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AANLEIDING
In het kader van een gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands LIFE Natuurproject in het
grensoverschrijdende natuurreservaat Het Hageven/De Plateaux heeft Natuurpunt
Beheer vzw in maart 2010 een vernieuwde ‘aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
voor het herstel van het Dommelmoeras in het Hageven’ ingediend.

VRAAGSTELLING
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vroeg op 18 maart het INBO om een advies
over de opportuniteit van de aangevraagde werken, met name over het uitgraven van
depressies en aanleggen van gronddepots in het gedeelte van de Dommelvallei ter
hoogte van Lommels Schoor en verder stroomafwaarts richting Stenen Brug.
De adviesvraag werd op 30 maart uitgebreid. Het ANB vraagt om bijkomend de impact te
bekijken van de hermeanderingswerken op de Dommel op de resultaten van de reeds
uitgevoerde werken in het kader van dit Life Natuurproject, meer bepaald de impact op
Nederlandse terreinen stroomafwaarts de Stenen Burg.

TOELICHTING
Gezien de complexiteit van het dossier en de hele discussie errond is het noodzakelijk om
de context ervan in herinnering te brengen. Vandaar de uitgebreide paragrafen met een
ecohydrologische systeembeschrijving en een overzicht van de lopende discussies. Bij
gedegen terrein- en dossierkennis kunnen deze paragrafen overgeslagen worden.
ecohydrologische systeembeschrijving
Het grensoverschrijdende Belgisch/Nederlandse natuurreservaat het Hageven/de
Plateaux herbergt een geomorfologisch gave overgang van droge en vochtige
heideterreinen (inclusief vennen en landduinen), naar een alluviaal beekdal. In de
Vlaamse Kempen is dat een zeer uitzonderlijke situatie. Aan de Nederlandse zijde ligt nog
een gebied met zo’n overgang, verder stroomafwaarts langs de Dommel, nl. De Malpie.
De Dommel bevind zich hier op de overgang van midden- naar benedenloop. De vallei
verbreedt zich. Dat is te zien in figuur 1.
De Dommel is hier een snelstromende laaglandbeek met een vrij groot gemiddeld verval
(ca. 1 m/km). De rivier heeft een vrij constant basisdebiet (bij droogweerafvoer) omdat
zij over de volledige loop grotere watervoerende geologische lagen draineert (o.a.
zanden van de formatie van Diest). De peilen in de rivier zijn gemiddeld genomen in de
winter gevoelig lager dan in de zomer. Dat wordt veroorzaakt door massale groei van
waterplanten en de afwezigheid daarvan tijdens het winterhalfjaar.
De kwaliteit van het Dommelwater is zowel chemisch als biologisch van matige kwaliteit,
met o.a. vrij hoge gehalten nutriënten.
De Dommel werd in het begin van de jaren 50 van vorige eeuw grondig rechtgetrokken
en genormaliseerd. Door die rechttrekking en normalisatie, waarbij in het Hageven alle
meanders werden afgesneden en gedempt, trad een drastische grondwaterpeildaling op
die zich langs weerszijden van de rivier over een afstand van honderden meters voortzet.
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Figuur 1: Digitaal Hoogte Model voor het gebied van het Hageven/de Plateaux (in m TAW) met
aanduiding van de grens Vlaanderen/Nederland (zwart) en (van links naar rechts) de ‘over de
Dommel’-sloot, de Dommel en de Broeseinderloop

Geologisch gezien ligt quasi het volledige gebied in zanden van de Formatie van Mol. Dit
is een watervoerend pakket bestaande uit grove kwartszanden, bekend om de zeer lage
bijmenging van andere texturen of organisch materiaal. Het gebied wordt dan ook
gevoed door uitgesproken mineraalarm grondwater.
Er is geen bebouwing aanwezig in het alluviale valleigedeelte. Het overgrote gedeelte van
de oppervlakte is niet vergraven. De rechteroever wordt evenwel hoofdzakelijk door
landbouw in beslag genomen.
Op de linkeroever gaat het alluviale valleigedeelte ongestoord door tot tegen de
valleiflank waarlangs een duinengordel ligt die het hoger gelegen heideplateau afboordt.
Daar is ook de zone met vennen te vinden.
Grote delen van de achter- en hogerliggende heideterreinen zijn in de jaren 50 van de
vorige eeuw en recenter nog genivelleerd en in landbouwgebruik gebracht.
Bijkomend werd in het gebied een bevloeiingskanaal aangelegd dat mineraalrijk
Maaswater aanvoerde voor het bevloeien van vloeiweidesystemen (nu nog functioneel in
o.a. het deelgebied Pelterheggen), maar ook voor het vullen van viskweekvijvers (ter
hoogte van Lommels Schoor).
De vijvers werden aangelegd door het uitgraven van een randsloot aan de binnenzijde
ervan. Met het materiaal uit die randsloot werden de vijverdijken opgeworpen. De vijvers
sluiten aan de westzijde aan op de valleiflank van de Dommel. Aan die zijde zijn er dus
geen dijken.
De aanvoer van mineraalrijk bevloeiingswater gebeurt quasi permanent, zodat de vijvers
in feite constant doorstromen. De afvoer van dat water gebeurt via de ‘Over de Dommel’sloot. Dat is een soort drainagegracht die in oorsprong een afvoerbeekje moet geweest
zijn dat mineraalarm kwelwater uit de komgrond op de linker Dommeloever afvoerde
naar de Dommel.
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Door het inbrengen van mineraalrijk bevloeiingswater in een van oorsprong erg
mineraalarm gebied, heeft een aantal soorten van mineraalrijk water zich weten te
vestigen en/of uitbreiden. Galigaan is daar een voorbeeld van.
Uit de detailtopografie valt op te maken dat uitstroom van die komgrond historisch
gezien moet hebben plaatsgevonden ca. 300 m stroomafwaarts van de brug over de
Dommel aan Lommels Schoor. Die ‘natuurlijke’ uitstroombeek is naar alle
waarschijnlijkheid bij de aanleg van de vijvers en het installeren van het
bevloeiingssysteem dieper uitgegraven en aanzienlijk verlengd om vandaag in de
Dommel uit te monden, waar die de grens met Nederland overschrijd meer dan 2 km
verderop naar het noorden. Bij de aanleg van deze ‘Over de Dommel’-sloot werd op een
aantal plaatsen de rand van de duinengordel doorgraven en daarbij het achterliggende
vochtige heide- en vennengebied gedraineerd (zie figuur 2).

Figuur 2: grondwater drainerende trajecten (oranje) van de ‘over de Dommel’-sloot.

Naast het afvoeren van bevloeiingswater fungeert die ‘over de Dommel’-sloot bijgevolg
ook als een drainagegracht voor de vochtige heide- en vennenzone op de linkeroever van
de Dommel.

Overzicht lopende discussies
Sinds de zomer van 2006 lopen er gesprekken tussen het ANB, de VMM-Operationeel
Waterbeheer en het INBO in verband met ruiming van met zware metalen vervuild slib
op de Dommel. Deze grotendeels historische vervuiling moest worden verwijderd. De
verwijdering zou onvermijdelijk een peildaling van de Dommel met zich meebrengen,
indien er geen begeleidende maatregelen werden genomen. Over die begeleidende
maatregelen werd een tijdlang overlegd en tot een akkoord gekomen (zie o.a. De Becker
2007a; De Becker 2007b)
De slibruiming vond plaats in 2008 en om geen peildaling te veroorzaken werden tijdelijk
drempels in de loop van de Dommel geplaatst in afwachting van een definitieve
oplossing. Die definitieve oplossing bestond uit het herstel van de genormaliseerde loop
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van de Dommel, waarbij alle meanders op openbare eigendommen of gronden van
Natuurpunt vzw opnieuw hersteld werden volgens profielen uit de (historische) atlas van
de waterlopen. Dat is ook daadwerkelijk gebeurt in september-oktober 2009 (zie figuur
3).
De aanleg van de meanders werd zorgvuldig uitgemeten door VMM-Operationeel
Waterbeheer en de eerste spontane evoluties in het herstelde rivierkanaal werden door
het INBO opgemeten in het voorjaar van 2010.

Figuur 3: In 2009 heraangelegde meanders op de Dommel

Situatieschets van de bouwaanvraag
De (vernieuwde) bouwaanvraag zoals ingediend door Natuurpunt vzw (bijlage 1) laat
zien dat er in het gebied van Lommels Schoor en tot een zone 300 m stroomafwaarts van
de brug, in totaal 8 diepere en minder diepere depressies uitgegraven worden en dat
langs de buitenbocht van elke nieuw aangelegde meander een gronddepot wordt
voorzien. Verder wordt een gronddepot voorzien langs de zuidoost- en noordoostoever
van de gemeentevijver. Er wordt een kantelstuw voorzien op de ‘over de Dommel’-sloot
bij de uitloop van de laatste vijver.

(Bijkomende) Problemen gemeld door Natuurpunt vzw
De depressies die in de bouwaanvraag voorzien zijn, moeten dienen als herstel van het
historische Dommelmoeras en moeten toelaten om het aantal broedparen roerdomp uit
te breiden in het SBZ-gebied van het Hageven.
Bij de heraanleg van de destijds verwijderde meanders zou de overstromingsfrequentie
van de Dommel zijn toegenomen. Daarbij zou het overstromingswater van de Dommel
(bij overstromingen ter hoogte van Lommels Schoor) via de ‘over de Dommel’-sloot een
paar kilometer stroomafwaarts verplaatsen en daar Vlaamse maar ook Nederlandse
terreingedeelten onder water zetten met Dommelwater van slechte kwaliteit. Dat zou een
onaanvaardbare verslechtering van een bestaande situatie betekenen. Om dat te
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vermijden wordt een kantelstuw voorzien die het overstromende Dommelwater moet
beletten om zo ver door te stromen.

Bedenkingen bij de bouwaanvraag en de door Natuurpunt vzw geformuleerde
problemen
* De uitgegraven depressies moeten dienen om natte zones te creëren o.a. om de
populatie roerdomp uit te breiden. Met uitzondering van de depressie voorzien net ten
zuiden van de brug aan Lommels Schoor, gaat het om kleine tot zeer kleine depressies
waarvan de effectiviteit betwijfelbaar is. De doelsoort, roerdomp, is een soort van
uitgestrekte rietvelden met zgn. waterriet. Dit is riet dat gedurende het ganse jaar of
toch een groot gedeelte van het jaar met z’n voeten in het water staat. De depressies
zijn om te beginnen heel erg klein en zeer ondiep. De effectiviteit als geschikte
broedlocatie voor roerdomp is twijfelachtig. In Adriaens & Ameeuw 2008 wordt gewerkt
met habitatkwaliteiten zoals helderheid van het water, minimum 1.5 km randzones met
waterriet per broedpaar, edm. De maatregelen hier zullen zorgen voor de creatie van een
aantal kleine plasjes waarvan de gezamenlijkhe oppervlakte en omtrek onvoldoende is
voor meer dan 1 paar. Bovendien liggen ze vlak bij de Dommel met nutriëntenrijk water.
Ondiepe plasjes met een kleine omvang onder invloed van nutriëntenrijk water groeien
zeer snel dicht en zijn bijgevolg niet effectief als broedgelegenheid voor roerdomp.
* De opgeworpen gronddepots langs de herstelde Dommelmeanders zijn zo ingetekend
op de bouwaanvraag, dat ze in feite langsdijken vormen op de linkeroever van de
Dommel. Uit de voorstudie van het meanderherstel (WES 2007) is gebleken dat het hier
om (historisch) met zware metalen vervuilde grond gaat die niet buiten de grenzen van
het kadastrale perceel van herkomst mag verplaatst worden. Er mag aangenomen
worden dat de grond daarom ter plaatse opgestapeld wordt en niet afgevoerd.
De ecologische meerwaarde van de gronddepots is niet meteen duidelijk. Wel kan gesteld
worden dat een belangrijke optie bij het herstel van de meanders, het mogelijk maken
van vrije meanderevolutie en een natuurlijker rivierkanaal, met deze actie
gehypothekeerd wordt. Gezien deze negatieve impact is de aanleg van deze gronddepots
niet te verantwoorden.
* Er zijn nergens cijfers te vinden om te staven dat de overstromingsfrequentie van de
Dommel als gevolg van het herstel van de Dommelmeanders verhoogd is.
In het kader van de hermeanderingsdiscussies werd destijds afgesproken dat het INBO
zou instaan voor de monitoring van de geomorfologische ontwikkelingen van het
rivierkanaal. Eén van de preliminaire resultaten van de eerste geomorfologische
Dommelmonitoring, uitgevoerd in het voorjaar van 2010, bracht aan het licht dat de
peilen van de Dommel momenteel wat lager staan dan gewoonlijk omdat er in de
herstelde meandergedeelten tijdelijk minder waterplantenvegetaties aanwezig zijn.
Spontane herkolonisatie van waterplanten is volop aan de gang, maar zal naar alle
verwachting pas na een paar jaar afgerond zijn.
Het is momenteel nog te vroeg om effecten te zien op de grondwaterpeilen op de
heideterreinen op de linkeroever van de Dommel.
Vergelijking van de actuele topografie met de topografie van voor de aanvang van de
meanderherstellingswerken toont nauwelijks een verschil in oeverhoogte aan.
Wel is het juist dat de heraangelegde meandersecties ondieper zijn dan de riviertrajecten
waar niet aan geraakt is bij de recente werken. Daar staat tegenover dat ze ‘gladder’ zijn
(geen waterplanten en geen oeverriet) en bijgevolg vlotter piekdebieten laten passeren.
Het risico op frequentere overstromingen lijkt daarmee niet te zijn toegenomen.
De kans bestaat dat die idee ontstaan is na een uitzonderlijke periode van piekafvoer die
in 2009 in de periode juni-juli is opgetreden. Dergelijke evenementen zijn nooit uit te
sluiten maar mogen niet als referentie genomen worden.
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* De aanleg van een kantelstuw om overstromingswater van de Dommel te verhinderen
om door te stromen naar bedreigde Nederlandse terreinen is terecht. Wel kan opgemerkt
worden dat het ‘probleem van overstromende Nederlandse natuurterreinen’ erg beperkt
is zoals blijkt uit figuur 4. De zone werd afgebakend door een combinatie van de Vlaamse
NOG-ROG kaart, verfijnd door vergelijking met het gedetailleerde digitale terreinmodel
voor Vlaanderen en Nederland samen.

Figuur 4: stroomafwaarts gelegen natuurlijk overstromingsgebied langs de Dommel

De overstromingszone is een natuurlijke overstromingszone, die momenteel ook al
sporadisch overstroomt. Het klopt dat het overstromingswater zich langs de ‘over de
Dommel’-sloot kan verplaatsen en frequenter overstromingen kan veroorzaken dan van
nature het geval zou zijn, maar de impact daarvan mag niet overschat worden. Het gaat
in totaal om 2,16 ha op Nederlands grondgebied als onderdeel van de totale
overstroombare zone van 24 ha (ca. 22 ha op Vlaanderen dus).

Voorstel tot alternatief
De voorstellen in de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning zijn zonder enige
twijfel met de beste bedoelingen geformuleerd. De indruk bestaat echter dat er mits een
beperkte extra studie-inspanning, valabele alternatieven kunnen bekeken (en eventueel
uitgevoerd) worden om aan de doelstellingen van het LIFE-project te voldoen, naast
eventuele andere instandhoudingdoelstellingen voor het gebied en tegelijk aan ecologisch
herstel van de Dommel ten volle uitvoering te geven.
Dempen van een belangrijk deel van de ‘over de Dommel’-sloot:
In figuur 2 zijn de trajecten van deze gracht, die momenteel een drainerend effect
hebben op het hydrologische systeem van vochtige heiden en vennen en dat zowel op
Vlaams als op Nederlands grondgebied, weergegeven. De mogelijkheid zou kunnen
bekeken worden om deze sloot te dempen over een belangrijk deel van het drainerende
traject en op een veel kortere afstand van de Hagevenvijvers in de Dommel te laten
uitmonden.
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Op die manier kan het artificiële, maar waardevolle aspect van de aanvoer van
mineraalrijk kanaalwater blijven bestaan. In belangrijke zones van het gebied kan
bovendien de ontwikkeling van vochtige heide aanzienlijk worden verbeterd, evenals het
hydrologische regime van bijvoorbeeld het Kraaiven (deels op Nederlands grondgebied)
en het Hageven zelf.
Het dempen van het meest stroomafwaartse deel van de ‘over de Dommel’-sloot
vermindert bovendien de mogelijkheid van terugstroom van Dommelwater bij piekafvoer
in de overstromingszone, waarover sprake eerder in dit advies (zie figuur 4)
Vanuit eco-hydrologisch/vegetatiekundig standpunt lijkt deze maatregel evident, maar de
eventuele impact op het voorkomen en overleven van beekprik (habitatrichtlijnsoort) en
eventueel ook de populatie bronlibel (geen habitatrichtlijnsoort) moet daarbij nog wel
worden bekeken. Dat is momenteel nog niet gebeurd.

CONCLUSIE
Opportuniteit van de voorgestelde maatregelen in de bouwaanvraag:
•
•
•

Het uitgraven van depressies lijkt niet efficiënt als maatregel voor het uitbreiden
van de broedpopulatie van roerdomp.
De ecologische meerwaarde van het opwerpen van gronddepots langs de
herstelde meanders is niet duidelijk. Het vormt wel een hypotheek voor een
spontaan ontwikkelend rivierkanaal
Er zijn geen cijfers te vinden om de bewering te staven dat de
overstromingsfrequentie als gevolg van de meanderwerken is toegenomen en dat
het de investeringen van het LIFE project in het gevaar zou brengen. Het
Dommelwater geraakt inderdaad tot in de bewuste zone, die evenwel deel
uitmaakt van een natuurlijk overstromingsgebied. In ieder geval zijn in de
bewuste zone op Nederlands grondgebied geen werken uitgevoerd tijdens het
lopende LIFE project die door de meanderwerken zouden worden gehypothekeerd.

Toegenomen overstromingsfrequentie van Dommelwater (ook in Nederland):
•

•

Het plaatsen van een kantelstuw op de ‘over de Dommel’-sloot kan inderdaad
helpen bij het verlagen van het risico van doorstromen van overstromingswater
van de Dommel. Dit vermijdt echter niet dat overstromingswater via andere
wegen in deze zone van het natuurgebied terecht komt.
Er is een alternatief voorstel geformuleerd
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WES 2007. Hermeandering van de Dommel, verzoek tot ontheffing MER
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