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Aanleiding
Het opwaarderen van de ecologische dwarsverbindingen behoort tot de doelstellingen van
het complex project “Noord-zuidverbinding Limburg”. De vallei van de Laambeek met het
deelgebied Brelaarheide is een focusgebied om op korte termijn een aantal maatregelen uit
te werken om de coherentie van dit versnipperde natuurgebied te verbeteren, zowel op vlak
van ecologie als op vlak van toegankelijkheid.
De vzw. Limburgs Landschap (LiLa) beheert hier al een groot deel van de gronden (circa 24
ha). ANB heeft hier ook percelen in eigendom, waaronder een relict van een natte dopheide
met hoogveenelementen die sterk gedegradeerd is door de verstoorde waterhuishouding.
Het grote knelpunt is de verstoorde waterhuishouding waardoor de vooropgestelde
natuurdoelen moeilijk gerealiseerd raken. De aanleg van weginfrastructuur in combinatie
met een sterke verstedelijking (residentieel wonen en industrieterreinen tot vlak bij het
natuurgebied) heeft geleid tot een sterk verstoorde waterhuishouding (rechttrekken beken,
wegpompen grond- en oppervlaktewater, ophogen van weiland, tuinen…) en bijgevolg ook
een sterke verstoring van het ecologisch evenwicht.
De waterhuishouding die in het (recente) verleden gekenmerkt door een ingenieus systeem
van grachten wordt nog gedeeltelijk onderhouden. Om tuinen van de aangelanden droog te
houden werden een aantal pompen geïnstalleerd. Het opgepompte water wordt via
Groenstraatbeek en de Laambeek uit het gebied weggepompt. Deze drainage heeft tot
gevolg dat het kerngebied van veen en natte heide verdroogt en rompgemeenschappen
ontstaan. Ook huishoudelijk afvalwater komt periodiek in dit gebied terecht als gevolg van
een overstort ter hoogte van de Springstraat. Dit zorgt voor een sterke eutrofiering.
Het herstellen van de waterhuishouding in Brelaarheide is dus een belangrijke
randvoorwaarden om de natuurdoelen voor dit gebied te realiseren. Momenteel ontbreekt de
kennis om geïntegreerde maatregelen uit te werken die de waterhuishouding kunnen
verbeteren. De wenselijke maatregelen zouden dan kunnen opgenomen worden in de lijst
van quick-wins die de Vlaamse overheid zal uitvoering in het kader van het complex project
Noord-Zuid.
De vraag aan het INBO is dan ook gericht op een grondige analyse van het ecohydrologisch
functioneren van dit gebied, het duiden van de knelpunten en het uitwerken van een voorstel
van maatregelen om de waterhuishouding te herstellen in functie van de gewenste
natuurdoelen.
Momenteel is de ecohydrologische kennis van het gebied beperkt. Zo ontbreken gegevens
over grondwaterpeilen en -kwaliteit die onontbeerlijk zijn voor een grondige analyse. Het
beantwoorden van bovenstaande vragen valt daarom buiten het bestek van een adviesvraag.
Na telefonisch overleg met de aanvrager, werd voorgesteld om in een advies aan te geven
welke kennis er nodig is om gepaste maatregelen te formuleren met het oog op het bereiken
van de natuurstreefbeelden voor het gebied. Het is hierbij nuttig om aan te geven welke
kennis er momenteel al is en welke kennis nog ontbreekt.
Dit advies kan meegenomen worden bij het opstellen van een ecohydrologische studie voor
een ruimer gebied (valleien van de Laambeek en Mangelbeek) binnen het kader van de
noord-zuid-verbinding. Deze studie is gepland voor begin 2021.
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Vragen
1. Kan het INBO een overzicht geven van de ecohydrologische kennis die er momenteel is
van dit gebied?
2. Welke kennis ontbreekt nog over het ecohydrologisch functioneren van dit gebied voor
het oplossen van de problemen die zich stellen?
3. Hoe kan die vereiste kennis het best verzameld worden binnen het kader van een
onderzoeksproject?
4. Welke maatregelen kunnen er al getroffen worden op basis van de huidige kennis?

Toelichting
1. Situering
De Brelaarheide ligt op het grondgebied van de gemeente Houthalen-Helchteren. Meer
bepaald situeert het zich in het zuidwesten van Houthalen. Het gebied (+/- 100 ha, waarvan
13 ha erkend natuurgebied) ligt vervat tussen de Koolmijnlaan in het noorden, de Grote
Baan (N715) in het westen, de Springstraat in het oosten en de E314-autosnelweg in het
zuiden (figuur 1). Het natuurgebied maakt deel uit van de bovenstroomse vallei van de
Laambeek (Anoniem, 2000). Heel wat percelen in het gebied worden beheerd als deel van
het erkend natuurreservaat Laambeekvallei, dat zich uitstrekt van (van oost naar west) van
Teut/Tenhaagdoornheide, over het Midden-Limburgs vijvergebied, tot aan de monding van
de Laambeek in de Mangelbeek verder weg in het westen. De Brelaarheide maakt geen deel
uit van een Speciale Beschermingszone (SBZ).

www.inbo.be
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Figuur 1: Situering Brelaarheide op de topografische kaart.
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2. Ecohydrologische beschrijving van het gebied op
basis van huidige gegevens
De ecohydrologie integreert kennis van verschillende disciplines (geologie/geomorfologie,
bodemkunde, hydrografie, hydrologie en topografie) om hiermee oorzakelijke relaties
(sequentieel, positioneel, conditioneel en operationeel) te kunnen leggen in het (potentieel)
voorkomen van watergebonden levensgemeenschappen (o.a. van Wirdum, 1979; Grootjans
et al., 1996).
Over het gebied is reeds veel basisinformatie verzameld die bruikbaar is voor het opstarten
van een ecohydrologische studie (bijv. Anoniem, 2000, 2011, 2019). In dit advies willen we
per discipline de beschikbare informatie overlopen die vanuit ecohydrologisch oogpunt van
belang is. We besluiten bij elke discipline welke informatienoden er nog zijn om een gedegen
ecohydrologische studie uit te kunnen voeren.

2.1

Geografie - Topografie

2.1.1 Beschrijving op basis van de beschikbare informatie
Het gebied behoort tot de ecoregio van de Kempen (vooral gekenmerkt door de
aanwezigheid van zandige dekzanden) en hierbinnen tot het ecodistrict „Centraal-Kempisch
rivier- en duinendistrict‟ (Sevenant et al., 2002).
Het gebied zelf is vrij vlak : het is gelegen op een hoogte tussen 48 m TAW (westen) en 55
m TAW (oosten).
Het gebied grenst in het noorden en oosten aan het tot dertig meter hoger gelegen Kempisch
plateau (figuur 3).
Door de jarenlange mijnactiviteit (1926-1993) in Houthalen en Zolder is de topografie van
het gebied onderhevig geweest aan verzakkingen. In het gebied verzakten sommige delen
tot maximaal twee meter. De grootste verzakkingen traden op in het noord(west)elijk deel
van de Brelaarheide (figuur 2). Ten zuiden van de Rodebeek zijn ze nog moeilijk
aantoonbaar of waarneembaar.

Figuur 2: Iso-lijnen van verzakkingen in de mijnstreek (Vansteelandt, 1996). De ligging van de
Brelaarheide is bij benadering aangegeven met een rode rechthoek.
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2.1.2 Beschikbaarheid informatie en kennishiaten
Er is, zoals voor heel Vlaanderen, een digitaal terreinmodel met een hoge nauwkeurigheid
(fout: max 5 cm RMSE1 op de initiële punten) beschikbaar. Dit is een goede
basisinformatiebron voor een ecohydrologische studie, bijvoorbeeld als input voor een
grondwatermodellering, grachteninventarisatie, extrapolatie van grondwaterpeilmetingen.
Over dit thema zijn er geen wezenlijke kennishiaten te melden.

2.2

Geologie - Geomorfologie - Geohydrologie

2.2.1 Beschrijving op basis van de beschikbare informatie
Het gebied ligt vrij centraal aan de voet van de westrand van het Kempisch Plateau (figuur
3).

Figuur 3: Ligging van het gebied (paarse kader) t.a.v. het Kempisch plateau (wit omlijnd) en de oriëntatie
van twee geologische coupes (zie figuren 5 en 6). De basis is een hoogtekaart, versie DHMV II.
1
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We bespreken hier beknopt de geo(hydro)logische opbouw van het gebied (figuur 4).

Figuur 4: (Hydro)geologische opbouw van het gebied. De linkerkolom geeft een gedetailleerd overzicht
van de opbouw van geologische lagen in Brelaarheide (hun dikten kunnen weliswaar van plaats tot plaats
verschillen), de rechterkolom de hydrologisch indeling die ervan is afgeleid2, waarbij in eerste instantie
onderscheid gemaakt wordt tussen goed en slecht waterdoorlatende lagen, resp. aquifer en aquitard
(bron: www.dov.vlaanderen.be/page/virtuele-boring)

Onder een relatief dun kwartaire laag (pleistocene zanden), dagzomen tertiaire Bolderiaanzanden (mioceen). Dit zijn goed doorlatende en glauconiethoudende (ijzerrijke) zanden.
Tezamen met de zanden van Voort en van Eigenbilzen vormen ze het Mioceenaquifersysteem. Ook Diestiaanzanden maken deel uit van deze aquifer. Brelaarheide ligt juist
ten zuidwesten van de grens van voorkomen van het Diestiaan, maar deze zanden zullen wel
aanwezig zijn in het infiltratiegebied van de Brelaarheide. Dit freatisch waterhoudend pakket
is in het gebied naar schatting meer dan 100 m dik. Het rust er op Boomse klei.
De geologische lagen hellen globaal naar het noordoosten af. Ze werden in de loop der tijden
verschillende keren onderbroken (breuklijnen). Figuur 5 (een coupe +/- loodrecht op het
Kempisch plateau), figuur 6 (een coupe ongeveer evenwijdig aan het Kempisch plateau) en
figuur 7 (een 3D-voorstelling) geven een beeld van de geologische opbouw. Het is belangrijk
te vermelden dat de oriëntatie van de geologische lagen diametraal staat ten opzichte van de
huidige topografie.
Een geologische beschrijving gebeurt vooral op een regionale schaal.

2

Een formatie wordt nog onderverdeeld in één of meer basiseenheden. Het is in feite op basis van die basiseenheden
dat de hydrogeologische subeenheden werden afgeleid. Zo is de formatie van Eigenbilzen opgebouwd uit drie
basiseenheden: twee zandige delen (HCOV 0255 & HCOV 0256 tot -67mTAW) die tot de Mioceen aquifer gerekend
worden, die op een kleiig deel (HCOV 0301) liggen dat tot de Boom aquitard behoort.
www.inbo.be
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Uit de samenstelling, de opeenvolging en de oriëntatie van de geologische lagen kan men
afleiden hoe de regionale grondwaterstromingen lopen. Het is echter te grofschalig om lokale
grondwaterstromingen te verklaren. De plaatselijke topografie en de bodemsamenstelling
sturen hier in grote mate de lokale grondwaterstromingen. Uit de grote dikte van het
freatische waterhoudende pakket en de oriëntatie van de lagen kunnen we besluiten dat het
aandeel van regionale kwel in de grondwatervoeding in het gebied, t.t.z. grondwater dat vele
kilometers heeft afgelegd vooraleer het aan de oppervlakte komt, eerder gering zal zijn.
Het infiltratiegebied van de grondwaterafhankelijke vegetaties in het gebied zal daarom ook
eerder van lokale aard zijn. Voor de Brelaarheide is deze infiltratiezone nog niet afgelijnd.

Figuur 5: Geologische doorsnede van zuidwest naar noordoost (bron: Matthijs et al., 2013). De
Brelaarheide is centraal gelegen.

Figuur 6: Geologische doorsnede van noordwest naar zuidoost (bron : Matthijs et al., 2013). De
Brelaarheide is centraal gelegen.

Figuur 7: 3D-voorstelling van de geologische lagen (bron: Matthijs et al., 2013). De Brelaarheide is
centraal gelegen (het rood omcirkelde gebied).
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2.2.2 Beschikbaarheid informatie en kennishiaten
De geologie van de ruime omgeving is relatief goed onderzocht, wat onder meer kan afgeleid
worden uit het relatief groot aantal diepe boringen (figuur 8). De winning van steenkool zal
hier wel niet vreemd aan zijn.
Via de website DOV-Vlaanderen wordt zeer veel (hydro)geologische informatie ontsloten die
bijzonder nuttig is voor ecohydrologische doeleinden.

Figuur 8: Boorlocaties. De zwart omcirkelde punten zijn diepe boringen (bron: www.dov.vlaanderen.be).

Het gebied werd opgenomen in het modelgebied van een regionaal grondwatermodel voor de
westelijke mijnverzakkingsgebieden (Envico 2001 & 2002). Het gebied ligt evenwel in een
minder gedetailleerd uitgewerkte zone van het modelgebied.
Ondanks deze uitgebreide informatie blijven er geohydrologisch evenwel nog kennislacunes.
Zo is het niet bekend waar het infiltratiegebied van Brelaarheide zich juist bevindt. Op basis
van de huidige topografie en de geologische informatie krijgt men wel een indicatie ervan,
maar het werkelijke infiltratiegebied kan hiervan afwijken (zie figuur 9). Gezien de
geologische opbouw (oriëntatie en dikte) is een behoorlijk verschil tussen beide te
verwachten. Ook over de verblijftijden van het grondwater en eventuele verschillen in
grondwatertype (bijv. basenarm/basenrijk) die ermee kunnen gepaard gaan, is er geen
informatie voor het natuurgebied Brelaarheide.

www.inbo.be
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Figuur 9: Verschil voor een willekeurig gebied tussen de afbakening van het stroomgebied (op basis van
het topografisch oppervlak) en de werkelijke grenzen van het infiltratiegebied (op basis van het
piëzometrisch oppervlak) (Van Daele, 2003a).

2.3

Hydrografie

2.3.1 Beschrijving op basis van de beschikbare informatie
Het gebied behoort tot de bovenloop van de Laambeekvallei. Deze maakt deel uit van het
Demerbekken als onderdeel van het stroomgebied van de Schelde.
In de Berlaarheide zelf ontspringt de Rodebeek. Dit is vermoedelijk de (meest) natuurlijke
weg waarlangs het gebied afwatert.
In het (noord)westelijk deel van het gebied stroomt de Groenstraatbeek. Haar rechtlijnig
verloop afgewisseld met soms haakse bochten wijst op een onnatuurlijk karakter. Ze
verschijnt ook pas voor het eerst in het begin van de 20ste eeuw op een topografische kaart,
met name langs de Grote Baan (zie historische kaarten in bijlage). De beek ligt echter wel
centraal in een valleitje aan de rand van het Kempisch plateau, wat doet vermoeden dat het
ook (ten dele) een natuurlijke afwatering vormt. In de buurt van de Groenstraatbeek is er
ook een toponiem „(ten)rijt‟ dat dateert van omstreeks 1440. Rijt is Middelnederlands voor
waterloop,. De met rijt aangeduide lopen zijn meestal kleiner dan de gemiddelde waterlopen,
waarvan het dikwijls zijlopen zijn, met name (aangelegde) ontwateringsriviertjes (Molemans,
1982). Wellicht zal er sinds de middeleeuwen, een weliswaar kleine, afwatering geweest zijn.
Aan de voet van het Kempische plateau stroomt hier nog een onbenoemde waterloop. Vanuit
hydrologisch oogpunt is dit een onnatuurlijke waterloop. Deze waterloop loopt vrijwel parallel
aan de hoogtelijn van 55 m (zonder verval) en dat over een lengte van ongeveer 1.600 m.
Ze verbindt de Groenstraatbeek met de Oude Laambeek (of omgekeerd). Ze verschijnt pas
op topografische kaarten vanaf 1960, eerst enkel met de westelijke tak (richting
Groenstraatbeek). Mogelijks werd ze aangelegd om het grondwater af te voeren dat
opgepompt wordt uit het mijnverzakkingsgebied t.h.v. de Koolmijnlaan.
De gemeente Houthalen-Helchteren staat in voor het beheer van de Rodebeek en
Groenstraatbeek (beiden van derde categorie).
De vlakke delen van het gebied zijn intensief begreppeld. Het begreppelingspatroon doet
vermoeden dat het in het westelijk deel, dat veniger en natter is, vooral fungeerde als
10
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drainage. De greppels in het oostelijke deel werden heel waarschijnlijk aangelegd om de
magere zandbodems te bevloeien (“weteren”3) met relatief voedsel/mineraalrijk beekwater
(vooral de Laambeek, mogelijk ook de Rodebeek). In het gebied lagen er ook enkele vijvers
(“wijers”4) (bijv. goed te zien op de historische kaart van Vandermaelen uit 1850). Deze
hadden ook een specifieke greppelstructuur die moest toelaten de vijvers zo efficiënt
mogelijk te laten leeglopen (richting Rodebeek).

2.3.2 Beschikbaarheid informatie en kennishiaten
De meeste hydrografische gegevens over de waterlopen zijn bekend 5.
Het in kaart brengen van het fijnmazig greppelsysteem vormt een grotere uitdaging. Dit is al
in belangrijke mate in kaart gebracht (Anoniem, 2011, 2019), maar de karakterisering
(diepte/mate van watervoerendheid) en de functionering ervan is vermoedelijk nog niet
bepaald.

2.4

Bodem

2.4.1 Beschrijving op basis van de beschikbare informatie
Figuur 10 geeft de bodemstructuur weer van dit Kempisch gebied. Aan de randen van het
gebied en langs de Laambeek zijn de bodems zandig (kernserie Z.. en S.. op de figuur 10).
Er komt aanzienlijk wat veen (kernserie: V) voor, vooral geconcentreerd rond de Rodebeek.
De bodems zijn nat (kernserie: .e.) tot zeer nat (kernserie: .f. en V).
De oostelijke zone wordt gekenmerkt door geprofileerde bodems, nl. podzol-bodems (op de
figuur grijs gekleurd met kernserie: ..g). Podzolen kunnen uitsluitend gevormd worden
wanneer water de (zand)bodem kan infiltreren. Bij podzolisatie wordt een ijzeroerlaag
gevormd6, waarop (regen)water kan gaan stagneren. Dit proces ligt waarschijnlijk aan de
basis van de ontwikkeling van een natte heide-kern in het gebied.
In de westelijke zone zijn de bodems profielloos (..p): het ontbreken van profiel kan zowel
duiden op alluviale processen (afzettingen bij overstromingen) alsook op kwel, een
opwaartse grondwaterbeweging. De grens tussen de geprofileerde en de profielloze bodems
kan beschouwd worden als de grens van het valleihoofd.

3

Weteren is een synoniem voor bevloeien van grasland. Het water - meestal uit een beek - werd afgetapt en over het
grasland geleid, cfr. Burny (1999): p. 124 -158.
4

wijer (wier, wijer, wijher): molenvijver, visvijver en/of poel. Het woord dateert van 1201-1250, samen met het
middelnederlands viver(e)werd het ontleend van het Latijnse woord vivarium (bewaarplaats voor levende dieren),
vergelijk ook met het Duitse woord Weiher (van der Sijs & van Veen, 1997).
5

Gelet op het beperkte tijdskader van een advies werd de beheerder van de naamloze waterloop niet opgezocht.

6

Er kan zich ook een ijzeroerlaag vormen in het tegenovergestelde geval, bij kwel i.p.v. infiltratie. Hiervoor dient het
grondwater ijzerrijk te zijn. Onder zuurstofarme condities lost ijzer relatief beter op dan onder zuurstofrijke. Komt
ijzerrijk grondwater in een zuurstofrijke wortelzone dan zal het neerslaan en ze kunnen dan harde concreties gaan
vormen. Dit proces kan in principe in vele bodemtypen optreden, meestal in veen- en zandbodems. Een podzol kan zich
enkel in zand goed ontwikkelen en de bodem is boven de ijzerbank sterk uitgeloogd (in droge toestand bleek tot wit
van kleur).
www.inbo.be
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Figuur 10: Bodemseries op de bodemkaart (bron: Databank Ondergrond Vlaanderen – Digitale
bodemkaart Vlaams Gewest - Geraadpleegd op 20/04/2020, op https://www.dov.vlaanderen.be)

2.4.2 Beschikbaarheid informatie en kennishiaten
De Belgische bodemkaart is meestal voldoende nauwkeurig gedetailleerd voor een
ecohydrologische studie. De natste zones werden echter minder nauwkeurig gekarteerd. Zo
leert onze ervaring in andere gebieden dat veenbodems vaak onvoldoende nauwkeurig in
kaart werden gebracht. Voor het gebied hebben we hiervoor al een aanwijzing gevonden, nl.
een boorbeschrijving (boorlocatie centraal in het gebied, zie figuur 8) met veen op een volgens de bodemkaart- zandbodem.
We hebben geen informatie gevonden over de bodemkwaliteit. Tezamen met het
vochtregime zijn de nutriënten- en basentoestand de belangrijkste standplaatsfactoren voor
binnenlandse terrestrische vegetaties (Runhaar et al., 1987).

2.5

Hydrologie

2.5.1 Beschrijving op basis van de beschikbare informatie
We beperken ons bij de beschrijving van de hydrologie tot het gedrag en eigenschappen van
het grond- en oppervlaktewater.
Uit het voorgaande kunnen we al enkele grote lijnen concluderen.
Het merendeel van de bodems in het gebied zijn voor het grootste deel van het jaar nat. Dit
kan wijzen op een sterke lokale waterconservering en/of op de aanvoer van grondwater.

12
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De natte podzol bodems wijzen vooral in de richting van waterconservering. De
ijzeroerbanken belemmeren de infiltratie van water, waardoor er zich in depressies een
waterlaag kan opbouwen die al dan niet tot aan de oppervlakte kan reiken.
In het gebied wordt zeker grondwater aangevoerd. De naam van de Rodebeek bijvoorbeeld
verwijst mogelijks naar de rode kleur vanwege het hoge ijzergehalte van het (grond)water
dat het afvoert. Ook de ligging van de voormalige wijers was niet toevallig gekozen. Ze lagen
namelijk op de grens van het valleihoofd, waar de grondwateraanvoer wellicht relatief sterk
is. Doordat bodems zandig of venig zijn en het reliëf zwak is, zijn de plaatsen waar het
grondwater effectief aan de oppervlakte komt eerder (diffuse) kwelzones dan puntbronnen.
De bodemprofielen en drainageklassen geven duidelijke indicaties dat er binnen het gebied
zones te onderscheiden zijn in de aard en de kwaliteit van het grondwater.
Om te vermijden dat woningen in het mijnverzakkingsgebied te kampen zouden krijgen met
waterschade werden in het gebied enkele pompen geïnstalleerd. Er zijn actueel in het gebied
twee pompen actief, die worden uitgebaat door de dienst Bemaling van de nv. Mijnschade en
Bronbemaling Limburgs Mijngebied (MBLM). De pompen liggen ter hoogte van de
Koolmijnlaan (GW-7-002882 met filter 25 - 50 m -mv) en de Cremerstraat (GW-7-002124
met filter 15 - 30 m -mv). De putten reiken vijftig meter diep, ze bemalen het freatische
waterpakket (bron: DOV). De vergunde jaardebieten zijn resp. 290.000 m³ en 180.000 m³,
wat vrij aanzienlijk is. De pompdebieten worden actueel niet opgemeten7. In 2020 laat MBLM
debietsmeters op de pompen installeren. Het opgepompte grondwater wordt resp. in de
Rodebeek en de Groenstraatbeek geloosd.
Uit de ons ter beschikking gestelde gegevens kunnen we afleiden dat de invloedstraal van de
bemaling minimaal 160-215 m bedraagt8. Bij de berekening werd geen rekening gehouden
met een mogelijke grondwatertoevoer. Het relict met natte heide ligt daarmee alvast net
binnen de invloedssfeer van de (sterkste) afpomping ter hoogte van de Koolmijnlaan. De
veenbodems rond de Rodebeek vallen er buiten. Waarschijnlijk situeert de pomp zich in het
infiltratiegebied van het heiderelict (en eventueel in een ruimer gebied dan het
infiltratiegebied van het heiderelict) en wordt in de freatische grondwaterlaag gepompt.
Onder deze condities wordt water weggepompt dat anders naar het gebied zou stromen, wat
bijgevolg daar steeds (ongeacht de grootte van de pompkegel) een verdroging (verminderde
aanvoer van grondwater en/of een daling van het grondwaterpeil) tot gevolg zal hebben. Een
impact op de veenbodems rond de Rodebeek is niet uitgesloten: mogelijk is er een directe
invloed (binnen de invloedstraal van 160-215 m) door de verminderde aanvoer, maar ook
een indirecte doordat door de verlaging van de grondwaterpeilen de oppervlaktewaterpeilen
kunnen dalen, wat de drainage verhoogt.
Tussen de Groenstraatbeek en de Oude Laambeek ligt een dwarsverbinding die zowel in de
Vlaamse hydrologische atlas als in de rioleringsdatabank wordt weergegeven. Het is ons
momenteel niet duidelijk of het hier om een gemengd systeem of twee gescheiden systemen
gaat. Het is mogelijk dat deze dwarsverbinding grondwater wegvangt/draineert en een
verdrogend effect heeft op de grondwaterafhankelijke vegetaties in de lager gelegen
Brelaarheide.
In het gebied treden op verschillende plaatsen overstromingen op (figuur 11). De
overstromingen centraal in het natuurgebied Brelaarheide lijken (deels) van natuurlijke
oorsprong te zijn. Ze vallen min of meer binnen de contouren van de “van nature

7

In de jaren 1990 waren er ter hoogte van de Koolmijnlaan twee pompen in werking. Tezamen voerden ze toen
gemiddeld 313.000 m³ per jaar af (Technum, 1997).
8

De pomp treedt pas in werking indien het peil boven 2m-mv dreigt te komen. Ze slaan automatisch af als het peil 8
m-mv bereikt. Door toepassing formule Sichardt : 3000 * h * √k waarbij h: 6 tot 8 m k: 6,9 m/dag of 7.98 * 10-5 m/s
(bron virtuele boring DOV, Lebbe & Vandenbohede, 2004) is de reikwijdte: 160 -215 m
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INBO.A.3935

13

overstroombare gebieden” (NOG). Deze NOG-kaart is opgesteld op basis van veengronden,
alluviale gronden en poldergronden afgeleid uit de bodemkaart van België.
De overstromingen ter hoogte van de Koolmijnlaan en de Vloot lijken niet van natuurlijke
oorsprong te zijn. Deze overstromingen lijken een gevolg van bodemafdekking (door
urbanisatie). De neerslag kan er niet meer in de bodem infiltreren en stroomt oppervlakkig
(surface runoff) of via riolering af naar lager gelegen gebied. Ook de overstromingen in de
Brelaarheide kunnen een antropogene oorzaak hebben doordat de duiker onder de E314 de
watertoevoer van de Laambeek niet kan verwerken en hierdoor het voorliggend terrein onder
water komt te staan (med. Limburgs Landschap vzw.).
De Rodebeek (die midden door het veengebied stroomt) zelf wordt op zijn beurt stelselmatig
geruimd om het water zo snel mogelijk weg te voeren (med. Provinciaal Natuurcentrum
Limburg). Dit kan leiden tot veraarding van de veenbodems, waardoor deze hun sponsfunctie
verliezen.

Figuur 11: Aanduiding van de recent en van nature overstroombare gebieden. (achtergrond Cartoweb.be,
NGI ©)

Over de kwaliteit van het grondwater uit het gebied zijn er ons heel weinig gegevens bekend.
Er zijn twee analyses bekend uit 1996 (> 20 jaar geleden) van het opgepompte grondwater
uit de twee toenmalige pomplocaties in de Koolmijnlaan (t.h.v. van huisnrs. 86 en 56).
Interessant aan deze staalnames is dat beide pompen dicht bij elkaar gelegen zijn, maar
water op verschillende diepten oppompen. Het ondiepe staal (huisnr. 86, meetpunt 7002882) geeft duidelijk een verontreiniging aan (bijv. nitraten: 10 mg NO3-N/l). Dit was
waarschijnlijk afkomstig van huishoudelijk afvalwater. Het diepe staal (t.h.v. huisnr. 56) is
daarentegen zuiver. Het grondwater is mineraalarm (geleidbaarheid: 125 µS/cm,
bicarbonaat: 25 mg HCO3/l en matig ijzerrijk (5 mg Fe/l)). Deze pomp is momenteel niet
meer in gebruik.
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De woonwijken van Houthalen-Helchteren zijn actueel grotendeels aangesloten (97,74%,
VMM9) op een hoofdzakelijk gemengd rioleringsnetwerk (figuur 26). In het ruwweg
topografisch ingeschatte infiltratiegebied is slechts 1 tot 5% van de oppervlakte intensief
gebruikte landbouwgrond10, wat relatief heel weinig is. Hierdoor kan het grondwater in het
gebied actueel van een goede kwaliteit zijn indien er geen andere bronnen van
verontreiniging zijn.
Van het oppervlaktewater zijn er slechts gegevens van twee VMM-meetpunten. Een
meetpunt is gelokaliseerd bij de samenvloeiing van de Groenstraatbeek en Rodebeek
(meetplaatsnr. 454430)11, een tweede meetpunt situeert zich op de Laambeek, net voor de
duiker onder de E314 (meetplaatsnr. 454300)12. De chemische waterkwaliteit is op beide
meetpunten behoorlijk goed, maar de biologische waterkwaliteit is er slechts matig (BBI13:
5). De combinatie van een goede chemische kwaliteit en matige biologische kwaliteit is
meestal een indicatie voor het optreden van piekbelastingen ten gevolge van het in werking
treden van enkele overstorten (Groenstraatbeek t.h.v. Grote Baan & Laambeek) die aan die
beken zijn gekoppeld14.

2.5.2 Beschikbaarheid informatie en kennishiaten
Op hydrologisch vlak zijn er vele hiaten.
Momenteel worden in het natuurgebied van de Brelaarheide geen grondwaterstanden
opgemeten. Er zijn ook geen historische peilgegevens gekend in de Watina-databank van het
INBO. Hierdoor kunnen geen grondwaterregimes bepaald worden. Deze metingen zijn zeker
nodig om een eventueel grondwatermodel te kunnen kalibreren en valideren.
De meest nabijgelegen peilbuizen zijn NOZP007 & NOZP030 (figuur 12). De peilbuizen
werden in 2008 langs de N74 geplaatst door TV ASTA15 voor een studie ten behoeve van de
realisatie van de Noord-zuidverbinding te Houthalen-Helchteren (Mentens, 2007). NOZP007
bevindt zich ter hoogte van de carpoolparking aan de N715. NOZP030 bevindt zich ter
hoogte van de Donkstraat (zie ook figuur 12). De buizen werden zeer kortstondig opgevolgd
van maart tot december 2008. De gemeten grondwaterstanden zijn terug te vinden in figuur
13 (bron: data.inbo.be/watina). De huidige toestand van deze buizen en of deze nog dienstig
kunnen zijn voor verder onderzoek is onbekend.

9

Toestand december 2019

10

Intensief gebruikte landbouwgrond werden geselecteerd op de biologische waarderingskaart (De Saeger et al.,
2018), op basis van de eenheden „B.‟ en „Hx‟. Dan is ongeveer 1% intensief gebruikt. Rekenen we ook „Hp‟ graslanden
hierbij dan bedraagt de oppervlakte 5%.
11

Geraadpleegd via http://geoloket.vmm.be/

12

Geraadpleegd via http://geoloket.vmm.be/
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Er is een bergbezinkingsbekken gepland om de impact van deze overstorten te milderen.

15

Tijdelijke venootschap tussen Arcadis Gedas, SWK, Technum en Aeolus i.s.m. Tritel
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Figuur 12: Grondwaterlocaties16 in de ruime omgeving van het natuurgebied Brelaarheide. Blauwe
markeringen duiden meetpunten aan van het INBO & natuurverenigingen. Rode markeringen duiden
grondwateronttrekkingen aan. (achtergrond Cartoweb.be, NGI ©)

Figuur 13: Grondwaterstanden ter hoogte van meetpunt NOZP007 & NOZP030.

Er zijn geen metingen van peilen van de waterlopen in het gebied. Gezien de
overstromingsproblematiek is het aan te bevelen om ze op te volgen. Ook kan zo onderzocht
worden in welke mate ze een drainerende werking hebben.
Er zijn ons ook geen debietsmetingen bekend. Deze gegevens zijn een belangrijk hulpmiddel
bij het opvolgen van het (integraal) waterbeheer. Ze zijn ook nodig bij de opbouw van een
grondwatermodel. Debieten zijn echter vrijwel nooit rechtstreeks meetbaar en kunnen dan
16

https://data.gov.be/nl/dataset/a91cb734-7fdd-46bc-b858-5c4779144ac7
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enkel indirect afgeleid worden uit een vast te stellen relatie tussen waterpeil en het debiet.
Doordat alle waterlopen (uitgezonderd Oude Laambeek) een duiker of een kunstwerk
passeren en voor deze duikers de relatie tussen debiet en peil bekend is, biedt dit een
uitgelezen en vrij unieke kans om deze informatie relatief gemakkelijk op gebiedsniveau te
verkrijgen.
Er zijn weinig gegevens bekend over de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Voor
het ecohydrologisch karakteriseren van het gebied is deze informatie noodzakelijk. Het
gebrek eraan bemoeilijkt het maken van onderbouwde beheerkeuzen.

2.6

Aanwezige natuurwaarden, streefdoelen en beheer

2.6.1 Beschrijving op basis van de beschikbare informatie
De vegetatiekundige beschrijving van het gebied volgens de Biologische Waarderingskaart
(BWK) dateert van 2002. Het natuurgebied Brelaarheide ligt net buiten SBZ-gebied
(BE2200031) en werd hierdoor niet mee opgenomen bij de door INBO uitgevoerde
herkartering van de Laambeekvallei in 2016. De beheerder van het terrein heeft echter zelf
een actualisatie van de aanwezige vegetatiewaarden uitgevoerd volgens de beschikbare
veldsleutels voor habitatkartering (Anoniem, 2017). Deze actualisatie is terug te vinden in
figuur 14.

Figuur 14: Actuele natuurwaarden in het natuurgebied Brelaarheide (percelen in beheer van LiLa) volgens
het monitoringsrapport (Anoniem, 2017). De gebruikte afkortingen zijn bwk-karteringseenheden (Vriens
et. al 2011), het ons niet geweten waarom er bepaalde karteringseenheden tussen haakjes staan.

De streefdoelen voor het gebied zijn voornamelijk gericht op het behoud, herstel en de
ontwikkeling van natte heide (Ce/Ces), het ontwikkelen van een mozaïeklandschap en het
herstel van de moerassige terreinen in de vallei van Rodebeek (figuur 15). Het beoogde
mozaïeklandschap zou dan voornamelijk bestaan uit oligotroof elzenbroek (Vo), nitrofiel
www.inbo.be
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elzenbroek (Vn), vochtig wilgenstruweel (So), zuur eikenbos (Qs), mesofiel hooiland (Hu) en
soortenrijk permanent grasland (Hp*).
De aanwezige vijvers in het natuurgebied wil men (mits voldoende middelen) omvormen tot
een geschikt voorplantingsgebied voor boomkikker, een soort die momenteel nog niet is
waargenomen in het gebied. Verder wil men een connectie realiseren met het nabijgelegen
natuurgebied Tenhaagdoornheide via de vallei van de Laambeek.

Figuur 15: Streefbeelden van het natuurgebied Brelaarheide (figuur Limburgs Landschap vzw.)

Het huidige beheer bestaat voornamelijk uit het verschralen van de graslanden en
verwijderen van opslag. In het monitoringsrapport van Limburgs Landschap vzw. (Anoniem,
2017) wordt het generieke beheer als volgt omschreven:
“In de Brelaarheide is vooral gewerkt aan verschraling van de graslanden via maaibeheer
met eventuele nabegrazing. Voor heel wat van deze graslanden wordt het
maaibeheer/nabegrazing uitgevoerd door derden via beheerovereenkomsten. Het gras dat
vrijkomt bij maaibeheer wordt aangewend als hooi. Voor de begrazing (seizoensbegrazing of
nabegrazing) worden vooral paarden van privé-eigenaars gebruikt. In het brongebied van de
Rode Beek wordt regelmatig overtollige opslag verwijderd in de zone met natte heide, maar
een grotere inrichting dringt zich op. Ter hoogte van de graslandjes aan de
Schansbeemdenweg werd tevens opslag verwijderd en werden de oude knotbomen (elzen)
geknot. De plassen in de Brelaarheide vragen regelmatig aandacht (maaien dijken,
verwijderen overtollige opslag en maaien/verwijderen overtollige verlandingsvegetatie). In
het gagelveld wordt regelmatig overtollige opslag verwijderd. De natte graslanden 444c en
500 worden jaarlijks gemaaid en de zouwen hersteld na elke maaibeurt.”

2.6.2 Beschikbaarheid informatie en kennishiaten
De huidige vegetatie, doelvegetaties en het huidig beheer van de percelen “erkend
natuurreservaat” (ENR) zijn reeds uitvoerig beschreven door de beheerder (LiLa). Het kan
ook nuttig zijn om de natuurwaarden op nabijgelegen percelen opnieuw te karteren (bijv. om
potenties in te schatten, evt. met het oog op uitbreidingen van het ENR …).
18
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3. Aanbevelingen voor data-inzameling
Er zijn momenteel onvoldoende gegevens om het ecohydrologisch functioneren van het
gebied grondig te beschrijven. We hebben in het vorige hoofdstuk verschillende hypotheses
gesteld die bevestigd of ontkracht kunnen worden door middel van een ecohydrologische
studie met grondwatermodellering. Met behulp van een grondwatermodel kan een
gefundeerde uitspraak worden gedaan over volgende onderwerpen:
-

Afbakening van het infiltratiegebied
Effecten van nabijgelegen grondwaterwinningen
Drainerende werking van grachten en waterlopen
Invloed van verharding (bebouwde kernen, riolering) op infiltratie van grondwater
Mogelijke irrigerende werking via het lokale greppelsysteem
Lokale en/of regionale verdroging
Effecten van vegetatiewijzigingen op grondwaterstanden (o.a. recente verbossing)

Naast de data en kennis die nodig zijn voor de opbouw van een grondwatermodel, zijn ook
gegevens nodig over de kwaliteit van de bodem, het grond- en oppervlaktewater en mogelijk
ook aanvullende gegevens van de biotiek (vegetatie, specifieke soorten).
Eens een model is opgesteld kan, rekening houdende met de huidige bodem- en
waterkwaliteit, de doelafstand van de huidige situatie tot de gewenste situatie voor een
goede staat van instandhouding van de vegetatie worden berekend. Verschillende scenario‟s
kunnen worden doorgerekend ten behoeve van een hydrologisch herstel van het gebied.
Hieronder geven we enkele aanbevelingen m.b.t. het inzamelen van data ten behoeve van
een grondwatermodellering en ecohydrologische interpretatie. Veelal kan deze afgeleid
worden van bestaande bronnen, soms zijn bijkomende terreinmetingen noodzakelijk.

3.1

Inzameling abiotische parameters

3.1.1 Hydrografie
Om een goed inzicht te krijgen in de systeemwerking van dit gebied is een kartering van
de detailhydrografie noodzakelijk. Hieronder verstaan we beken, grachten, waterlopen en
andere watervoerende structuren die voorkomen in het natuurgebied. Als basis kan de
Vlaamse Hydrografische Atlas dienen. Vervolgens kan een eerste aanvulling gebeuren met
een digitale grachtenkartering op basis van het Digitaal Hoogtemodel (DHM) met resolutie
van 1 meter. Deze kartering is door de adviesaanvrager reeds uitgevoerd voor een
aanzienlijk deel van het gebied. Als laatste stap kunnen aanvullingen worden gedaan op
basis van terreinwaarnemingen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het in kaart brengen van
de connectiviteit en de aanwezigheid van kunstwerken zoals duikers, stuwen en sifons. De
belangrijkste (meest drainerende) waterlopen binnen het studiegebied dienen topografisch
opgemeten te worden. Ook de rioleringstoestand dient verder in kaart gebracht te worden
om eerder aangehaalde onduidelijkheden rond gemengde of gescheiden riolering uit te
klaren. De huidige geïnventariseerde toestand is raadpleegbaar via de rioleringsdatabank van
de VMM (zie figuur 26)

3.1.2 Bodem
Voor een interpretatie van de bodem kan de bodemkaart van België als leidraad worden
gebruikt. Deze kaart is raadpleegbaar bij Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). In
voorgaande studies is echter gebleken dat de kartering van o.a. de nattere stukken minder
nauwkeurig kan zijn. Het is daarom aanbevolen om een bijkomende veenkartering uit te
voeren in zones met een nattere bodem aangezien die veen kunnen bevatten. Zones die op
de bodemkaart als veen worden weergegeven kunnen gecontroleerd worden aan de hand
www.inbo.be
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van een steekproef. Voor het uitvoeren van een veenkartering is een prikstok en hand-GPS
nodig. Een scherp afgesneden PVC-buis met diameter 1 cm en lengte van 3 m kan dienen als
prikstok. Vervolgens worden op evenwijdige transecten op een regelmatig interval (25 m) in
de bodem geprikt met deze prikstok. Het coördinaat wordt opgemeten met de hand-GPS, de
diepte wordt als opmerking toegevoegd aan het coördinaat. Een veenkartering gebeurt bij
voorkeur in de winterperiode (na de bladval of voor de bladzetting) voor een maximale
satellietontvangst (en dus een zo correct mogelijke positiebepaling).
Voor een goede inschatting van de mogelijke vegetatie-ontwikkeling(en) is in het algemeen
ook kennis nodig over de (chemische) bodemkwaliteit. Vooral de beschikbaarheid van
nutriënten en de basentoestand zijn hierbij van belang. Deze gegevens gebiedsdekkend
verzamelen is kostelijk. Een goed(koper) alternatief is om de beheerhistoriek te bestuderen,
waarbij vooral de periode dat een perceel eventueel een landbouwgebruik kende primeert.
Indien omvormingen van vegetatie gepland worden op voormalige zones in landbouwgebruik
dan is het aangewezen om ook een bodemchemisch onderzoek uit te voeren.

3.1.3 Hydrologie
3.1.3.1 Grondwaterpeilen
Om de grondwaterdynamiek van het gebied in kaart te brengen is het noodzakelijk om
peilbuizen te plaatsen verspreid over het gebied. Het aantal te plaatsen buizen is
afhankelijk van de omvang van het te modelleren gebied. Bij voorkeur worden de peilbuizen
in een meetraai (op 2-4-8-16-32 meter) geplaatst loodrecht op een drainerende waterloop
waarin ook een peilschaal wordt geplaatst. In de gevoeligste vegetatietypes kan eveneens
een peilbuis worden geplaatst om een nauwkeurige inschatting te maken van de doelafstand
tot het gewenste hydrologische regime.
De grondwaterstanden kunnen handmatig (peilklokje) of automatisch (druksonde) worden
geregistreerd. Dit met een maximaal meetinterval van veertien dagen en een minimale
meetperiode van twee jaar. Een handleiding voor het correct plaatsen van peilbuizen en
peilschalen in natuurgebieden (Van Daele, 2003b) kan op de website van het INBO worden
gedownload.

3.1.3.2 Grondwaterchemie
Om na te gaan of de grondwaterkwaliteit een mogelijk knelpunt is voor het behoud of de
ontwikkeling van de gewenste vegetaties, en om na te gaan wat de mineraalrijkdom van het
grondwater is, moeten er stalen uit het ondiep grondwater genomen worden. Hiervoor kan
een selectie van de (nieuw te plaatsen) peilbuizen worden gebruikt. Het is aanbeloven om
het grondwater te analyseren ten minste op anionen en kationen (Cl, NO2, NO3, SO4, PO4,
Ca, K, Mg, Na, NH4), alkaliniteit (HCO3, CO3, OH), pH, geleidbaarheid en enkele metalen (Al,
Fe, Mn, Si). Bij voorkeur wordt een analyse in het voorjaar én in de zomer uitgevoerd.

3.1.3.3 Oppervlaktewaterpeilen en overstromingsdynamiek
In de belangrijkste waterlopen worden peilschalen geplaatst. Vermoedelijk volstaan een
peilschaal in de Rodebeek, de Oude Laambeek en bij de duikerdoorgangen (cfr.
debietsmeting). Voor het nagaan van de overstromingsdynamiek kan beroep gedaan worden
op de meest recente kaart “overstrominsgevoelige gebieden” van de VMM17. Het in kaart
brengen van de overstromingsdynamiek is belangrijk om de comptabiliteit met de aanwezige
vegetatietypes na te gaan.

3.1.3.4 Oppervlaktewaterkwaliteit
Voor het nagaan van de oppervlaktewaterkwaliteit kan beroep worden gedaan op het
geoloket water van de VMM. In de Rodebeek, waar momenteel geen VMM-meetpunt is, kan
17

Deze kaart is raadpleegbaar op waterinfo.be.
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een bijkomende oppervlaktewaterstaalnamecampagne worden uitgevoerd ter hoogte
van de nieuw te plaatsen peilschaal.

3.1.3.5 Debietsmetingen
We stellen voor om ook de debieten te meten van de Rodebeek/Groenstraatbeek en
Laambeek bij resp. de doorgang onder de Grote Baan en de E314. Voor duikers is het relatief
gemakkelijk om op basis van een peilmeting een debiet te bepalen.

3.2

Inzameling van biotische parameters

3.2.1 Beschrijving van de huidige vegetatie, doelvegetaties en het
huidig beheer
De huidige vegetatie, doelvegetaties en het huidig beheer van de percelen “erkend
natuurreservaat” (ENR) zijn reeds uitvoerig beschreven door de beheerder (LiLa). Het kan
ook nuttig om de natuurwaarden op nabijgelegen percelen opnieuw (na de vorige kartering
van 2002) te karteren (bijv. om potenties in te schatten, evt. met het oog op uitbreidingen
van het ENR …). Zo liggen er volgens de BWK nog dottergraslanden (rbbhc) en voedselrijke,
soortenrijke ruigtes (habitattype 6430) in de nabijheid van de ENR-percelen.

3.2.2 Historiek vegetatie & beheer
Op basis van historische kaarten kan een reconstructie worden gemaakt van de
vegetatie(structuur) en het gevoerde beheer (bos, grasland, ruigte …). Aangezien er sprake
is van recente verbossing kan dit een verklarende factor zijn voor de aanwezige verdroging.
Er kan beroep gedaan worden op historische luchtfoto‟s en topografische kaarten die
raadpleegbaar zijn via Geopunt. Hier kunnen ook de historische kaarten zoals Ferraris en
Vandermaelen worden geraadpleegd. Een deel van deze kaarten werden ter illustratie
toegevoegd in bijlage (figuren 16 t.e.m. 24). Daarnaast kan er nog beroep worden gedaan
op historische kaarten en luchtfoto‟s via het portaal van Cartesius (zie bv. figuur 25 voor een
oudere luchtfoto).

3.2.3 Beschrijving van standplaatsvereisten
De abiotische standplaatsvereisten van de reeds voorkomende en gewenste
(watergebonden) habitattypes dienen opgezocht te worden. Hiervoor kunnen verschillende
bronnen (literatuur, Niche18, Potnat19,…) geraadpleegd worden. Door de gemeten
grondwaterstanden en grondwaterchemie af te toetsen aan deze standplaatsvereisten kan de
doelafstand tot een gunstige situatie worden berekend.

4. Beheersuggesties aangaande het fysische milieu
We bevelen aan om in een ecohydrologische studie in het gebied verschillende zones /
ecotopen te onderscheiden op basis van volgende eigenschappen :






Bodemtextuur: mineraal of veen
Bodemprofiel: ontwikkeld bodemprofiel (podzol,…) of niet ontwikkeld
Grondwatertoevoer: geen, periodiek of permanent
Grondwaterkwaliteit: mineraalarm (HCO3-<125 mg/l) of mineraalrijk (HCO3- ≥ 125
mg/l)
Overstromingen: geen, occasioneel (retourperiode > 5 jaar) of regelmatig
(retourperiode ≤ 5 jaar)

18

Zie o.m. “bijlage referentiewaarden” op https://pww.natuurenbos.be/wijziging-grondwaterstand

19

https://pureportal.inbo.be/portal/files/2155057/INBO.R.2013.1042214web.pdf
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Hier
kunnen
afhankelijk
van
de
uitkomst
van
de
studie
nog
mogelijke
verstoringscomponenten (structureel verdroogd/veraard, geëutrofieerd) aan toegevoegd
worden.
Het afbakenen van zones op die manier gebeurt dus enkel op basis van die fysische
kenmerken.
Aan
elk
van
deze
zones
kunnen
één
of
(meestal)
meer
vegetatietypen/levensgemeenschappen gekoppeld worden (zie 3.2.3). Onder andere door
ook een landschapsbeeld (bijv. open, halfopen of gesloten landschap) en/of beheer te
kiezen, kan een verfijning van de tot doel gestelde typen bekomen worden.
Mocht aangetoond worden dat het bemalen in het mijnverzakkingsgebied tot verdroging (in
het VEN) leidt, zijn enkele maatregelen mogelijk te bespreken:
De meest doeltreffende maatregelen zijn :



Het stopzetten van het pompen op die locatie of het verplaatsen naar een andere
locatie. Dit werd eerder al voorgesteld door het studiebureau Technum (1997).
Evenzeer doeltreffend is het uitvoeren van een retourbemaling waarbij het
opgepompte water weer in de bodem van de infiltratiezone van het heidegebied
geïnjecteerd wordt. Hierbij is het aangewezen een ander bemalingsregime te
hanteren, waarbij een meer gelijkmatige aanvoer wordt bekomen, in plaats van het
huidige regime dat pulsdebieten genereert.

Volgende maatregelen zijn minder doeltreffende, maar toch ook mitigerend. Ze worden het
best gecombineerd:





In plaats van het opgepompte grondwater rechtstreeks naar de Rodebeek of
Groenstraatbeek af te voeren, dat water afleiden naar een lokaal grachtensysteem
waar het kan infiltreren.
Een bemalingsregime instellen dat tot een kleiner volume kan leiden en/of de
toevoer van water naar het heidegebied kan vergroten
De waterafvoer uit het relict met natte heide zoveel mogelijk beperken door stuwen
op de afvoergrachten te plaatsen, eventueel aangevuld met het omvormen van bos
naar een open landschap.

Bovenvermelde maatregelen hebben ook het voordeel dat ze de waterretentie/waterberging
in de omgeving van de Rodebeek bevorderen, waardoor de frequentie van het ruimen van
deze beek kan verminderd of zelfs afgebouwd kan worden.
Het grondwatermodel moet ook uitspraak kunnen doen over de impact van de naamloze
verbindingsgracht tussen de Groenstraatbeek en de Oude Laambeek op de
grondwatervoeding in de Brelaarheide. Mocht hier sprake zijn van een nadelig effect, kan het
verondiepen van deze gracht soelaas brengen.
Hogervermelde inrichtingsmaatregelen hebben een gunstig effect op het waterbergend
vermogen van de Brelaarheide. Er kan berekend worden in hoeverre dit een impact heeft op
de werking van de overstorten van het momenteel hoofdzakelijk gemengd rioleringsnetwerk.
Indien dit als ontoereikend wordt beschouwd, dan kan nagedacht worden over bijkomende
maatregelen zoals de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsels (bij voorkeur, want meer
brongericht) of de aanleg van bergbezinkingsbekkens.
Mocht uit de grachtenkartering blijken dat er nog voldoende relicten van het typisch
Kempische bevloeiingssysteem aanwezig zijn, kan een restauratie en ingebruikname in
overweging genomen worden. Uitgaande van een goede kwaliteit van het oppervlaktewater,
zou dit hier een zeer waardevolle bijdrage kunnen leveren zowel natuur- als
cultuurhistorisch.
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Hogervermelde inrichtingsmaatregelen kunnen ook leiden tot minder piekafvoeren zodat de
huidige beekdoorgangen onder de Grote Baan en de E314 (bij een regulier beheer) geen
aanleiding meer geven tot ongewenste overstromingen.

Conclusies
1. Kan het INBO een overzicht geven van de ecohydrologische kennis die er
momenteel is van dit gebied?
In hoofdstuk 2 van de toelichting van dit advies wordt een overzicht gegeven van de ons
bekende gegevens aangaande de topografie, geologie, geomorfologie, bodemkunde,
hydrografie, hydrologie en natuurwaarden die relevant zijn bij het uitvoeren van een
ecohydrologische studie.
2. Welke kennis ontbreekt nog over het ecohydrologisch functioneren van dit
gebied voor het oplossen van de problemen die zich stellen?
Er zijn actueel enkele belangrijke kennishiaten:

In Brelaarheide wordt grondwater van nature aangevoerd; de oorsprong van dit water
(infiltratiegebied) is nu echter niet precies gekend.

Er wordt nu in het vermoedelijke (topografisch ingeschatte) infiltratiegebied
grondwater weggepompt om vernatting ten gevolge van mijnverzakkingen te
compenseren en zo de bebouwde zones te vrijwaren. De impact hiervan op de
grondwatervoeding in het natuurgebied Brelaarheide is niet gekend.

Door het ontbreken van grondwaterpeilgegevens is het niet mogelijk waterregimes
vast te stellen. De bodemkaart laat vermoeden dat er een zonering van waterregimes
is, maar dit hoort met veldmetingen gepreciseerd te worden. Die metingen zijn tevens
onontbeerlijk bij een eventuele grondwatermodellering.

Over de samenstelling en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater is het
momenteel grotendeels gissen.

Het is nu nog onduidelijk in welke mate de rioleringsoverstorten en het beheer van de
waterlopen bijdragen tot de waargenomen overstromingen in het gebied

Het is ook nog onbekend in hoeverre het oppervlakkig greppel- en grachtenstelsel
functioneert en hoe dit optimaal kan ingezet worden bij de ontwikkeling van de
gewenste natuurstreefbeelden.
3. Hoe kan die vereiste kennis het best verzameld worden binnen het kader van
een onderzoeksproject?
We denken dat het voor het gebied (al dan niet opgenomen in een groter studiegebied)
wenselijk is om een grondwatermodel op te stellen. Met behulp van een grondwatermodel
kan een gefundeerde uitspraak worden gedaan over volgende onderwerpen:
Afbakening van het infiltratiegebied
Effecten van nabijgelegen grondwaterwinningen
Invloed van verharding (bebouwde kernen, riolering) op infiltratie van grondwater
Drainerende werking van grachten en waterlopen
Mogelijke irrigerende werking via het lokale greppelsysteem
Lokale en/of regionale verdroging
Effecten van vegetatiewijzigingen (o.a recente verbossing) op grondwaterstanden
Naast een grondwatermodel zijn ook aanvullende gegevens nodig over de kwaliteit van
het grond- en oppervlaktewater.
Eens een model is opgesteld kan de doelafstand van de huidige situatie tot de gewenste
situatie voor een goede staat van instandhouding van de vegetatie worden bepaald.
www.inbo.be
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Verschillende scenario‟s kunnen worden doorgerekend ten behoeve van een hydrologisch
herstel van het gebied.
In hoofdstuk 3 van de toelichting van dit advies wordt meer in detail ingegaan hoe de
basisgegevens hiertoe kunnen verzameld worden.
4. Welke maatregelen kunnen er al getroffen worden op basis van de huidige
kennis?
Er ontbreken momenteel nog te veel gegevens om concrete beheermaatregelen aan te
kunnen bevelen.
In hoofdstuk 4 van de toelichting van dit advies geven we beheersuggesties die kunnen
voortvloeien uit een ecohydrologische studie. Het kan ten behoeve van het beheer
hulpzaam om in het gebied zones af te bakenen die gekenmerkt worden door
ecohydrologisch
belangrijke
factoren
(bodemtextuur,
-profiel,
intensiteit
van
grondwateraanvoer,
samenstelling
en
kwaliteit
van
het
grondwater
en
overstromingsdynamiek).
In het kader van de verdrogingsproblematiek suggereren we enkele maatregelen m.b.t.
het mitigeren of milderen van de bemalingen in het mijnverzakkingsgebied.
In het kader van de overstromingsproblematiek zijn er enkele pistes die kunnen
onderzocht worden die de waterretentie van het gebied bevorderen, bij voorkeur
uitgevoerd in combinatie met aanpassingen aan het rioleringsstelsel.
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Bijlagen

Figuur 16: Topografische kaart - Fricx (1744) (NGI ©)
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Figuur 17: Topografische kaart - Ferraris (1778) (bron: Ingescande versie van de Ferrariskaart (17711778) © NGI)
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Figuur 18: Topografische kaart - militaire kaart 1848 (NGI ©)
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Figuur 19: Topografische kaart - Vandermaelen (1850) (bron: Ingescande versie van de
Vandermaelenkaart (1846-1854) © NGI)
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Figuur 20: Topografische kaart - Dépôt de la Guerre 1869 (bron: Ingescande versie van de topografische
kaart (1860-1875) © NGI)
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Figuur 21: Topografische kaart - Dépôt de la Guerre 1886 (bron: Ingescande versie van de topografische
kaart (1884-1890) © NGI)
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Figuur 22: Topografische kaart - Dépôt de la Guerre 1908 (bron: Ingescande versie van de topografische
kaarten (1908) © NGI)
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Figuur 23: Topografische kaart - Militaire kaart 1939 (bron: Ingescande versie van de topografische
kaarten (1939) © NGI)
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Figuur 24: Topografische kaart - MGI 1960 (bron: Ingescande versie van de topografische kaarten (1960)
© NGI)
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Figuur 25 : Luchtfoto van het natuurgebied Brelaarheide en omgeving uit 1952 (Bron: © NGI,
geraadpleegd via Cartesius)
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Figuur 26: Rioleringstoestand in de omgeving van het natuurgebied Brelaarheide, met aanduiding van
afvalwaterlozingen en overstorten (Bron: Rioleringsdatabank Vlaanderen, VMM, achtergrond:
Cartoweb.be, NGI ©)
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