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Studievoorstel m.b.t. de ecologische effecten op het natuurlijk milieu van de
stroomopwaartse verplaatsing van de sluis van Aalst en het afschaffen van
de sluis te Teralfene
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Inleiding

In het kader van de vernieuwing en de herdimensionering van de stuwen op de Dender, zijn er
verschillende ingrepen op de Dender voorzien, waaronder een verplaatsing en
herdimensionering van de stuwsluis in Aalst. Er wordt eveneens overwogen om de stuw in
Teralfene te verwijderen. Hierbij zou het stuwpeil van Aalst ongewijzigd blijven, wat
betekent dat het waterpeil van de huidige pand Teralfene-Aalst zich zal instellen van
Denderleeuw tot Aalst (AWZ 2004) (Fig. 1).

Figuur 1. Locatie van de stuw van Aalst en waterpeil op het pand Aalst-Denderleeuw voor en na de ingreep

Deze wijzigingen impliceren een mogelijke wijziging van de hydrologie op alle waterlopen
die tussen de huidige locaties van de sluizen te Aalst en Denderleeuw in de Dender uitmonden
(Fig. 2).

2

3

2

Verplaatsing van de sluis van Aalst

2.1

Situering

Het nieuwe stuwcomplex wordt voorzien op ongeveer 1 km stroomopwaarts en is volgens het
gewestplan gelegen in parkgebied. Er zijn twee reservatiestroken voorzien: één voor de aan te
leggen waterweg, een andere als “reservatie erfdienstbaarheidgebied”. Gekoppeld aan de
verplaatsing van het stuwcomplex worden bijkomende ingrepen voorzien (AWZ 2004):
- een uitbreiding van de stroomafwaarts gelegen bestaande zwaaikom voorzien voor
600 ton-schepen;
- aanpassing van de oeverversterking over de 1 km-zone, waar een waterpeilverlaging
gerealiseerd wordt. Dit betekent dat er tussen de oude en de nieuwe stuw voor het
overgrote deel kaaimuren zullen aangebracht worden. Waar mogelijk zullen de
mogelijkheden worden nagegaan voor de ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers
via NTMB.

2.2

Invloed van een waterpeilverlaging van 1,78 m op de hydrologie door de
stroomopwaartse verplaatsing met 1 km van de sluis in Aalst

Een waterpeilverlaging op de Dender kan mogelijk een invloed hebben op het gebied
Osbroek-Gerstjens dat net stroomopwaarts de nieuwe locatie van de sluis gelegen is. Het
betreft een gebied met waardevolle natuurelementen met meervoudige beschermingsstatus
(VEN, erkend reservaat, beschermd landschap, habitat).
Het Osbroek waterde oorspronkelijk via de centrale Osbroekbeek rechtstreeks in de Dender
af. Van oorsprong is deze beek waarschijnlijk ontstaan door de aanleg van grachtjes om het
gebied te draineren. Door een reeks van menselijke ingrepen is er geen natuurlijke afwatering
meer richting Dender. Deze ingrepen kunnen als volgt worden samengevat (Envico 2002)
(Fig. 3):
- Door de kanalisatie van de Dender en de opdeling van de rivier in panden steeg het
waterpeil van de Dender ter hoogte van het gebied. Als oplossing werd er op het einde
van de 19e eeuw een duiker onder de Dender geplaatst om de Osbroekbeek te laten
lozen op de Kleine Dender, die een lager peil had.
- Begin 20e eeuw werd de drainering van het Osbroek geïntensifieerd met het oprichten
van een Watering.
- In de jaren 1940/1970 werd het Osbroek als stortplaats gebruikt. Het afval werd
binnen dijkconstructies gestort. Door de aanleg van een dergelijke dijk in het centrum
van Osbroek werd de Osbroekbeek opgesplitst in een oostelijke en een westelijke tak.
Het noordelijk deel van de westelijke tak is ingebuisd en functioneert als riool. Langs
de westelijke rand van het Osbroek werd er een ringriool aangelegd. Hierbij werden
het rioolwater en het aangevoerde oppervlaktewater van het westelijk deel van het
Osbroek (afwatering op de noordelijke tak) via een pompstation naar een collector
overgebracht. De duiker onder de Dender werd afgesloten om de terugslag van vuil
Denderwater te vermijden. Waterlopen die via de oostelijke tak van het Osbroek
afwateren voeden de stadsvijver en stromen daarna naar de collector. Waar het water
de stadsvijver verlaat, is er een stuw met uitneembare schotten aanwezig, waardoor de
afwatering van het oostelijk deel van het Osbroek onrechtstreeks wordt geregeld.
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Het gebied van de Gerstjens werd oorspronkelijk afgewaterd door 2 waterlopen: de Holbeek
in het noorden en de Zomergembeek in het zuiden. De stroomrichting van de Holbeek is
gewijzigd en stroomt vanuit de vallei in noordoostelijke richting. De beek bevindt zich nog
enkel in contact met de Dender bij zeer hoge waterstanden. De Zomergembeek watert wel nog
gravitair af in de Dender (Envico 2002).
Door deze ontwikkelingen en het niet gravitair afwateren van de waterlopen in het gebied
verwacht men geen rechtstreekse wijziging van het oppervlaktewaterregime in het gebied
Osbroek bij de verplaatsing van de sluis te Aalst. De Zomergembeek in het gebied Gerstjens
is de enige waterloop die gravitair afwatert in de Dender. Aangezien het waterpeil op het pand
tussen de nieuwe locatie van de sluis in Aalst en Teralfene ongewijzigd blijft, verwacht men
voor het gebied van Gerstjens geen veranderingen in de hydrologie.

Holbeek

Wel moet er rekening gehouden worden met de invloed via het grondwater. Er wordt voor het
Osbroek een rechtstreekse drainage van het grondwater in het gebied naar de Dender
verwacht. Bij een lager peil van de Dender zal dit toenemen. Het is wenselijk om het belang
van deze toename in te schatten.
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(naar Envico 2002)
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2.3

Invloed van een waterpeilverlaging van 1,78m op de biotische waarden door de
stroomopwaartse verplaatsing met 1 km van de sluis in Aalst

Aangezien er een rechtstreekse drainage van het grondwater van het gebied van
Osbroek-Gerstjens naar de Dender verwacht wordt is het wenselijk dat er een
multidisciplinaire studie aangevat wordt waarbij zowel het hydrologisch regime gemodelleerd
wordt en de mogelijke impact op de habitats wordt ingeschat.

2.4

Impact van het ruimtebeslag bij de realisatie van de sluis in Aalst

De werken zullen een grote impact hebben op het dijkenstelsel en het aangrenzende
landschap. Een uitbreiding van de stuw is gepland op een waardevol grenzend vochtig perceel
bestaande uit graslandvegetaties met russenvegetaties. Tevens is er op dit perceel ruimte
voorzien voor de aanleg van een vistrap. Langs de rechteroever komen momenteel 350 m
waardevolle dijkvegetaties voor met soorten zoals Morgenster, Margriet, Knoopkruid,
Kruisbladwalstro, Heelblaadjes, Grote bevernel, Veldlathyrus (Econnection 2000). Langs
beide oevers komen ook struwelen voor. Dit landschappelijk geheel zal verdwijnen door
ruimtebeslag.

2.5

Uitbreiding van het aandeel harde oeververstevigingen bij de realisatie van de
sluis in Aalst

Er kan nagegaan worden in welke mate de bouw van kaaimuren effect heeft op de
structuurkenmerken van de rivier. Deze worden als minimaal ingeschat aangezien de huidige
oeververdediging uit betonkespen is vervaardigd en men in de toekomst de mogelijkheden
voor NTMB maximaal zal benutten.
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Afschaffing van de stuw in Teralfene

3.1

Inleiding

Gezien het geringe verval (56 cm) en het relatief korte pand Denderleeuw-Teralfene
(ongeveer 3 km) is het mogelijk, mits onderzoek, om de stuw af te schaffen. Dit zou eveneens
een oplossing betekenen voor het vismigratieknelpunt in Teralfene (AWZ 2004).

3.2

Invloed van een waterpeilverlaging op de hydrologie ter hoogte van het pand
Teralfene-Denderleeuw

Een waterpeilverlaging op het pand Teralfene-Denderleeuw heeft mogelijk invloed op
het hydrologisch regime van de Bellebeek en de Oude Dender.
Tengevolge van wateroverlast werden er op de Bellebeek infrastructuurwerken
uitgevoerd, zijnde de bouw van verschillende wachtbekkens. Tegelijkertijd werd er een
bypass stroomafwaarts de sluis gerealiseerd om de afvoer van de Bellebeek te verbeteren en
overstromingen in de Dendermeersen (een natuurlijk overstromingsgebied) te voorkomen.
Een automatisch geregelde stuw verdeelt de afvoer van de Bellebeek over de natuurlijke loop
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en de bypass (SWK 2002). Door een verlaging van het waterpeil op het pand TeralfeneDenderleeuw is de bypass overbodig en ontstaat er eveneens een verhoogde afvoer over de
natuurlijke loop van de Bellebeek. Dit kan onder andere geïllustreerd worden aan de hand van
de waterpeilen opgemeten door de limnigraaf op de Bellebeek te Essene. Begin jaren ’90 is er
een kentering merkbaar op niveau van de hoge afvoerpeilen (Fig. 4). Aan de hand van een
oppervlaktewatermodel kan de invloed van een verlaging van het waterpeil in het pand AalstDenderleeuw op de habitats in het alluviale gebied van de Bellebeek berekend worden.
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Fig.4. Gemiddelde dagwaarden van de waterpeilen op de Bellebeek te Essene (m T.A.W.)(E. Cornet, AWZ 2004)
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Eenzelfde redenering kan toegepast worden voor de Oude Dender (incl. Palitsebeek en WL
nr. 05125), de WL nr. 05090 en de WL nr. 05087. Een kennislacune hierbij is dat er tot op
heden geen oppervlaktewatermodel werd opgesteld. Een belangrijk deel van deze beken
bevindt zich echter binnen de perimeter van het studie- en interessegebied van de
“Inventarisatie voor de opmaak van laagwaterscenario’s in het bekken van de Dender”, maar
werden niet als waterlopen gemodelleerd (waterloop 05090 en Palitsebeek). Het
grondwatermodel dat uit de studie werd afgeleid is dus niet bruikbaar voor de toepassingen in
het kader van een waterpeilverlaging op de Dender tussen Teralfene en Denderleeuw.

3.3 Invloed van een waterpeilverlaging op de kwelgebieden ter hoogte van het pand
Teralfene-Denderleeuw
Voor de ontwikkeling en het functioneren van waterrijke, terrestrische ecosystemen in
valleien zijn de hydrologische randvoorwaarden en processen belangrijke sturende factoren.
Bovendien kunnen vallei-ecosystemen niet als geïsoleerde entiteiten worden beschouwd,
omdat ze door waterstromen verbonden zijn met andere delen van het rivierbekken. In
valleigebieden komen er verschillende waterstromen voor. De kenmerken van
oppervlaktewater, grondwater en neerslag vertonen een verschillende ruimtelijke en
temporele variabiliteit gekoppeld aan een andere chemische samenstelling (Huybrechts et al.
2000). De grondwaterstanden in het rivierengebied zijn sterk afhankelijk van de waterstanden
in de rivier zelf en dat in combinatie met de kwelstromen. Het uittreden van de kwelstromen
wordt beïnvloed door de hoogte van het waterpeil in de rivier. Er bestaat dus een nauwe
interrelatie tussen het grondwaterbeheer, oppervlaktewaterbeheer en natuurbehoud en ontwikkeling (Fig. 5).

Figuur 5. Ecohydrologische relaties in valleigebieden in Vlaanderen (naar Huybrechts et al. 2000). In het rood
worden de relaties aangegeven die betrekking hebben op de waterpeilverlaging op de Dender.
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Bruikbare informatie kan ingezameld worden aan de hand van de studie
“Inventarisatie voor de opmaak van laagwaterscenario’s in het bekken van de Dender”. In het
alluviaal gebied zijn er ter hoogte van het pand Aalst-Denderleeuw meetraaien geplaatst op de
linkeroever en op de rechteroever ter hoogte van de Palitsebeek (meetraai IIIa en IIIb) (Fig.
6).

Figuur 6. Ligging van de meetraaien in het kader van de studie “Inventarisatie voor de opmaak van
laagwaterscenario’s in het bekken van de Dender” (Soresma, in prep.) . Meetraai IIIc wordt niet gerealiseerd.

Uit een studie uitgevoerd in opdracht van AMINAL, Afd. Water “Ecologische inventarisatie
en visievorming in het kader van integraal waterbeheer” (Aeolus 2002) werd tevens een
grondwaterstudie uitgevoerd ter bepaling van de ruimtelijke patronen en de evolutie van de
grondwaterstand in de Bellebeekvallei. Hiertoe werden grondwatermeetraaien uitgezet (Fig.
7).
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Figuur 7. Ligging van de meetraaien in het stroomgebied van de Bellebeek (Aeolus 2002)

Ter hoogte van de meetraai BB (meest westelijk gelegen) blijkt de grondwatertafel zeer grote
seizoenale schommelingen te ondergaan. Deze schommelingen worden nagenoeg uitsluitend
bepaald door het neerslagregime en de evapotranspiratie. Dit wordt bevestigd door het
parallelle verloop van de grondwaterstandcurven met het waterpeil van de Bellebeek (Fig. 8).
In dit deel van de vallei is er geen kwel te verwachten.
Ter hoogte van de meetraai BA is de grondwatertafel vrij stabiel en kan het grondwater als
lithoclien van aard beschouwd worden (Aeolus 2002)
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Figuur 8. Verloop van grondwaterstandcurven en waterpeil van de Bellebeek (Aeolus 2002)
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3.4 Invloed van een waterpeilverlaging op de biotische waarden ter hoogte van het pand
Teralfene-Denderleeuw
Valleigebieden leveren een belangrijke bijdrage tot de ecologische rijkdom. Het
behoud en het herstel van de vallei-ecosystemen vormen op regionaal en internationaal gebied
een belangrijke beleidsdoelstelling.
Hoge waterstanden, zowel in beek- als riviervalleien hebben aanleiding gegeven tot de
ontwikkeling van specifieke en waardevolle habitats en de daaraan gekoppelde soorten. Een
verandering in waterpeil op de rivier zou mogelijk een invloed kunnen hebben op deze
natuurlijke waarden.
De ingrepen van de werken bevinden zich binnen de invloedsfeer van gebieden die
ingesteld zijn als VEN-gebied, Habitatrichtlijngebied, beschermd landschap en/of
natuurinrichtingsproject (Fig. 2; tabel 1). Van de aanwezige ecotopen in valleigebieden zijn er
een aantal die gevoelig zijn voor een waterstandsdaling. Als voorbeeld voor de Bellebeek
betreft het onder meer Moerasspirearuigten (hf), Dottergraslanden (hc), grasland gedomineerd
door russen (hj), Grote zeggenvegetaties (mc), Rietvegetaties (mr), vochtige wilgenstruwelen
(sf), alluviale Essen-Olmenbossen (va), nitrofiele Elzenbroekbossen (vn) en mesotrofe
elzenbroekbossen (vm). Ook onder populieraanplantingen is het grootste aandeel van de
vegetaties gevoelig voor een waterstandsdaling (De Baere 1998). Deze ecotopen werden
aangeduid op kaart onder de noemer “alluviaal bos” (va, vn, vm), wilgenstruwelen (sf),
halfnatuurlijk grasland (hc, hj), natte ruigten (hf), moeras (mr, mc) (Fig. 9).
Tabel 1. Overzicht van de oppervlakte van ecotopen volgens de Biologische Waarderingskaart die voorkomen in
VEN-gebied, Habitatrichtlijngebied en beschermd landschap.

VEN

Minder waardevol met waardevolle elementen (BWK)
Minder waardevol met waardevolle en zeer waardevolle
elementen (BWK)
Minder waardevol met zeer waardevolle elementen (BWK)
Waardevol (BWK)
Waardevol met zeer waardevolle elementen (BWK)
Zeer waardevol (BWK)
Habitatrichtlijngebied
Minder waardevol met waardevolle elementen (BWK)
Minder waardevol met waardevolle en zeer waardevolle
elementen (BWK)
Waardevol (BWK)
Waardevol met zeer waardevolle elementen (BWK)
Zeer waardevol (BWK)
Beschermd landschap
Minder waardevol met waardevolle elementen (BWK)
Minder waardevol met waardevolle en zeer waardevolle
elementen (BWK)
Minder waardevol met zeer waardevolle elementen (BWK)
Waardevol (BWK)
Waardevol met zeer waardevolle elementen (BWK)
Zeer waardevol (BWK)

Projectgebied Projectgebied Totaal
Oude Dender Bellebeek
(ha)
(ha)
(ha)
6,7
10,9
17,6
0,3
4,5
4,8
0,6
44,7
9,5
19,9

0,0
76,5
18,9
158,4

0,6
121,2
28,4
178,3

/
/

4,6
1,4

4,6
1,4

/
/
/

70,3
20,4
125,7

70,3
20,4
125,7

0,4
1,5

33,2
7,8

33,6
9,3

0,0
1,7
0,6
0,0

4,8
129,5
120,4
124,0

4,8
131,2
121,0
124,0
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Conclusie

Hierna volgt een opsomming van het onderzoek dat wenselijk is of reeds voorhanden
is in het kader van de bepaling van de impacten op het natuurlijk milieu. In eerste instantie is
het nodig dat de reikwijdte van de ingreep op de aangrenzende beekvalleien achterhaald
worden:
- hydrologie van het Osbroek-Gerstjens: analyse opgesteld in het kader van het
natuurinrichtingsproject (Envico 2002);
- ecosysteemwerking in functie van de hydrologie voor het gebied van het OsbroekGerstjens: analyse opgesteld in het kader van het natuurinrichtingsproject (Envico
2002);
- invloed van de rechtstreekse drainerende werking van de Dender op het gebied
Osbroek-Gerstjens. Gezien de complexiteit van dit gebied wat betreft bodemgebruik,
is de toepassing van een 3-dimentioneel grondwatermodel vrij complex. Het is
mogelijk om goede inzichten te krijgen met 2-dimensionele stromingsmodellen
opgebouwd langs raaien, waarbij de gevoeligheid van de grondwaterstanden voor
veranderingen in Denderpeilen in verschillende condities kunnen worden nagegaan:
nog uit te voeren;
- hydrologie (oppervlaktewatermodel) van de Bellebeek: reeds opgesteld in het kader
van een universitaire studie (Van der Beken & Vanlishout 1980), geactualiseerd en
aangevuld met een hydraulisch model (SKW 2002);
- toepassing van de hydrologische en hydraulische modellen (oppervlaktewatermodel)
voor het scenario van een waterpeildaling op de Dender om de invloedszone van de
waterpeilverlaging op de Bellebeek te kunnen bepalen: nog uit te voeren;
- Invloed van een waterpeilverlaging in de Dender op de kwel- en infiltratiezones in de
Dender- en Bellebeekvallei. Dit kan geanalyseerd worden door:
o De toepassing van het grondwatermodel voor de Dender (in uitvoering,
Soresma) kan een scenario ingebouwd worden met een waterpeilverlaging op
de Dender en een daaraan gekoppelde ecosysteemwerking voor de Bellebeek
en de Dender. (Er dient hierbij wel rekening gehouden te worden dat de
opmaak van een grondwatermodel voor de Dendervallei slechts een beperkt
deel van het projectgebied omvat): nog uit te voeren;
o Opvolging van de ecohydrologische studie voor de Bellebeek met uitbreiding
van het aantal meetraaien op Bellebeek, Bosbeek en Hollebeek (3 meetraaien
met 10 peilbuizen ieder) gekoppeld aan een gedetailleerde kartering van de
vegetatie. Aan de hand van de bestaande gegevens en studies zou dit moeten
leiden tot een informatievergaring analoog aan de studie die opgestart moet
worden voor de Oude Dender en Palitsebeek op de RO en WL 05090 op de
LO. Als resultaat zou dit moeten leiden tot effect berekende veranderingen in
grondwaterpeilen op natuur/vegetatie (in beide panden): nog uit te voeren;
Reeds beschikbaar:
 ecohydrologische studie voor de Bellebeek: uitgevoerd door Aeolus. Er
werden meetraaien geplaatst en waterkwaliteitsanalysen uitgevoerd in
combinatie met een vegetatiekundige analyse;
 gedetailleerde vegetatiekaart (op perceelsniveau) met aanduiding van
indicerende vegetaties en soorten; actualisatie van de biologische
waarden: uitgevoerd door Aeolus voor de Bellebeek;
 actualisatie van de Biologische Waarderingskaart (kaartblad 30/4): in
uitvoering (geplande beschikbaarheid van gegevens eind 2004, Instituut
voor Natuurbehoud);
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-

Opstelling van een Palitsebeek en WL 05090 met afbakening van kwelzones en
infiltratiegebieden en daaraan gekoppeld de dynamiek van het ondiep kwelwater in
kwelgebieden: nog uit te voeren;
Deze studie omvat verschillende luiken te starten aan het begin van het
vegetatieseizoen (april) en voor de aanvang van de werken:
o Een ecohydrologische inventarisatie omvattende:
• Studie in het kader van een haalbaarheidsanalyse met bepaling van de
ruimtelijke invloedssfeer van de ingrepen:
 een inventarisatie en synthese van de structuurkenmerken en
habitatkwaliteiten op het terrein (waterpeil en stroomsterkte;
oeververdedigingen, kunstwerken, oeverprofiel; substraat,
structuurwaardering, vegetaties, …);
 een inventarisatie en synthese van de
oppervlaktewaterkwantiteitsproblematiek met meting van
normaalpeilen en percentielen van peilen en debieten op
verschillende waterloopsegmenten zowel voor de Palitsebeek als
WL 05090 (door plaatsing van tijdelijke limnigraaf); bepaling van
de hoogteligging van de grachtbodems;
 Digitaal terreinmodel voor het betrokken gebied (Waterbouwkundig
Laboratorium).
•

Studie in het kader van een haalbaarheidsanalyse met een
ecohydrologische detailstudie, afhankelijk van de resultaten van
voorgaande studie:
Ecohydrologische inventarisatie:
 een inventarisatie en synthese van grondwaterstanden omvattende
naar schatting de plaatsing van 2 meetraaien ter hoogte van de
Palitsebeek en 2 meetraaien ter hoogte van WL 05090 met 10
peilbuizen per meetraai, een inventarisatie over een jaar met
tweemaandelijkse metingen, 1 analyse van de grondwaterkwaliteit
voor alle peilbuizen. Op plaatsen waar vermoedelijke kwel optreedt
moeten koppels peilbuizen worden geplaatst om het drukverschil
tussen het ondiepe en diepere grondwater op te meten. Er kan hierbij
rekening gehouden worden met een overlapping van de bestaande
studies (Soresma, in uitvoering). In het kader van de studie
“Inventarisatie voor de opmaak van laagwaterscenario’s in het
bekken van de Dender” werden er meetraaien geplaatst in de
Dendervallei;
 een inventarisatie en synthese van vegetatie-opnamen (ahv. BraunBlanquetcoëfficiënten) ( naar schatting een 200-tal opnamen (eind
april-begin juli)).
Ecohydrologische analyse waarbij:
 invloed van de waterpeilen in de Dender op grondwaterstanden in
de vallei wordt nagegaan;
 de vegetatietypering (incl. aandachtssoorten) opgegeven wordt voor
de verschillende waterloopsegmenten, abiotische karakteristieken
(waterkwaliteit, grondwaterstanden);
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 scenario’s ontwikkeld worden om het gewenste streefbeeld voor het
gebied te ontwikkelen, rekening houdend met mogelijke
mitigerende maatregelen om dergelijk streefbeeld te behouden of te
ontwikkelen;
Verdere monitoring voor, tijdens en na de werken
 monitoring van grondwaterpeilen de daaraan gekoppelde
ecosysteemwerking (vegetaties) na de uitvoering van de werken (1
à 2 j met finale evaluatie).
-

Het is zeer belangrijk dat bij uitvoering van werken, de gevolgen voor
grondwaterstanden en waterstanden in rivieren worden gemonitord en dit zowel voor,
tijdens als na de werken. Hieraan gekoppeld is het aangewezen om een monitoring te
voorzien op niveau van vegetaties. Een montoringsprogramma moet worden
opgesteld: nog uit te voeren.
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