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AANLEIDING
Naar aanleiding van een overleg tussen he Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en
Natuurpunt vzw. op het stadhuis van Deinze zijn een aantal knelpunten over het beheer van
het waterpeil van de Zeverenbeek besproken. De Zeverenbeek is aangeduid als
habitatrichtlijngebied (deelgebied van BE2300005 Bossen en heiden van Zandig
Vlaanderen: oostelijk deel). Aan de monding van de Zeverenbeek in het Schipdonkkanaal
staat nu een stuw, maar het peil wordt door niemand geregeld en de stuw staat niet op slot
(dus kan iedereen er maar aan draaien). Ze willen een peil afspreken voor de Zeverenbeek,
eventueel met een verschillend zomer- en winterpeil. Er dient ook nog een vistrap voorzien
te worden. Eens deze constructie afgewerkt is, wil men de Zeverenbeek stroomopwaarts
ruimen. De Zeverenbeek stroomafwaarts de kern van Zeveren wordt in het
deelbekkenbeheerplan Poekebeek gemeld als knelpunt i.v.m. de aanwezigheid van slib in de
waterloop. Hiervoor voorziet het deelbekkenbeheerplan als actie het opstellen van een
onderhoudsplan. Het deelbekkenbeheerplan voorziet als actie ook de opmaakt van een
peilbeheerplan voor de Zeverenbeek op te maken door Afdeling Water.
VRAAGSTELLING
Wat is ecologisch het meest gunstige peil voor de Zeverenbeek in functie van de aanwezige
en potentiele vegetatie in de vallei waarbij vismigratie (via een aan te leggen vistrap) ook
mogelijk wordt?
Welk type de ideale visdoorgang is, was voorwerp van het advies INBO.A.2012.57 d.d. 25
juni 2012. Onderstaand advies behandelt enkel de vraag wat het meest gunstige
oppervlaktewaterpeil is in functie van de vegetatie.
TOELICHTING
Om een eenduidig antwoord te kunnen geven op de vraag naar het ideale beekpeil, is het
noodzakelijk om het ecohydrologisch functioneren van het gebied te beschrijven. Het is
belangrijk om de mechanismen die aan de basis liggen van de grondwaterpeilvorming en de
grondwaterdynamiek op de percelen palend aan de belangrijkste waterlopen in het gebied
te begrijpen. De grondwaterdynamiek wordt gestuurd door de drainageniveaus, de
hydraulische conductiviteit van de bodem, het al dan niet optreden van kwel, en de
drainerende werking van een waterloop. Geen van al deze factoren is bekend, maar kan tot
op grote hoogte afgeleid worden uit de beschikbare tijdreeksen (met dagelijkse tot
tweewekelijkse metingen) van de afgelopen jaren verzameld werden in het gebied.

1 Gegevens
Het ecohydrologische deel van deze adviesvraag bouwt in feite voort op een artikel in het
plaatselijke natuurstudietijdschrift Limoniet (Vandevoorde et al., 2009) waarin een aanzet
werd gegeven tot het beantwoorden van eenzelfde vraag. Tussen 2009 en nu zijn er langere
tijdreeksen verzameld en nog wat bijkomende opmetingen uitgevoerd, zodat er nu een
beter onderbouwd antwoord op deze vraag kan geformuleerd worden.

1.1 Hydrografie
Het gebied bestaat uit een oude Leiemeander, die al zeer geruime tijd door de rivier
verlaten is en waarin, deels artificieel, kleinere waterlopen ontstonden. In feite gaat het hier
om twee waterlopen. Een eerste is de Vondelbeek die vanaf de N35 zuidwaarts stroomt om
uit te monden in de Mandelbelbeek (die op zijn beurt weer verder oostwaarts naar de Leie
stroomt). In feite stroomt de Vondelbeek tegen de stroomrichting van de historische Leie in.
Een tweede deel wordt gevormd door Zeverenbeek of Dauwbeek, die ter hoogte van de
N35, van uit het noorden de Maanbeek ontvangt en dan in de historische meander verder
loopt op ter hoogte van Schave-Deinze gravitair in het kanaal van Schipdonk uit te monden.
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Het wateroppervlak van de Zeverenbeek vertoont een verhang van 40 à 50 centimeter per
kilometer in het ca. 3 kilometer lange traject tussen de Kauwe (ZEVS002) en Schave
(ZEVS004). Dat verhang blijft over de gehele meetperiode quasi ongewijzigd. Alleen bij
uitzonderlijke piekafvoeren lijkt de beek nagenoeg vlak te staan (fig. 1).

Figuur 1 : Overzicht van de peilschommelingen van de Zeverenbeek tussen Kauwe (ZEVS002),
Blekerij (ZEVS003) en Schave (ZEVS004)

De tijdreeksen van de drie peilschalen in de Zeverenbeek lopen parallel aan mekaar. Er zit
telkens een patroon in van hogere winterpeilen en lagere zomerpeilen. Uit niets blijkt dat er
ergens een beïnvloeding is van het beekpeil door opstuwing. Er zijn quasi constante
verschillen tussen de tijdreeksen. We concluderen daarom dat er geen (duidelijke) impact is
van mogelijks regelmatig veranderde stuwpeilen door (zoals in de aanleiding gesteld)
onoordeelkundig draaien aan een stuw in de buurt van het Schipdonkkanaal. Verder valt
over de gehele meetperiode (2004-2011) op dat er zich een geleidelijke peilstijging in de
beek voordoet.

1.2 Grondwatermetingen
In het gebied van de Zeveren worden sinds geruime tijd peilmetingen uitgevoerd , deels
door vrijwilligers van de natuurvereniging (Natuurpunt vzw) en deels door het Provinciaal
Centrum voor Milieuonderzoek (Oost-Vlaanderen).
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Figuur 2 : Overzicht van de vier deelgebieden (Vondelbeek, Kauwebos, Blekerij en Schave) in het
natuurgebied de Zeverenbeek. De terreinen in beheer bij Natuurpunt vzw. (rood) en bij het
Agentschap voor Natuur & Bos (groen) zijn weergegeven.

In de waterdatabank van het INBO, WATINA, zijn gegevens van 24 ondiepe piëzometers (=
peilbuis met korte filter) verzameld waarvan er twee locaties voorzien zijn van een
begeleidende diepere buis, waardoor een zicht kan verkregen worden op de kwelintensiteit
in het gebied. Een overzicht van de meetlocaties is te zien in figuur 2.
De piëzometers zijn gegroepeerd in 4 deelgebieden. Van west naar oost zijn dat:
• “Vondelbeek” met een piëzometer raai bestaande uit de nummers ZEVP012, 013,
014, 015, 016, 017, 018 en ZEVP019 gelegen op een afstand van respectievelijk 1,
2, 4, 8, 16, 32, 64 en 100 meter van de beek. In de beek zelf staat een peilschaal,
ZEVS001 die echter (helaas!) niet aan de raai zelf gesitueerd is maar wel 90 meter
stroomopwaarts en later nog eens 140 meter verder stroomopwaarts op 230 meter
van de meetpuntenraai.
• “Kauwebos” bestaat uit slecht 2 grondwatermeetlocaties (ZEVP010 en ZEVP012) en
één peilschaal in de beek (ZEVS002)
• “Blekerij” met 9 piëzometers, ZEVP001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 en
ZEVP009 gelegen op een afstand van respectievelijk 1, 2, 4, 8, 18, 33, 64, 100 en
120 m van de beek
• “Schave” met 5 meetpunten: ZEVP020, 021, 022, 023, ZEVP024 gelegen op een
afstand van 1, 18, 43, 65 en 90 meter van de beek.
De beide piëzometernesten zijn te vinden in de deelgebieden Schave (ZEVP024 en
ZEVP124) en in de Blekerij (ZEVP008 en ZEVP108)
Er zijn quasi ononderbroken tijdreeksen van grond- en oppervlaktewatermetingen
beschikbaar vanaf begin 2004 tot en met juli 2011. Op basis van dergelijke tijdreeksen zijn
er heel wat onderbouwde uitspraken mogelijk.

4/20

INBO.A.2012.98

1.3 Bodem
De valleien van de Vondelbeek en de Zeverenbeek worden ingenomen door kleiige texturen
(groene tinten) of veen (donkerbruin) zoals weergegeven op figuur 3. Deze alluviale
gronden worden geflankeerd door zand (lila) of zandleem (bleekbruin en geel). Uit de
bodemkaart valt verder op te maken dat de piëzometer raaien van de Vondelbeek, Blekerij
en Schave zijn gelegen op kleiig alluvium en deze van Kauwebos op veengronden.

Figuur 3 : Detail uit de bodemkaart voor het natuurgebied van de beek en omgeving

1.4 Geologische context
Het gebied ligt volledig in vroeg Eocene afzettingen, vroeger gekend onder de naam
Ieperiaan. Tegenwoordig worden, naast het gebruik van een andere nomenclatuur ook nog
verschillende deelafzettingen onderscheiden (fig. 4). Het zijn hoofdzakelijk kleiige mariene
afzettingen, maar enige nuancering is toch noodzakelijk. De zuidelijkste afzetting, het zgn.
‘Lid van Aalbeke’, bestaat uit zuiver klei. Het deelgebied Vondelbeek ligt volledig op deze
afzetting. In principe is dit geen watervoerende laag. Centraal op de figuur 4 is een vrij
smalle band te vinden met afzettingen van het ‘Lid van Kortemark’. Dat is op zich een fijn
gelaagde afzetting, hoofdzakelijk bestaande uit klei en fijne leem maar regelmatig
afgewisseld met dunne zandlagen die echter niet continu zijn. Hierin kunnen wat
waterbewegingen plaatsvinden. De drie andere deelgebieden van de Zeverenbeek
(Kauwebos, de Blekerij en Schave) zijn boven deze afzetting gelegen. In het noordelijker
gelegen ‘Lid van Egem’ is de gelaagdheid nog groter en zijn er naast zand ook
zandsteenbanken aangetroffen. Ook hierin zijn waterbewegingen mogelijk, ze komen echter
niet voor in het hier bekeken gebied. Uiteraard ligt bovenop deze tertiaire afzettingen nog
een quartair dek dat grotendeels bestaat uit zware alluviale texturen en plaatselijk ook
veen.
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Figuur 4: Overzicht van de tertiaire geologische lagen in en rond het natuurgebied “de Zeverenbeek”

2 Het hydrologische systeem
2.1 Kwel of geen kwel?
Belangrijk voor het begrijpen van het hydrologisch functioneren van het gebied, is de kennis
over het al dan niet voorkomen van kwel. Als er gedurende (een deel van) het jaar
grondwater uittreed in het gebied, zal het minder gevoelig zijn voor droogteverschijnselen.
Een deel van de grondwatertafelschommelingen, die het gevolg zijn van evapotranspiratie
(verdamping van water veroorzaakt door rechtstreekse verdamping vanaf een vrij
wateroppervlak gecombineerd met verdamping door planten)kan beperkt blijven door
aanvulling van toestromend grondwater. Het resultaat kan dan een kleinere
grondwatertafelschommeling zijn.
Uit de vergelijking van de tijdreeksen van de piëzometernesten in de Blekerij (ZEVP008 en
ZEVP108) en de Schave (ZEVP024 en ZEVP124) kan afgeleid worden of er al dan niet
sprake is van kwel. In die piëzometernesten zijn de buizen met de lage nummers telkens de
ondiepe filterstellingen, deze met hoge nummering hebben telkens een (1 tot 1.5 m)
diepere filterstelling. In figuur 5 wordt de “ondiepe” tijdreeks telkens in het rood
weergegeven, de “diepe” tijdreeks in het blauw. Indien de rode (ondiepe) reeks onder de
blauwe (diepe) gesitueerd is, is er sprake van opstijgend grondwater of kwel, indien de rode
reeks boven de blauwe ligt, is er sprake van neerwaartse beweging van het grondwater of
infiltratie.
Er komt geen eenduidig beeld uit de tijdreeksen naar voren. Om te beginnen is de afstand
tussen de diepe en de ondiepe tijdreeks een indicatie voor de grootte van de kwel/infiltratie.
Het verschil tussen de diepe en de ondiepe reeks is voor beide piëzometernesten eerder
beperkt te noemen. De filterstellingen zitten slechts een meter uit elkaar. Een verschil in
stijghoogte tussen de beide buizen van slechts een paar centimeter, is echt wel als beperkt
te quoteren.
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Figuur 5: Tijdreeksen van de piëzometernesten in de Blekerij (ZEVP008 en ZEVP108) en de Schave
(ZEVP024 en ZEVP124). De rode lijn geeft het peilverloop van de buis met de ondiepe filterstelling en
de blauwe lijn deze van de diepe filterstelling

Verder valt op dat voor het piëzometernest uit de Blekerij (ZEVP008 en ZEVP108) er de
eerste jaren van de metingen nauwelijks een verschil is tussen de diepe en de ondiepe
tijdreeksen. Er is bijgevolg noch sprake van kwel, noch van infiltratie. Vanaf 2009 is er
sprake van infiltratie. Dat heeft alles te maken met de geleidelijke vernatting van het
gebied. De tijdreeksen van het grondwaterpeil lopen hier erg geleidelijk maar gestaag in
stijgende lijn. In het deelgebied Schave is, ten dele, een omgekeerde evolutie aan de gang.
Van het begin van de metingen vertonen de tijdreeksen daar eveneens een geleidelijke
stijging. In 2009 wordt die stijging afgebroken. Dit kan te wijten zijn aan een beekruiming
of iets dergelijks. Dat heeft als resultaat dat ter hoogte van het piëzometernest daar
(ZEVP024-ZEVP124), er eertijds sprake was van infiltratie (rode, ondiepe lijn boven blauwe,
diepe lijn) en vandaag is dat net omgekeerd. Er is nu sprake van een kwelsituatie.
Er is een tweede, indirecte manier om na te gaan of er kwel actief is of niet. Dat kan door
na te gaan wat de schommelingen van de grondwatertafel zijn op jaarbasis. Als voor alle
piëzometers de amplitude van de grondwatertafelschommelingen op jaarbasis berekend
wordt, dan valt onmiddellijk (zie bv. fig. 18) op dat voor de meeste meetlocaties er een
amplitude optreedt van ca. 50 à 70 cm op jaarbasis. Enkel voor de piëzometer op het einde
van de Schaveraai (die het verst verwijderd is van de Zeverenbeek – ZEVS024) bedraagt de
amplitude slechts 20 cm. Op die locatie is er meer dan waarschijnlijk toestroming van
grondwater vanuit het zandiger substraat dat net naast het beekdal gelegen is (fig. 3). Ter
hoogte van die locatie is de bodem trouwens opvallend venig, terwijl dat elders in diezelfde
raai, richting Zeverenbeek niet het geval is.
Over het algemeen is het gebied niet of slechts in zeer beperkte mate gevoed door
opkwellend grondwater. Dat is, gezien de geologische context van hoofdzakelijk kleiige
afzettingen waarin het gebied zich bevindt, overigens volstrekt normaal.

2.2 Relatie grondwaterpeilen met oppervlaktewaterpeilen
Aan de hand van een aantal peilbuizenraaien, gekoppeld telkens aan een meetpunt in de
naastgelegen gracht of beek is het verhang van het grondwaterpeil in relatie te brengen
met het oppervlaktewaterpeil.
2.2.1 De Vondelbeekraai
In dit deelgebied staat de best bruikbare meetraai van het natuurgebied de Zeverenbeek.
Ze is netjes geplaats loodrecht op en op de rechteroever van de Vondelbeek (fig. 6). Het
oppervlaktewatermeetpunt staat (helaas) niet op het einde van de raai in de beek, maar
een eindje stroomopwaarts. Het verhang in de beek is vrij beperkt maar kon in het
tijdsbestek van dit advies niet worden opgemeten. Er wordt voor de interpretatie van de
gegevens van uitgegaan dat er geen verhang is, terwijl het er in werkelijkheid wel degelijk
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is. We kunnen de meetreeks van het beekpeil in figuur 8 beschouwen alsof ze ligt op het
einde van de grondwatermeetraai. In realiteit zal het beekpeil naar schatting systematisch
een paar tientallen centimeter lager liggen dan de waarden die weergegeven worden op de
grafiek. Dat veranderd echter niets aan de getrokken conclusies.
In figuur 7 is te zien dat de tijdreeksen van de respectievelijke grondwatermeetpunten
netjes parallel aan mekaar verlopen (t.t.z. ze kruisen elkaar niet) en de respectievelijke
afstanden blijven quasi ongewijzigd in de tijd. Het verhang van het grondwater bedraagt ca.
60 cm op een afstand van 100 meter. Er is een systematisch grote sprong tussen het
beekpeil en het grondwaterpeil vlak naast de beek. Beide elementen samen suggereren dat
de hydraulische conductiviteit van de bodem en de drainerende invloed van de beek eerder
beperkt is.

Figuur 6 : Situering van de meetraai Vondelbeek

Figuur 7 : Tijdreeksen van de stijghoogte van het grondwater in de grondwatermeetpunten van de
Vondelbeekraai.
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Figuur 8 : Schematische dwarsdoorsnede meetraai Vondelbeek met aanduiding van het maaiveld
(rode lijn) en de stijghoogten van grond- en oppervlaktewater op verschillende data doorheen 2005.
In de X-as staat de naam van het meetpunt en tussen haakjes de afstand tot de vondelbeek in meter,
in de Y-as wordt de stijghoogte weergegeven in m T.A.W. (opgelet: de X-as is niet proportioneel)

2.2.2 De meetraai Kauwebos
Hier bestaat de bodem, anders dan voor de meeste andere locaties binnen het natuurgebied
van de Zeverbeek, uit venig materiaal (fig. 3). De hydraulische geleidbaarheid van veen is
doorgaans vrij hoog. De meetraai bestaat hier uit slechts 2 grondwatermeetpunten
(ZEVP011 op 56m en ZEVP010 op 126 meter van de Zeverenbeek) en één
oppervlaktewatermeetpunt in de beek (ZEVS002) (fig. 9).

Figuur 9 : Situering van de meetraai Kauwebos
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Op figuur 10 is te zien dat het stijghoogteverloop van de Zeverenbeek en van het
grondwatermeetpunt op meer dan 50 meter van de beek elkaar nagenoeg perfect volgen.
Dat betekent dat het beekpeil zich perfect vertaald in het grondwaterpeil. Beïnvloeding van
het beekpeil vertaalt zich één op één naar een gelijk(w)aardige beïnvloeding van het
grondwaterpeil. Het verhang van het grondwater richting beek is hier onbestaande. Het
freatische oppervlak is hier nagenoeg vlak, en dat meer dan waarschijnlijk tot op een
afstand van ruim 100 meter van de Zeverenbeek. Die 100 meter correspondeert met de
breedte van het veenpakket. De piëzometer die op 126 meter van de beek ligt, zit met de
filter in de klei en situeert zich topografisch al een 40 centimeter hoger (fig. 11)

Figuur 10 : Tijdreeksen van de stijghoogte van het grond (ZEVP*)- en oppervlaktewater (ZEVS*) in de
meetpunten van de Kauwebosraai

In dat grondwatermeetpunt situeert de stijghoogte zich systematisch hoger. Het
grondwaterregime in deze raai wijkt (sterk) af van het regime in alle andere raaien elders in
het gebied. Bijkomende boringen, uitgevoerd in het kader van deze adviesvraag, brachten
aan het licht dat onder het veenpakket nog een laag quartair zand te vinden is. Die is naar
alle waarschijnlijkheid verantwoordelijk voor het optreden van lokale kwel in deze zone van
het natuurgebied. Op basis van de geologie zou er geen kwel verwacht worden, maar
bovenop de tertiaire kleiafzettingen zit er dus nog een laag quartair zand, die
grondwatertoestroming naar de vallei toelaat. Dat is meteen ook de reden waarom hier
veenopstapeling gebeurt, waarom de peilfluctuaties hier veel beperkter zijn (ca. 20 cm op
jaarbasis) dan elders in het gebied (ca. 50-80 cm op jaarbasis) en waarom in deze zone ook
een aantal kwelindicatoren voorkomen (i.e. ijzerfixerende bacteriekolonies in beekwater en
holpijp).
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Figuur 11 : Schematische dwarsdoorsnede meetraai Kauwebos met aanduiding van het maaiveld
(rode lijn) en de stijghoogten van grond- en oppervlaktewater op verschillende data doorheen 2005.
In de X-as staat de naam van het meetpunt en tussen haakjes de afstand tot de Vondelbeek in meter
(niet proportioneel), in de Y-as wordt de stijghoogte weergegeven in m T.A.W.

2.2.3 De meetraai in de Blekerij
Alleen al het aantal drainagegrachten dat in deze zone van het natuurgebied aanwezig is
(fig. 12), wijst op de grote inspanningen die hier in het verleden geleverd werden om het
gebied te ontwateren. Veen is hier afwezig. Het gebied is quasi volledig doorsneden en
omringt met grachten. Topografisch gezien vormt deze zone een iets diepere depressie dan
de rest van het natuurgebied.

Figuur 12 : Situering van de meetraai Blekerij
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De peilschaal voor het meten van oppervlaktewater staat niet in de eigenlijke Zeverenbeek,
maar in een parallel aan deze beek verlopende drainagegracht die weliswaar in
rechtstreekse verbinding staat met de Zeverenbeek. Door groei van water- en oeverplanten
is er sprake van enige opstuwing waardoor het peilverloop in deze drainagegracht meer dan
waarschijnlijk (in beperkte mate?) afwijkt van het peilverloop van de Zeverenbeek. Toch
wordt er voor dit advies van uitgegaan dat het oppervlaktewaterpeil gelijk verloopt met dat
van de Zeverenbeek.
In figuur 13 is te zien dat de meeste tijdreeksen van grondwaterpeilen voor de verschillende
meetlocaties elkaar zeer dicht volgen, het verhang van het grondwater is hier beperkt tot
20 cm over een afstand van 100 m. De stijghoogtefluctuaties zijn aanzienlijk veel groter
dan deze van de meetraai in het Kauwebos. Hier zijn schommelingen van 40-50 cm de
regel, twee maal zo groot dus als bij de Kauwebosraai. Evapotranspiratie wordt hier niet zo
sterk gecompenseerd door toestromend kwelwater. Hier treed al aanzienlijk veel minder
kwel op. Dat verklaart mogelijks ook de afwezigheid van veen in deze zone.

Figuur 13 : Tijdreeksen van de stijghoogte (in m T.A.W.) van het grondwaterwater in de meetpunten
van de Blekerijraai

De oppervlaktewaterpeilschommelingen (fig. 14) vertonen een vergelijkbaar patroon met
dat van het grondwater. In fig. 15 worden beiden vergeleken met elkaar. Op de extreme
gebeurtenissen van einde 2010 tot begin 2011 na is inderdaad een zeer sterke gelijkenis
opvallend. De peilschaal (ZEVS003) staat een eindje stroomafwaarts van de
grondwatermeetraai, waardoor, gezien het verhang, systematisch een wat lager peil
geregistreerd wordt dan wanneer die meting op het einde van de raai zou zijn gebeurt.
Het verhang van het grondwater is hier opnieuw zeer klein, ca. 20 cm over een afstand van
100 m (fig. 16). Al deze elementen samen wijzen ook op een hoog verband tussen het peil
van de Zeverenbeek en het grondwaterpeil in de aanpalende percelen van de Blekerij.
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Figuur 14 : Tijdreeks van de stijghoogte (in m T.A.W.) van het oppervlaktewater in de Zeverenbeek
ter hoogte van de Blekerijraai

Figuur 15 : Vergelijking verloop stijghoogte grondwater en oppervlaktewater in de Blekerijraai (alleen
corresponderende metingen zijn hier weergegeven)
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Figuur 16 : Schematische dwarsdoorsnede meetraai Blekerij met aanduiding van het maaiveld (rode
lijn) en de stijghoogten van grond- en oppervlaktewater op verschillende data doorheen 2005. In de
X-as staat de naam van het meetpunt en tussen haakjes de afstand tot de vondelbeek in meter (niet
proportioneel), in de Y-as wordt de stijghoogte weergegeven in m T.A.W.

2.2.4 De meetraai in Schave
Deze meest naar het oosten gelegen raai (figuren 2 en 17Figuur 17) vertoont nogal wat
gelijkenissen, qua grondwaterdynamiek, met de Vondelbeekraai. De amplitude van de
grondwatertafelschommelingen (fig. 18) bedraagt ca. 50 tot 70 cm. Het verhang van het
grondwater (fig. 20) is hier groter, tot 1 meter per 100 meter wat samen spoort met de
meer uitgesproken topografische verschillen. Het peilverloop van het oppervlaktewater (fig.
19) vertoont grotere pieken dan van het grondwater (vergelijk figuren 18 en 19).
Samenvattend kan gesteld worden dat het gebied zowel naar het al dan niet voorkomen van
en naar invloed van beekpeilen op de grondwaterpeilen in de aanpalende percelen,
opgesplitst kan worden in drie zones. Het centrale deel van het natuurgebied, met name de
deelgebieden van Kauwe en de Blekerij worden in geringe mate en lokaal gevoed door
opstijgend grondwater of kwel. In diezelfde zone is het peil van de Zeverenbeek in zeer
sterke tot sterke mate bepalend voor de grondwaterpeilen en –dynamiek in de aanpalende
percelen. Zowel in het westen als in het oosten van het natuurgebied, met name in het
deelgebied van de Vondelbeek en in Schave, is er helemaal geen sprake van het optreden
van kwel, lokaal noch regionaal. De drainerende invloed van de beken is hier beperkt. De
grondwaterpeilen zullen hier voornamelijk bepaald worden door de evapotranspiratie en
door detailbegreppeling, die aansluit op de hoofdbeken, respectievelijk de Vondelbeek en de
Zeverenbeek.
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Figuur 17 : Situering van de meetraai Schave

Figuur 18 Tijdreeksen van de stijghoogte van het grondwater in de meetpunten van de Schaveraai
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Figuur 19 : Tijdreeks van de stijghoogte (in m T.A.W.) van het oppervlaktewater in de Zeverenbeek
ter hoogte van de Schaveraai

Figuur 20 : Schematische dwarsdoorsnede meetraai Schave met aanduiding van het maaiveld (rode
lijn) en de stijghoogten van grond- en oppervlaktewater op verschillende data doorheen 2005. In de
X-as staat de naam van het meetpunt en tussen haakjes de afstand (niet proportioneel) tot de
Zeverenbeek in meter, in de Y-as wordt de stijghoogte weergegeven in m T.A.W.

2.3 Wat zijn de potentiële vegetatietypen voor dit gebied?
Aangezien het hier gaat om een grondwater gevoed systeem op bodems met een zware
textuur en op veen, en om mineraalrijk grondwater (zie verder) zijn de meest
waarschijnlijke kandidaat vegetatietypen in de bossfeer mesotroof elzenbroek, in de
ruigtesfeer moerasspirearuigte en rietruigte, en in de graslandsfeer dottergrasland en grote
zeggenvegetatie. Uit eerdere studies is gekend wat de karakteristieke grondwaterstanden
moeten zijn opdat een optimale ontwikkeling van deze typen mogelijk is, weergegeven in
Tabel 1 (Huybrechts et al., 2000; De Becker et al., 2004, Callebaut et al., 2007).
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Het volledige gebied is geschikt voor de ontwikkeling van mesotroof elzenbroekbos. Daarbij
horen grondwaterstanden die zich afspelen tussen de 25 cm boven maaiveld en 0.8 en 1
meter onder het maaiveld. Dat zijn cijfers voor standplaatsen op zware texturen. In de zone
waar veenontwikkeling heeft plaatsgevonden, zoals de Kauwe, mogen de peilen echter in
geen geval zo diep wegzakken. Een peilverloop in de buurt van het maaiveld is daar
aangewezen.
Moerasspirearuigten kennen laagste grondwaterstanden die zich situeren tussen de – 0.60
en -1.8 meter onder het maaiveld. Stijgen de peilen boven het maaiveld uit voor een
kortere of langer periode van het jaar, dan komt er steeds meer riet in de vegetaties en zal
het bloemrijke ruigteaspect steeds meer teruggedrongen worden.
Dottergraslanden en grote zeggenvegetaties komen voor op terreinen waar de
grondwaterstanden in de zomer wegzakken tot ca. 1.2-0.6 respectievelijk 0.6-0.1 meter
onder maaiveld. Het grote onderscheid zit echter in de waterpeilen in de winter.
Dottergraslanden verdragen slechts sporadisch en zeer kort peilen boven maaiveld, waar
dat voor grote zeggenvegetaties een must is.
Tabel 1: Karakteristieke grondwaterstanden, t.t.z. gemiddelde laagste (GLG) en hoogste (GHG)
grondwaterstand (in cm t.o.v. het maaiveld; negatieve waarden zijn peilen onder het het maaiveld)
voor de potentiële vegetatietypen voor het natuurgebied van de Zeverenbeek. de 5 en 95
percentielwaarden zijn weergegeven voor Vlaamse referentielocaties op bodems met een zware
textuur (naar Huybrechts et al. 2000)

Bos

Mesotroof elzenbroek
Moerasspirearuigte
Ruigte
Rietruigte
Dottergrasland
Grasland
Grote zeggenvegetatie

GLG
5%
-0.62
-1.77
-0.58
-1.20
-0.60

95%
-0.27
-0.66
-0.08
-0.62
-0.11

GHG
5%
0.02
-0.46
0.09
-0.06
0.03

95%
0.17
0.01
0.30
0.01
0.24

2.4 Wat betekenen de referentiewaarden voor grondwater dynamische
standplaatskarakteristieken voor de haalbaarheid van de natuurdoelen?
Het is niet helemaal duidelijk hoe de natuurdoelen in dit natuurgebied afgebakend zijn.
Daarom worden de verschillende doelen per meetlocatie opgesomd. Welk vegetatietype op
welke locatie zal ontwikkelen, hangt af van het gevoerde beheer en van de andere
abiotische standplaatscondities.
In het algemeen kan er gekozen worden voor drie beheertypes:
• niets doen of cyclisch afvoeren van organisch materiaal met zeer lange cycli (>10
jaar), zal één of ander bostype opleveren
• cyclisch afvoeren van organisch materiaal (met korte cycli ≤ (5 – 10 jaar) zal één of
ander ruigtetype opleveren
• jaarlijks afvoeren van organisch materiaal zal één of ander graslandtype opleveren
Omdat niet gekend is welke vorm van beheer de beheerders waar wensen toe te passen,
wordt per meetlocatie een potentieel vegetatietype onder de drie beheervormen
weergegeven, afhankelijk uiteraard van de abiotische standplaatscondities.
Voor de eenvoud wordt er van uitgegaan dat de mineralenconcentraties in het grondwater
in dit gebied overal uniform hoog is, wat nagenoeg ook overal het geval is. Er wordt geen
rekening gehouden met de nutriëntenconcentraties in het grondwater, wat op een aantal
plaatsen de limieten voor de optimale ontwikkeling van de onderstaande vegetatietypen
(soms ver) overschrijden (zie bijlage 1). Aangezien alle tijdreeksen van
grondwaterpeilmetingen voor dit gebied van uitzonderlijk goede kwaliteit zijn, is het
mogelijk om voor alle meetlocaties de GLG en GHG te berekenen voor de meetperiode
2004-2011. Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de originele vraagstelling en om het
advies overzichtelijk te houden wordt verder alleen maar uitgegaan van grondwater
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dynamische karakteristieken en dan meer specifiek de gemiddelde hoogste
grondwaterstand (GHG) als belangrijkste sturende factor voor het al dan niet ontwikkelen
van bepaalde vegetatietypen. Immers, nergens in het gebied zakken de peilen (over de
meetperiode 2003-2011) diep weg. Voor de hieronder beschreven vegetatietypen stellen er
zich met andere woorden geen problemen met te droge omstandigheden.. Als er abstractie
gemaakt wordt van de verspreide problemen met grondwaterkwaliteit (met name
eutrofiëring) kunnen potentiële vegetatieontwikkelingen in dit gebied bepaald worden, enkel
op basis van de gemiddelde hoogste grondwaterpeilen (zie Tabel 2). Met de huidige stand
van zaken rond de kennis van standplaatsfactoren, is dit de best mogelijke uitspraak. 100%
zeker is dat niet, vandaar uitspraken als “waarschijnlijk” en “niet waarschijnlijk”.
Tabel 2: Berekening van de GLG &GHG per meetlocatie en overzicht van de corresponderende
verwachte vegetatietypen voor het natuurgebied van de Zeverenbeek (groen= waarschijnlijk,
rood=niet waarschijnlijk)

Blekerij

Bos

Schave

Vondelbeek

Kauwe

ID

GLG

GHG

ZEVP001

-0.21

0.13

ZEVP002

-0.20

0.14

ZEVP003

-0.36

-0.01

ZEVP004

-0.37

-0.01

ZEVP005

-0.12

0.23

ZEVP006

-0.12

0.22

ZEVP007

-0.32

-0.01

ZEVP008

-0.12

0.10

ZEVP009

-0.29

-0.06

ZEVP010

-0.12

0.21

ZEVP011

0.09

0.43

ZEVP012

-0.05

0.32

ZEVP013

-0.36

0.00

ZEVP014

-0.52

-0.17

ZEVP015

-0.43

-0.09

ZEVP016

-0.38

-0.03

ZEVP017

-0.35

0.02

ZEVP018

-0.27

0.08

ZEVP019

-0.61

-0.11

ZEVP020

-0.59

-0.14

ZEVP021

-0.30

0.10

ZEVP022

-0.38

-0.01

ZEVP023

-0.59

0.09

ZEVP024

-0.01

0.16

Ruigte

Mesotroof Moerasspirea
Rietruigte
elzenbroek
ruigte

Grasland
Dotter- Grote
grasland zeggen

2.4.1 Mesotroof elzenbroekbos
Nagenoeg overal in het natuurgebied vallei van de Zeverenbeek is aan de voorwaarden
inzake grondwaterdynamiek voldaan om de ontwikkeling te krijgen van mesotroof
elzenbroek. Mocht er nergens nog beheerd worden, dan zou het volledige gebied evolueren
naar één groot mesotroof elzenbroek. Er is één zone waar aandacht vereist is, inzake de
hoogste grondwaterstanden. Op dit ogenblik zijn de peilen ter hoogte van de Kauwe in de
winter al zeer hoog. Eigenlijk te hoog voor een optimale ontwikkeling van het daar van
nature thuishorende type. Bovendien doet er zich een licht stijgende trend voor in het
Zeverenbeekpeil, en dus ook voor wat de grondwaterpeilen in de aanpalende venige
terreinen betreft (zie ook fig. 11). De actuele GHG bedraagt op één locatie zelfs al meer dan
0.40 m boven maaiveld, ruim hoger dus dan wat optimaal is voor de ontwikkeling van dit
vegetatietype. De in de tabel 1 gebruikte waarden voor GHG zijn vijf- en vijfennegentig
percentielwaarden voor bodems met een zware textuur. Voor venige ondergrond liggen die
waarden net ietsje hoger. Dat betekent dat er in Vlaanderen wel degelijk een aantal
referentiesituaties te vinden zijn met nog hogere waarden voor GHG dan de hier gebruikte
waarde van 17 cm boven maaiveld; het zal echter duidelijk zijn dat de situatie hier zeker
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niet als te droog kan omschreven worden. Het is te verwachten dat als de peilstijging zich in
de toekomst verderzet, er in toenemende mate afsterven van het broekbos zal optreden,
waardoor op deze locaties (tijdelijk) open water zal ontstaan.
2.4.2 Moerasspirearuigte en rietruigte
De hydrodynamische omstandigheden zijn op een paar uitzonderingen na in het ganse
gebied geschikt voor de ontwikkeling van dit rietruigte. Dat zijn moerasspirearuigten waarin
riet steeds meer de overhand neemt, naarmate het grondwaterpeil (zowel GLG als GHG)
hoger en hoger wordt. Overal waar de peilen gedurende het winterhalfjaar boven het
maaiveld uitstijgen, zal er in toenemende mate riet ontwikkelen. Vanuit een gevestigde
populatie riet kan deze soort via uitlopers een zone van tientallen meters buiten de
geschikte standplaats gaan koloniseren en zelfs nog domineren. Het is de verwachting dat
mocht het gebied beheerd worden als ruigte, er nagenoeg overal dominantie van riet zal
gaan optreden. Bovendien zullen moerasspirearuigten hier slechts vleksgewijs perfect
ontwikkelen, door het grotendeels afwezig zijn van kwel. Enkel op die locaties waar kwel
optreed, zal moerasspirea ook dominant aanwezig zijn, als de grondwaterpeilen niet te hoog
zijn. Rietruigte zal hier het dominante ruigtetype worden, moerasspirearuigte (zonder of
met heel weinig riet dus) zal slechts sporadisch kunnen ontwikkelen onder de huidige
hydrologische omstandigheden..
2.4.3 Grote zeggenvegetaties en dottergrasland
Grote delen van het gebied hebben een GHG die boven het maaiveld uitkomt, wat het
terrein in principe onhoudbaar maakt voor Dottergrasland. Het is eerder te verwachten dat
langzaam maar zeker soorten van grote zeggenvegetaties de overhand gaan krijgen, onder
de huidige hydrodynamische kenmerken. Actueel zijn de omstandigheden voor
Dottergrasland nog optimaal ter hoogte van de meetlocaties ZEVP19 en ZEVP020
respectievelijk in de Vondelbeek en in Schave. Overal elders, dus ook in de Blekerij, is het
te verwachten dat Dottergraslandvegetaties steeds verder gaan aftakelen ten voordele van
Grote zeggenvegetaties.
CONCLUSIE
• Aangezien de Zeverenbeek en een vrij constant verhang heeft van ca. 40-50 cm/km,
heeft het niet veel zin om te spreken van één bepaald optimaal peil voor de beek,
dus ook niet ter hoogte van het Schipdonkkanaal zo lang de beek gravitair kan lozen
in het kanaal. Het peil ter hoogte van de verschillende oppervlaktewaterpeilpunten
kan wel besproken en ingeschat worden. Voor het in dit advies besproken traject van
de beek lijkt de bestaande stuw zo goed als geen effect te hebben. Het is dan ook de
vraag of die stuw eigenlijk wel nodig is voor het behoud van de gewenste peilen
verder stroomopwaarts in het natuurgebied van de Zeverenbeek. Het lijkt dan ook
best om te spreken van een bepaald peil ter hoogte van de meetlocaties en het
behoud van het bestaande, schijnbaar ‘natuurlijke’ verhang van 40-50 cm/km
• Aangezien de gewenste streefdoelen locatie per locatie niet eenduidig vastliggen
werd een inschatting van doelen gemaakt op basis van wat het meest haalbaar en
redelijk lijkt, rekening houdend met het huidige beheer.
• De Zeverenbeek heeft ter hoogte van Kauwe en Blekerij een sterke invloed op de
peilen in de aanpalende percelen. De peilen zitten nu al boven de bovengrens voor
het aanwezige mesotroof elzenbroekbos in de Kauwe en het dottergrasland in de
Blekerij . Op een (erg) beperkt aantal locaties zijn er nog mogelijkheden voor het
duurzaam ontwikkelen van dottergrasland en moerasspirearuigten. Het heeft er alle
schijn van dat als de huidige peilevolutie zich doorzet en eveneens als het huidige
peilniveau gehandhaafd blijft, het mesotroof elzenbroek in grote delen van het
gebied zal afsterven en het dottergrasland plaats zal maken voor grote
zeggevegetaties, voor zover dat proces nu al niet aan de gang is. Ter hoogte van
Schave is de invloed van het beekpeil op de peilen in de aanpalende terreinen
aanzienlijk veel kleiner.
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•

•

Indien de ingeschatte streefdoelen naar vegetatietypen correct zijn (Mesotroof
elzenbroek ter hoogte van Kauwe en dottergrasland ter hoogte van de Blekerij), dan
is het niet onverstandig om de beekpeilen in de zone Kauwe-Blekerij een paar
tientallen centimeter te laten zakken, bijvoorbeeld door gerichte kruidruimingen.
Indien de doelstellingen rietruigte en grote zeggenvegetaties zijn, moet er uiteraard
niet ingegrepen worden. Stuwen lijkt niet nodig indien er enkel en alleen
kruidruimingen uitgevoerd worden.
Het is ten zeerste aan te bevelen om de peilmetingen verder te zetten ter evaluatie
van de ingrepen, en om indien nodig bijsturingen mogelijk te maken.
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