alle verdere stappen in de MKBA. Om de lijst met
ecosysteemdiensten die (mogelijk) afhankelijk zijn van het gekozen scenario op te stellen werd
een desktopstudie aangevuld met participatieve methodes. Het participatief proces houdt drie
aspecten in, nl. een stakeholderanalyse, terugkoppeling met experts en met een klankbordgroep.
De resultaten van de stakeholderanalyse in de Dijlevallei worden besproken in 6.3.
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6.3 Stakeholderanalyse
6.3.1 Methode
(Voor de uitgebreide beschrijving van de methode: zie bijlage 1 en Demeyer, 2013)
Met de informatie uit de stakeholderanalyse in deze case studie willen we aan de hand van lokale
kennis identificeren welke ecosysteemdiensten aanwezig en belangrijk zijn in het studiegebied, als
voorbereiding voor de MKBA, om te vermijden dat bepaalde ecosysteemdiensten over het hoofd
gezien werden (bvb. door enkel een desktop studie uit te voeren). Om deze informatie te
verzamelen, werden 10 interviews gedaan. De respondenten werden geselecteerd enerzijds als
knooppunt van het lokaal communicatief netwerk, d.w.z. een persoon die op meerdere manieren
betrokken is bij het gebied (vb. als bewoner, als vrijwilliger in het natuurgebied en via beroep),
anderzijds werd er bewust gezocht naar personen met tegengestelde visies op het gebied om zo
een diversiteit aan meningen te verzamelen (= ‘purposed sample’). Er werden interviews
afgenomen bij VMM, VMW, HVV, Kajakverhuurder, Lokale natuurvereniging (Vrienden van
Heverleebos en Meerdaalwoud vzw), ANB, lokale landbouwer, bosgroep Dijle-Geteland, IGO Leuven
en VLM. De geïnterviewde personen werden bevraagd als experts met kennis van lokale informatie
om gegevens te verzamelen die via een documentenstudie moeilijker te achterhalen zijn.

6.3.2 Resultaten
Bij 9 van de 10 interviews is gevraagd om kaartjes met verschillende ecosysteemdiensten te
rangschikken volgens onbelangrijk, belangrijk, belangrijker, en in conflict met de waardes die
belangrijk zijn. In een tweede stap werd gevraagd om uit de categorie “belangrijker” 3 kaartjes te
kiezen die als belangrijkst worden gezien. Achteraf werden wegingsfactoren toegekend aan iedere
categorie (0 = 0 punten, + = 1 punt, ++ = 2 punten, +++ = 3 punten). De score voor iedere
ecosysteemdienst werd opgeteld over alle interviews heen (Figuur 9).
Alle respondenten klasseerden de ecosysteemdienst gemotoriseerde recreatie als negatief, allen
zijn ze het er over eens dat dit niet thuis hoort in de Dijlevallei. Tegelijkertijd werd er gezegd dat
dit op dit moment niet aanwezig is. Bio-energie, streekproducten, geneeskrachtige planten, wilde
planten en bessen en plantaardige voeding werd door iedereen geklasseerd als onbelangrijk, d.w.z.
niet aanwezig in het gebied op dit moment.
De vijf belangrijkste ecosysteemdiensten in de Dijlevallei, zoals geïdentificeerd
stakeholders, worden hieronder kort toegelicht:

door de

Habitat voor dieren en planten2 kreeg van alle respondenten een maximale score. Deze
ecosysteemdienst werd en de meeste gevallen samen besproken met typische soorten
omdat deze ecosysteemdiensten voor veel respondenten min of meer gelijkaardig zijn. De
Dijlevallei is erkend als een belangrijk habitat voor allerlei soorten, wat zich ook weerspiegelt
in de aanduiding als habitat- en vogelrichtlijngebied. Het gaat vooral om moerassen, vochtige
graslanden, vochtige bostypes etc, en de bijhorende soorten.
Bescherming tegen overstromingen is de ecosysteemdienst die de kern is van deze case
studie. De Dijlevallei ten zuiden van Leuven wordt gebruikt om grote hoeveelheden water
vast te houden in noodsituaties. Door de verruwing van het rivierkanaal en de oevers van de
2

“Habitat voor dieren en planten” is op zich geen ESD omdat er geen rechtstreeks verband is met menselijke welvaart.
Onrechtstreeks zijn er wel verbanden (vb. hogere recreatiewaarde), maar deze zijn al vervat in andere ESD. Omdat habitat één
van de belangrijkste functies is van de Dijlevallei is dit aspect wel meegenomen in de lijst.
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Dijle, vertraagt het water zodat het langer in de komgronden geborgen blijft, het water
langzamer naar Leuven afvloeit. Momenteel is het natuurreservaat Doode Bemde het meest
verruwd en wordt dit het beste benut bij overstromingen. Deze ecosysteemdienst is zeer
belangrijk in termen van vermeden schade voor Leuven en de campus van de KULeuven.
Over de ecosysteemdienst waterzuivering in de Dijlevallei zijn weinig feiten en cijfers
gekend. Een aantal respondenten vermoeden wel dat deze ecosysteemdienst in belangrijke
mate geleverd wordt door enerzijds de planten in de rivier zelf en anderzijds door de
moerassen en natte gronden in het valleigebied. In ieder geval is de
oppervlaktewaterkwaliteit sterk verbeterd t.o.v. de jaren ’90, wat hoofdzakelijk te wijten is
aan de verminderde vuilvracht.
Onder zachte recreatie verstaan we wandelen en fietsen. In de Doode Bemde wordt er veel
aandacht besteed aan toegankelijkheid voor wandelaars, met ongeveer 9 km aangelegde
wandelpaden. De regio rond het Grootbroek in het zuiden van het projectgebied is sinds 4-5
jaar ontsloten. Ondertussen zijn er ook plannen voor ontsluiting op de terreinen die in
eigendom zijn van ANB. Zachte recreatie wordt vanuit de natuursector gezien als een
belangrijke manier om het draagvlak voor natuurdoelstellingen te vergroten. De laatste jaren
zijn er steeds meer bezoekers aan de Doode Bemde, waardoor de druk op het gebied ook
steeds meer toeneemt. Recent (in september 2012) zijn er twee wandeltellers geplaatst door
de Dienst Onderzoek en Planning van Toerisme Vlaams-Brabant, om het aantal bezoekers
aan de Doode Bemde in kaart te brengen.
Esthetische waarde, therapeutische werking, historisch landschap etc worden door de
respondenten vaak onder één noemer gestoken, als beleving van het landschap. De
Dijlevallei wordt gezien als een voorbeeld voor Vlaanderen van een valleigebied. Vooral het
natuurlijk, meanderend verloop van de rivier, en de afwisseling in landschap worden
geapprecieerd door de respondenten. Het is plaats waar veel mensen tot rust kunnen komen
en kunnen genieten van de schoonheid van de vallei.
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Figuur 9: Prioritering van alle bevraagde ecosysteemdiensten voor de Dijlevallei, door het optellen van alle
scores van de bevraagde stakeholders (n = 9), met gebruik van wegingsfactoren (-1, 0, 1, 2, 3)
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6.3.3 Ecosysteemdiensten die (mogelijk) afhankelijk zijn van
waterbeheersingsscenario
De volgende ecosysteemdiensten zijn meegenomen voor de volgende stappen in de MKBA op basis
van hun belang volgens stakeholders (zie Figuur 9), en mogelijke afhankelijkheid van het
waterbeheersings-scenario volgens desktoponderzoek, expertconsultatie en aftoetsing met de
klankbordgroep.
Regulerende diensten

Opmerking

1.

Waterzuivering
oxygenatie

2.

Regulatie luchtkwaliteit

3.

Vermindering
geluidshinder

van

Vooral bomen zijn functioneel voor deze ecosysteemdienst. Het
is vooral belangrijk hoe dicht de bomen bij de geluidsbron staan,
en hoe breed de vegetatiegordel is. De vegetatie verandert
mogelijks naargelang het gekozen waterbeheersingsscenario.
Dit kan een invloed hebben op deze ecosysteemdienst

4.

Natuurlijke
bescherming
tegen overstromingen en
sedimentregulatie

Bescherming tegen overstroming (vermeden schade) is gelijk in
2 scenario’s (T100 volgens kennis uit jaren ‘90)

Globale
klimaatregulatie
(incl. C-sequestratie)

Verandering van landgebruik kan grote koolstofwinst creëren als
een koolstofarm landgebruik (vb akkerland) wordt omgezet naar
een koolstofrijk landgebruik (vb permanent grasland of bos).
Bomen zijn het meest functioneel voor opslag in vegetatie:
bossen zijn de enige ecosystemen met een belangrijke
bovengrondse koolstof-voorraad. De boomsoortensamenstelling
heeft een grote invloed op de koolstofvastlegging. De vegetatie
verandert
mogelijks
naargelang
het
gekozen
waterbeheersingsscenario. Dit kan een invloed hebben op deze
ecosysteemdienst

5.

en

Afbraak van de aanwezige voedingstoffen door rietland en
waterplanten, bacteriën en micro-organismen, en invertebraten
in waterbodems. De aanwezigheid van vegetatie bevordert
denitrificatie. De vegetatie verandert naargelang het gekozen
waterbeheersingsscenario. Dit kan een invloed hebben op deze
ecosysteemdienst
Voor de regulatie van luchtkwaliteit zijn vooral bomen en
struiken van belang, maar ook andere vegetatietypes.
Afhankelijk van de boomsoort is het vermogen om de
luchtkwaliteit te verbeteren laag, gemiddeld of hoog. De
vegetatie verandert mogelijks naargelang het gekozen
waterbeheersings-scenario. Dit kan een invloed hebben op deze
ecosysteemdienst

De regulatie van sedimentatie is afhankelijk van de
overstromingskenmerken. Bij het wachtbekken-scenario zal
meer sediment in de wachtbekkens opgevangen worden en
bijgevolg minder verspreid over het volledige vallleigebied. De
vegetatie verandert mogelijks naargelang het gekozen
waterbeheersingsscenario. Dit kan een invloed hebben op deze
ecosysteemdienst

Niet alleen in vegetatie kan koolstof worden opgeslagen, maar
ook in de bodem. Hierbij spelen vernatting en vervening een
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belangrijke rol.
Culturele diensten
6.

Recreatie en beleving

Het landschap zal er anders uitzien afhankelijk van het gekozen
waterbeheersingsscenario.
Dit
heeft
een
invloed
op
verschillende culturele diensten. In de analyse is het moeilijk om
de effecten van de verschillende culturele diensten die van
belang zijn volgens de stakeholders (zie Figuur 9) onafhankelijk
van elkaar te bekijken. Deze zullen daarom samen genomen
worden in een analyse naar het effect van het scenario op
recreatie en beleving

7.

Aantrekkelijke
omgeving
voor wonen en werken

De
aanwezigheid
van
een
natuurgebied
heeft
een
prijsverhogend effect op de huizenmarkt. In hoeverre dit anders
zou zijn in het wachtbekkenscenario, moet onderzocht worden.
Deze hangt ook gedeeltelijk samen met de bovenstaande
culturele diensten

6.3.4 Ecosysteemdiensten aanwezig in Dijlevallei, maar onafhankelijk van
waterbeheersingsscenario
Productiediensten

Opmerking

1.

Commerciële gewassen

Op een paar akkers na zijn er amper landbouwgewassen in de
Dijlevallei. Dit is altijd zo geweest omdat de valleigronden te
vochtig zijn voor akkerbouw. In het wachtbekkenscenario zou
dit niet anders geweest zijn omdat de vallei sinds de jaren ’70
werd ingekleurd als natuurgebied en landbouw dus langzaam
uitdoofde. Dit is een autonome evolutie

2.

Commerciële veeteelt en
zuivelproducten

Sinds oudsher worden de vochtige komgronden gebruikt als
weides voor vee. Er is steeds minder commerciële, intensieve
veeteelt in de Dijlevallei o.w.v. de inkleuring als natuurgebied.
Er mag nu niet meer bemest worden in natuurgebied, dit had
ook
niet
gemogen
in
wachtbekkenscenario.
In
de
natuurgebieden gebeurt er nu wel graslandbeheer met runderen
van landbouwers. Deze factoren zijn onafhankelijk van het
gekozen waterbeheersingsscenario.

3.

Gekweekte
vissen

Vroeger waren er kweekvijvers (o.a. Langerodevijver) maar nu
niet meer omdat de viskweek nu hoofdzakelijk op een veel
intensievere manier gebeurt. Dit is een autonome evolutie die
onafhankelijk is van waterbeheersingsscenario’s

4.

Eetbare zoetwaterplanten

Er waren vroeger waterkerskwekers aanwezig in de Dijlevallei.
De productie heeft zuiver water nodig, maar dit staat los van
waterbeheersingsscenario’s.

5.

Drinkwater

Er gebeuren grondwaterwinningen door VMW op verschillende
plaatsen in de vallei. De kwantiteit en kwaliteit van drinkwater
worden niet beïnvloed door waterbeheersingsscenario’s (NN,
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1995)
6.

Genetische bronnen

Het Egenhovenbos is een belangrijk zaadbestand van eiken. Dit
staat echter los van gekozen waterbeheersingsscenario’s, zeker
omdat in Egenhoven in beide scenario’s een wachtbekken is
voorzien.

7.

Voeder voor dieren

Op de weides wordt hooi geproduceerd voor vee. Deze productie
is onafhankelijk van het gekozen waterbeheer

Regulerende diensten
8.

Lokale klimaatregulatie

Het gekozen waterbeheersingsscenario
noemenswaardige invloed op

heeft

hier

geen

Culturele diensten
9.

Jagen en vissen

Uitdovend wegens beleid, autonome evolutie

10.

Educatieve waarde

Momenteel komen er veel scholen uit het Leuvense op educatief
bezoek in de Doode Bemde. Het is niet eenduidig uit te maken
of de educatieve kwaliteiten van het gebied anders zouden zijn
in het geval van het wachtbekkenscenario. Dat wachtbekkens
ook een educatieve waarde kunnen hebben, wordt aangetoond
door de vele schoolbezoeken aan bvb Schulensmeer en het
Webbekoms broek. In samenspraak met de klankbordgroep is
overeen gekomen dat er geen noemenswaardig verschil te
verwachten valt in educatieve waarde tussen de twee scenario’s

6.3.5 Ecosysteemdiensten niet of nauwelijks aanwezig in Dijlevallei
Zie bijlage 3 voor een volledig overzicht
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7 Ecosysteemdiensten die mogelijks afhankelijk zijn van
het gekozen waterbeheersingsscenario
Voor iedere ecosysteemdienst die geselecteerd is voor verder onderzoek op basis van
bovenstaande tabellen bekijken we in detail in welke mate ze beïnvloed wordt door het gekozen
waterbeheersingsscenario. Alle berekeningen zijn gebaseerd op de nieuwe versie van de
natuurwaardeverkenner (Liekens et al., 2013), tenzij anders vermeld.

7.1 Koolstofvastlegging
Door het opslaan van atmosferische CO2 in bodem en vegetatie is er minder bijdrage aan de
atmosfeer en dus aan de klimaatopwarming.
In de bodem wordt niet-gemineraliseerde koolstof uit dood plantenmateriaal opgeslagen. Hoe groot
de C-opslag is, is afhankelijk van landgebruik en hydrologie. Hoe natter de bodem, hoe meer C
wordt vastgehouden. Op die manier leidt vernatting tot een grotere C-voorraad en drainage tot
minder C-opslag in de bodem. Ook de ontwikkelingstijd speelt een belangrijke rol: Er wordt steeds
meer C opgeslagen door heen de tijd, wat vooral van belang is bij permanent natte bodems.
Zodoende horen moerassen en historische veenbodems tot de belangrijkste C-opslagplaatsen.
Opslag in biomassa is vooral van belang in bossen omdat hier een grote en langdurige C-opslag
plaatsvindt. Bij andere vegetatie met een kortere levensduur gaat het om een tijdelijke opslag,
waarbij de C terug vrij gegeven wordt wanneer de plant sterft.

7.1.1 C-opslag in bodem
Benodigde info:

1. Voor moerassen en moerasbossen
Leeftijd van het habitat
Watertafel permanent of fluctuerend
2. Voor alle andere ecosystemen (akker, weiland & grasland, bos)
Bodemtextuur
GHG en GLG per vegetatietype
1. Moerassen en moerasbossen
Bij de berekening van C-opslag in de bodem bij zoetwaterhabitats, houden we rekening met
moerassen en moerasbossen (moerasspirea en elzenbroekbos) en riet. Bij de moerassen en
moerasbossen staat het grondwater lager tijdens de zomer in beide scenario’s. Bij rietvegetatie
staat het water continu hoog in beide scenario’s (Persoonlijke communicatie Piet De Becker). Het
verschil in oppervlaktes van deze vegetatietypes tussen beide scenario’s zal dus een verschil
maken in C-opslag. In het natuurontwikkelingsscenario is er 46 tot 57 ha meer moeras en
moerasbos dan in het wachtbekkenscenario (afhankelijk van 30% of 70% invloed op vegetatie door
overstromingen in wachtbekkens, zie 5.4.1). In het natuurontwikkelingsscenario is er bovendien 21
ha meer riet dan in het wachtbekkenscenario.
Ook de leeftijd van het zoetwaterhabitat is van belang. Hier hebben we enkel gekeken naar het
verschil tussen de twee scenario’s, d.w.z. dat de extra oppervlakte zoetwaterhabitat in het
natuurontwikkelingsscenario ongeveer 10 jaar oud is.

www.inbo.be

Kosteneffectief werken met natuur: Ecologische vs
technologische oplossingen

53

Kwantitatieve schatting
Wanneer we dit uitrekenen met de natuurwaardeverkenner, bekomen we jaarlijks tussen
de 281 en 326 ton C die extra wordt opgeslagen in natuurontwikkelingsscenario in het
volledige studiegebied van ongeveer 650 ha.

Monetaire waardering
De monetaire waarde van C-opslag in de bodem wordt geschat op 220 €/ton koolstof. Dit
levert de resultaten in onderstaande tabel op voor het verschil in C-opslag in de bodem van
moerassen en moerasbossen tussen beide scenario’s voor het volledige studiegebied
Lage
(€/jaar)
Natuurontwikkelingsscenario

schatting

61.759 extra

Hoge
(€/jaar)

schatting

71.850 extra

2. C-opslag in bodem voor alle andere ecosystemen
De bodem in de Dijlevallei bestaat uit leem (Bodemtextuur A).
Er is informatie uit 1999 en 2011 i.v.m. de grondwaterstanden in de Doode Bemde. Dit zijn
gemiddeldes van verschillende meetplaatsen. Voor 1999 (proxy voor wachtbekkenscenario) kunnen
grondwaterstanden per habitattype afgeleid worden uit De Wilde et al. (2001). Voor het
natuurontwikkelingsscenario werd uit gegaan van een algemene stijging van de grondwatertafel
van 20 cm t.o.v. 1999 (zie 5.3)
De relevante vegetatietypes voor C-opslag in vegetatie zijn in de Dijlevallei graslanden en bossen
(uitgezonderd moerasbossen, d.i. elzenbroekbos, die in de vorige paragraaf al is mee genomen)

Kwantitatieve schatting
Voor wachtbekkenscenario
Door de vegetatietypes per grondwaterstand in te vullen in de formules uit de
natuurwaardeverkenner, bekomen we volgende schattingen voor C-opslag in de bodem:
Lage schatting (ton C)

Hoge schatting (ton C)

Grasland

29.027

32.655

Bos

9.908

12.593

Totaal

38.935

45.248

Er wordt geschat dat jaarlijks 2.5% van deze totale hoeveelheid wordt opgeslagen in de
bodem:
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Lage schatting (ton C/jaar)

Hoge schatting (ton C/jaar)

Grasland

726

816

Bos

248

315

Totaal

974

1.131

Voor natuurontwikkelingsscenario
Door de vegetatietypes per grondwaterstand in te vullen in de formules uit
natuurwaardeverkenner, bekomen we volgende schattingen voor C-opslag in de bodem:
Lage schatting (ton C)

Hoge schatting (ton C)

Grasland

35.480

37.876

Bos

13.923

16.477

Totaal

49.503

54.353

de

Er wordt geschat dat jaarlijks 2.5% van deze totale hoeveelheid wordt opgeslagen in de
bodem:
Lage schatting (ton C/jaar)

Hoge schatting (ton C/jaar)

Grasland

887

947

Bos

348

412

Totaal

1.235

1.359

Verschil tussen beide scenario’s
Als we de totale jaarlijkse C-opslag in de bodem voor beide scenario’s vergelijken, bekomen we
een verschil van 228 tot 262 ton C/jaar die wordt opgeslagen in het natuurontwikkelingsscenario
t.o.v. het wachtbekkenscenario, en dit voor het volledige studiegebied van 650 ha.

Monetaire waardering
De monetaire waarde van C-opslag in de bodem wordt geschat op 220 €/ton koolstof.

Lage
(€/jaar)
Natuurontwikkelingsscenario
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3. Samenvatting C-opslag in bodem
In de verschillende ecosystemen (moerassen, moerasbossen en andere) samen wordt voor het
volledige studiegebied in het natuurontwikkelingsscenario jaarlijks tussen de 542 en 554 ton
koolstof extra opgeslagen in de bodem t.o.v. het wachtbekkenscenario. Monetair betekent dit een
jaarlijkse meeropbrengst tussen 111.834 en 129.432 € voor het natuurontwikkelingsscenario.
Over een tijdshorizon van 30 jaar, met een discontovoet van 4% komt dit overeen met een bedrag
tussen de 2.011.191 en 2.327.668 € extra.
De hogere C-opslag in de bodem in het natuurontwikkelingsscenario is enerzijds te wijten aan een
grotere oppervlakte aan moerassen, en anderzijds aan een algemeen hogere grondwaterstand dan
in het wachtbekkenscenario.

7.1.2 C-opslag in vegetatie
Benodigde info:

Aantal ha ecosystemen
Klasses van boomsoorten in Dijlevallei volgens natuurwaardeverkenner: Eik (Eiken-haagbeuk
in BWK, waarvan 95% eik is en 5% haagbeuk. Enkel de dominante soort moet meegenomen
worden voor de berekening), gemengd loofhout en gemengd naaldhout. Populieren zijn niet
meegenomen in de berekeningen omdat het verdwijnen van de populier uit de Dijlevallei
een autonome evolutie is (zie 5.6)
Bodemtextuur, drainageklasse en profielontwikkeling
Aan de hand van kaarten uit 1999 (De Wilde et al., 2001) als referentie voor het wachtbekkenscenario, en kaarten uit 2011 (BWK) als referentie voor het natuurontwikkelingsscenario, konden
de oppervlaktes met bijhorende klassen boomsoorten worden afgeleid. Deze informatie werd
samen gelegd met informatie i.v.m. bodemtextuur, drainageklasse en profielontwikkeling. Voor
1999 werd deze informatie gehaald uit de bodemkaart. We veronderstellen dat de bodemtextuur
en profielontwikkeling gelijk zijn tussen de twee scenario’s en enkel de drainageklasse verschilt.
Net als bij de berekening van C-opslag in de bodem, zijn we er van uit gegaan dat in het
natuurontwikkelingsscenario de GHG en GLG gemiddeld 20 cm gestegen zijn (zie deel 5.3). De
gegevens werden ingevoerd in de natuurwaardeverkenner, en dit leidde tot volgende resultaten:

Kwantitatieve waardering
Boomsoort

WB (kg C/jaar)

NOW (kg C/jaar)

Eik

65.408

53.550

Gemengd loofhout

226.011

156.503

Gemengd naaldhout

17.724

11.599

Totaal

309.142

221.653
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Als we de totale jaarlijkse C-opslag in de vegetatie voor beide scenario’s vergelijken, bekomen we
een verschil van 87 ton C/jaar die wordt opgeslagen in het wachtbekkenscenario t.o.v. het
natuurontwikkelingsscenario, en dit voor het volledige studiegebied.

Monetaire waardering
De monetaire waarde van C-opslag in vegetatie wordt geschat op 220 €/ton koolstof. Met 87 ton
C/jaar, is de extra waarde van de C-opslag in vegetatie in het wachtbekkenscenario 19.248 €/jaar
t.o.v. het natuurontwikkelingsscenario voor het volledige studiegebied.

Samenvatting C-opslag in vegetatie
In het wachtbekkenscenario wordt jaarlijks 87 ton koolstof extra opgeslagen in de vegetatie
t.o.v. het natuurontwikkelingsscenario. Monetair betekent dit een jaarlijkse meeropbrengst van
19.248 € voor het wachtbekkenscenario voor het volledige studiegebied. Over een tijdshorizon
van 30 jaar, met een discontovoet van 4% komt dit overeen met een bedrag van 346.151 €
extra.
C-opslag in vegetatie in hoofdzakelijk afhankelijk van bomen. Er is voor beide scenario’s geen
verschil in beboste oppervlakte (zie 5.4.3), maar wel in grondwaterstanden. Volgens de tabellen
van de natuurwaardeverkenner wordt er meer koolstof opgeslagen in bomen die op drogere
gronden staan, zoals hier het geval is in het wachtbekkenscenario.

7.2 Waterkwaliteit: denitrificatie
Denitrificatie is de omzetting van nitraat (NO3-) naar stikstof (N2), dat ontsnapt naar de lucht. Dit
gebeurt door bacteriën via enkele chemische omzettingen. De baat die deze ecosysteemdienst
levert, is de bijdrage aan een betere waterkwaliteit
In de natuurwaardeverkenner wordt de berekening voor denitrificatie opgesplitst in 1. Moeras met
duidelijke aan- en afvoer van water, 2. Stromend water, 3. Oeverzone en 4. Terrestrische, natte
ecosystemen.
We beschouwen een tijdelijke overstroming van een gebied als een moeras met duidelijke aan- en
afvoer van het water (1). Oeverzones (3) zijn niet meegenomen in onderstaande berekening
omdat dit in dit geval een dubbeltelling zou impliceren met terrestrische, natte ecosystemen (4).

1. Tijdelijke overstromingen
Voor dit type zijn volgende parameters van belang:
Oppervlakte van het gebied
Debiet van het inkomende water in l/s OF verblijftijd in jaar
Gemiddelde diept van het water in m
N-belasting van het water in mg N/l
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Berekening voor wachtbekkenscenario
Uit MER (NN, 1995) hebben we gegevens over verblijftijd, volumes en diepte van het water
voor overstromingen in wachtbekkens voor overstromingen in verschillende retourperiodes.
Omdat we de MKBA uitvoeren voor een periode van 30 jaar, beschouwen we hier T5, T10
en T25. Bij deze retourperiodes wordt het noodbekken van Korbeek-Dijle niet in gebruik
genomen, en beschouwen we dus enkel de wachtbekkens van Egenhoven en Neerijse.
Om het % N-verwijdering te berekenen, gebruiken we de Seitzingerformule
% N-verwijdering = 88 * (diepte in m/verblijftijd in jaar)-0,368

We bekomen volgende resultaten door de gegevens voor diepte en duur van
overstromingen in te vullen voor de relevante wachtbekkens en retourperiodes (zie 5.1)
% N-verwijdering
retourperiode

WB Egenhoven

WB Neerijse

T5

13,78

T10

13,37

23,17

T25

13,56

23,98

Rekening houdend met een N-belasting van 5,7 mg N/l (De Wilde et al., 2001) in het
oppervlaktewater en de gekende volumes overstromingswater bij verschillende
retourperiodes, bekomen we volgende absolute N-verwijdering per wachtbekken en per
retourperiode:

kg N-verwijdering
retourperiode

WB Egenhoven

WB Neerijse

T5

188

T10

373

114

T25

685

725

Bovenstaande berekening van N-verwijdering gaat uit van een jaarlijkse overstroming,
maar de overstromingen zouden om de 5, 10 of 25 jaar plaatsvinden. Over een periode van
30 jaar zou in het wachtbekkenscenario dus in totaal 4284 kg N verwijderd worden door
de overstromingen in de wachtbekkens.

Natuurontwikkelingsscenario
Voor dit scenario berekenen we apart de denitrificatie bij overstromingen in de komgronden
van de Doode Bemde en in het wachtbekken van Egenhoven. Dit gebeurt aan de hand van
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registreerde meetgegevens van de periode 2008-2012 en een aantal ruwe schattingen (zie
deel 5.1)
Komgronden Doode Bemde:
% N-verwijdering = 88 * (diepte in m/verblijftijd in jaar)-0,368
Met gemiddelde diepte van 0,16 m en gemiddelde verblijftijd van 4 dagen
% N-verwijdering = 32,98%
Om de absolute N-verwijdering te berekenen hebben we de volgende gegevens
nodig: N-belasting van het oppervlaktewater (5,7 mg N/l zie 5.6) en de volumes
overstromingswater. Het volume overstromingswater is ruw geschat door de
oppervlakte van de komgronden (50 ha, zie deel 5.1) te vermenigvuldigen met de
gemiddelde diepte van het water bij overstromingen (0,16 m). Er zijn in een
periode van 4 jaar 22 overstromingen gemeten in de komgronden. Al deze
gegevens leveren ons een absolute N-verwijdering bij overstromingen in de
komgronden van de Doode Bemde, over een periode van 30 jaar van 24.812 kg N.

Wachtbekken Egenhoven:
% N-verwijdering = 88 * (diepte in m/verblijftijd in jaar)-0,368
Met gemiddelde diepte van 0,94 m en gemiddelde verblijftijd van 2 dagen
% N-verwijdering = 13,31%
Het volume overstromingswater in het wachtbekken is ruw geschat door de
oppervlakte van het wachtbekken (72 ha, zie deel 5.1) te vermenigvuldigen met de
gemiddelde diepte van het water bij overstromingen (0,94 m). Er zijn in een
periode van 4 jaar 12 overstromingen gemeten in de komgronden (zie deel 5.1). Al
deze gegevens leveren ons een absolute N-verwijdering bij overstromingen in het
wachtbekken van Egenhoven, over een periode van 30 jaar van 46.294 kg N.
Opm: In zowel het wachtbekken- als natuurontwikkelingsscenario is er een
wachtbekken te Egenhoven, maar de mate van denitrificatie verschilt tussen beide
scenario’s. Dit is te verklaren door een verschillend gebruik van hetzelfde
wachtbekken: In het wachtbekkenscenario zou het wachtbekken te Egenhoven het
eerste wachtbekken zijn dat gevuld wordt bij noodsituaties. In het
natuurontwikkelingsscenario is het de bedoeling dat het wachtbekken pas zou
gevuld worden wanneer de natuurlijke vallei verzadigd is. Sinds de ingebruikname
in 2006 is het wachtbekken te Egenhoven echter veel vaker gevuld geworden dan
oorspronkelijk voorzien. De besturing van het wachtbekken wordt momenteel nog
verder
geoptimaliseerd.
De
bovenstaande
berekening
voor
het
natuurontwikkelingsscenario is gebaseerd op de gemeten gegevens sinds 2006
waarin het wachtbekken meerdere malen is gevuld, en er dus een hogere waarde
voor denitrificatie wordt bekomen dan in het wachtbekkenscenario.

In het natuurontwikkelingsscenario leiden de overstromingen in de komgronden van
Neerijse en het wachtbekken in Egenhoven samen tot een denitrificatie van 71.106 kg N
over 30 jaar.
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Verschil tussen beide scenario’s
De denitrificatie tijdens overstromingen bedraagt in het natuurontwikkelingsscenario
66.822 kg N meer dan in het wachtbekkenscenario, gedurende een periode van 30 jaar.
Om de monetaire waarde van denitrificatie te berekenen, wordt gebruik gemaakt van een
lage schatting (5€/kg N) en een hoge schatting (74 €/kg N). In monetaire waarde komt het
verschil dan neer op een bedrag tussen 194.015 € en 2.871.422 € extra in het
natuurontwikkelingsscenario over 30 jaar, rekening houdend met een discontovoet van 4%.

2. Stromend water (bodem van de Dijle)
De Dijle is gemiddeld 14 m breed en heeft een lengte van 22 km in het projectgebied. Het
al dan niet ruimen van de Dijle kan een invloed hebben op zowel de gemiddelde diepte als
het debiet van de Dijle. We veronderstellen een gelijk debiet voor beide scenario’s en
stellen dit op 7,75 m³/s, het berekende gemiddelde debiet uit 2011. Qua diepte is het
waterpeil in de Dijle in het natuurontwikkelingsscenario 10 cm dieper dan in het
wachtbekkenscenario (zie ook 5.2).. We veronderstellen het nulpunt van de peilschaal op
ongeveer 26 m TAW ter hoogte van de Reigerstraat in Oud-Heverlee, wat een peil van 55
cm oplevert in het wachtbekkenscenario, en 65 cm in het natuurontwikkelingsscenario.
Deze gegevens kunnen ingevuld worden in de Seitzinger formule om de N-retentie te
berekenen:
Oppervlakte waterlooptraject = 14m * 22.000m = 30,8 ha
voor het wachtbekkenscenario:
Volume waterlooptraject =14m * 22.000m * x 0,55 m = 169.400 m³
Debiet 7,75 m³/s = 20.091.863 m³/maand
Verblijftijd = volume/debiet = 0,0084 maand
Retentie% = 23,4 * (verblijftijd)0,204 = 8,83 %

voor het natuurontwikkelingsscenario:
Volume waterlooptraject =14m * 22.000m * x 0,65 m = 200.200 m³
Debiet 7,75 m³/s = 20.091.863 m³/maand
Verblijftijd = volume/debiet = 0,0100 maand
Retentie% = 23,4 * (verblijftijd)0,204 = 9,14 %

Voor een gemiddelde nitraatbelasting van 5,7 mg N/l in het oppervlaktewater van de Dijle
(De Wilde et al., 2001), geen verschil tussen beide scenario’s, zie 5.5) werd de jaarlijkse
absolute N-verwijdering berekend voor beide scenario’s
voor het wachtbekkenscenario:
Absolute retentie per liter = 5,7 mg N/l * 8,83% = 0,50 mg N/l
Jaarlijks debiet = 7750 l/s *3600 s * 24u *360 dagen
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Absolute retentie per jaar = 121.388 kg N/jaar

voor het natuurontwikkelingsscenario:
Absolute retentie per liter = 5,7 mg N/l * 9,14% = 0,52 mg N/l
Jaarlijks debiet = 7750 l/s *3600 s * 24u *360 dagen
Absolute retentie per jaar = 125.596 kg N/jaar

Het verschil in denitrificatie in stromend water bedraagt dus 4208 kg N/jaar meer in het
natuurontwikkelingsscenario, voor de volledige lengte van de Dijle in het studiegebied.
Om de monetaire waarde van denitrificatie te berekenen, wordt gebruik gemaakt van een
lage schatting (5€/kg N) en een hoge schatting (74 €/kg N). Monetair komt het verschil in
denitrificatie uit op een bedrag tussen 21.040 en 311.397 €/jaar in het voordeel van het
natuurontwikkelingsscenario.

3. Terrestrische, natte ecosystemen.
We beschouwen hier het volledige gebied, zonder open waters, voor de periodes dat er
geen overstromingen zijn. De denitrificatie tijdens overstromingen is berekend in punt 1
(tijdelijke overstromingen).
Voor het berekenen van de denitrificatie in terrestrische, natte ecosystemen, zijn volgende
parameters benodigd:

Bodemtextuur
Gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand
N-belasting in mg N/l van het inkomende grondwater
Qua bodemtextuur gaat het in beide scenario’s hoofdzakelijk om leemgrond (A) (Bron:
geoloket)
De grondwaterstanden uit 1999 en 2011 worden gebruikt voor het wachtbekkenscenario en
natuurontwikkelingsscenario, respectievelijk (zie 5.3). Voor het wachtbekkenscenario is
GHG 19 cm en GLG 91 cm onder het maaiveld. In het natuurontwikkelingsscenario
bedragen de waardes voor GHG 10 cm en voor GLG 74 cm onder het maaiveld.
De N-belasting van het grondwater bedraagt ongeveer 2,5 mg/l (= 0,0025 kg/m³) (De
Wilde et al., 2001) en is in ieder geval gelijk voor beide scenario’s (zie 5.5)
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Aan de hand van de tabellen in de natuurwaardeverkenner en bovenstaande informatie
kunnen we volgende waardes berekenen:

Potentiële
denitrificatie

Wachtbekkenscenario

Natuurontwikkelingsscenario

45%

55%

Aanvoer
grondwater

m³/dag per ha

40

50

Oppervlakte
terrestrisch

Ha

550

530

N-belasting

kg N/m³

0,0025

0,0025

Voor het wachtbekkenscenario:
0,0025 kg N/ha *45% * 40 m³/dag.ha = 0,045 kg N/dag*ha
De terrestrische ecosystemen in de Dijlevallei onder het wachtbekkenscenario
verwijderen 0,045 * 360 dagen * 550 ha = 8910 kg N/jaar
Voor het natuurontwikkelingsscenario:
0,0025 kg N/ha *55% * 50 m³/dag.ha = 0,0688 kg N/dag.ha
De terrestrische ecosystemen in de Dijlevallei onder het wachtbekkenscenario
verwijderen 0,0275 * 360 dagen * 530 ha = 13.121 kg N/jaar

Het verschil in denitrificatie in terrestrich gebied bedraagt dus 4703 kg N/jaar meer in het
natuurontwikkelingsscenario, voor het volledige studiegebied.
Om de monetaire waarde van denitrificatie te berekenen, wordt gebruik gemaakt van een
lage schatting (5€/kg N) en een hoge schatting (74 €/kg N). Monetair komt het verschil in
denitrificatie uit op een bedrag tussen 23.513 en 347.985 €/jaar in het voordeel van het
natuurontwikkelingsscenario.

4. Samenvatting denitrificatie
In onderstaande tabel wordt samengevat wat de bijdrage aan denitrificatie is van de drie
verschillende systemen, voor zowel het wachtbekken- als het natuurontwikkelingsscenario, over
een periode van 30 jaar en voor het volledige studiegebied.
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WB (ton N over 30 jaar)
Tijdelijke overstromingen
Stromend water
Terrestrische ecosystemen
Totaal

NOW (ton N over 30 jaar)

4,2

71

3.642

3.768

267

394

3.913

4.233

In het natuurontwikkelingsscenario wordt in totaal over 30 jaar 320 ton stikstof extra
gedenitrificeerd t.o.v. het wachtbekkenscenario. Monetair betekent dit over een tijdshorizon van 30
jaar, met een discontovoet van 4%, een meeropbrengst tussen 951.046 en 14.075.403 € voor
het natuurontwikkelingsscenario.
Op elk van de onderzochte aspecten van denitrificatie, scoorde het natuurontwikkelingsscenario
hoger dan het wachtbekkenscenario. Dit is te wijten aan de grotere oppervlaktes die overstromen
bij piekgebeurtenissen, het hogere peil in de Dijle en de algemeen hogere grondwaterstand in het
natuurontwikkelingsscenario.

7.3 Luchtkwaliteit
Vegetatie kan op twee manieren een positieve invloed hebben op de luchtkwaliteit: Enerzijds
worden bepaalde polluenten zoals ozon, stikstofoxiden, etc gefilterd. Anderzijds wordt fijn stof af
gevangen via de bladeren. Fijn stof is verantwoordelijk voor een groot aandeel van de ziektelast
veroorzaakt door milieuverontreiniging. Over de filtering en effecten van eerstgenoemde polluenten
is nog weinig geweten. Dit effect wordt bijgevolg niet verder berekend in deze studie.
De bijdrage aan een betere luchtkwaliteit wordt berekend aan de hand van parameters voor
verschillende vegetatieklasses. In onderstaande tabel worden de relevante aanwezige
vegetatieklasses weergegeven voor beide scenario’s, samen met de vegetatietypes zoals
weergegeven in 5.4. Voor het wachtbekkenscenario zijn twee mogelijkheden uitgewerkt: Eén
waarbij 30% van de vegetatie invloed ondervindt van overstromingen in het wachtbekken, en één
waarbij 70% invloed ondervindt van overstromingen in het wachtbekken (zie 5.4.1). Deze
gegevens zijn ingevuld in de natuurwaardeverkenner.

Vegetatie-klasse
(volgens
natuurwaardeverkenner)

Vegetatietype
5.4)

bloemen
soortenrijke
graslanden en weiland

loofbossen met ondergroei
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(zie

Opp Natuurontw
(ha)

WB min
(ha)

WB max
(ha)

Kamgras-, Beemgrasraaigras glanshaveren dottergraslanden,
grote zeggenvegetatie

266

310

331

Elzen-essen,
eikenhaagbeuk,
elzenbroek,
ruigte
elzen,
loofen
naaldhoutaanplanten,

160

160

160

Kosteneffectief werken met natuur: Ecologische vs
technologische oplossingen

63

struweel
Riet

Riet

31

10

10

Water

Open water

50

50

50

overige moerassen

Moerasspirea

89

43

32

Akkerland

Akker

32

40

40

Kwantitatieve waardering
Omdat er onzekerheden zijn in de literatuur m.b.t. de hoeveelheden fijn stof die verschillende
vegetatietypes afvangen, wordt een minimum en een maximum schatting gedaan. Dit levert
volgende resultaten op:
kg
fijn
min/jaar

stof

kg
fijn
max/jaar

natuurontwikkelingsscenario

14.329

28.819

wachtbekkenscenario 30%

13.870

27.768

Wachtbekkenscenario 70%

14.050

28.128

stof

Het natuurontwikkelingsscenario vangt jaarlijks dus minimaal 279 kg en maximaal 1051 kg
fijn stof meer af dan het natuurontwikkelingsscenario, en dit voor het volledige studiegebied.

Monetaire waardering
Er wordt gerekend met een eenheidskost van 54 €/kg fijn stof, wat overeenkomt met de vermeden
kost voor gezondheidsschade in landelijk gebied. In monetaire waarde levert het
natuurontwikkelingsscenario jaarlijks dus minimaal 15.085 € en maximaal 56.749 € meer
vermeden kosten op dan het wachtbekkenscenario.

Samenvatting afvangen fijn stof
In het natuurontwikkelingsscenario wordt jaarlijks tussen de 279 en 1051 kg fijn stof extra
afgevangen t.o.v. het wachtbekkenscenario. Monetair betekent dit een jaarlijkse meeropbrengst
tussen 15.085 € en 56.749 € voor het natuurontwikkelingsscenario. Over een tijdshorizon van 30
jaar, met een discontovoet van 4% komt dit overeen met een bedrag tussen de 271.284 en
1.020.558 € extra voor het volledige studiegebied.
Voor het afvangen van fijn stof spelen vooral bomen een belangrijke rol. De beboste oppervlaktes
zijn echter gelijk in beide scenario’s, zoals besproken in 5.4.3. Het verschil tussen beide scenario’s
is dus eerder te wijten aan de verschillende oppervlaktes in andere vegetatietypes, zoals
moerassen.

www.inbo.be

Kosteneffectief werken met natuur: Ecologische vs
technologische oplossingen

64

7.4 Vermindering van geluidshinder
Geluidshinder vormt een belangrijke verstoring van de leefomgeving, en dan vooral door
geluidshinder van verkeer en vervoer. De bodem kan in meer of mindere mate geluiden
absorberen, maar ook vegetatie kan dempend werken. Vegetatie heeft bovendien een positief
psychologisch effect wanneer ze de geluidsbron afschermt van het zicht.
De regio rond de Dijlevallei is een druk bewoond gebied. De belangrijkste bron van geluidshinder is
de E40, die dwars door de vallei loopt. Als we kijken op onderstaande geluidskaart (Figuur 10),
zien we dat het studiegebied binnen de geluidscontouren (witte streep) ligt. Als we bekijken welke
woningen binnen deze geluidscontouren liggen, én baat kunnen hebben bij geluidsbuffering door
het studiegebied (d.w.z. woningen die maximaal een hoek van 70° vormen met het studiegebied
t.o.v. de geluidsbron, zie zwarte lijnen op Figuur 10), dan zien we geen bewoning in het stuk dat
door natuur geluid zou kunnen verminderen, enkel het tankstation is hierin aanwezig. Deze
ecosysteemdienst is dus voor beide scenario’s niet van toepassing in deze case studie, wat betreft
geluidshinder voor inwoners.

Figuur 10: Geluidskaart met de E40 als bron van geluidshinder rond de Dijlevallei. De witte lijn geeft de breedte
van de E40 binnen de Dijlevallei weer. De zwarte lijnen vormen een hoek van 70° met de witte lijn
om de geluidscontouren aan te duiden van woningen die baat zouden hebben bij vermindering van
geluidshinder door vegetatie.

Omdat het studiegebied een belangrijke locatie voor recreatie is, en deze recreanten wel
geluidshinder kunnen ondervinden van de E40, hebben we de vegetatie rond de E40 vergeleken
tussen beide scenario’s. In beide gevallen zijn de beboste oppervlaktes rond de bron van
geluidshinder gelijkaardig, en wordt dus ook geen verschil in geluidshinder voor de recreanten
verwacht tussen beide scenario’s.
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7.5 Regulatie van sedimentatie
Regulatie van sedimentatie is een baat voor mensen wanneer baggerkosten vermeden worden. De
Dijle is een onbevaarbare waterloop, dus baggeren voor scheepvaart is niet nodig. Het is wel
cruciaal dat de sliblaag van de Dijle in het centrum van Leuven de afvoercapaciteit van de
waterloop niet beperkt gezien dit de kans op overstromingsschade in Leuven doet toenemen. Door
herstel van het natuurlijke overstromingsregime is de inschatting dat de hoeveelheid sediment die
in de volledige vallei afgezet wordt groter dan in het wachtbekkenscenario. Hierdoor treedt minder
sedimentatie op in de sedimentvang afwaarts het GOG en in Leuven. Dit zorgt voor lagere kosten.
Een goede berekening hiervan is momenteel niet mogelijk.
In opdracht van VMM wordt momenteel gewerkt aan een sedimentmodel waarbij deze berekening
in de toekomst mogelijk wel haalbaar is.

7.6 Beleving en recreatie
Om het verschil in belevings- en recreatiewaarde tussen beide scenario’s te bepalen, werd een
onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de KULeuven (Coucke, 2013). De methode die
hiervoor gebruikt werd, is de uitgedrukte voorkeursmethode (zie 3.2.3). Er werd een online
enquête
opgesteld
met
vragen
over
de
voorkeur
voor
het
wachtbekkenof
natuurontwikkelingsscenario, en socio-demografische vragen. Om de voorkeur voor een bepaald
scenario te achterhalen werd een fiche opgesteld in samenspraak met experts, waarin de twee
scenario’s tegenover elkaar worden geplaatst (zie bijlage 4). Op deze fiches worden vijf
eigenschappen van de scenario’s weergegeven, nl. kenmerken van oevers en dijken, biodiversiteit,
soort overstromingsgebied, waterkwaliteit en landschap). We zijn er in deze studie vanuit gegaan
dat de toegankelijkheid van het gebied in beide scenario’s gelijk zou zijn. Aan de respondenten
werd gevraagd aan te duiden welke van beide scenario’s hun voorkeur had. Vervolgens werd in
twee stappen gevraagd welk bedrag ze bereid zouden zijn om maandelijks te betalen om het
scenario van hun voorkeur te behouden of te bekomen.
Om data te verzamelen werden 3000 flyers met een link naar de enquête in de brievenbussen van
bewoners rond de Dijlevallei gestoken, en werd de link via e-mail naar 300 à 350 mensen door
gestuurd. Uiteindelijk vulden 332 mensen de enquête volledig in, waarvan 88,5% het gebied ook
kende. 77% Van de respondenten verkiest het natuurontwikkelingsscenario te behouden, terwijl
23% bereid is te betalen om over te schakelen naar het wachtbekkenscenario. In de tweede
categorie is de gemiddelde betalingsbereidheid 1,5 € per maand en per gezin om om te schakelen,
maar dit resultaat is niet significant. In de eerste categorie willen de respondenten gemiddeld 8 €
per maand en per gezin (p < 0,05) betalen om het natuurontwikkelingsscenario te behouden,
met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 4,14 tot 11,89 €/maand/gezin. Als we dit bedrag
vermenigvuldigen met 12 (per jaar) en het aantal huishoudens uit de gemeentes met de meeste
recreanten in het gebied (Heverlee, Huldenberg, Oud-Heverlee, Sint-Joris-Weert, Blanden en
Bertem; 32.500 inwoners), bekomen we een gemiddelde betalingsbereidheid van 3.120.000
€/jaar, met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 1.615.000 tot 4.637.000 €/jaar.
Samengevat levert het natuurontwikkelingsscenario over een periode van 30 jaar (discontovoet
van 4%) tussen de 29.043.700 en 83.390.500 € meer op voor de ecosysteemdienst beleving en
recreatie.
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7.7 Aantrekkelijke omgeving voor wonen en werken
Aan de hand van informatie uit interviews en de algemene wetenschappelijke literatuur (o.a.
(Church et al., 2011) kunnen we afleiden dat de aanwezigheid van groen in de vallei een positieve
invloed heeft op de aantrekkelijkheid van de omgeving voor wonen en werken. Het is echter
waarschijnlijk dat deze invloed gelijkaardig zal zijn in het wachtbekkenscenario, waarbij een groot
deel van het groen behouden blijft.
In de Dijlevallei zelf is er nauwelijks tot geen bewoning. De huizen situeren zich eerder op de
flanken en plateaus. De aantrekkelijkheid van de omgeving om te wonen kan veranderen door een
gewijzigd uitzicht vanuit de woonomgeving. Het uitzicht op groen speelt hierin een rol, maar de
hoeveelheid groen zal wellicht niet veel veranderen. Het uitzicht zou in principe kunnen belemmerd
worden door de bouw van dijken in het geval van het wachtbekkenscenario, maar de dijken zijn te
laag en liggen te diep in de vallei om een invloed te hebben op het uitzicht vanuit de woningen.
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7.8 Overzicht berekende ecosysteemdiensten
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de ecosysteemdiensten die berekend zijn in de vorige
paragrafen. Tabel 11 geeft het kwantitatieve verschil weer tussen de twee scenario’s, over een
periode van 30 jaar. Tabel 12 geeft het verschil in monetaire waardes tussen de twee scenario’s
weer, eveneens over een periode van 30 jaar en met een discontovoet van 4%.
Tabel 11: Overzicht van de kwantitatieve waarde van de verschillende ecosysteemdiensten in het wachtbekkenen natuurontwikkelingsscenario. Enkel de verschillen tussen de twee scenario’s zijn weer gegeven,
en berekend over een periode van 30 jaar

Koolstofvastlegging

in
vegetatie

ton C-opslag

in bodem

ton C-opslag

wachtbekkenscenario

natuurontwikkelingsscenario

laag

laag

hoog

542

554

hoog

87

denitrificatie

ton
verwijdering

N-

320

Luchtkwaliteit

ton
fijn
stof
verwijdering

0,28

1,05

Recreatie & beleving

X 1000 €

29.044

83.390

Tabel 12: Overzicht van monetaire waarde van de verschillende ecosysteemdiensten in het wachtbekken- en
natuurontwikkelingsscenario. Enkel de verschillen tussen de twee scenario’s zijn weer gegeven, en
berekend over een periode van 30 jaar

Koolstofvastlegging

wachtbekkenscenario

natuurontwikkelingsscenario

laag

laag

hoog

hoog

in
vegetatie

X 1000 €

346

in bodem

X 1000 €

2.011

2.328

denitrificatie

X 1000 €

951

14.075

Luchtkwaliteit

X 1000 €

271

1.020

Recreatie & beleving

X 1000 €

29.044

83.390

Totaal

X 1000 €

31.931

100.467

Samengevat levert het natuurontwikkelingsscenario tussen de 31.931.000 en 100.467.000 €
extra op aan ecosysteemdiensten t.o.v. het wachtbekkenscenario, over een periode van 30 jaar.
De bouwkosten en onderhoudskosten gedurende 30 jaar bedragen in het wachtbekkenscenario
tussen de 2.470.000 en 2.540.000 € meer dan in het natuurontwikkelingsscenario. Deze
resultaten worden visueel weergegeven in Figuur 11 (lage schatting) en Figuur 12 (lage schatting).
De ecosysteemdienst “regulatie van sedimentatie” (zie 7.5) kon niet gekwantificeerd worden en is
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dus niet mee opgenomen in de gekwantificeerde en gemonetariseerde resultaten. Toch is het
belangrijk te vermelden dat deze ecosysteemdienst waarschijnlijk een hogere waarde zou
opleveren in het natuurontwikkelingsscenario dan in het wachtbekkenscenario door vermeden
ruimkosten voor de Dijle in de stad Leuven. In werkelijkheid zal het totale voordeel in
ecosysteemdiensten voor het natuurontwikkelingsscenario t.o.v. het wachtbekkenscenario dus nog
hoger liggen dan bovenstaande gegevens.

Figuur 11: Samenvattende figuur van de lage schatting voor het verschil in monetaire waarde tussen het
natuurontwikkelings- en wachtbekkenscenario. Waardes zijn weergegeven in x1000 euro en met
NOW als referentie, d.w.z. dat extra baten en vermeden kosten voor NOW positief zijn voorgesteld.
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Figuur 12: Samenvattende figuur van de hoge schatting voor het verschil in monetaire waarde tussen het
natuurontwikkelings- en wachtbekkenscenario. Waardes zijn weergegeven in x1000 euro en met
NOW als referentie, d.w.z. dat extra baten en vermeden kosten voor NOW positief zijn voorgesteld.

Over het algemeen liggen de waardes van ecosysteemdiensten voor het natuurontwikkelingsscenario hoger dan in het wachtbekkenscenario. Enkel voor de volgende
ecosysteemdienst scoort het wachtbekkenscenario hoger dan het natuurontwikkelingsscenario:

Vastlegging van koolstof in vegetatie (verschil van 346.000 € over 30 jaar): Dit verschil is
te wijten aan de lagere grondwaterstand in het wachtbekkenscenario, waardoor meer
koolstof wordt opgeslagen in de bomen.
De grootste verschillen in monetaire waarde tussen de scenario’s zijn te vinden in de volgende
ecosysteemdiensten:

Recreatie en beleving: Over een periode van 30 jaar zijn recreanten bereid om
32.277.000 à 100.813.000 € te betalen om het natuurontwikkelingsscenario te behouden
t.o.v. het uitvoeren van het wachtbekkenscenario
Denitrificatie in stromend water (verschil van 378.000 à 5.600.000 € over 30 jaar): In het
natuurontwikkelingsscenario is een hoger peil van de Dijle genoteerd, waardoor er
jaarlijks een groter volume water passeert dat kan gedenitrificeerd worden
Denitrificatie in natte, terrestrische ecosystemen (verschil van 379.000 à 5.604.000 €
over 30 jaar): In het natuurontwikkelingsscenario is een hogere grondwaterstand en –
aanvoer, waardoor er een hogere denitrificatie plaatsvindt dan in het
wachtbekkenscenario
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De controlerende factoren voor de verschillen in ecosysteemdiensten worden samengevat in
onderstaand schema:

Zoals blijkt uit bovenstaand schema is het verschil in grondwaterstanden tussen beide scenario’s
een belangrijke controlerende factor, eerder dan het verschil in overstromingsbeheer alleen.
Tegelijkertijd zijn de algemene vernatting en de keuze voor het natuurontwikkelingsscenario
onlosmakelijk met elkaar verbonden: Enkel in valleisystemen waar er ruimte is om een natuurlijk
overstromingsregime uit te bouwen, is het ook mogelijk, en interessant, om de grondwaterpeilen
te verhogen.
Voor de ecosysteemdienst recreatie en beleving is het niet mogelijk om één op één de link te
leggen met bepalende controlerende factoren omdat voor verschillende personen verschillende
factoren een doorslaggevende rol kunnen spelen in hun keuze voor een bepaald scenario.

Belangrijkste onzekerheden m.b.t. case studie
•
De ecosysteemdienst “Recreatie en beleving” maakt zowel in de lage als hoge
inschatting veruit het grootste deel uit van het verschil in baten tussen beide scenario’s. Een groot
aandeel van deze ecosysteemdienst in de totale waarde van ecosysteemdiensten is een observatie
die in verschillende MKBA’s uit het verleden ook werd gemaakt (De Nocker et al., 2011; De Nocker
et al., 2005; Van Reeth & De Saeger, 2012). Een hoge waardering voor recreatie en beleving is in
deze case studie niet uitzonderlijk, gezien het belang van het studiegebied, en vooral het
natuurreservaat de Doode Bemde, als recreatiegebied voor inwoners van de omliggende
gemeentes, en verder.
Uit de socio-demografische analyse van de gegevens van de enquête bleek dat 44% van de
respondenten een donateur is voor groene organisaties, en dat er een significante correlatie is
tussen dit gegeven en de hoogte van betalingsbereidheid. Het is weinig waarschijnlijk dat deze
44% representatief is voor de algemene bevolking in de omliggende gemeentes. Waarschijnlijk is
de berekende betalingsbereidheid dus een overschatting van de werkelijke betalingsbereidheid.
Hoe groot deze overschatting is, is op dit moment moeilijk te kwantificeren.
•
Voor de denitrificatie tijdens overstromingen zijn voor het natuurontwikkelingsscenario
zeer ruwe (waarschijnlijk te hoge) inschattingen gebeurd wat betreft de omstroomde oppervlaktes
bij gebrek aan gegevens. Bijgevolg zijn ook de volumes water waarin denitrificatie kan gebeuren
ook overschat. Bovendien is het wachtbekken van Egenhoven in het natuurontwikkelingsscenario
de laatste jaren niet optimaal ingeschakeld, d.w.z. dat het meer in gebruik is genomen dan de
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originele bedoeling was. Daardoor zijn de verzamelde gegevens i.v.m. aantal overstromingen en
overstromingsdieptes in het natuurontwikkelingsscenario niet representatief. De extra baat in het
natuurontwikkelingsscenario die aan denitrificatie tijdens overstromingen vasthangt, maakt echter
slechts een klein deel uit van het totaalplaatje (194.015 à 2.871.000 € over 30 jaar).
•
Omdat de grondwaterstanden voor het hele gebied niet gekend zijn voor 2011, werden
de gegevens van één komgrond geëxtrapoleerd naar het volledige studiegebied (zie ook 5.3) voor
de ecosysteemdienst koolstofvastlegging in de bodem. De stijging van grondwaterpeil in deze ene
komgrond is echter waarschijnlijk groter dan in de rest van het gebied o.w.v. de actieve ingrepen
ter verhoging van de grondwaterspiegel die gebeurd zijn ter hoogte van deze komgrond. De
geëxtrapoleerde stijging van de grondwatertafel voor het volledige gebied kan dus te hoog zijn
ingeschat, maar het is de beste benadering die er nu is a.d.h.v. gegevens voorhanden. Het is in
ieder geval wel zeker dat de grondwaterstanden in het natuurontwikkelings-scenario hoger zijn dan
in het wachtbekkenscenario.
De grondwaterstanden hebben een belangrijke invloed op de ecosysteemdienst koolstofopslag in
de bodem. Er is berekening gemaakt waarbij een grondwaterstijging van 10 cm i.p.v. 20 cm wordt
verondersteld in het natuurontwikkelingsscenario. Voor C-opslag in de bodem voor andere
ecosystemen (dus zonder moerassen) zou de extra C-opslag in het natuurontwikkelingsscenario
dalen van 228 à 262 ton C/jaar naar 151 à 165 ton C/jaar. De monetaire extra waarde zou dalen
van 50.000 à 58.000 €/jaar naar 33.000 à 36.000 €/jaar.
•
Over het algemeen is er gewerkt met werkelijk gemeten data voor het
natuurontwikkelingsscenario en met gemodelleerde data, gegevens van 20 jaar geleden of expertinschattingen voor het wachtbekkenscenario. Hoewel dit op dit moment de enige mogelijke aanpak
is bij gebrek aan meer nauwkeurige data, is er een risico op verkeerde inschattingen.
•
Om kosten en baten te kunnen vergelijken moeten ze omgerekend worden naar eenzelfde
referentietijdstip. Als dit referentietijdstip ‘vandaag’ is, spreken we van de actuele waarde. Dit is de
waarde vandaag van alle onmiddellijke en toekomstige kosten en baten. Het omrekenen van
kosten naar een referentietijdstip is verdisconteren genoemd. De rente die gebruikt wordt bij het
verdisconteren is de discontovoet (Ochelen & Putzeijs, 2008). In deze case studie is gerekend met
een discontovoet van 4%, zoals voorgesteld in de natuurwaarde-verkenner. Er bestaat echter
discussie over de hoogte van deze discontovoet. Een hogere discontovoet impliceert immers dat de
toekomstige waarde van kosten en baten lager is dan de huidige waarde. De discontovoet kan
lager dan 4% ingesteld worden, of zelfs negatief. Een negatieve discontovoet wordt voorgesteld
vanuit het idee dat natuur in de toekomst nog meer waard zal zijn dan nu, o.a. door de
toenemende bevolkingsdruk en vraag naar ESD. Wanneer we de discontovoet verlagen worden de
extra
baten
voor
het
natuurontwikkelings-scenario
alleen
nog
groter
t.o.v.
het
wachtbekkenscenario.
Vb. Als we dezelfde berekeningen van verschillen in kosten en baten tussen beide scenario’s
uitvoeren met een discontovoet van 0% bekomen we een meerwaarde van het
natuurontwikkelingsscenario tussen 54 en 147 miljoen € over 30 jaar, i.p.v. tussen 32 en 100
miljoen € bij een discontovoet van 4%.
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8 Discussie en conclusies
8.1 Resultaten van de MKBA
8.1.1 De case studie: Overstromingsbescherming in de Dijlevallei
Om de effecten van twee waterbeheersingsscenario’s op natuur en landschap niet enkel kwalitatief
mee te nemen, werd een MKBA uitgevoerd, rekening houdend met de verschillen in kosten en
levering van ecosysteemdiensten. Waar in het verleden in studies m.b.t. tot de Dijlevallei vooral
gefocust waren op de vergelijking van één ecosysteemdienst (nl. bescherming tegen
overstromingen) tussen beide scenario’s, werd nu getracht het volledige plaatje zichtbaar te maken
door de volledige bundel aan kosten en baten in zijn geheel te beschouwen.
Uit het optellen van de verschillende kosten en baten voor beide scenario’s, werd duidelijk dat het
natuurontwikkelingsscenario minder kosten en meer baten oplevert dan het wachtbekkenscenario.
Al zijn er over de exacte waarde van bepaalde cijfers onvermijdelijke onzekerheden (zie 7.8), toch
kunnen we wel duidelijk stellen dat de ecologische oplossing in deze case studie minder
investeringen vergt dan de technologische oplossing, en bovendien heel wat meer
ecosysteemdiensten oplevert. Zo kunnen we, vanuit een ecosysteemdienstperspectief, besluiten
dat er in de Dijlevallei in het verleden een goede keuze is gemaakt door de beleidsmakers door
voor het natuurontwikkelingsscenario te kiezen.
Het is belangrijk om hierbij op te merken dat het ecosysteemdienstperspectief een
antropocentrische benadering is, die geen uitspraken doet over het biologische of ecologische
belang van het ecosysteem voor de biodiversiteit en specifieke soorten, of over de zeldzaamheid
van bepaalde ecosystemen en landschappen. Zoals beschreven in deel 5.5 zijn er duidelijke
aanwijzingen uit studies in de Dijlevallei, en uit algemene wetenschappelijke literatuur dat het
natuurontwikkelingsscenario globaal gunstiger is voor de biodiversiteit in het gebied dan het
wachtbekkenscenario. Bovendien heeft de vallei een unieke waarde in Vlaanderen als één van de
enige natuurlijke alluviale systemen, waarin een vrij meanderende rivier wordt toegelaten om op
een natuurlijke wijze buiten haar oevers te treden in de vallei en haar komgronden. Dit unieke
ecosysteem en bijhorende biodiversiteit zijn niet mee opgenomen in de MKBA op basis van
ecosysteemdiensten, maar hebben desalniettemin een belangrijke waarde.

8.1.2 Ecologische versus technologische oplossing: Belang van de context
De vergelijking tussen een ecologische en technologische oplossing is niet altijd een zwart-wit (of
grijs-groen) vergelijking. In een ecologische oplossing kunnen een aantal technologische ingrepen
aanwezig zijn, zoals bvb in de Dijlevallei in het natuurontwikkelingsscenario ook één wachtbekken
gebruikt wordt. Ook een technologische oplossing kan op een “groenere” manier worden aangepakt
waardoor er minder ecosysteemdiensten verdwijnen. Er kan aan de hand van deze case studie dus
ook geen algemene uitspraak gedaan worden dat ecologische oplossingen altijd “beter” zijn dan
technologische oplossingen. Veel hangt immers af van de invulling van de scenario’s en de locatie.
Er is in deze studie gekozen om het wachtbekkenscenario uit te werken zoals beschreven in het
MER (NN, 1995) om pragmatische redenen (zie 4.2.1). Op 20 jaar tijd zijn de visies op
waterbeheersing echter veranderd. Zo zou er bvb anno 2013 eerder voor gekozen worden om de
Dijle niet meer te ruimen en te kiezen voor meer integratie met de natuurlijke processen van de
rivier, mede gezien de ligging van het valleigebied in SBZ, VEN en natuurgebied op het gewestplan
(persoonlijke communicatie VMM).
De beslissing voor een ecologische of technologische oplossing is bovendien sterk context
afhankelijk. In het geval van de Dijlevallei gaat het om een gebied dat sinds de jaren ’70 een
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groene bestemming heeft gekregen en is aangeduid als habitat- en vogelrichtlijngebied o.w.v. zijn
unieke natuurwaarde. Het is ook één van de weinige plaatsen in Vlaanderen waarin weinig
landbouw en bewoning aanwezig is in de vallei. Tenslotte is het juridisch ook eenvoudiger om voor
een natuurontwikkelingsscenario te kiezen omdat beide oevers van de Dijle in de vallei in handen
zijn van dezelfde eigenaars (overheid en natuurorganisatie). Hierdoor vormt het feit dat de
meanders van de Dijle 1m à 1m20 per jaar stroomafwaarts bewegen (met bijhorende erosie- en
sedimentatieprocessen), geen probleem. In een streek waarin binnen de valleigronden wél aan
intensieve landbouw wordt gedaan en dichte bevolking aanwezig is (bvb. De Dendervallei) is het
kiezen voor een natuurontwikkelingsscenario veel minder voor de hand liggend o.w.v. het
intensieve landgebruik. De ruimtelijke opportuniteitskosten (wachtbekkens nemen minder plaats in
dan natuurlijke overstromingsgebieden) zullen in zo een geval wel een belangrijke rol spelen, in
tegenstelling tot in de Dijlevallei, waarin het landgebruik veel minder versnipperd is. De
vergelijking tussen een ecologische en technologische oplossing is dus steeds een afweging die
contextafhankelijk is (zie ook bijlage 5).

8.2 Gebruikte methode
Voor de eerste stappen in de studie, d.w.z.

formuleren van de basisaannames
de identificatie van belangrijke huidige ecosysteemdiensten
de identificatie van ecosysteemdiensten die verschillen tussen twee scenario’s
is behalve informatie uit desktopstudie ook gebruik gemaakt van participatieve methodes, nl. een
stakeholderanalyse (zie 6.3), expert consultatie en terugkoppeling met een klankbordgroep. Op die
manier werd getracht een zo solide en gedragen mogelijke basis van de studie te voorzien. Voor de
verdere stappen in het onderzoek, nl. de kwalitatieve, kwantitatieve en monetaire waardering van
de ecologische en technologische oplossing, is hoofdzakelijk gebaseerd op de methodes en
kengetallen uit de natuurwaardeverkenner, met aftoetsing bij experts en een klankbordgroep.
Enkel voor de ecosysteemdienst recreatie & beleving is eigen origineel onderzoek uitgevoerd.
In het algemeen is een vergelijking tussen twee scenario’s niet altijd eenvoudig omdat minstens
één van de scenario’s hypothetisch is. De specifieke impacts van de scenario’s moeten zo veel
mogelijk gefilterd worden van de rest van de realiteit om een duidelijke vergelijking te kunnen
maken tussen kosten en baten die verband houden met een bepaalde ingreep. Dit is echter niet
altijd eenvoudig omdat de werkelijkheid complex is, en vele zaken onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn. De aannames zijn dus een simplificatie van de werkelijkheid. Het is belangrijk om
de aannames voor de verschillende scenario’s vanaf het begin duidelijk te definiëren en af te
bakenen, en af te toetsen op een participatieve manier om correcte inschattingen te kunnen
maken.
In Van Reeth & De Saeger (2012) werden 4 types onzekerheden opgesomd die verband houden
met een MKBA:

Onzekerheden i.v.m. relevante ecosysteemdiensten: Werden alle relevante
ecosysteemdiensten mee genomen in de MKBA? Deze onzekerheid werd grotendeels
opgevangen door de toepassingen van participatieve methodes
Onzekerheden i.v.m. biofysische kenmerken: Bij het gebruik van secundaire data ontbreken
vaak de exacte gegevens om in te geven in de natuurwaardeverkenner. Er is in deze studie
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gekozen voor een pragmatisch aanpak, met een combinatie van de aanwezige gegevens uit
de literatuur en expert beoordelingen
Onzekerheden i.v.m. de relatie tussen het ecosysteem en de volumes ecosysteemdiensten:
Dit zijn onzekerheden die in elke MKBA aan bod komen bij gebrek aan wetenschappelijke
onderbouwing voor de relatie ES-ecosysteemdiensten voor elke ecosysteemdienst
Onzekerheden i.v.m. de economische impact van ecosysteemdiensten en te gebruiken
kengetallen: Dit zijn onzekerheden die in elke MKBA aan bod komen
Er is getracht deze onzekerheden expliciet te maken in de case studie door voor verschillende
ecosysteemdiensten een sensitiviteitsanalyse en variatie op de onzekere kengetallen (lage en hoge
schattingen) in te bouwen. Deze onzekerheden impliceren ook dat de verschillen tussen beide
scenario’s groot genoeg moeten zijn om beleidsrelevante conclusies te kunnen trekken in
vergelijkbare studies.

8.3 Tot slot
Deze studie beoogt geen beleidsaanbevelingen te doen in verband met de huidige
waterbeheersingsplannen in de Dijlevallei. De case studie met het wachtbekkenscenario zoals
voorgesteld anno 1995 wordt louter gebruikt als oefening om een technologische en ecologische
oplossing in een Vlaamse context met elkaar te vergelijken. De ontwikkelde methode is echter wel
inzetbaar voor vergelijkbare studies, en dus ook voor huidige waterbeheersingsplannen mits
inpassing van de relevante bijhorende data.
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Bijlage 1: Stakeholderanalyse: Methode
1. Het identificeren van sleutel-informanten om te interviewen
Welke personen geïnterviewd worden, beïnvloedt voor een groot stuk de uitkomsten van de
stakeholderanalyse. Daarom is het belangrijk om een goed gebalanceerde mix van meningen en
percepties van verschillende personen op te nemen. Verschillende personen hebben namelijk een
andere verhouding tot bepaalde ecosysteemdiensten, opleiding, achtergrond, ervaringen, etc.
Verschillende informanten zullen vaak andere informatie kunnen geven over bepaalde gebieden en
over verschillende ecosysteemdiensten (Hein et al., 2006; Wilson & Howarth, 2002). Het is dus
belangrijk om personen uit verschillende types van organisaties te interviewen, vb officiële
instanties, NGO’s, privé bedrijven, informele circuits, politiek,…
Praktisch gezien is het efficiënter als er een aantal sleutelfiguren geïnterviewd worden met een
“helikoptervisie” om met zo weinig mogelijk interviews zoveel mogelijk informatie te verzamelen.
Dit kunnen mensen zijn die op knooppunten van kennis zitten, vb personen die zowel voor de
bevolking als de natuur kunnen spreken, en mensen die betrokken zijn (geweest) bij een project.
Sleutelinformanten zijn personen met een specifieke kennis over het betrokken gebied. Vaak gaat
dit om personen uit officiële instanties, NGO’s, geëngageerde individuen… De participatie van “nietwetenschappelijke experts” verschaft inzichten in sociale, ethische en politieke kwesties die niet
kunnen verzameld worden met een puur wetenschappelijke benadering (Middendorf & Busch,
1997).

2. Praktische aanpak voor een interview met sleutel-informanten
Het interview zelf bestaat uit drie delen en is gebaseerd op (Bryan et al., 2010; Cast et al., 2008;
Raymond et al., 2009). Deze methode werd ook gebruikt in het VOTES-project (Valuation of
Terrestrial Ecosystem Services)

2.1 Deel 1: Het open interview
In het eerste deel van het interview wordt gevraagd aan de respondent om zich voor te stellen.
Vervolgens wordt gevraagd wat zijn/haar betrokkenheid is in het projectgebied en welke aspecten
volgens de respondent kenmerkend zijn voor het gebied, en waarom.

2.2 Deel 2: Gestructureerd deel op basis van ecosysteemdiensten-kaartjes
Een lijst van ecosysteemdiensten wordt overlopen met behulp van kaartjes: Op deze kaartjes staat
telkens een foto (of meerdere) en een sleutelwoord voor één bepaalde ecosysteemdiensten. Bij
ieder kaartje vertelt de respondent iets over deze ecosysteemdiensten in het gebied en sorteert ze
vervolgens als “zeer belangrijk”, “belangrijk”, “neutraal”, of “storend”, en vertelt waarom hij/zij
deze indeling maakt. Na verdeling van de kaartjes wordt gevraagd om uit de categorie “zeer
belangrijk” drie ecosysteemdiensten te selecteren als het meest belangrijk.

2.3 Deel 3: Aanduiden op de kaart
Tenslotte wordt aan de respondent gevraagd om de belangrijkste ecosysteemdiensten aan te
duiden op de kaart, indien mogelijk. Dit kan enkel met ecosysteemdiensten die sterk gelinkt zijn
aan een bepaalde locatie. De kaart wordt pas in de laatste fase van het interview boven gehaald
om visuele mediatie te vermijden, d.w.z. om te voorkomen dat de respondent enkel spreekt over
ecosysteemdiensten die ruimtelijk te situeren zijn.
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2.4 Verwerken van de resultaten
Na het interview wordt de ecosysteemdiensten-matrix (zie boven) ingevuld a.d.h.v. de info
bekomen uit het interview. De verschillende ecosysteemdiensten krijgen een score toegekend
naargelang de categorie waarin ze gesorteerd werden (0 = 0, + = 1, ++ = 2, +++ = 3). Door
deze kwantificatie kan over de respondenten heen een beeld verkregen worden welke
ecosysteemdiensten het belangrijkste zijn in een specifiek projectgebied.
Coderen van de tekst van de interviews in Nvivo helpt om structuur te brengen in de veelheid aan
informatie.
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Bijlage 2: Voorkomen van verschillende vegetatietypes in
het natuurontwikkelings- en wachtbekkenscenario
Vegetatietype

Opp
2011
(ha)

Opp
1999
(ha)

Beemdgras-raaigras

123

128

Kamgras

95

57

Glanshaver

6

43
(waarvan
12
GHruigte)

Grote zeggen

8

8

4

Dotter

28

34

21

Riet

31

10

Verruigd riet

6

20

Moerasspirea

89

52

elzen-essen

70

65

eiken-haagbeuk

13

17

elzenbroek

10

24

ruigte elzen

3

32

akker

32

50

struweel

18

5

loof-en
naaldhoutaanplant

33

17

open water

70

50

vanalles

14

46

Totaal

649

648
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+1 van
zeggen

grote

+3 van
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grote

50

10

-10
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Bijlage 3: ecosysteemdiensten niet of nauwelijks
aanwezig in Dijlevallei
Productiediensten

Opmerking

1.

Keuken- en tuingewassen

Er is nauwelijks bewoning in de vallei, dus ook geen
moestuinen

2.

Hobbydieren voor vlees

Niet van toepassing

3.

Eetbare wilde planten en dieren

Nauwelijks aanwezig

4.

Wilde zoetwater vissen

De waterkwaliteit van de Dijle is sterk verbeterd t.o.v.
1995, er is nu veel meer vis. Maar er wordt niet actief
gevist omdat de oevers moeilijk te bereiken zijn o.w.v.
verruwing van de rivier en haar oevers. Er zou wel
vraag zijn naar mogelijkheden om te vissen.
In het wachtbekkenscenario zou de Dijle volgens de
huidige visies ook niet geruimd worden waardoor deze
ecosysteemdienst in dat geval ook niet aanwezig zou
zijn.

5.

Mariene algen en dieren als voedsel

Niet van toepassing

6.

Niet-drinkbaar water, Vb.
industriële koeling en irrigatie

voor

Niet van toepassing

7.

Niet
eetbare
plantenvezels

houtachtige

Niet van toepassing

8.

Niet
eetbare
niet-houtachtige
plantenvezels, Vb: vlas, stro

Niet van toepassing

9.

Energiebomen

Niet van toepassing

10.

Niet eetbare dierlijke materialen, Vb
Leder, gelatine, beenderen

Niet van toepassing

11.

Organische bemesting, Vb mest,
algen

Niet van toepassing

12.

Decoratieve planten en dieren

Niet van toepassing

13.

Medicinale en cosmetische bronnen

Niet van toepassing

14.

Energiegewassen

Niet aanwezig in de Dijlevallei

15.

Dierlijke energiebronnen, Vb vet,
olie, biogas

Niet van toepassing

Regulerende diensten
16.

Kustbescherming tegen golven en
getijden

Niet van toepassing

17.

Remediatie bodemvervuiling

Bedding van Dijle is historisch zwaar vervuild door
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koper en lood door autobatterijfabrieken in Wallonië.
Bij piekdebiet gaat het in suspensie, nu wordt het in de
volledige vallei gestockeerd, over groter oppervlakte
dan in wachtbekkenscenario het geval zou zijn. Er is te
weinig geweten over effect op vegetatie om verdere
uitspraken te doen
18.

Bescherming tegen runoff en erosie
(in pieksituaties)

Erosie doet zich vooral voor op de plateaus en flanken
van de vallei, daar zou dus bescherming tegen erosie
moeten gebeuren. De vallei is de plek waar al het
erosiemateriaal zich verzamelt. Binnen de vallei is
regulatie van sedimentatie eerder een belangrijk
aspect (zie boven)

19.

Bestuiving

Uit de interviews met verschillende betrokken partijen
blijkt deze ecosysteemdienst niet belangrijk te zijn in
de Dijlevallei. Volgende commerciële gewassen zijn
sterk afhankelijk van pollinatie: appel, peer, kers,
pruim, courgette, aardbeien, komkommers, aubergine.
In de vallei zelf is er amper plantaardige
landbouwproductie,
op
de
plateaus
wel.
Bovengenoemde teelten maken hier echter geen
belangrijk aandeel uit.

20.

Natuurlijke plaag- en ziektecontrole

Deze ecosysteemdienst kan van belang zijn voor de
landbouw buiten de vallei, op de plateaus. Er is
onvoldoende kennis om uitspraken te doen over het
effect van de Dijlevallei op de omliggende plateauakkers i.v.m. deze ecosysteemdienst. Het is dus nog
moeilijker om uitspraken te doen over het effect van
de keuze van een waterbeheersingsscenario op deze
ecosysteemdienst.

21.

Zaadverspreiding

Afhankelijk van het gekozen waterbeheersingsscenario
zullen
zaden
over
een
grotere
(natuurontwikkelingsscenario)
of
minder
grote
(wachtbekkenscenario) afstand kunnen meegevoerd
worden
met
overstromingswater.
Deze
zaadverspreiding is ecologisch gezien wel van belang, maar
er is geen economische vraag naar. Daarom wordt
zaadverspreiding in deze case studie niet beschouwd
als een ecosysteemdienst.

22.

Controle van invasieve soorten

Onvoldoende kennis over aanwezigheid van deze
ecosysteemdienst in het gebied

23.

Controle
van
natuurgebonden
menselijke ziektes

Onvoldoende kennis over aanwezigheid van deze
ecosysteemdienst in het gebied

24.

Regulatie van bodemvruchtbaarheid
en bodemstructuur

De bodem in de Dijlevallei is van nature een
vruchtbare bodem, maar omdat er amper landbouw is
in het gebied, is er ook zeer weinig vraag naar deze
ecosysteemdienst.

25.

Betere
controle
van
bepaalde
ziektes door blootstelling aan de

Onvoldoende kennis over aanwezigheid van deze

www.inbo.be

Kosteneffectief werken met natuur: Ecologische vs
technologische oplossingen

80

natuur

ecosysteemdienst in het gebied

Culturele diensten
26.

Recreatief landgebruik (weides voor
paardrijden, tuintjes,…)
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Bijlage 4: Fiches gebruikt in bepalen van belevingsen recreatiewaarde van beide scenario’s
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Bijlage 5: Natuurlijkheidsgraad van het
waterhuishoudingsscenario
De natuurlijkheidsgraad van een waterhuishoudingsscenario hangt af van de mate waarin de
ingreep verenigbaar is met het natuurlijke functioneren van het watersysteem. Er wordt een
score tussen 0 en 1
toegekend op basis van onderstaande indeling van
waterbeheersingsmaatregelen.
Hieronder
wordt
per
scoreklasse
telkens
een
basisomschrijving met enkele voorbeeldprojecten toegelicht, waaraan het te beoordelen
waterhuishoudingsscenario kan worden afgetoetst.
0:
ZEER HOGE ONNATUURLIJKHEIDSGRAAD.
Optie 1: waterberging gebeurt binnen een wachtbekken dat via een kunstwerk (klepstuw,
schuifafsluiter, pompgemaal) gevuld kan worden tot boven het omliggende terrein. Het
wachtbekken is hiertoe omdijkt en heeft als bedoeling zoveel mogelijk water te stockeren op
een zo klein mogelijke oppervlakte. De mogelijkheden tot multifunctionaliteit en
natuurontwikkeling zijn beperkt.
Optie 2: om wateroverlast te voorkomen wordt een permanente afvoer verzekerd door het
inschakelen van pompen.
0,25: HOGE ONNATUURLIJKHEIDSGRAAD
Er wordt geen water geborgen in de vallei, maar enkel binnen de bedding van de waterloop.
De waterafvoer bij hoogwater wordt verzekerd door het inschakelen van (nood)pompen. In
normale omstandigheden is er wel gravitaire afwatering mogelijk.
0,5:

VERHOGEN

VAN DE WATERBERGING IN DE VALLEI M.B.V. EEN

GOG

WAARBINNEN WATER OP EEN VRIJ

ONNATUURLIJKE MANIER GESTOCKEERD WORDT .

Door het aanleggen van een (dwars)dijk en het debiet regulerend kunstwerk (klepstuw,
schuif, knijp) kan het tijdstip, de frequentie, de diepte en duur van de overstroming worden
gestuurd. Het water wordt echter volgens een vrij onnatuurlijk regime (frequent, tijdens
groeiseizoen en langdurig) gestockeerd. Of: de natuurlijke bergingscapaciteit wordt in
belangrijke mate onderbenut omdat binnen het GOG beschermingsdijken aanwezig zijn om
bebouwing of infrastructuur te beschermen.
0,75: VERHOGEN VAN DE NATUURLIJKE WATERBERGING BINNEN DE VALLEI M.B.V. EEN GOG
De reeds aanwezige bergingscapaciteit in de vallei wordt geoptimaliseerd door het aanleggen
van een (dwars)dijk en een debiet regulerend kunstwerk (klepstuw, schuif, knijp). Het
overstromingsregime kan hiermee grotendeels worden gestuurd, maar het tijdstip, de
frequentie, de diepte en duur van de overstroming komen redelijk overeen met die van een
natuurlijke overstroming in de referentiesituatie in de vallei. De waterbergende capaciteit
binnen het GOG wordt optimaal benut; de zijdelingse begrenzing wordt -op enkele
berschermingsdijkjes na- gevormd door de valleirand.
1:
HERSTELLEN OF OPTIMALISEREN VAN DE NATUURLIJKE SITUATIE.
Optie 1: Er wordt extra ruimte voor water gecreëerd door in delen van de vallei die behoren
tot NOG terug een natuurlijk overstromingsregime in te stellen. Mogelijke ingrepen zijn het
afgraven of doorsteken van ruimingswallen of dijken, het afgraven van opgehoogde percelen,
het (laten) verondiepen en/of verruwen van de bedding door het staken van ruimingsbeheer,
het (laten) hermeanderen van de waterloop, het herstellen van getijdeninvloed etc…
Optie 2: De vallei heeft een belangrijk deel van haar waterbergend vermogen behouden en
door relatief kleine ingrepen op het terrein wordt deze waterbergende capaciteit versterkt of
wordt een meer natuurlijk regime ingesteld (bvb. vermijden stagnatie overstromingswater).
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