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AANLEIDING
In uitvoering van het natuurinrichtingsproject (NIP) voor de Vallei van de Zwarte beek te
Koersel-Beringen wordt een projectuitvoeringsplan opgemaakt. Het herstel van een
goede hydrologische toestand in de vallei, is de hoeksteen voor een geslaagd project.
Hoofdzakelijk omwille van te weinig meetlocaties en te korte meetreeksen van
grondwaterpeilen in het te herstellen gebied en omwille van onvolledige
inventarisatiegegevens van secundaire drainagegrachten, konden voorheen geen
sluitende conclusies getrokken worden m.b.t. het gewenste hydrologische herstel.
Intussen zijn deze hiaten weggewerkt en kan gedetailleerd advies gegeven worden, wat
betreft de optimale grondwaterpeilen in de Vallei van de Zwarte beek.

VRAAGSTELLING
Het Agentschap voor Natuur en Bos vraagt meer concreet, antwoord op volgende
specifieke vragen:
1. De vallei van de Oude beek werd in het stroomopwaartse deel van de
projectperimeter reeds geruime tijd verondiept. Hoe evolueerde de
natuurwaarden en kunnen uit de beschikbare meetreeksen conclusies
getrokken worden voor het herstel van een goede hydrologische toestand in
de Vallei van de Zwarte beek?
2. Wat is het optimale drainageniveau van de Oude beek voor het herstel van
kleine zeggenvegetaties (7140_meso) en mesotrofe broekbossen (91E0_
meso)?
3. Hoe ver reikt de invloed van een verhoging van de grondwatertafel? Indien
deze tot buiten de projectperimeter reikt, waar kan vernatting verwacht
worden?
4. Welke begeleidende maatregelen zijn nodig als de Oude beek verondiept
wordt? Hoe moeten die begeleidende maatregelen uitgevoerd worden?

TOELICHTING

1. Gebruikte gegevens en meetlocaties
Voor dit advies werd gebruik gemaakt van tijdreeken van peilgegevens verzameld op de
meetlocaties weergegeven op figuur 1.
Doordat er geen vast meetprogramma aan de basis van dit advies ligt, zijn de
tijdsreeksen onderbroken. De metingen werden gestart na de drastische verdieping van
de Oude beek, eind jaren 80. De metingen gebeurden om de veertien dagen en werden
initieel zeer consequent uitgevoerd, hoofdzakelijk door vrijwilligers. Echter na 3 à 4 jaar
meten, kwamen er meer hiaten in de tijdreeksen en stopte men uiteindelijk met meten.
Naar aanleiding van nieuwe, drastische ruimingen in 2003 en 2005-2006 werden de
metingen terug opgestart. Vanaf toen werden de meeste meetlocaties geleidelijk aan
uitgerust met automatische druksonden.
Alle gebruikte metingen werden grondig nagekeken op betrouwbaarheid. Enkel de
volledig correct bevonden metingen, werden weerhouden voor interpretatie.
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Figuur 1: overzicht van de meetlocaties waarvan de tijdreeksen van peilgegevens
gebruikt worden in dit advies.
De nummers op figuur 1 verwijzen naar grondwatermeetpunten (piëzometers). Wordt
een nummer voorafgegaan door een S, dan gaat het om oppervlaktewatermeetpunten in
de Oude of de Zwarte beek. Er worden vier meetpuntenraaien (reeks van
grondwatermeetpunten loodrecht op de waterloop) in beschouwing genomen.
De meest stroomopwaartse raai (meetlocaties 170-165-141) wordt de “Draadrus”-raai
genoemd. Meetlocatie 170 ligt ten zuiden van Oude beek, 165 ten noorden ervan en 141
ligt net te zuiden van de Zwarte beek. In deze zone werden de peilen van de Oude beek
hersteld. Helaas zijn in deze raai geen oppervlaktewatermeetpunten in de Oude of
Zwarte beek aanwezig. Wel is een peilschaal aanwezig in de Oude beek, ongeveer 250 m
stroomafwaarts (S137) de raai. Het verhang van de Oude beek tussen de “Draadrus”raai en het meetpunt S137 is klein en bedraagt 40-45 cm. De peilgegevens van punt
S137 zijn meer dan indicatief voor de peilen van de Oude beek t.h.v. de raai. De
“Draadrus”-raai wordt gebruikt om de referentiesituatie qua grondwaterpeilen en Oude
Beek-peilen in beeld te brengen.
Alle volgende stroomafwaartse raaien liggen in het (soms sterk) verdroogde deel van de
vallei van de Zwarte beek. De eerste raai in het verdroogde gedeelte is de “Hogenbos”raai. Deze werd vrij recent (juni 2010) bijgeplaatst door VLM Limburg. Van zuid naar
noord gaat het over meetlocaties 61-62-63-64-S68(=Oude Beek)-65-66-67S69(=Zwarte beek). De meetlocaties in de Oude beek en in de Zwarte beek werden pas
in juni 2011 bijgeplaatst, waardoor er voor deze punten slechts een paar indicatieve
metingen beschikbaar zijn.
Vervolgens is er de “Tussen de twee stallen”-raai van zuid naar noord bestaande uit
meetlocaties 51-10-9-S3(=Oude beek)-S1(=Zwarte beek). S3 werd later vervangen
werd door S20. Tussen de Oude en de Zwarte beek (tussen meetlocaties S3/S20 en S1)
werden geen grondwatermeetpunten geplaatst omdat beide beken gescheiden worden
door een uitgebreid zandpakket.
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De laatste “Stroomafwaarts van het Melkpad”-raai bestaat van zuid naar noord uit
meetlocaties 33-34-41-S7 (=Oude beek)-35-169-S118(=Zwarte beek). S7 werd later
vervangen door S21.
De afstand tussen de “Hogenbos”- en de “Stroomafwaarts van het Melkpad”-raai
bedraagt ca. 2 kilometer.

2. Verdroging van de Vallei van de Zwarte beek
Eeuwenlang probeerden landbouwers aan hooilandbeheer te doen in de vallei van de
Zwarte beek. Alles werd in het werk gesteld om het overvloedig opkwellende (=
exfiltrerende of diffuus uittredend) grondwater snel af te voeren. Daartoe werden
honderden drainagegrachten en greppels gegraven in het gebied. De meeste daarvan
liggen
loodrecht
op
de
Zwarte
en
de
Oude
beek
(zie
figuur
2).

Figuur 2: detail van de grachtenkartering uitgevoerd door VLM Limburg – op de kaart is
eveneens de buitengrens van het veenlichaam weergegeven (grijze contourlijn). Enkel de
belangrijkste grachten worden in beeld gebracht.
De grachten liggen vaak slechts een paar, tot enkele tientallen meters van elkaar.
Hierdoor wordt het freatisch grondwaterpeil afgetopt. Hoe dieper de grachten en hoe
kleiner de afstand ertussen, des te efficiënter het grondwaterpeil in de percelen naar
beneden gehaald wordt. In niet ontwaterde omstandigheden zijn de in de vallei
aanwezige veenbodems permanent nat. Doordat het organische bodemmateriaal
blootgesteld wordt aan de lucht rot het, waardoor opgeslagen nutriënten en mineralen
plantbeschikbaar worden. Plantensoorten van voedselrijke milieus kunnen zich
vervolgens vestigen en concurreren, o.m. omdat ze een hoge biomassaproductie hebben,
de soorten van matig voedselrijke omstandigheden weg. De plantensoorten die hier
onder druk staan behoren tot de kleine zeggenvegetaties (de mesotrofe variant van het
Europees te beschermen habitattype 7140) met soorten als wateraardbei, waterdrieblad,
zompzegge, melkeppe, sterzegge, …. Evolutie naar een graslandtype gelijkend op
dotterbloemgraslanden (een regionaal belangrijk biotoop met BWK-code rbbhc) met
dotterbloem, wilde bertram, hennegras, beemdlangbloem treedt op.
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Productieve graslandsoorten hebben een grotere verdampende gewasoppervlakte of Leaf
Area Index (LAI). Hierdoor stijgt de evapotranspiratie of de hoeveelheid door planten
verdampt water en wordt meer grondwater verbruikt. Dit zorgt in het vegetatieseizoen
(zomer)
voor
een
bijkomende
peilverlaging,
ook
centraal
tussen
twee
ontwateringsgrachtjes. Meer veen rot weg, meer voedingstoffen komen vrij en het
concurrentieel voordeel van forse graslandplanten stijgt verder … Een desastreuze
vicieuze cirkel voor de kleine zeggenvegetaties, maar (op korte termijn) zeer gunstig
voor de landbouwopbrengsten. De boeren van vroeger hadden dat zeer goed begrepen.
In Vlaanderen zijn dotterboemgraslanden zeldzaam geworden. Vergeleken met kleine
zeggenvegetaties, herbergen dotterbloemgraslanden meer soorten en zijn ze bloemrijker
waardoor de waardering voor dit ecotoop hoog is. Hierdoor kan de beheerder geneigd
zijn te kiezen voor een behoud van dit ecotoop. Dit betekent echter ook dat het
drainagesysteem behouden blijft in functie van dotterbloemgraslanden, waardoor het
veenpakket verder afbreekt en inklinkt.
Het gevolg van de eeuwenlang volgehouden drainage-inspanningen is dat het maaiveld
gedaald is en verder daalt, waardoor de drainagegrachtjes en de Oud beek steeds verder
uitgediept moeten worden. Hier komt een einde aan als een groot gedeelte van het veen
verdwenen is, of zodanig diep ingeklonken is dat het te nat wordt voor grazige
vegetatietypen. Het behouden van het uitgebreide grachtenstelsel beteken dus dat de
aanwezige
kleine
zeggenvegetaties
zullen
verdwijnen,
maar
ook
de
dotterbloemgraslanden op termijn hetzelfde lot ondergaan.
Het behoud van het drainagesysteem zorgt ervoor dat de abiotische standplaatscondities
veranderen en is dus geen duurzaam beheer van een ecosysteem. Het veenlichaam van
de vallei van de Zwarte beek wordt langzaam verteerd. Vanuit ecologisch oogpunt is dit
een destructief systeem. Tijdelijk levert dit zeker bloemrijke graslanden op die er
misschien veel aantrekkelijker uitzien dan de veel minder fleurige Kleine
zeggenvegetaties. Kleine zeggenvegetaties zijn echter zeldzamer in Vlaanderen en ook
op Europese schaal beschermd.
Belangwekkende literatuur in dat verband is een themanummer van het Nederlandse
tijdschrift Landschap (2010, nr. 3) waarin het probleem ook voor het Nederlandse
veenweidegebied erkend wordt en waar uitgebreide vernattingsmaatregelen in het
vooruitzicht worden gesteld.

3. Beschrijving van de referentiesituatie voor herstel van kleine
zeggenvegetaties en mesotroof elzenbroekbos
In het meest stroomopwaartse deel van de projectperimeter van het NIP van de vallei
van de Zwarte beek werd in 1991, en een tweede keer in 1993 het peil van de Oude
beek drastisch verondiept door en op terreinen in beheer bij Natuurpunt1. Het veen, dat
naast de beek gedeponeerd was tijdens de gecontesteerde ruimingswerken door de
Watering in 1989-1990, werd op verschillende plaatsen opnieuw in de Oude beek
gebracht. Dit had tot gevolg dat het oppervlaktewaterpeil steeg en gedurende het ganse
jaar nagenoeg gelijk staat met het maaiveld.
Het effect van die “herstelwerkzaamheden” is goed te volgen op figuur 4a. Hier wordt
een tijdreeks weergegeven van een peilschaal (S137) in de Oude beek, net
stroomopwaarts van waar het plankenpad de Oude beek kruist. De peilschaal werd
geïnstalleerd een jaar na een drastische ruiming van 1989-1990. Het peil stond toen op
ca. 51,25 m TAW. Door de opeenvolgende verondiepingen in 1991 en 1993 steeg het peil
met ruim 60 cm tot ca. 51,85 m TAW. Hier en daar ontstonden toen plasdras situaties.
1

In 1995 waren er nog reparaties noodzakelijk. Dat gebeurde na advies van het
toenmalige Instituut voor Natuurbehoud
5/26

INBO.A.2011.103

Karakteristiek daarbij was de massale kolonisatie van de opgestuwde beektrajecten en
ontstane plassen met slangenwortel. De door grote brandnetel, hennepnetel en
kleefkruid gedomineerde vegetaties, die ontstaan waren op de verdroogde
veengraslanden (= kleine zeggenvegetaties en voor landbouwdoeleinden gedraineerde
vervanggemeenschappen), bleken merkwaardig snel te herstellen na herstel van het
oorspronkelijke beekpeil. Vandaag, is nog nauwelijks verschil te merken tussen de
herstelde vegetaties in de omgeving van het plankenpad en de terreinen verder
stroomopwaarts in het militair domein, waar nooit een dergelijke, drastische ontwatering
heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat herstel van gedraineerde veengraslanden in
goede staat mogelijk is in de Zwarte beekvallei.
Omwille van die vaststelling, werd voor dit advies ca. 250 meter stroomopwaarts van het
plankenpad, een referentielocatie gekozen. Op die locatie staat een oude piëzometerraai,
de zgn. “Draadrus”-raai, (zie figuur 3), waar sinds 1997 grondwaterpeilmetingen worden
uitgevoerd, en waar de vegetaties zeer fraai hersteld zijn na de gecontesteerde ingrepen
door de Watering einde van de jaren ‘80. De hier ontwikkelde vegetaties kunnen als
voorbeeld dienen voor het herstel van sterk gedegradeerde situaties meer
stroomafwaarts in het projectgebied.
Rond piëzometers 170 en 165 liggen bijzonder goed ontwikkelde kleine zeggenvegetaties
(habitattype 7140 meso). Rond piëzometer 141 is een vrijwel perfect ontwikkeld
mesotroof elzenbroekbos, inclusief velden van slangenwortel (habitattype 91E0 meso)
ontwikkeld.
Dat zijn dé twee doelvegetatietypen in het kader van het NIP Zwarte Beek voor wat het
valleideel aangaat. Nauwkeuriger beschrijving van de aanwezige vegetatietypen laat zien
dat rond piëzometer 170 de kleine zeggenvegetaties aangevuld worden met een hele
reeks soorten die karakteristiek zijn voor dotterbloemgraslanden.
In figuur 4b en 4c worden de tijdreeksen van de “Draadrus”-raai weergegeven. Er zijn
helaas geen metingen van voor of direct na de drastische verondieping en verdroging.
Nadat de Oude beek opnieuw gedempt werd, werden de peilmetingen opgestart.

Figuur 3: situering meetlocaties van de “Draadrus”-raai.
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Figuur 4a: tijdreeks van de Oude beekpeilen (m TAW) ter hoogte van het Plankenpad.
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Figuur 4b: tijdreeksen van de stijghoogten (m TAW) in de meetpunten op de “Draadrus”raai.
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Figuur 4c: tijdreeksen van grondwaterpeilen (m t.o.v. mv, maaiveld = 0) op de
“Draadrus”-raai.
Bij het grondig bekijken van de tijdreeksen valt op dat er een geleidelijke maar gestage
stijging van de grondwaterpeilen optreed. Tussen 1998 en 2010 is het gemiddelde peil
van het freatische grondwater hier ca. 20 cm gestegen. Dit is een stijging van gemiddeld
1,6 cm per jaar.
Ruwweg is dezelfde stijging te zien in alle drie de piëzometers. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat de stijging zich voordoet over de volledige breedte van de vallei.
Verder is op te merken (figuur 4c) dat de tijdreeksen van de grondwaterpeilen voor de
meetlocaties 170 en 165 na 12 jaar ongeveer samen vallen. Het peil op meetlocatie 170
stond vroeger duidelijk onder dat van meetlocatie 165. De vernatting in en rond
meetlocatie 170 gebeurt dus een ietsje sneller dan die rond meetlocatie 165.
In de zomer zakken de peilen op meetlocatie 170 meer, dan op meetlocatie 165. Dit
verschil in grondwaterdynamiek vertaalt zich naar de vegetatie.
De tijdreeks op meetlocatie 165 kan als referentie gebruikt worden voor het
grondwaterpeilverloop, nodig voor de ontwikkeling van kleine zeggenvegetaties. De
amplitude op jaarbasis van de grondwaterstand bedraagt een goede 10 cm en het peil
situeert zich vrijwel altijd rond het maaiveld. Door de voortschrijdende vernatting ligt het
waterpeil de laatste jaren vrijwel constant (net) boven het maaiveld.
De tijdreeks op meetlocatie 170 kan als referentie gebruikt worden voor het
grondwaterpeilverloop nodig voor de ontwikkeling van drogere kleine zeggenvegetaties
(met elementen van dotterbloemgraslanden). De peilen staan gedurende het
winterhalfjaar gelijk met of net ietsje boven maaiveld, in de zomer zakt het peil weg tot
20-30 cm onder maaiveld. Die paar tientallen centimeter verschil in grondwaterdynamiek
is voldoende om de standplaats geschikt te maken voor een hele reeks soorten van
dotterbloemgraslanden. Meetlocatie 170 ligt op de zuidelijke overgang (valleiflank) van
veen naar zand. De kleine zeggenvegetaties op de overgang van veen naar zand, blijken
langsheen de volledige vallei van de Zwarte beek van nature nogal wat
dotterbloemgraslandsoorten te herbergen. Het blijven, fytosociologisch gezien, echter
kleine zeggenvegetaties.
Voor beide meetlocaties is het echter duidelijk dat bij verdere vernatting, het
grondwaterpeilverloop ongunstig zal worden voor het in stand houden van kleine
zeggenvegetaties.
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Bij verdere vernatting is te verwachten dat de optimale standplaatscondities voor kleine
zeggenvegetaties zich gaan verplaatsen van het centrale gedeelte van de vallei naar de
zuidrand van het veenlichaam, aan de rand van de vallei.
Meetlocatie 141 ligt vlak tegen de Zwarte beek (figuur 3). Hier kennen de
grondwaterpeilen een meer uitgesproken dynamiek. In het winterhalfjaar staan de peilen
ca. 10 cm onder het maaiveld en in de zomer zakken ze weg tot ca. 60 cm onder het
maaiveld. Sporadisch treden heel korte overstromingen op, vanuit de Zwarte beek tot 30
cm boven het maaiveld. Op deze locatie ligt een perfect ontwikkeld mesotroof
elzenbroekbos.
Al deze grondwaterdynamische kenmerken stemmen perfect overeen met wat in
literatuur en in eigen INBO onderzoek (Callebaut et al. 2007, De Becker et al. 2004)
gevonden is, als optimale grondwaterdynamische standplaatskarakteristieken voor
elzenbroekbos. Enkel voor mesotroof elzenbroekbos moet bijkomend opgemerkt worden
dat de optimale range van grondwaterdynamiek zich uitstrekt over een ruimer gebied.
Voor de optimale ontwikkeling van dit type kunnen grondwatertafels op veen en zand
schommelen tussen -10 en -60 cm aan de drogere kant van het spectrum tot +10 en -10
cm aan de natte kant van het spectrum. Overstromingen worden enkel getolereerd als ze
kort en sporadisch optreden (zoals hier het geval is).
Het type mesotroof elzenbroekbos dat aan de natte kant van het spectrum zal
ontwikkelen, onder hoge en constante grondwatertafel, zal een lage kroonsluiting
hebben. In de kruidlaag zullen erg veel soorten van kleine zeggenvegetaties aanwezig
zijn. Vergelijkbare situaties zijn te vinden in de natuurreservaten Walenbos (deel Dolaag)
te Tielt-Winge en Vorsdonkbos-Turfputten te Gelrode.
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4. Gedetailleerde beschrijving van de toestand in het verdroogde
valleideel van de NIP perimeter
4.1 Hydrologische kenmerken van de Oude en de Zwarte beek
In vroegere adviezen (De Becker 2009, De Becker & Thoonen 2010) werd gedetailleerd
het veenpakket in beeld gebracht. Dit veenpakket wordt binnen het overgrote deel van
de perimeter van het NIP, gedraineerd door de Oude beek. Een veel korter deel van de
vallei, wordt rechtstreeks gedraineerd door de Zwarte beek.
De Oude beek stroomt voor het grootste deel van haar traject centraal door het
veenpakket, behalve ter hoogte van de raai “Tussen de twee stallen”. Ter hoogte van die
meetraai grenst de Oude beek aan de zandafzettingen aan de zuidrand van het
veenlichaam.
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Figuur 5: tijdreeksen van de stijghoogten van het peil van de Oude beek (S68 t.h.v. de
“Hogenbos”-raai; S3/S20 t.h.v. de “Tussen de twee stallen”- raai; S21/S7 t.h.v. de
“Stroomafwaarts van het Melkpad”-raai).

De afstand tussen de drie meetlocaties in de Oude beek is ongeveer gelijk, ca. 1000
meter. In het stroomopwaartse traject tussen de “Hogenbos”-raai en de “Tussen de twee
stallen”-raai (van S68 (rood) tot S3:s20 (geel)) is het verval van de Oude beek 5,7
m/km. In het stroomafwaartse deel tussen de “Tussen de twee stallen”-raai en de
“Stroomafwaarts van het Melkpad”-raai (van S3/S20 (geel) tot S21/S7 (rose)) is dit de
helft nl. 3 m/km.
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Figuur 6: tijdreeksen van de stijghoogten van het peil van de Zwarte beek (S69 t.h.v. de
“Hogenbos”-raai; S1 t.h.v. de “Tussen de twee stallen”- raai; S118 t.h.v. de “Stroomaf
van het Melkpad”-raai).
De Zwarte beek stroomt binnen de perimeter van het NIP, volledig in de zandafzettingen
ten noorden van het veenlichaam (figuur 2). De afstand tot het veenpakket varieert. In
het stroomopwaartse deel van het Zwarte beektraject is de afstand beperkt tot enkele
tientallen meters. Maar ongeveer ter hoogte van de Kluut (stroomafwaarts van de
“Hogenbos”-raai) vergroot de afstand tot 150 meter. Verder stroomafwaarts, ter hoogte
van de “Tussen de twee stallen”-raai, vergroot de afstand verder tot 250 meter van het
veenlichaam. Hier stroomt de Zwarte beek door of rond oude land- of rivierduinen. In dit
deel van haar traject (S69 (rose) tot S1 (blauw)) is het verval ca. 2,8 m (af te leiden uit
figuur 6).
Vanaf de passage onder het Melkpad wordt de afstand van de Zwarte beek tot het
veenlichaam abrupt terug veel kleiner. Het verval in het beektraject van de “Tussen de
twee stallen”-raai tot aan de “Stroomafwaarts van het Melkpad”-raai is 6,5 m. In het
eerste deel van het traject is het verhang van de Zwarte beek 2,8 m/km en in het
tweede deel is dat 6,5 m/km; nagenoeg omgekeerd als voor de Oude beek.
In de zone waar de Zwarte beek door en langs de duinenzone loopt, ligt het peil van de
Zwarte beek tot meer dan 3 meter hoger dan het waterpeil in de Oude beek. Dit heeft
alles te maken met het grote verval van de Oude beek en het veel kleinere verval van de
Zwarte beek hier. In deze zone treedt jaar rond ondergronds lekverlies van de Zwarte
beek op in de richting van de Oude beek. Dit kan bijdragen aan de verklaring van het
vanaf hier sterk toegenomen debiet van de Oude beek in deze zone.
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Figuur 7: stijghoogten van de Zwarte beek (S1) en de Oude beek (S20 & S21) tussen
begin oktober 2009 en eind juli 2011.
In figuur 7 staan de gedetailleerde tijdreeksen van de stijghoogten van het waterpeil in
de Oude en de Zwarte beek. In de Winter van 2009-2010 waren er veel opeenvolgende
neerslagbuien, waardoor de tijdreeks vele pieken vertoont. In de zomermaanden daalt
het peil logischerwijs en is de impact van regenbuien op het beekpeil niet zo duidelijk
zichtbaar. Rond 15 november 2010 is er (zoals quasi overal elders in Vlaanderen) een
record hoeveelheid neerslag gevallen, wat resulteerde in een recordafvoer in de Zwarte
beek evenals in de Oude beek. Dit is uit de tijdreeksen merkwaardig genoeg enkel ter
hoogte van de “Tussen de twee stallen”-raai en veel minder uitgesproken ter hoogte van
de “Stroomafwaarts van het Melkpad”-raai te merken. Dit is te verklaren door
plaatselijke overstromingen die toen optraden, waardoor het beekpeil uitvlakte. In
januari 2011 volgde een tweede recordpiek na de plotse dooi van het, naar Vlaamse
normen, dikke sneeuwtapijt van afgelopen winter. De pieken leren iets over de volumes
of debieten water die door de beide beken stromen.
In het meer stroomopwaarts gelegen deel van de vallei (omgeving van het plankenpad
en nog hoger, S137) zijn daarnaast een paar tijdreeksen van Oude beekpeilen bemeten
(geen geautomatiseerde, frequente peilmetingen). Op deze locatie worden nagenoeg
geen pieken gemeten. De debietschommelingen zijn kleiner en de stroomsnelheid van de
Oude beek is nauwelijks waarneembaar. Er is nauwelijks sprake van betekenisvolle
afvoer.
Dit blijft zo tot de zone ter hoogte van de Kluut. Vanaf daar begint het effect van lek van
de Zwarte Beek naar de Oude beek geleidelijk aan toe te nemen. In die mate zelfs dat je
kan spreken van een echte beek, i.p.v. een drainagekanaal.
Het valleigedeelte binnen de NIP-perimeter (stroomopwaarts van de Nieuwendijk) kan
opgesplitst worden in twee deelgebieden op basis van de drainagekarakteristieken van de
Oude beek. Het eerste deelgebied is gelegen ongeveer stroomopwaarts van de Kluut. De
precieze grens is vandaag niet exact bepaald, maar is gelegen stroomafwaarts van de
“Hogenbos”-raai en stroomopwaarts van de zone ten noorden van Kluut. In dat deel
is/was de Oude beek vroeger naar alle waarschijnlijkheid louter een drainagekanaal van
waaruit met mondjesmaat grondwater werd afgevoerd, afkomstig uit de hoger gelegen
venige valleigedeelten. Naar alle waarschijnlijkheid was de “beek” hier zo goed als
onbestaande en misschien zelfs moeilijk te herkennen in het landschap.
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Het tweede, stroomafwaarts gelegen deel, is te beschouwen als een echte beek.
Daarmee wordt bedoeld dat er een belangrijk basisdebiet in afgevoerd wordt, afkomstig
van een aandeel gelekt water afkomstig uit de hoger gelegen Zwarte beek (omwille van
het hydrostatische drukverschil - zie hoger). De zone waar de Zwarte beek rond of door
de duinen stroomt, fungeert als een soort diffuus “brongebied” van de Oude beek. Vanaf
hier vertoont het debietverloop pieken (zie figuur 7). Hier hebben we te maken met een
echte beek en niet met een zuiver drainagekanaal.

4.2 De “Hogenbos”-raai
De “Hogenbos”-raai (figuur 8) heeft een aantal meetlocaties gelegen in infiltratiegebied,
dus buiten het eigenlijke valleigebied, met name de meetlocaties 61 en 62. De
tijdreeksen van de stijghoogten of peilmetingen (figuren 9a en 9b) vertonen zeer grote
schommelingen op jaarbasis en worden beïnvloed door regenbuien, te zien in de
piekigheid van de tijdreeksen. De stijghoogten van deze peilen liggen veel hoger dan
deze van de meetlocaties in de vallei; er is dan ook constante toestroming van
grondwater vanuit het zuiden en het oosten, van onder de Koerselse heide, richting vallei
van de Zwarte & Oude beek.
De oppervlaktewaterpeilen van de Oude en de Zwarte beek verschillen slechts 10 cm. De
Oude beek ligt iets dieper dan de Zwarte beek.
Meetlocaties 63 en 64 liggen ten zuiden van de Oude beek (S68). De
grondwateramplituden bedragen ca. 20-25 cm op jaarbasis, maar de peilen liggen het
ganse jaar door ten minste 25 cm onder het maaiveld. De bodem bestaat hier volledig uit
veen en wordt jaar rond blootgesteld aan de lucht. Hier is het veen vrijwel zeker
onderhevig aan verregaande veraarding. Dit wordt bevestigd door de vegetatie die in
deze zone aanwezig is in het grasland en nabij gelegen ruigte. In het grasland domineren
gestreepte witbol en pitrus. In de ruigte domineren bramen, grote brandnetel en rietgras.
Op veenbodems zijn deze soorten indicatief voor sterke verstoring. Zeker is dat het
grondwaterpeil en -regime aanzienlijk veel te laag voor de optimale ontwikkeling van
kleine zeggenvegetaties of kwalitatief goede mesotrofe elzenbroekbossen.
Het peil van de Oude beek (helaas zijn slechts 2 metingen beschikbaar) is hier ca. 40 cm
lager dan het peil in het aanpalende perceel.

Figuur 8: situering meetlocaties van de “Hogenbos”-raai.
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Figuur 9a: tijdreeksen van de stijghoogten (m TAW) in de meetpunten op de
“Hogenbos”-raai.
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Figuur 9b: tijdreeksen van grondwaterpeilen (m t.o.v. mv, maaiveld = 0) op de
“Hogenbos”-raai.
De meetlocaties 65 en 66 liggen tussen de Oude en de Zwarte beek. De amplitude van
het freatische grondwaterpeil op jaarbasis bedraagt 25 cm voor meetlocatie 65. Het peil
staat tijdens het winterhalfjaar quasi gelijk met het maaiveld. Het grondwaterpeilverloop
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op meetlocatie 65 is optimaal voor de ontwikkeling van kleine zeggenvegetaties. Een iets
minder diep wegzakkend peil in de zomer zou echter beter zijn.
De amplitude van het freatische grondwaterpeil op meetlocatie 66 vertoont
schommelingen tot een halve meter op jaarbasis, maar heeft goede winterpeilen. Hier
zijn dan ook storingssoorten te vinden (rietgras, bramen, grote brandnetel, …) samen
met een aantal soorten van kleine zeggenvegetaties. Het freatische grondwaterpeil op
meetlocatie 66 fluctueert mee met het peil van de Zwarte beek (cfr. meetlocatie 67 op de
oever en S69 in de Zwarte beek). De grote dichtheid aan drainagegrachten richting Oude
beek en enkele grachten richting Zwarte beek zijn verantwoordelijk voor de doorwerking
van het te lage drainageniveau tot centraal in de percelen.

4.3 De “Tussen de twee stallen”-raai
De “Tussen de twee stallen”-raai is in vele opzichten een buitenbeentje. Op figuur 2 is te
zien dat in dit gebied nauwelijks nog operationele, diepe drainagegrachten liggen. Een
gelukkige uitzondering. In deze zone ligt de Oude beek aan de noordrand van het
veenpakket, tegen de noordelijk gelegen (duin)zanden aan.
Verder is de impact van de ruiming van de Oude beek in 2003 duidelijk te zien. Het peil
van de Oude beek is met 30 tot 40 cm gedaald (S3/S20 in figuur 11a) ten opzichte van
de peilen voor 2003.

Figuur 10: situering meetlocaties van de “Tussen de twee stallen”-raai.
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Figuur 11a: tijdreeksen van de stijghoogten (m TAW) in de meetpunten op de “Tussen de
twee stallen”-raai.
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Figuur 11b: tijdreeksen van grondwaterpeilen (m t.o.v. mv, maaiveld = 0) op de “Tussen
de twee stallen”-raai.
Omdat het veenlichaam hier slechts vanuit het noorden gedraineerd wordt door de Oude
beek en door het veel minder talrijk voorkomen van functionele secundaire
drainagegrachten zijn de grondwatertafelfluctuaties hier beperkter. Meetlocatie 9,
gelegen op een afstand van slecht 5 meter van de Oude beek heeft een
grondwatertafelschommeling van 30 tot 40 cm, wat echter nog steeds te groot is voor de
doelvegetatietypen en bovendien zakt het peil weg tot 35-40 cm onder het maaiveld.
Meetlocatie 10, gelegen op 15 meter van de Oude beek, heeft schommelingen die slechts
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de helft bedragen van deze op meetlocatie 9 en de gemiddelde peilen liggen wat dichter
tegen het maaiveld. In het winterhalfjaar staan ze boven maaiveld, in de zomer zakken
ze 10-15 centimeter diep. De drainerende invloed beperkt zich tot 10 à 12 meter van de
Oude beek.
Dit omdat slechts enkele secundaire drainagegrachten in het veenlichaam aanwezig zijn.
Hierdoor komt het volledige front van kwelwater vanuit het zuiden quasi onafgetopt tot
tegen de oude beek. Hoewel de verdroogde oppervlakte klein is, zijn de effecten van de
verdroging groot. Over de volledige lengte van het Oude beektraject, vanaf de zone ten
noorden van de Kluut tot ver voorbij het Melkpad, komen lange stroken voor met (soms
vrij spectaculaire) veenkliffen. Dit zijn door verdroging inklinkende veenpakketten, die
loodrechte wanden met nog niet veraard veen blootleggen, dat op zijn beurt begint te
veraarden (De Becker 2009).
Meetlocatie 51 ligt aan de zuidrand van het veenlichaam, op de overgang van infiltratienaar kwelgebied. De vegetatie vormt hier een mix van kleine zeggenvegetaties met
vochtige heischrale elementen. De peilen lijken hier nauwelijks door artificiële drainage
beïnvloed. Ze stijgen tot net aan het maaiveld in de winter en zakken tot een halve
meter diep in de zomer.

4.4 De “Stroomafwaarts van het Melkpad”-raai
De “Stroomafwaarts van het Melkpad”-raai (figuur 12) is tot op zekere hoogte weer
vergelijkbaar met de “Hogenbos”-raai. Hier is echter de topografie van de valleiflanken al
veel minder uitgesproken. Het volledige dwarsprofiel is veel vlakker en het veenlichaam
(grijze contourlijn) is hier twee keer zo breed als ter hoogte van de “Hogenbos”-raai.
De Zwarte beek (S118 in figuur 13a) is intussen topografisch sterk gedaald omwille van
het verval, de Oude beek (S7/S21 in figuur 13a) is dat veel minder. Dit heeft tot gevolg
dat de Zwarte beekbedding hier ca. 60 cm lager ligt dan de Oude beekbedding. (op
gemiddeld 40.5 m TAW t.o.v. 41.1 m TAW). Dit betekent dat de Zwarte beek hier
drainerend werkt.

Figuur 12: situering meetlocaties van de “Stroomafwaarts van het Melkpad”-raai.
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Figuur 13a: tijdreeksen van de stijghoogten (m TAW) in de meetpunten op de
“Stroomafwaarts van het Melkpad”-raai.
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Figuur 13b: tijdreeksen van grondwaterpeilen (m t.o.v. mv., maaiveld = 0) op de
“Stroomafwaarts van het Melkpad”-raai.
De Oude beek loopt hier opnieuw centraal door het veenlichaam, pal boven de oude
paleovallei (De Becker 2009). De impact van de ruiming van 2003 van de Oud beek,
waardoor het peil met 30-40 cm zakte, is duidelijk te zien op figuur 13a (S7/S21).
Uit figuur 13b blijkt dat enkel rond meetlocatie 196 aan de hydrologische
standplaatscondities voor de optimale ontwikkeling van kleine zeggenvegetaties voldaan
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is. De grondwatertafelschommelingen zijn hier beperkt tot 10-20 cm op jaarbasis en het
peil ligt het ganse jaar door gelijk met of tot maximaal tien cm boven het maaiveld. Alle
andere meetlocaties vertonen beduidend grotere schommelingen op jaarbasis. Voor de
meetlocaties die vlak tegen de Oude beek liggen, is dit logisch. Ze staan immers onder
de directe drainerende invloed van de Oude beek. Het gaat daarbij om de meetlocaties
35 op 9 m ten noorden en meetlocatie 41 op 15 meter ten zuiden van de Oude beek.
Op meetlocatie 35 staat het gemiddelde peil 70 cm onder het maaiveld en schommelt
een goede 60 cm op jaarbasis. Op meetlocatie 41 staat het gemiddelde peil 60 cm onder
het maaiveld en schommelt het peil 60 cm op jaarbasis.
Meetlocatie 34, gelegen op 75 meter ten zuiden van de Oude beek, kent een
grondwaterregime dat tot 60 cm fluctueert en gedurende de winter heel kort net gelijk
komt met het maaiveld.
Meetlocatie 33, gelegen op 190 meter ten zuiden van de Oude beek, heeft fluctuaties van
ca. 40cm en de peilen stijgen tot een paar cm boven het maaiveld gedurende een paar
maanden per jaar, in het winterhalfjaar. Hier zijn de standplaatscondities al iets beter,
maar toch nog ver van optimaal voor kleine zeggenvegetaties. Op deze locatie was begin
jaren 90 nog een goed ontwikkelde kleine zeggenvegetatie aanwezig. Vandaag gaat het
om sterk verruigde en verdroogde relicten van dit habitattype, de naam habitat nog
nauwelijks waardig en met toenemende abundantie van hennegras, bramen, pitrus,
pijpenstrootje en dies meer.
De reden waarom de verdroging zich hier op een veel grotere afstand van de Oude beek
laat voelen, is te wijten aan de hoge dichtheid aan secundaire drainagegrachten,
loodrecht op de Oude beek (figuur 2). De grachten doorkruisen het volledige veenlichaam
in de breedte. Vaak lopen ze een eind verder door in de hogerop gelegen zandbodems
van de valleiflank.

5. Welke maatregelen moeten worden genomen voor hydrologisch
herstel van het verdroogde deel van de vallei van de Zwarte beek?
Wat betreft de herstelmaatregelen wordt best rekening gehouden met de verschillende
hydrologische eigenschappen van de Oude beek stroomop en -afwaarts van de Kluut. Het
stroomopwaartse deel kan nagenoeg volledig gedempt worden. Aangezien hier geen of
nauwelijks betekenisvolle piekafvoeren ontstaan, kan de beek (de drainagegracht
eigenlijk), best terug gedempt worden zoals dat gebeurt is in de jaren 90, na de eerste
drastische ruimingen. Het dempen gebeurt dan best met materiaal van ter plaatse en na
het verwijderen van de bomen en struiken zoals voorzien in de visie.
Voor het tweede, stroomafwaarts de Kluut gelegen gedeelte van de Oude beek is een
andere aanpak nodig. Naast de vereiste dat de grondwatertafel in de buurt van het
maaiveld moet staan en niet te diep mag wegzakken in het zomerhalfjaar (grootteorde
van 10-20 cm), vereisen goed ontwikkelde kleine zeggenvegetaties dat hun standplaats
niet frequent, maar eerder uiterst sporadisch onder water komt (De Nocker et al. 2007).
Het basisdrainageniveau dient aanzienlijk opgetrokken te worden, maar wel zo dat de
meeste piekdebieten door het Oude beekkanaal kunnen afgevoerd worden,
uitzonderingen zoals die van 15 november 2010 of begin januari 2011 buiten
beschouwing gelaten. In figuren 14 en 15 zijn de korte, maar gedetailleerde tijdreeksen
van de Oude beekpeilen in deze zone weergegeven. De vele pieken, als gevolg van de
afvoer van neerslag, zijn hierop duidelijk te zien. Afgezien van de extreme pieken en
bovenop de geleidelijke seizoenale schommelingen met een amplitude van 10 tot 15 cm
blijkt de Oude Beek heel regelmatig (jaarlijks zo’n 10-15 keer) peilfluctuaties te vertonen
van ca. 10-20 cm. Dit zijn de frequent optredende pieken als gevolg van regenbuien die
best binnen het kanaal worden geëvacueerd, opdat de omliggende terreinen niet om de
paar weken zouden overstromen. Dit is nefast voor een goede ontwikkeling van de
natuurdoeltypen. Bij herstel van de Oude beek in het kader van de natuurinrichting wordt
in het afwaartse deel van de Oude beek best een boordhoogte van ca. 20 cm
gehanteerd. Anders geformuleerd: het drainagepeil wordt best hersteld tot een hoogte
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van ca. 20 cm onder het maaiveld van de omliggende terreinen (een eventuele wal met
ruimingsmateriaal niet meegerekend!).
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Figuur 14: peilverloop in de Oude beek ter hoogte van de “tussen de twee stallen”-raai.
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Figuur 15: peilverloop in de Oude beek ter hoogte van de “Stroomafwaarts van het
Melkpad”-raai.
Zoals hoger aangetoond (onder 5.3) is de directe ontwaterende invloed van een laag peil
in de Oude beek beperkt in oppervlakte, tot een strook van maximaal enkele tientallen
meters (tot ca. 50 m) aan weerszijden van de waterloop.
Op een ruimere schaal beïnvloedt de Oude beek de vallei over een breedte van ca. 200
meter (De Becker & Thoonen 2010).
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Door de aanwezigheid van de vele tientallen secundaire grachten loodrecht op en
aangekoppeld op, de Oude en Zwarte beek, plant de drainerende invloed van het te lage
beekpeil zich versterkt en ver door in de percelen op veen, en zodoende over het
volledige veenlichaam. Het dempen van die grachten is dus absoluut noodzakelijk. Het
oppervlak van het veen is op de meeste plaatsen niet vlak (De Becker & Thoonen 2010).
Het is bijgevolg niet voldoende om het peil van de Oude beek op te trekken, maar ook
om de secundaire grachten zo veel als mogelijk te dempen. Afdammen is daarbij geen
optie. De kans op lekken en de invloed van de topografie zorgen er dan voor dat het
drainerende effect nog (en in het beste geval ten dele) zal blijven bestaan.
Het is ten slotte van groot belang dat er geen overblijvende grachten meer rechtstreeks
op de Zwarte beek zijn aangesloten. Immers, de kwaliteit van het Zwarte beekwater is
verre van optimaal voor de doelvegetaties (De Becker et al. 2010). Overstroming met
Zwarte beekwater brengt nutriënten in een systeem waar van nature geen of nauwelijks
nutriëntenvrachten in circuleren.
Instroom van Zwarte beekwater moet absoluut
vermeden worden, tenzij de waterkwaliteit verbeterd. Momenteel komen overstromingen
frequent voor ter hoogte van de Overslag. Elders in het gebied gebeurt dit eerder
sporadisch. Het Oude beekwater daarentegen, is vermoedelijk van goede kwaliteit. Het is
niet duidelijk of momenteel ergens huishoudelijk afvalwater via zijgrachten naar de Oude
beek afgevoerd wordt. Indien dit niet het geval is, is een sporadische overstroming met
oppervlaktewater uit de Oude beek wel tolereerbaar.
De secundaire grachten kunnen dus best zoveel mogelijk opgeheven worden. Dit kan
gebeuren door ze op te vullen met het aanwezig materiaal naast de grachten. Om
overtollig regenwater af te voeren kunnen eventueel zeer ondiepe greppels (max. 10 cm
diep) overgehouden worden, die zeer vlak afgewerkt worden zodat ze vlot machinaal te
maaien zijn en zonder beschadiging kunnen gedwarst worden met beheermateriaal. In
ieder geval liggen de resterende, zeer ondiepe greppels liggen best vele tientallen tot
honderden meters uit elkaar.

6. Tot hoe ver reikt de vernatting bij hydrologisch herstel
Om vernatting buiten de NIP-perimeter te vermijden, zou het dempen van de grachten in
de zones waar die vernatting buiten de projectperimeter dreigt te gaan, beperkt kunnen
worden tot de grens van het veenlichaam of net daarbuiten. Om grondwater te vast te
houden en lage grondwaterpeilen zo veel mogelijk te beperken, is het echter aan te
raden om ook de grachten op de zandbodems, palend aan het veen mee te dempen of
ten minste toch drastisch te verondiepen.
Om de vernatting ruimtelijk nauwkeurig te kunnen situeren werden zones afgebakend
rond de te verondiepen Oude beek en grachtjes. Hierbij wordt aangenomen dan de
drainerende invloed van de grachten zich tussen de 30 en de 50 meter situeert en dat de
invloedssfeer van vernatting ook beperkt blijft tot deze zone.
Figuur 16a toont de invloedsperimeter van de vernatting bij het verondiepen van de
Oude beek. De vernatting speelt zich volledig af binnen de NIP projectgrens. In de op de
Oude beek aangetakte drainagegrachten zal in dit geval wel stagnerend water zal te zien
zijn.
Enkel de Oude beek verondiepen, is onvoldoende voor een volledig hydrologisch herstel.
Ook de secundaire drainagegrachten dienen gedempt te worden (zie hoger). Figuur 16b
toont de zone die beïnvloed wordt bij verondiepen van de Oude beek en het grotendeels
dempen van de secundaire drainagegrachten. Voor het overgrote deel treedt geen
vernatting buiten de projectgrens op. Deze bevinding wordt nog versterkt door het feit
dat aan de zuidrand van de vallei de topografie nagenoeg steil oploopt. Bij de inschatting
van de impact van de vernatting, is ervanuit gegaan dat de topografie vlak is. Bijgevolg
vertoont figuur 16b een lichtjes overdreven beeld, maar vanuit veiligheidsoverwegingen
is dat geen overbodige veronderstelling.
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Vertrekkende vanuit het oosten zijn er geen projectgrensoverschrijdingen tot en met het
gehucht Hemelrijk. Hier ontspringt de Winterbeek, die aan de zuidrand van de
projectgrens loopt en waarop verschillende secundaire (of tertiaire) grachten zijn
aangetakt. Bij het nagenoeg volledig dempen van de Winterbeek en de daarop
aangesloten tertiaire grachten, zijn er dus mogelijks/waarschijnlijk vernattingsproblemen
te verwachten die buiten de projectperimeter zullen reiken. Als enkel de zone tussen de
Oude en de Zwarte beek en de secundaire grachten die aangetakt zijn op de Oude beek
gedempt worden voor hydrologisch herstel, zijn er geen vernattingsfenomenen te
verwachten die buiten de projectperimeter vallen.

Figuur 16a: rechtstreekse invloedsperimeter van verondieping van de Oude beek.
De rode lijn is de NIP projectgrens.
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Figuur 16b: rechtstreekse invloedsperimeter van verondieping van de Oude beek en het
dempen van alle belangrijke secundaire grachten. De rode lijn is de NIP projectgrens.

23/26

INBO.A.2011.103

CONCLUSIES
1.

De vallei van de Oude beek werd in het stroomopwaartse deel van de
projectperimeter
reeds geruime tijd verondiept. Hoe evolueerde
de
natuurwaarden en kunnen uit de beschikbare meetreeksen conclusies getrokken
worden voor het herstel van een goede hydrologische toestand in de Vallei van de
Zwarte beek?

In het meest stroomopwaartse deel van de projectperimeter van het NIP werd in 1991,
en een tweede keer in 1993 het peil van de Oude beek drastisch verondiept door en op
terreinen in beheer bij Natuurpunt. Door de opeenvolgende verondiepingen steeg het peil
met ruim 60 cm tot ca. 51,85 m TAW in de Oude beek. De door grote brandnetel,
hennepnetel en kleefkruid gedomineerde vegetaties, die ontstaan waren op de
verdroogde veengraslanden, bleken merkwaardig snel te herstellen na herstel van het
oorspronkelijke beekpeil. Vandaag is nog nauwelijks verschil te merken tussen de
herstelde vegetaties in de omgeving van het plankenpad en de terreinen verder
stroomopwaarts in het militair domein, waar nooit een dergelijke, drastische ontwatering
heeft plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat herstel van gedegradeerde broekbossen en kleine
zeggenvegetaties mogelijk is. De gevolgen van de verdroging van het veenlichaam
ongedaan maken lijkt tot op zekere hoogte mogelijk te zijn.
Omwille van die vaststelling, werd voor dit advies ca. 250 meter stroomopwaarts van het
plankenpad, een referentielocatie gekozen. Op die locatie staat een oude piëzometerraai,
de “Draadrus”-raai, waar sinds 1997 grondwaterpeilmetingen worden uitgevoerd en waar
de vegetaties zeer fraai hersteld zijn. De hier ontwikkelde vegetaties en het
grondwaterpeilverloop kunnen als voorbeeld dienen voor het herstel van sterk
gedegradeerde situaties meer stroomafwaarts in het projectgebied.
De streefpeilen voor de grondwaterpeil in de percelen waar veen voorkomt staan tijdens
het winterhalfjaar gelijk met of net boven het maaiveld. De schommelingen op jaarbasis
moeten beperkt blijven tot ca. 10-20 cm.
2.

Wat is het optimale drainageniveau van de Oude beek voor het herstel van kleine
zeggenvegetaties (7140_meso) en mesotrofe broekbossen (91E0_ meso)?

Voor het bepalen van het drainageniveau van de Oude beek, is het belangrijk rekening te
houden met de drainagekarakteristieken van de Oude beek in de verschillende
valleidelen. De Oude beekvallei binnen de NIP-perimeter kan opgesplitst worden in twee
delen. De precieze grens is vandaag niet exact bepaald, maar is gelegen stroomafwaarts
van de “Hogenbos”-raai en stroomopwaarts van de zone ten noorden van Kluut.
•

In het stroomopwaartse deel is de Oude beek louter een drainagekanaal van
waaruit met mondjesmaat grondwater werd afgevoerd, afkomstig uit de hoger
gelegen venige valleigedeelten. Vroeger was de beek naar alle waarschijnlijkheid
hier zo goed als onbestaande en zelfs moeilijk te herkennen in het landschap. In
het stroomopwaartse valleideel van de Oude beek kunnen alle grachten en de
Oude beek quasi volledig gedempt worden bij ecohydrologisch verantwoord
herstel, zodanig dat het gemiddelde peil van de Oude beek gelijk staat met het
omliggende maaiveld.

•

Het stroomafwaarts gelegen deel, is te beschouwen als een echte beek. Daarmee
wordt bedoeld dat er een belangrijk basisdebiet in afgevoerd wordt, afkomstig van
een aandeel gelekt water afkomstig uit de hoger gelegen Zwarte beek. Vanaf hier
vertoont het debietverloop pieken. Het stroomafwaarts gelegen valleideel van de
Oude beek wordt best zo ingericht, dat boven het gemiddelde waterpeil een
boordhoogte van ca. 20 cm overblijft in de Oude beek bij ecohydrologisch
verantwoord herstel. Anders gezegd, het drainagepeil wordt best hersteld tot een
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hoogte van ca. 20 cm onder het niveau van het maaiveld van de omliggende
terreinen (een eventuele wal met ruimingsmateriaal niet meegerekend).
3.

Hoe ver reikt de invloed van een verhoging van de grondwatertafel? Indien deze
tot buiten de projectperimeter reikt, waar kan vernatting verwacht worden?

Om de vernatting bij verondiepen van de Oude beek en het grotendeels dempen van de
secundaire drainagegrachten ruimtelijk nauwkeurig te kunnen situeren werden zones
afgebakend rond de te verondiepen Oude beek en grachtjes. Voor het overgrote deel
treedt geen vernatting op buiten de projectgrens. Ter hoogte van het gehucht Hemelrijk
ontspringt de Winterbeek, die aan de zuidrand van de projectgrens loopt en waarop
verschillende (tertiaire) grachten zijn aangetakt. Bij het nagenoeg volledig dempen van
de Winterbeek en de daarop aangesloten tertiaire grachten, zijn er waarschijnlijk
vernattingsproblemen te verwachten die buiten de projectperimeter van de
natuurinrichting reiken. Als in dit deel van de Zwarte beekvallei enkel de zone tussen de
Oude en de Zwarte beek en de secundaire grachten die aangetakt zijn op de Oude beek
gedempt worden voor hydrologisch herstel, zijn er geen vernattingsfenomenen te
verwachten die buiten de projectperimeter vallen.
4.

Welke begeleidende maatregelen zijn nodig als de Oude beek verondiept wordt?
Hoe moeten die begeleidende maatregelen uitgevoerd worden?

Het is van groot belang dat de vele tientallen secundaire drainagegrachten en de (detail-)
begreppeling opgeheven wordt. Afdammen van de verschillende grachten zal niet
volstaan voor een volledig ecohydrologisch herstel. De drainerende werking van de
secundaire grachten wordt best opgeheven door ze op te vullen met naast de grachten
aanwezig materiaal. Om overtollig regenwater af te voeren, kunnen eventueel zeer
ondiepe greppels (max. 10 cm diep) overgehouden worden. Deze worden zeer vlak
afgewerkt, zodat ze vlot machinaal te maaien zijn en zonder beschadiging kunnen
gedwarst worden met beheermateriaal. Bij voorkeur liggen de resterende, zeer ondiepe
greppels vele tientallen tot honderden meters uit elkaar.
Verder is het van groot belang dat alle grachten die rechtstreeks op de Zwarte beek
aangesloten zijn, opgeheven worden. Dit omwille van het risico op overstroming met
nutriëntenrijk Zwarte beekwater in een van nature, nutriëntenarm systeem.
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