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1 Inleiding
1.1 Algemeen
Het
Decreet
betreffende
het
Integraal
Waterbeleid
legt
de
opmaak
van
waterkwantiteitsdoelstellingen op. De memorie van toelichting hierbij stelt onder meer bij de
definitie van goede kwantitatieve toestand van het oppervlaktewater: "Het feit dat ook voor
oppervlaktewater zal kunnen worden bepaald naar welke kwantitatieve toestand moet
worden gestreefd, is van belang voor de multifunctionele benadering van het waterbeleid.
Het vastleggen van peilen en debieten voor de scheepvaart wordt in dit verband ook als een
milieukwantiteitsnorm beschouwd.” Ook de verschillende grondwaterlichamen dienen een
goede kwantitatieve toestand te bereiken.
Voor de natuurfunctie van het oppervlaktewater zijn zowel waterkwantiteit (bvb waterpeilen)
als waterkwaliteit belangrijk. Waterkwantiteit wordt vaak bepaald door complexe
hydrologische processen die zich op landschapsschaal afspelen. Niet al deze processen
kunnen door rechtstreeks menselijk ingrijpen gemakkelijk worden gestuurd. Op belangrijke
sturende factoren van de natuurlijke hydrologische cyclus zoals neerslag en verdamping kan
moeilijk worden ingegrepen. Een andere moeilijkheid is dat sommige ingrepen zich over
grote delen van rivierbekkens zou moeten uitstrekken om effect te bekomen. Als voorbeeld
kan de bebossinggraad van een stroombekken worden aangehaald. De grondwaterstroming
naar valleigebieden en dus de grondwaterpeilen wordt mede door het bodemgebruik in het
stroombekken gestuurd. De infiltratie, de grondwateraanvulling en afstroming is verschillend
voor een bebost of een ontbost stroombekken. Het is duidelijk dat significant ingrijpen in de
graad van bebossing in een stroombekken geen eenvoudige zaak is, zowel technisch als
maatschappelijk. Voor andere processen zijn er meer mogelijkheden om te sturen, men
denkt hierbij aan grondwaterwinningen of peilbeheer van waterlopen.
Hydrologische karakteristieken van waterlopen, zoals de waterpeilen, zijn voor
watergebonden terrestrische ecosystemen in valleigebieden en andere lager gelegen
gebieden een belangrijke randvoorwaarde. Het is een knop waarmede de waterhuishouding
gestuurd kan worden om instandhoudingsdoelstellingen te verwezenlijken en om ecotopen in
een goede staat van instandhouding te houden of te brengen. Het is trouwens de knop die
(recent) historisch is gebruikt bij de verstoring van de natuurlijke waterhuishouding in
valleigebieden met het oog op intensievere landbouwactiviteiten. Dit had een negatief effect
voor de kwaliteit van fauna en flora tot gevolg. De mate waarin kan worden ingegrepen
wordt bepaald door het hydrologisch functioneren van het gebied, en is ruimtelijk
gedifferentieerd.
Door in te grijpen op waterpeilen in waterlopen is het mogelijk om de ecologische functie te
versterken, te herstellen of te optimaliseren. In functie daarvan kunnen ecologische
doelstellingen worden geformuleerd. Voor de afweging met andere functies en/of de
compatibiliteit van verschillende functies is er vanuit de ecologie een cijfermatige
onderbouwing noodzakelijk om over een onderhandelingskader te kunnen beschikken om
zekere waterpeilen te realiseren. Het moet het Agentschap voor Bos en Natuur helpen bij
toekomstige prioriteitsstellingen en bij een consequent beleid ten aanzien van de Speciale
Beschermingszones.
Het inhoudelijke proces om tot gewenste hydrologische randvoorwaarden en waterpeilen in
de waterlopen te komen zijn:
-

vaststellen van ecologische doelen voor het SBZ-H en haar deelpolygonen;
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-

bepalen van de vereiste standplaatskarakteristieken om deze ecologische doelen te
realiseren;
bepalen van de hydrologische randvoorwaarden om deze standplaatskarakteristieken
te bekomen;
bepalen van de rol van de waterloop daarin.

In het natuurbeleid werden en worden verschillende initiatieven genomen om hieraan
invulling te geven: de opmaak van ecologische doelstellingen, het onderzoek naar
standplaatseisen en onderzoek naar het hydrologisch functioneren van watergebonden
ecotopen. Deze stappen zijn vaak gezet in functie van directe behoefte aan informatie voor
specifieke gebieden in het kader van zeer uiteenlopende initiatieven (ecosysteemvisies,
waterbeheerplannen, sigma, herinrichting valleigebieden, natuurinrichting, landinrichting, … )
en met de prioriteiten zoals ze zich aandienden. Voor de ecologische doelstellingen werd
sinds 2007 een proces in gang gezet om ze voor de Speciale Beschermingszones
systematisch op te stellen.
Met betrekking tot de ecohydrologische aspecten ontbreekt een systematische aanpak van
de SBZ-H gebieden zoals hoger beschreven vooralsnog. Er bestaat ook geen overzicht van
de mate waarin informatie aanwezig is over het hydrologisch functioneren van de
verschillende SBZ-H gebieden. Er is geen duidelijk zicht op de te nemen acties en op de
inspanning en middelen die nodig zijn. Een voorstudie moet de problematiek in beeld
brengen.

1.2 Doelstellingen
De volgende doelen worden met de voorstudie nagestreefd
-

-

-

Inventariseren van bestaande informatie over Speciale Beschermingszones,
habitatgebieden, met betrekking tot:
hun ecologische doelstellingen en de status daarvan;
de mate van watergebondenheid;
het ecohydrologisch functioneren;
de relatie grondwaterpeilen – waterlopen
de gebruikte onderzoeksmethoden;
eventuele bestaande afspraken over het hydrologisch beheer;
Op basis van de stand van zaken, de SBZ-H gebieden ordenen in categoriën;
Voorstellen van een pragmatische aanpak om te komen tot inzichten in het
hydrologisch functioneren en het opstellen van streefpeilen voor Speciale
Beschermingszones waar deze nog niet voorhanden zijn;
Instrumenten ontwikkelen die dit proces ondersteunen;
Uitwerken op 3 voorbeelden.

Het is niet de bedoeling van deze voorstudie om specifieke gebieden verder te bestuderen of
om inhoudelijk oplossingen voor te stellen. Er zal worden aangegeven welke actie moet
ondernomen worden om tot dergelijke antwoorden te komen, en de basis wordt gelegd voor
een actieplan van ANB om ontbrekende informatie te (laten) verzamelen.
Het is een doel om de beschikbare informatie zoveel mogelijk in instrumenten om te zetten,
die toelaten om het geheel efficiënter te bevragen en in te zetten in het beleid. Deze
instrumenten functioneren bij voorkeur in een GIS omgeving.
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1.3 Opbouw van de voorstudie
1.3.1 Identificeren van watergebonden (delen van) Speciale
Beschermingszones.
Om evidente reden zijn enkel water gerelateerde onderdelen van het Natura 2000 netwerk
relevant voor deze voorstudie. De eerste taak bestaat erin deze te identificeren. Van de 38
habitatrichtlijngebieden zijn er 37 minstens voor een deel watergebonden. Van de 455
deelgebieden zijn 297 watergebonden, bestaande uit 366 polygonen.

1.3.2 Inventarisatie van relevante beschikbare informatie.
In dit onderdeel wordt een overzicht gebracht van relevante informatie die beschikbaar is
voor de verschillende SBZ-H - gebieden. Hier wordt niet encyclopedisch tewerk gegaan; het
opzoekwerk is gericht op de uiteindelijke doelstelling van deze voorstudie, namelijk stand
van zaken over de inzichten in het hydrologisch functioneren van de gebieden en de rol van
de waterlopen daarin duiden. Deze inzichten moeten leiden tot een actieplan. Er wordt
hiervoor gezocht in eerder uitgevoerde hydrogeologische studies, ecohydrologische studies,
ecologische inventarisaties, ecosysteemvisies, waterbeheerplannen, (deel)bekkenbeheerplannen, rivierherstelprojecten, natuurrichtplannen, e.d.
Vragen die hierbij gesteld worden zijn onder andere:
−
−
−
−
−
−

zijn er al ecologische doelstellingen opgesteld en wat is hun status,
zijn er reeds voorbereidende studies uitgevoerd die inzichten geven in het hydrologisch
systeem, en die eventueel opties geven met betrekking tot de gewenste inrichting van
het gebied,
is er kennis beschikbaar over het hydrologisch functioneren en wat is de oorsprong
(waarde) van deze kennis; zijn peilen in waterlopen al dan niet bepalend voor de
grondwaterpeilen in het gebied,
is er voor het gebied nood aan afspraken over het hydrologisch systeem en de
waterlopen daarin,
zijn er reeds afspraken gemaakt over het hydrologisch systeem, peilen en streefpeilen in
de waterlopen? Wat is de status (formele afspraken, informele afspraken, gebiedsvisies,
studies, …)?
welke methodes werden gebruikt?

1.3.3 Categorisering en aanpak
In het onderdeel ‘Inventarisatie van beschikbare informatie’ wordt de problematiek rond het
hydrologisch functioneren van SBZ-H gebieden, in al zijn complexiteit in beeld gebracht. In
dit onderdeel, ‘categorisering en aanpak, wordt nagestreefd om de stand van zaken te
verhelderen en naar oplossingen toe te werken. Er wordt een aanpak naar voor geschoven
om in de nabije toekomst de kennishiaten weg te werken. In sommige gebieden kan dit op
een eenvoudige manier, in andere vergt het een meer verfijnde aanpak omwille van de
complexiteit van het hydrologisch systeem of het totale gebrek aan meetgegevens. Hierbij
wordt ernaar gestreefd om de inspanning zo klein mogelijk te houden. Men kan stellen dat
het aangewezen is om voor elk deelgebied een grondige analyse uit te voeren van het
ecohydrologische functioneren van het gebied, om tot goede inzichten te komen. Dit zou
echter zeer veel middelen vergen en ook een hele tijd in beslag nemen. Het zal op
middellange termijn niet haalbaar blijken. Er wordt dus gezocht naar meer haalbare
oplossingen, die een sneller en een aanvaardbaar resultaat bieden maar waarmee natuurlijk
niet dezelfde nauwkeurigheid en volledigheid kan worden beoogd. De methodologie streeft
een pragmatische aanpak na waarbij de doelstelling dient te zijn dat met een minimum aan
gegevens een maximum aan uitspraken kan worden gedaan.
www.inbo.be
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De deelpolygonen worden ingedeeld in een aantal categorieën die aangeven met welk type
van probleem men te maken heeft. Voor deelpolygonen van een bepaalde categorie kan een
vergelijkbare oplossing worden gevolgd (zie deel 2).

1.3.4 Verkennende instrumenten
Instrumenten werden ontwikkeld die kunnen worden ingezet bij de verkenning van het
hydrologische systeem en de evaluatie ervan in het kader van het natuurbeleid. Vijf
instrumenten zijn hiervan het resultaat:
-

Een GIS gekoppelde geodatabank die de beschikbare informatie over de SBZ-H
integreert en een actieplan omvat om inzichten in het ecohydrologisch functioneren van
bepaalde gebieden te krijgen: WatKwan.mxd en GDB_WaterkwantiteitSBZ.mdb;

-

Een GIS instrument dat de overstromingstolerantie van aanwezige habitats in de SBZ-H
gebieden evalueert: OversTol.mxd;

-

Twee GIS instrumenten die de gewenste grondwaterpeilen van aanwezige ecotopen
evalueert PeilGew_Niche.mxd en PeilGew_LSVI.mxd;

-

Een GIS instrument dat informatie over SBZ-H, habitatsoorten, met name vissen, en hun
eisen aan het hydrologische systeem integreert: HydroVis.mxd;

Het zijn expliciet verkennende instrumenten. Dat wil zeggen dat ze gebruikt worden voor een
eerste screening die toelaat om eventuele pijnpunten te detecteren en deze te kaderen. Ze
zijn echter om uiteenlopende redenen onvoldoende precies om een gebied grondig te
evalueren en ze vervangen niet een gedetailleerde studie. De onzekerheden in de
basisdocumenten en onzekerheden bij de hier gevolgde verwerking, laat geen gedetailleerde
conclusieve uitspraken over gebieden toe.

1.3.5 Case studies
Drie gevalsstudies werden geselecteerd waarvoor de voorgestelde aanpak werd uitgewerkt.
Het betreft de Steenbergse Bossen nabij Zottegem, Mettekove nabij Gelmen en de
bovenloop van de Abeek. Ze zijn respectievelijk gesitueerd in heuvelland van zuid OostVlaanderen, Haspengouw en de Kempen.

1.4 Opbouw Rapport
In deze voorstudie wordt vrijwel geen nieuwe informatie aangebracht, maar wordt
beschikbare kennis geïntegreerd. De informatie zelf wordt zoveel mogelijk in instrumenten
ondergebracht, die kunnen worden bevraagd. Zij vormen het belangrijkste onderdeel van
deze voorstudie. Dit rapport is eerder technisch van aard die de opbouw en hun werking
beschrijft en kan gezien worden als een handleiding.
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2 Watergebonden (deel)polygonen
De voorstudie richt zich op watergebonden gebieden. Niet alle SBZ-H gebieden zijn
watergebonden of bevatten watergebonden ecotopen. Een aantal onder hen situeren zich
volledig in de droge sfeer. In eerste instantie moeten de watergebonden onderdelen van het
Natura 2000 netwerk worden geïdentificeerd.
De volgende zes stappen werden doorlopen:
1. De Afdeling Operationeel Waterbeheer van VMM (2007) ontwikkelde in samenwerking
met het INBO een methode om waterafhankelijke terrestrische ecosystemen te
identificeren met een GIS-analyse. Dit gebeurt op basis van de bodemkaart van België
en de Biologische Waarderingskaart. Percelen die 1) een drainageklasse e of natter én 2)
volgens de BWK een ecotoop bevatten dat op een schaal van 1 tot 9 een gevoeligheid
heeft voor verdroging van meer dan 5 (De Baere, niet gepubliceerd) worden als
watergebonden beschouwd.
2. Indien geen enkel perceel in de SBZ-H watergebonden is, dan wordt de SBZ-H als nietwatergebonden beschouwd en uitgesloten van de verdere analyse.
3. Indien een perceel in de SBZ-H watergebonden is, dan wordt de SBZ-H als
watergebonden geklasseerd. Het betekent evenwel niet dat alle onderdelen ervan
watergebonden zouden zijn (Figuur 2-1). Integendeel, de SBZ-H vertonen op dat vlak
een grote heterogeniteit. Een SBZ-H is samengesteld uit deelgebieden, die op hun beurt
bestaan uit verschillende polygonen. De polygonen zijn op zich ook heterogeen op vlak
van waterhuishouding, zodat in deze voorstudie wordt gewerkt met een nog kleinere
eenheid namelijk ‘deelpolygonen’.
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Figuur 2-1: SBZ-H Demervallei (BE2400014) met verschillende deelgebieden (rood) en
watergebonden onderdelen daarvan (blauw).

4. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden wordt de deelpolygoon niet ruimtelijk
afgebakend, enkel geïdentificeerd. Het is niet mogelijk om in het kader van deze
voorstudie een accurate GIS-laag van deelpolygonen te maken (Figuur 2-2).
5. De deelpolygonen vormen de basis voor de verdere analyse. Het zijn unieke eenheden
die met een unieke code worden aangeduid. Ongeveer 620 deelpolygonen worden in de
volgende hoofdstukken behandeld. De unieke code is als volgt opgebouwd:
BE2400012-4_399a.
hierbij is
BE2400012 de code van de Speciale Beschermingszone
BE2400012-4 de code van het deelgebied
BE2400012-4_399 de code van de polygoon
BE2400012-4_399a de code van de deelpolygoon (vertegenwoordigd door
een punt in GIS omgeving)
De unieke code vormt de link naar alle beschikbare informatie in zowel het ArcGISproject als in de databank. Deze informatie kan beschikbaar zijn op verschillend
ruimtelijk schaal zowel op deelpolygoon-, polygoon-, deelgebied- of gebiedniveau.
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Figuur 2-2: Opbouw van de gehanteerde codes voor SBZ-H en zijn onderdelen, een
voorbeeld ten zuiden van Aarschot.

6. Indien volgens de hierboven beschreven methode een bepaald onderdeel van het SBZ-H
netwerk als niet-watergebonden wordt geklasseerd, maar er werden ecologische
doelstellingen gedefinieerd die waterafhankelijke habitats veronderstellen, dan wordt
deze deelpolygoon alsnog opgevist.
De term ‘watergebonden’ kan op verschillende manieren worden ingevuld en zo een al dan
niet brede betekenis krijgen. In deze studie wordt ermee bedoeld dat een (deel)polygoon
volgens bovenstaande benadering als ‘watergebonden’ wordt geklasseerd. De methode is
ontwikkeld met het oog op de vegetatie. Voor de eenheden die in de context van deze
voorstudie als ‘niet-watergebonden’ worden geklasseerd betekent dit niet dat water (in de
brede zin) geen rol zou spelen in het habitat. Het kan voor bepaalde soorten belangrijk zijn.
Vleermuizen kunnen voorkomen in ‘niet-watergebonden’ (deel)polygonen, terwijl de
aanwezige waterpartijen essentieel kunnen zijn voor de soorten. De term ‘watergebonden’
slaat in deze studie dus op de afhankelijkheid van het landschappelijk hydrologisch systeem
en niet op lokale aanwezigheid van water.
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3 Actieplan en categorieën.
De deelpolygonen die in deel 2 werden onderscheiden, worden ingedeeld in categorieën.
Deze indeling is gebaseerd op de algemene hydrologische karakteristieken van de
onderscheiden eenheden en de beschikbare informatie daarover. Het is duidelijk dat niet
voor alle SBZ-H gebieden en deelpolygonen voldoende kennis beschikbaar is, waardoor de
situatie niet met zekerheid kan worden beoordeeld. In de voorstudie wordt geen nieuwe
inhoudelijke informatie voor de respectievelijke polygonen verzameld. De klassering in
verschillende categorieën is dan ook voor vele polygonen een expertinschatting, waarbij
gemakkelijk beschikbare informatie zoals topografie, bodem en geologie een rol speelt. Het
is niet uitgesloten dat naarmate er meer inhoudelijke informatie over bepaalde polygonen of
SBZ-H wordt ingezameld, een herziening van de categorie nodig is.

3.1 Bestaande informatie
Een belangrijk onderdeel van deze voorstudie is beschikbare informatie met betrekking tot
het hydrologisch functioneren van de SBZ-H te screenen en te analyseren, om tot een
actieplan te komen. Hiervoor worden twee wegen bewandeld: enerzijds de screening van
geschreven documenten zoals rapporten, artikels, beleidsdocumenten, beheerdocumenten
en anderzijds interviews met ervaringsdeskundigen van de provinciale diensten van ANB.
Dit is geen geringe taak. De kennis, zowel op papier als in de geesten der mensen, zit zeer
breed verspreid over verschillende organisaties, documentatiecentra en personen. Zoals
bekend is het niet altijd even gemakkelijk om in de sector milieu rapporten te traceren,
zeker als deze van enkele jaren terug dateren. De literatuurstudie is niet encyclopedisch
opgevat, maar is zeer gericht op de opmaak van de categorieën en het concipiëren van een
actieplan. Dat wil zeggen dat niet alle studies met betrekking tot het SBZ-H of deelpolygoon
worden behandeld, maar dat enkel de hiervoor bruikbare informatie wordt weerhouden. De
aandacht ging vooral uit naar de meest recente studies, die de laatste stand van zaken
weergeeft. Historische reconstructie zijn niet prioritair in dit proces.
De bijna 450 publicaties werden inhoudelijk niet grondig bestudeerd, daarvoor is geen tijd
binnen de voorstudie. Ze werden gescreend op zoek naar de informatie die toelaat de stand
van zaken te beoordelen over de kennis met betrekking tot het hydrologisch systeem en zo
de status van de polygoon te bepalen. De focus ligt op studies met hydrologische of
ecohydrologische inslag. Niet watergebonden biotopen vormen geen onderdeel van de
literatuurstudie. De geraadpleegde literatuur werd toegevoegd aan de database. Een selectie
van de inhoudelijke informatie werd opgenomen in de database namelijk met betrekking tot
de stand van zaken, knelpunten, afspraken, ecoydrologische en hydrologische modellen e.d.
Niet voor alle gebieden of deelpolygonen is er informatie beschikbaar. In tegendeel, over
veel gebieden is weinig tot niets concreets geweten over het hydrologisch systeem. Voor de
meeste SBZ-H gebieden is geen diepgaand onderzoek gedaan naar de factoren en processen
die verantwoordelijk zijn voor peilvorming van het grondwater, en de relatie met waterlopen.
(Deel)polygonen waarvoor geen prioritaire actie nodig blijkt te zijn, worden ook in de
literatuurstudie niet prioritair behandeld. Autonome hydrologisch systemen zijn naast de
niet-watergebonden (deel)polygonen hiervan voorbeelden, maar ook slikken en schorren en
sigmagebieden (zie verder)
De informatie over de instandhoudingsdoelstellingen is gedeeltelijk afkomstig van de
ontwerprapporten over de S-IHD. Dit is een proces in volle evolutie en de voorlopige
rapporten hebben een zeer uiteenlopende status. De doelstellingen krijgen in deze rapporten
meestal geen ruimtelijke vertaling. Gezien de voorkomende habitattypes meestal het
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uitgangspunt voor de doelstellingen vormen, wordt de habitatkaart (Paelinckx et el. 2009)
als vertrekpunt genomen.
De ruimtelijke schaal van de informatie kan zeer variabel zijn. Soms hebben studies
betrekking op de hele SBZ-H, soms op een deelgebied, soms op een (deel)polygoon. Deze
link werd in de databank meegenomen.

3.2 Categorieën
Er worden drie grote groepen onderscheiden, onderverdeeld in totaal 19 categorieën. De
categorie verwijst in belangrijke mate naar een inspanning die nodig is om inzichten te
krijgen in het hydrologisch functioneren van het gebied.
Men kan terecht stellen dat voor elk SBZ-H gebied of een onderdeel daarvan belangrijk is om
inzichten te hebben in het ecohydrologisch functioneren, en dit om diverse redenen,
bijvoorbeeld in het kader van de hydrologische inrichting en beheer van het natuurgebied en
afspraken met andere gebruikers. In deze voorstudie is het verwerven van inzichten in de
relaties met waterlopen een belangrijk aandachtspunt, dit met het oog op het maken van
afspraken met waterbeheerders over het beheer van deze waterlopen in relatie tot de
natuurfunctie. Voor bepaalde categorieën is de prioriteit om inzichten te krijgen in het
hydrologisch systeem eerder laag. Indien de (deel)polygoon niet watergebonden is, of het
hydrologisch systeem is reeds voldoende gekend, dan zijn geen belangrijke inspanningen
nodig. Anderzijds zijn er systemen die hydrologisch behoorlijk complex zijn en die vrij veel
studiewerk zullen vragen.
Een belangrijke bemerking is dat in de conclusies enkel rekening wordt houden met Europese
habitats. Het spreekt vanzelf dat in functie van regionale of lokale doelstellingen andere
overwegingen kunnen spelen en men tot andere prioriteiten zou komen.
1.1 Geen Ecologische doelstellingen

actie: doelstellingen opstellen
1.2 Niet watergebonden
Deze deelpolygonen zijn niet watergebonden. Ze maken weliswaar deel uit
van een SBZ-H dat ten minste voor een deel watergebonden is (zoniet
zouden ze hier niet verder behandeld zijn geworden) maar zelf zijn ze het
niet .
Actie : geen
1.3 Geen grondwaterafhankelijk vegetatietype als ecologische doelstelling
Voor deze deelpolygonen zijn geen watergebonden vegetatietypen als
doelstelling geformuleerd. Op die basis kunnen dus geen verwachtingen aan
het hydrologisch systeem worden gesteld.
Actie : geen
2.1 Autonoom hydrologisch systeem
Het hydrologisch functioneren van het gebied wordt niet bepaald door
belangrijke waterlopen. Dit is het geval voor een hele reeks kwel
gedomineerde gebieden: waterlopen hebben er een beperkte impact op bvb
de grondwaterpeilen, en het oppervlaktewatersysteem betreft vaak locale
drainagesystemen. Een ander voorbeeld hiervan is wanneer waterlopen als
een vaste randvoorwaarde moeten worden beschouwd. Dit is bijvoorbeeld
www.inbo.be
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het geval voor watergebonden systemen gekoppeld aan kanalen. Deze
hebben stabiele peilen en vormen een moeilijk te wijzigen randvoorwaarde.
Vele komvormige depressies, afgesneden meanders, kwelgebieden, sommige
meersen en rabattensysteem kunnen in deze categorie geklasseerd worden.
Afhankelijk van de eigendomssituatie in de deelpolygoon moet natuurlijk wel
overlegd worden met interne gebruikers en eigenaars over lokale waterpeilen
(grondwaterpeilen en waterpeilen in kleinere waterlopen)
Actie : niet prioritair
2.2 Actuele hydrologie gunstig
De hydrologie van het gebied wordt als gunstig beoordeeld (meestal door
ANB medewerkers) voor de ecologische doelstellingen. Bedoeling is om de
huidige hydrologische toestand en peilen te behouden. Dit is een speciaal
geval van ‘hydrologisch systeem gekend’.
Actie : niet prioritair
2.3 Hydrologisch systeem gekend
Er zijn voldoende voorbereidende studies uitgevoerd om het hydrologisch
systeem te doorgronden. Op basis van de beschikbare informatie moet het
mogelijk zijn om tot gewenste waterpeilen te komen. Soms zijn in deze
gebieden de gewenste hydrologische randvoorwaarden reeds bekend, en zijn
de consequenties berekend in scenarioanalyses. Soms is het hydrologisch
systeem het voorwerp geweest van onderhandeling en is er reeds
overeenstemming van verschillende sectoren/ gebruikers over de inrichting
en het beheer van de waterloop en zijn valleigebied.
Actie : geen
2.4 Hydrologisch systeem verkend
Er werden voorbereidende, vaak ecohydrologische, studies uitgevoerd in het
gebied. Zekere inzichten in het ecohydrologisch systeem bestaan en vaak zijn
theoretische scenario’s doorgerekend. De inschatting is echter dat een
afsluitende studie nodig is om tot besluiten te komen m.b.t. het gewenste
ecohydrologisch systeem.
Bvb ecosysteemvisies
Actie: afsluitende studie
2.5 Schorren
Getijderivieren vormen de belangrijkste hydrologische randvoorwaarde voor
schorren. Hun verspreiding, hoogte en oppervlakte wordt erdoor bepaald. De
getijderivier is doorgaans een groot en complex systeem, waarop zeer veel
externe factoren een invloed hebben, niet in het minst socio-economische.
De waterpeilen in deze waterlopen zijn het resultaat van een complex van
natuurlijke factoren (zeespiegel hoogte, weersomstandigheden, afvoer,
sedimenttransport, ….), menselijk ingrijpen (bvb baggeren) en menselijke
activiteiten (bvb havenactiviteiten).
Het is verdedigbaar om in de context van deze voorstudie de getijderivier als
een harde randvoorwaarde te beschouwen voor de schorren, gezien het een
complex (maatschappelijk) proces is deze te veranderen, zo dit wenselijk zou
zijn.
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Actie: niet prioritair
2.6 Sigmagebieden
De zogenaamde Sigma-gebieden worden ingeschakeld in de waterbeheersing
van het Schelde-estuarium in het kader van de herziening van het Sigmaplan
(Waterwegen en Zeekanaal NV). Een aantal SBZ-H polygonen en
deelpolygonen zijn hierbij betrokken en er worden hydrologische en
ecohydrologische studies uitgevoerd. Dit studie-initiatief heeft een eigen
dynamiek en zowel de waterbeheerder (W&Z) als natuurbeheerders (o.a.
ANB) zijn erin betrokken. De (deel)polygonen worden in een aparte categorie
onder gebracht. De studies zitten in een verschillend stadium: sommige
studies moeten nog worden opgestart, voor andere wordt het hydrologisch
systeem verkend.
Actie : niet prioritair
3.1. Valleigebieden.
In een heel aantal valleigebieden is het ecohydrologisch systeem niet
voldoende gekend om bijvoorbeeld in te schatten welke waterpeilen in de
waterlopen nodig zijn om de ecologische doelstellingen te halen. Soms omdat
er helemaal geen info beschikbaar is, soms omdat er te weinig informatie is.
In totaal betreft het ongeveer 100 valleigebieden. Ze werden verder
ingedeeld volgens verschillende types, de indeling spoort samen met de
complexiteit van het gebied en de weg die gevolgd dient te worden om tot
inzichten te komen.
Actie: hydrologisch systeem onderzoeken
3.1.1. B-Vallei:
De vallei is helemaal in de bovenloop van het bekken gesitueerd en
de waterloop ontvangt enkel water van de hellingen. De vallei is
typisch smal en de waterloop typisch ondiep. Kwel is er niet uit te
sluiten. Het is een relatief eenvoudig hydrologisch systeem.
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Figuur 3-1 : Voorbeeld van een B-vallei uit het Hallerbos (Meigemheide, Padenborre,
Kesterbeekmoeras).

3.1.2. S-Vallei:
Relatief smal valleigebied met één waterloop die bepalend is voor het
hydrologisch systeem. Kwel kan aanwezig zijn, maar een één op één
relatie tussen het ondiep grondwater en de waterloop wordt
verwacht. De relatie kan met relatief eenvoudige middelen
achterhaald worden.
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Figuur 3-2: Voorbeeld van een S-vallei uit vallei van de Herpendaalbeek (Bierbeek, KorbeekLo)
3.1.3. M-Vallei
Het ecohydrologisch systeem en de grondwaterpeilen worden bepaald
door meerdere waterlopen. Het betreft meestal bredere valleigebieden, maar er wordt ingeschat dat een lokale interactie met de
waterlopen dominant is voor de grondwaterpeilen.

Figuur 3-3: Voorbeeld van een M-vallei uit vallei van de Bellebeek te Sint Katharina
Lombeek.
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Voorstudie naar de opmaak van ecologische waterkwantiteits-doelstellingen
voor de Speciale Beschermingszones (SBZ-H)

19

3.1.4. L-Vallei
Het valleigebied wordt doorstroomd door een relatief grote rivier,
waarvan de karakteristieken bepaald worden door processen in een
relatief groot achterliggend stroombekken. Het ecohydrologisch
systeem wordt mogelijk bepaald door meerder processen en
meerdere waterlopen, maar verwacht wordt dat de grote rivier
dominant is.

Figuur 3-4: Voorbeeld van een L-vallei uit vallei van de Dender, stroomafwaarts van
Denderleeuw.
3.1.5. C-Vallei
Bij complexe valleisystemen is het nu onduidelijk hoe ze hydrologisch
functioneren en welke de bepalende factoren zijn voor de
grondwaterpeilen. Er wordt geen één-op-één-relatie verwacht
tussen waterlopen en grondwaterpeilen, doordat verschillende
processen en randvoorwaarden ingrijpen: waterlopen, stilstaande
wateren, grondwaterprocessen, kwel, geologische opbouw,
sedimentkarakteristieken, topografie, etc.
3.2. Poldergebieden.
Voor poldergebieden worden twee categorieën onderscheiden.
Actie: hydrologisch systeem onderzoeken
3.2.1. E-polder
is een poldergebied met een relatief eenvoudig hydrologisch
systeem: de waterpeilen in de waterlopen worden er bepaald door 1
punt (stuw, pomp of gravitair) en het grondwater staat ongeveer
pas.
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3.2.2. C-Polder
is een polder met een ingewikkelder hydrologisch systeem; ook
bijvoorbeeld kwel, zoutintrusies, eventueel complexere gravitaire
afwatering kunnen een rol spelen in het hydrologisch systeem .

Tabel 3-1: Overzicht van het voorkomen van de verschillende categorieën in Vlaanderen.

Code Categorie
NWG
GEcoDoel
Gwaaf
Auton
H_ok
HS_gek
HS_ver
SV
BV
MV
LV
CV
Pol_c
Sch
S_ss
S_wv
S_start
WW
Totaal

Naam Categorie
Niet watergebonden
Geen ecologische doelstellingen
Geen waterafhankelijke vegetatietypes
Autonoom hydrologisch systeem
Actuele hydrologie gunstig
Hydrologisch systeem gekend
Hydrologisch systeem verkend
S-vallei
B-vallei
M-vallei
L-vallei
C-Vallei
Polder-complex
Schorren
Sigma, Slikken en schorren
Sigma_ Waterpeilen voorbereid
Sigma, nog op te starten
Waterwinning

Aantal
144
1
58
100
20
27
131
50
13
5
3
29
3
9
16
5
2
4
620

3.3 Hydrologisch systeem verkennen
Vijf verschillende benaderingen worden onderscheiden om tot inzichten in het hydrologisch
systeem en de rol van het oppervlaktewater in de vorming van grondwaterpeilen te komen.
1. Expertkennis: op basis van beschikbare informatie (bvb. standaard cartografisch
materiaal) en een terreinbezoek maakt een expert een evaluatie van het
hydrologisch systeem. Op basis van expertise wordt ingeschat welke de gunstige
waterpeilen zijn voor natuurbehoud, -herstel of –ontwikkeling voor de beoogde
doelen.
2. Referentie: het gebied kan wat betreft de landschappelijke en geologische setting,
de bodem, het hydrologisch systeem, …
vergeleken worden met een beter
bemeten of bestudeerd gebied, eventueel gelegen in de nabije omgeving. Op basis
van expert vergelijking kan tot conclusies met betrekking tot het hydrologisch
systeem en gewenste waterpeilen worden gekomen;
3. Meten: met een beperkte meetinspanning wordt de invloed van waterlopen op het
hydrologisch systeem van het gebied nagegaan.
4. Eenvoudig model: in geval de invloed van de waterloop of meestal verschillende
waterlopen in het gebied niet duidelijk is op basis van metingen en expertkennis kan
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een eenvoudig transect model worden opgesteld dat inzichten verwerft, eventueel
op basis van sensitiviteitsanalyses.
5. Regionaal hydrologisch model(len): in geval het hydrologisch systeem
complexer wordt, is een meer ingewikkelde modellering noodzakelijk. Hierbij wordt
rekening gehouden met de verschillende processen, ook met processen buiten het
SBZ-H
en/of die ruimtelijk gedifferentieerd zijn. Een oppervlaktewaterkwantiteitsmodel en/of een regionaal grondwatermodel op schaal van het bekken of
deelbekken is gewenst. Dergelijk model laat toe om in verschillende hydrologische
scenario’s de effecten van de verschillende processen en randvoorwaarden te
begroten en bijvoorbeeld de, voor natuur, gewenste rivierwaterpeilen te bepalen.
In Tabel 3-2 worden de verschillende benaderingen voor de verkenning van het hydrologisch
systeem en de categorieën met elkaar gecombineerd.
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Categorie

1.1

Geen ecologische
doelstellingen

1.2

Niet Watergebonden

1.3

Geen
grondwaterafhankelijk
vegetatietype

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2.1
3.2.2

opstellen
doelstellingen

geen actie

niet
prioritair

afsluitende
studie

Autonoom hydrologisch
systeem
Actuele hydrologie
gunstig
Hydrologisch systeem
verkend
Hydrologisch systeem
gekend
Schorren
Sigmagebieden
B-Vallei
S-Vallei
M-Vallei
L-Vallei
C-Vallei
E-Polder
C-Polder

Tabel 3-2: Verschillende benaderingen om tot inzichten in hydrologisch systeem te komen.
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Expertkennis

Referentie

Meten

Eenvoudig
model

Complex
model(len)

3.4 WatKwan en GDB_WaterkwantiteitSBZ
De indeling in categorieën en een selectie van de onderbouwende informatie werden
geïntegreerd in een ArcGis project (WatKwan) waaraan een geodatabank is gekoppeld
(GDB_WaterkwantiteitSBZ).
De basis wordt gevormd door de 620 deelpolygonen uit deel 2 die elk een unieke code
hebben. Ze worden in het ArcGis-project voorgesteld door een symbool (cirkel) waarvan de
legende verwijst naar de categorieën uit deel 3.2. De verschillende lagen van het project zijn
bevraagbaar volgens de standaardprocedure in ArcGis. Een bijkomende functie is ontwikkeld
om de achterliggende informatie te bevragen. Hiervoor moet een (deel)polygoon worden
geselecteerd en de knop ‘meer informatie’ worden geactiveerd. Informatie verschijnt met
betrekking tot de deelpolygoon zelf, de stand van zaken over de beschikbare kennis
(waaronder modellen) en de achterliggende literatuur (Figuur 3-6). Over elk van deze
kenmerken kunnen meer details worden opgevraagd (Figuur 3-7).
De gepresenteerd informatie is telkens gekoppeld aan een zeker niveau: SBZ-H, deelgebiedSBZ-H, polygoon of deelpolygoon.

Figuur 3-5: ArcGis project WatKwan waar de deelpolygonen in verschillende categorieën zijn
ingedeeld.
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Figuur 3-6: De knop ‘Meer informatie’ geeft voor de geselecteerde deelpolygoon een deel
van de informatie in de geodatabank GDB_WaterkwantiteitSBZ.
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Figuur 3-7: De knoppen ‘Meer details’ op het status- en literatuurblad geven toegang tot alle
informatie.
GDB_WaterkwantiteitSBZ is gevoed met de beschikbare informatie op eind 2010. In de loop
der tijd kan bestaande kennis worden (her)ontdekt of nieuwe kennis worden verworven, of
moet de status worden bijgesteld. Er is voorzien dat de databank kan worden aangevuld
door de gebruiker. Ook de toegekende categorie kan worden gewijzigd naarmate de
inzichten evolueren. Bij het openen van de databank verschijnen de schermen in Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden. en Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..
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Figuur 3-8 De geodatabank GDB_WaterkwantiteitSBZ kan door gebruiker worden aangepast
of aangevuld. Hier het scherm waar de nieuwe informatie kan worden ingevoerd.
Het is mogelijk om nieuwe deelpolygonen (punten) te definiëren. Dit verloopt als volgt:
-

-

aanmaken deelpolygoon in ArcGis


via de editeersessie in ArcGIS wordt een nieuw punt aangemaakt. Dit krijgt
automatisch een nieuw ID (numeriek en dus niet de unieke code waarmee
verder gewerkt wordt)



het is belangrijk de editeersessie volledig af te sluiten (en op te slaan)
alvorens de databank aan te vullen

aanvullen databank
•

www.inbo.be

via het formulier ‘Gegevens voor een punt bijwerken/invullen kan alle
gekende informatie worden toegevoegd. Het invulformulier is weergegeven
in figuur 3-6
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Figuur 3-9: De geodatabank GDB_WaterkwantiteitSBZ kan door gebruiker worden
uitgebreid. Eerst via ArcGIS, daarna via het invulformulier ‘Gegevens voor een punt
bijwerken/invullen.
De opbouw van de databank en de beschrijving van de informatie vindt men in bijlage 3-1.
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4 Overstromingstolerantie
4.1 Inleiding
Waterberging en overstroming zijn belangrijke processen in laaggelegen gebieden zoals
riviervlaktes. Ze kunnen er belangrijke randvoorwaarden zijn voor natuur. De tolerantie van
habitats ten aanzien van overstromingen kan sterk verschillen. Vanuit het standpunt van de
natuurbeheerder is het belangrijk inzichten hierin te hebben. Ze kunnen bepalend zijn bij
belangrijke beslissingen, zoals het al dan niet toelaten van overstromingen in een bepaald
SBZ-H gebied.
In deze voorstudie werd een instrument ontwikkeld dat toelaat op een snelle wijze te
verkennen of de natuur in bepaalde gebieden combineerbaar kan zijn met waterberging. Het
is een expliciet verkennend instrument. Dat wil zeggen dat het een eerste screening toelaat
om eventuele pijnpunten te detecteren en deze te kaderen, maar dat het onvoldoende
precies is om een gebied grondig te evalueren en een meer gedetailleerde studie te
vervangen. De onzekerheden in de basisdocumenten en onzekerheden bij de hier gevolgde
verwerking, laat geen gedetailleerde uitspraken over gebieden toe.

4.2 Overstromingstolerantie
Over de effecten van overstromingen op het ecosysteem is weinig gekend. Voor deze
problematiek wordt er voortdurend teruggegrepen naar ‘expertkennis’ omdat concrete
gegevens en met cijfers onderbouwde kennis vaak ontbreken, zowel op Vlaams als op
Europees niveau. De onzekerheden zijn groot, zodat er bij de natuur- en terreinbeheerders
doorgaans met een grote terughoudendheid wordt gereageerd op het (kunstmatig)
aanpassen van de overstromingsfrequentie door bijv. de inrichting van een
overstromingsgebied.
Voor Vlaanderen werd de expertkennis samengebracht in De Nocker et al. (2007) wat
resulteerde in een aantal tabellen die de combineerbaarheid aangeven tussen Vlaamse
Natuurtypes enerzijds en overstromingregimes en types van overstromingswater anderzijds:
-

-

-

-

Kennistabel 4-12 p. 85: combineerbaarheid van waterberging met de verschillende
natuurtypen Vlaanderen (48 overstromingsregimes voor 53 natuurtypen, met 4
tolerantiecategorieën) (Tabel 4-1);
Kennistabel 4-18 p. 97: combineerbaarheid van waterberging met de verschillende
bostypen Vlaanderen (32 overstromingsregimes voor 12 natuurtypen, met 4
tolerantiecategorieën);
Kennistabel 4-14 p. 88: combineerbaarheid van verschillende watertypen met
verschillende natuurtypen (2 watertypen voor 53 natuurtypen, met 3
tolerantiecategorieën);
Kennistabel 4-20 p. 100: combineerbaarheid van verschillende watertypen met
verschillende bostypen (2 watertypen voor 12 bostypen, met 3
tolerantiecategorieën).
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Tabel 4-1: 48 overstromingsregimes als een combinatie van 4 overstromingskenmerken
Periode (seizoen)

Frequentie

Duur

Incidenteel
<1/25 j

Winter
november tot maart

Onregelmatig

Lang
meer dan 14 dagen

1/10 j tot 1/25 j

april tot oktober

1/2 j tot 1/10 j

Frequent
>1/2 j

Natuur

Bos

< 20 cm
< 50 cm

Regelmatig
Zomer

Diepte

Kort
minder dan 14 dagen

20 – 50 cm
> 50 cm

> 50 cm

Om de gegevens voor bosecosystemen en andere natuurtypen met eenzelfde legende te
kunnen weergeven, werd de dieptecategorie “<50 cm” voor bossen opgesplitst in “<20 cm”
en “20 – 50 cm”. De oorspronkelijke tolerantiescores voor “<50 cm “ werden voor die twee
nieuwe categorieën behouden. Het gaat om een conservatieve oplossing: de tolerantie voor
minder diepe overstromingen (‘< 20cm’) zou in de werkelijkheid hoger kunnen zijn dan het
hier wordt aangegeven.
Voor de waterkwaliteit worden twee types van overstromingswater voorzien: nutriëntenarm
gebufferd en nutriëntenrijk gebufferd.
In het kader van dit project werd de expertkennis uit het rapport integraal overgenomen. De
tabellen werden niet aangepast aan eventuele nieuwe inzichten en er werd geen nieuwe
informatie aan toegevoegd. Ze werden omgezet naar een ruimtelijk instrument in een
ArcGis-omgeving, dat de naam OversTol krijgt. De bedoeling is dat OversTol aangeeft of in
een bepaald gebied een overstroming toegestaan kan worden, dan wel dat er een conflict is
tussen de ecologische doelstellingen en waterhuishoudkundige doelstellingen. Om evidente
redenen is het te verkiezen om te vertrekken van de ecologische doelstellingen van de SBZH, en rekening te houden met de gewenste ontwikkelingen van het gebied op vlak van
natuur. Dit is evenwel op dit ogenblik niet mogelijk omdat de ecologische doelstellingen
(nog) niet ruimtelijk ingevuld zijn. De doelstellingen zijn opgelijst, maar er wordt niet
aangegeven waar in het SBZ-H ze gerealiseerd moeten of kunnen worden. Voorlopig kan
enkel gewerkt worden met de bestaande toestand.
Het instrument werd zo eenvoudig mogelijk gehouden, zowel technisch als in gebruik. Het is
duidelijk dat het GISmatig nog verder kan worden uitgewerkt, met meer gesofistikeerde
technische oplossingen, maar die stappen werden in dit project niet gezet.

4.3 De habitatkaart
De ruimtelijke component wordt ingebracht met de habitatkaart die werd opgemaakt op
basis van de BWK. De BWK-eenheden werden vertaald naar de Europese habitats, en deze
vertaling werd aangevuld en verbeterd met gericht veldwerk en vergelijking met relevante
GIS-informatie (Paelinckx et al. 2009). In principe is het mogelijk om de habitatkaart te
vervangen door de BWK, waardoor meer dan de N2000 habitats kunnen worden bevraagd.
De koppeling tussen natuurtypologie (zoals voor het definiëren van overstromingstoleranties
gebruikt is) en BWK is trouwens reeds door De Nocker et al. (2007) voorzien.
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De habitats op de habitatkaart kunnen op verschillende manieren worden vermeld. Om een
werkbare kaart te bekomen moeten een aantal vereenvoudigingen worden doorgevoerd. De
beslissingen hiervoor worden in Tabel 4-2 samengevat.
Tabel 4-2: Codes van de habitatkaart (Natura 2000 Habitattypes):
Code habitatkaart

Betekenis

Voorbeeld

Wordt in OversTol genomen als

0000

Habitattype 0000

6410

6410

gh

Geen habitat

gh

/

rbbaa

Regionaal belangrijk biotoop

rbbms

/

0000,1111

Onvoldoende bepaald
Habitattype 0000 of habitattype
1111, maar onduidelijk welk

4010,4030

gevoeligste habitat (4030)

0000,gh

Habitattype 0000 of geen habitat

7140,gh

7140

0000, rbbaa

Habitattype 0000 of regionaal
belangrijk biotoop rbbaa

6430,rbbhf

6430

0000u

Habitattype 0000, zwak
ontwikkeld

4010u

4010

0000f

Habitattype 0000, goed
ontwikkeld

4010f

4010

0000, bos

Habitattype 0000, onder
aanplant of met bosopslag

4030,bos

4030

0000_aaa

Habitatsubtype

6410_mo

6410_mo

gh_aa

Geen habitat, maar potentieel
habitat (alleen maar voor eutrofe
plas, verzuurd ven en
struisgrasland)

gh_ha

/

X

Biotoop niet gekend

X

/

De habitatkaart geeft per perceel aan welke verschillende habitats aanwezig zijn en hun
aandeel in de oppervlakte. 1 tot 6 habitattypes kunnen per polygoon voorkomen. In meer
dan 85 % van de gevallen is slechts één habitat aangegeven, in meer dan 98% van de
gevallen beperkt tot 2 habitats. In geval er meerdere habitats worden aangegeven, moet
gekozen worden op basis van welk habitat de overstromingstolerantie wordt getoetst. Vier
situaties worden behandeld: van de originele habitatkaart worden 4 afgeleide habitatkaarten
gemaakt die bevraagd kunnen worden:
1. Het in voorkomen belangrijkste habitat;
2. De twee belangrijkste habitats worden gecombineerd en er wordt getoetst aan het
habitat met de slechtste tolerantie ten aanzien van overstroming;
3. Het habitat dat de slechtste tolerantie ten aanzien van overstroming heeft (meest
kwetsbaar);
4. Indien er prioritaire habitats aanwezig zijn: het prioritair habitat dat de slechtste
tolerantie ten aanzien van overstroming heeft. Soms zijn er geen prioritaire habitats
aanwezig, of zijn er over de aanwezige prioritaire habitats geen uitspraken gedaan
in De Nocker et al. (2007).
Het minst tolerante habitat wordt gekozen op basis van de gemiddelde score in tabellen 4-12
en 4-18 van De Nocker et al. (2007).
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4.4 Koppeling natuurtypes en habitattypes.
De beschikbare tolerantietabellen (De Nocker et al. 2007) gebruiken de Vlaamse
natuurtypologie (Vandenbussche & Wils, 2002) als basis voor de overstromingstolerantie,
niet de habitattypes. Een koppeling tussen enerzijds natuur- en bostypes en anderzijds
habitattypes is nodig. De Vlaamse natuurtypes zijn duidelijk beschreven op het vlak van
samenstelling van de vegetatie. De overeenkomende fytosociologische eenheden kunnen als
basis dienen om de natuurtypes van Vlaanderen naar N2000 habitattypes om te zetten, en
omgekeerd.
Het is algemeen bekend dat de vertaling van natuurtypes naar habitattypes, niet
probleemloos verloopt en geen 1 op 1 relatie is. De gehanteerde beslisregels worden in Tabel
4-3 gegeven. De omzettingstabel zelf vindt men in de digitale bijlage 4-1. In deze bijlage is
ook een overzicht gegeven van probleemgevallen.
Soms is het zo dat de standaardregel tot niet representatieve resultaten leidt en dan is een
uitzondering toegepast. Twee voorbeelden om dit laatst te illustreren:
Habitattype 4010 wordt omschreven als Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix.
Het meest overstromingsgevoelige natuurtype dat daarmede gekoppeld kan worden zou N33
(Natte heide met hoogveen elementen - Hoogveen) zijn, maar in de plaatst daarvan werd
gekozen voor N31 (Natte heide met gewone dophei) omdat het representatiever is qua
voorkomen in Vlaanderen.
Habitattype 91E0 (Bossen op alluviale grond met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) wordt op de habitatkaart soms niet verder
gespecifieerd en is zeer algemeen gedefinieerd. Het meest overstromingsgevoelige
natuurtype dat daaronder valt is het Oligotroof elzenbroekbos, maar er werd geopteerd voor
het Mesotroof elzenbroekbos omdat het representatiever is qua voorkomen in het grootste
deel van Vlaanderen. Dit is op zich nog een vereenvoudiging, want er werd geen rekening
gehouden met de ruimtelijke differentiatie in Vlaanderen. In de Leemstreek zal eerder een
Ruigte elzenbroekbos of een Vogelkers-essenbos voorkomen.
Van de 65 oorspronkelijke bos- en natuurtypen werden 36 opgenomen als N2000 habitattype
of onderdeel ervan.
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Tabel 4-3: Vertaling van natuurtypes naar habitattypes, enkele beslisregels.
Als een Natura 2000 habitat(sub)type …

Koppeling

= één natuurtype

Rechtstreekse koppeling
met het natuurtype

Opmerking

= geen natuurtype (o.a. zee en kust,
Geen
waterlopen, kalktufbronnen, grotten, die
niet in De Nocker et al. 2007 behandeld
worden)
= onderdeel van één natuurtype (bvb als
habitatsubtype heeft geen
overeenkomend natuurtype, maar hoofd
habitattype heeft er één)

Indien relevant: Natuurtype
(zelfs als breder
gedefinieerd dan Natura
2000 habitattype)

= meerdere natuurtypes

Meest gevoelige natuurtype Berekening:
Overstromingsregime: gemiddelde score
voor alle regimes per natuurtype
berekenen, kleinste score gekozen als
meest gevoelig
Waterkwaliteit: gemiddelde score voor
alle waterkwaliteiten berekenen, kleinste
score gekozen als meest gevoelig
Indien overstromingsregime en
waterkwaliteit tot verschillende resultaten
leiden wordt het overstromingsregime als
doorslaggevend genomen.

= onderdeel van meerdere natuurtypes

Meest gevoelige natuurtype
(zelfs als breder
gedefinieerd dan Natura
2000 habitattype)

4.5 OversTol
De combinatie in een GIS omgeving van de habitatkaart en de tolerantietabellen uit De
Nocker et al. (2007) geeft 50 kaartlagen: 48 kaartlagen met betrekking tot het
overstromingsregime en 2 kaartlagen over waterkwaliteit. Toegepast voor 4 verschillende
afgeleide habitatkaarten betekent dit dus in totaal 200 kaartlagen. Deze kaartlagen zijn
individueel toegankelijk en bevraagbaar.
De grote hoeveelheid aan informatie wordt toegankelijker gemaakt door een logische
ordening van de kaartlagen, een praktische legende, en het toevoegen van enkele tools om
details te bekijken.
Twee GIS projecten werden voorzien: één heeft betrekking op het overstromingsregime, een
tweede op de kwaliteit van het overstromingswater.
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4.5.1 Overstromingsregime, OversTol_kwantiteit
Op een eerste niveau (Data Frame niveau in het GIS) worden de kaartlagen geordend op
basis van de afgeleide habitatkaart (deel 4.3). Dit levert 4 dataframes op. De gebruiker
beslist dus eerst welke afgeleide habitatkaart bevraagd zal worden (Figuur 4-1).

Figuur 4-1: ArcGis project OversTol, onderdeel waterkwantiteit. Vier dataframes met telkens
een overzichtskaart en detailkaarten.
Telkens wordt een overzichtskaart aangeboden. Deze overzichtskaart geeft een eerste
indicatie van de overstromingstolerantie voor de percelen op de habitatkaart: de gemiddelde
tolerantiewaarde uit de tabellen van De Nocker et al. (2007). Deze gemiddelde
tolerantiewaarde heeft in feite geen precieze inhoudelijke betekenis, enkel een
rekenkundige. Het is een gemiddelde over 48 klassenwaarden en moet geïnterpreteerd
worden als een indicatie, niet als een inhoudelijke waarde (het is tenslotte een verkennend
instrument). Om details te bekomen kan elke polygoon afzonderlijk bevraagd worden: de
polygoon selecteren en de knop ‘overzicht overstromingstolerantie’ activeren (Figuur 4-2).
Op basis van het habitattype in de polygoon, het corresponderende natuurtype en de
informatie uit de tolerantietabellen wordt een overzicht gegeven over de tolerantie van de
polygoon ten aanzien van de 48 verschillende overstromingsregimes. Zoals hoger
aangegeven wordt de situatie uniform verondersteld over het perceel, wat in werkelijkheid
niet het geval is.
Een perceel kan ook bevraagd worden met de identify-functie in ArcGis (Figuur 4-3).
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Figuur 4-2: Een perceel selecteren en de knop ‘Overzicht overstromingstolerantie’ activeren
geeft de details voor dit perceel.
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Figuur 4-3: Bevragen van individuele percelen met de identify-functie in ArcGis
Onder de overzichtskaart worden de individuele kaarten van de verschillende
overstromingsregimes weergegeven, die individueel kunnen worden bevraagd. Ze werden
hiërarchisch geordend waarbij de combinatie van seizoen en frequentie als hoofdkenmerk
wordt gebruikt. Dit leidt tot 8 kaartgroepen met elk 6 kaartlagen. Deze 6 kaartlagen variëren
in overstromingsduur en –diepte. Het aanvinken van de 8 kaartgroepen, of een selectie
(combinatie) daarvan zal een kaart opleveren waar een onderscheid wordt gemaakt tussen
percelen.
-

waar het habitat goed combineerbaar is met de aangevinkte overstromingsregime(s)
(=waarde 3 in de tabellen, doorzichtig)
waar het habitat minder dan goed combineerbaar is met de aangevinkte
overstromingsregime(s) de (= waarde 2, 1 of 0 in de tabellen, oranje)
waar geen habitat aanwezig is volgens de habitatkaart (licht grijs)
waar geen informatie beschikbaar is voor een habitat (donker grijs)
waar geen prioritair habitat aanwezig is volgens de habitatkaart (enkel voor dataframe
‘Overstromingsregime prioritaire habitattypen’, licht grijs)
waar geen informatie beschikbaar is voor een prioritair habitat (enkel voor dataframe
‘Overstromingsregime prioritaire habitattypen’, donker grijs)

Tabel 4-4: Verschillende benaderingen om tot inzichten in hydrologisch systeem te komen.
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Figuur 4-4: Zichtbaar maken van kaarten met een bepaalde combinatie van overstromingsregimes laat toe percelen met een potentieel probleem voor overstromingen te ontdekken.
Op deze figuur wijst de oranje kleur op mogelijke problemen ten aanzien van
winteroverstromingen.
Indien alle kaarten zichtbaar worden gemaakt geeft een oranje kleur aan dat er voor dat
perceel voor één van de overstromingsregimes een probleem bestaat. Dit kan wijzen op een
algemeen gebrek aan compatibiliteit (t.a.v. eender welk regime van overstroming) of met
een bepaalde combinatie van kenmerken van de overstroming (Figuur 4-4).
Er kan verkend worden waarom er geen compatibiliteit is:
- Per perceel: met de ArcGis ‘identify’ functie of door het perceel te selecteren en de functie
‘overzicht overstromingstolerantie’ te activeren kunnen details van het probleem worden
opgevraagd. Van het perceel wordt een volledige tabel weergegeven van de tolerantie van
het habitat ten aanzien van 48 combinaties van kenmerken van de overstroming.
- Ruimtelijk: door het aan- of uitvinken van kaartlagen of een combinatie ervan kan de
ruimtelijke impact van een bepaald regime van overstroming worden weergegeven (bvb een
regelmatige terugkerende zomeroverstroming, met waterdieptes van meer dan 50 cm of
een sporadische overstroming winteroverstroming van meer dan 40 dagen, etc. )
Voor de kaarten met overstromingsregimes werden standaard afkortingen gebruikt (Tabel
4-5).
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Tabel 4-5: Afkortingen van overstromingsregimes
Periode (seizoen)
Winter

Zomer

W_

Z_

Frequentie

Duur

Incidenteel

1_

Onregelmatig

2_

Regelmatig

3_

Frequent

4_

Diepte

Lang

L_

Kort

K_

< 20 cm

20

20 – 50 cm

2050

> 50 cm

50

Voorbeeld: W_2_K_2050: Winterse overstroming van korte duur die onregelmatig voorkomt,
20 tot 50cm water.

4.5.2 Waterkwaliteit, OversTol_kwaliteit
Het onderdeel met betrekking tot de kwaliteit van het overstromingswater heeft dezelfde
opbouw als bij het overstromingsregime:
-

4 dataframes: één voor elke afgeleide habitatkaart;

-

een overzichtskaart met de gemiddelde tolerantie van de polygoon ten aanzien kwaliteit
van het overstromingswater, elke polygoon kan bevraagd worden voor details;

-

twee lagen geven details per type overstromingswater.

Figuur 4-5: ArcGis project OversTol, onderdeel waterkwaliteit.

38

Voorstudie naar de opmaak van ecologische waterkwantiteits-doelstellingen
voor de Speciale Beschermingszones (SBZ-H)

www.inbo.be

5 Vereiste grondwaterpeilen
5.1 Inleiding
In natte en vochtige gebieden vormt de grondwaterstand heel vaak het belangrijkste
standplaatskenmerk en is bepalend voor de mogelijkheden van vegetaties om zich te
ontwikkelen of te handhaven. Bij de evaluatie van de haalbaarheid van zekere ecologische
doelstellingen of de beoordeling van bedreigingen voor de aanwezige habitats is het één van
de belangrijke factoren die moeten worden gescreend.
In dit hoofdstuk worden de instrumenten voorgesteld waarmee de vereiste
grondwaterstanden om de bestaande habitats te behouden kunnen worden geëvalueerd. De
benadering loopt in belangrijke mate parallel met hoofdstuk 4. De status en functie van de
instrumenten is vergelijkbaar met OversTol. Net zoals de overstromingstolerantie moet
worden gewerkt met de bestaande toestand. Er is op dit ogenblik geen informatie over de
ruimtelijke invulling van de ecologische doelstellingen in de Speciale Beschermingszones. Zo
gauw deze informatie beschikbaar is kan een gelijkaardig instrument daar rond worden
opgebouwd.
In deze instrumenten wordt ruimtelijke informatie over habitats gekoppelde aan kennis over
standplaatseisen van deze verschillende habitats.
Voor het eerste kunnen we terugvallen op de habitatkaart. Ook hier werden 4 afgeleide
habitatkaarten gebruikt (cf. deel 4.3).
1. Het in voorkomen belangrijkste habitat;
2. De twee belangrijkste habitats worden gecombineerd en er wordt getoetst aan het
habitat dat de hoogste grondwaterstanden vereist;
3. Het habitat dat de hoogste grondwaterstanden vereist (meest kwetsbaar);
4. Indien er prioritaire habitats aanwezig zijn: het prioritair habitat dat de hoogste
grondwaterstanden vereist. Soms zijn er geen prioritaire habitats aanwezig, of zijn
er over de aanwezige prioritaire habitats geen uitspraken mogelijk over de vereiste
grondwaterstanden.

Voor de vereiste grondwaterstanden zijn er twee bronnen ter beschikking die informatie over
geprefereerde grondwaterstanden voor Vlaanderen bevatten: NICHE-Vlaanderen (Callebaut
et al. 2007) en LSVI tabellen (T'Jollyn et al. 2009). Voor de laatste is in belangrijke mate
gebaseerd op POTNAT (Wouters & Decleer 2011). Hoewel een zekere overlap tussen beide
bestaat, zijn er een aantal fundamentele verschillen en wordt er hier geopteerd om naast
elkaar twee instrumenten te voorzien.
Er moet herhaald worden dat het verkennende instrumenten zijn. Onzekerheden in de zowel
basisinformatie als in de hier gevolgde benadering laten niet toe voor een bepaald gebied tot
definitieve besluiten te komen. De instrumenten moeten dienen voor een eerste verkenning
van de mogelijkheden en de basis leggen voor verdere stappen en/of meer toegespitst
onderzoek.

5.2 PeilGew_Niche
In NICHE Vlaanderen werd voor 28 vegetatietypes het geprefereerd bereik van de Gemiddeld
Laagste Grondwaterstand (GLG) en de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) bepaald,
de zogenaamde NICHE tabel (Callebaut et al. 2007). Hierbij werd ook rekening gehouden
met het ecologisch bodemtype. Gewenste grondwaterstanden voor eenzelfde vegetatietype
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kunnen verschillen naargelang de textuur van de bodem en/of zijn inhoud aan organisch
materiaal.
De NICHE tabel is gebaseerd op effectief gemeten grondwaterstanden in meer dan 500
referentie sites verspreid over Vlaanderen (Huybrechts et al. 2009). De tabel geeft in feite
stijghoogtes, gezien doorgaans in piëzometers werd gemeten. In geval van ondiepe filters
komt dit vrijwel overeen met de grondwaterstand. In kwelgebieden kunnen waardes boven
maaiveld voorkomen. Deze moeten gelezen worden als zijnde grondwaterstanden gelijk aan
het maaiveld.
De vegetatietypes uit NICHE Vlaanderen werden vertaald naar habitattypes (tabel 4.3 in
Callebaut et al. 2007 en deze studie). Als meerdere vegetatietypes uit NICHE met een
Natura 2000 habitattype overeenkomen, werd er voor het vegetatietype gekozen dat de
hogere eisen aan waterpeilen stelt (het meest gevoelig voor verdroging). De gevoeligheid
voor verdroging werd op basis van de gemiddeld laagste grondwaterstand bepaald (Tabel
5-1). De vertaling houdt ook rekening met het ecologische bodemtype: voor een bepaald
habitattype kan het gebeuren dat het meest gevoelige vegetatietype uit NICHE verschilt
afhankelijk van het bodemtype. Het is bijvoorbeeld het geval voor verschillende subtypes
van alluviale bossen (habitattype 91E0).
Daarnaast zijn grondwaterstanden van NICHE niet voor alle bodemtypes beschikbaar. Als er
geen gegevens voorhanden zijn voor een vegetatietype uit NICHE Vlaanderen op een
bepaald bodemtype, krijgt het overeenkomende habitattype op dat bodemtype natuurlijk
ook geen grondwaterpeilen toegekend.
Tabel 5-1: Vertaling van vegetatietypes naar habitattypes, enkele beslisregels.
Als een Natura 2000 habitat(sub)type …

Koppeling

Opmerking

= één vegetatietype uit NICHE
- Als er gegevens voor dit
vegetatietype op het betrokken
bodemtype zijn

Rechtstreekse koppeling
met het vegetatietype

- Anders (geen gegevens voor
het betrokken bodemtype)

Geen

= geen vegetatietype uit NICHE

Geen

= meerdere vegetatietypes uit NICHE

Meest gevoelige
vegetatietype voor
verdroging op het
betrokken bodemtype

= onderdeel van één vegetatietype uit
NICHE (o.a. als een habitatsubtype heeft
geen overeenkomend vegetatietype uit
NICHE, maar het hoofd habitattype heeft
er één op het betrokken bodemtype)
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Berekening:
Vegetatietype met de hoogste gemiddeld
laagste grondwaterstand wordt gekozen
als meest gevoelig voor verdroging. Het
meest gevoelige vegetatietype kan
variëren afhankelijk van het bodemtype.

Indien relevant:
Vegetatietype op het
betrokken bodemtype
(zelfs als breder
gedefinieerd)
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= onderdeel van meerdere natuurtypes
uit NICHE

Indien relevant: Meest
gevoelige vegetatietype op
het betrokken bodemtype
(zelfs als breder
gedefinieerd)

Daarnaast zijn er ook uitzonderingen toegepast wanneer deze regels tot niet representatieve
resultaten leiden, zoals voor het habitattype 91E0 (Bossen op alluviale grond met Alnus
glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Als dit habitat
niet verder gespecifieerd op de habitatkaart wordt, is gekozen om de waterpeilgegevens
voor Mesotroof elzenbroekbos weer te geven. Mesotroof elzenbroekbos is niet op alle
bodemtypes het meest gevoelig voor verdroging, maar komt in het grootste deel van
Vlaanderen vaker voor dan andere alluviale bossen en wordt dus (bij gebrek aan bijkomende
lokale informatie) als representatiever beschouwd.
Uiteindelijk worden hier 15 NICHE vegetatietypes behandeld (Tabel 5-2).
omzettingstabel voor deze types naar habitattypes wordt in bijlage 5-1 gegeven.

De

Tabel 5-2: Niche vegetatietypes en hun overeenkomstige habitattype (Callebaut et al .2007)
Verbond

Habitat code

Nederlandse Naam

Groep

1

91E0

Berkenbroekbos

Bos

2

91E0

Mesotroof elzenbroekbos

Bos

3

91E0

Ruigte elzenbroekbos

Bos

4

91E0

Vogelkers-essenbos

Bos

5

9160

Haagbeuken - verbond

Bos

8

6430

Moerasspirea - verbond

Ruigte

15

7230/7210
7230/2190

Knopbies - verbond/ kalkmoeras

Grasland

17

6410

Verbond van Biezenknoppen en Pijpestrootje

Grasland

19

6510

Verbond van Grote vossestaart

Grasland

20

6510

Glanshaver - verbond

Grasland

22

4010

Dophei - verbond

Heide

23

7120

Venige heide

Heide

24

7110

Hoogveenmos - verbond

Heide

25

7150

Verbond van Veenmos en Snavelbies

Heide

28

4030

Verbond van Struikhei en Kruipbrem

Heide
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Voor elke afgeleide habitatkaart is een dataframe voorzien dat telkens op dezelfde wijze is
opgebouwd. In elke dataframe zijn vier kaarten met grondwaterstanden weergegeven:
GLGmin, GLGmax, GHGmin en GHGmax. Min en max verwijzen respectievelijk naar de laagst
en hoogste waarde van de variabele. De opbouw van de legende laat toe om, indien
gewenst, in één oogopslag de laagst en hoogste grondwaterstand én de amplitude in beeld
te brengen. Men kan zich hierbij beperken tot de GLG of GHG afzonderlijk, maar men kan
ook GHGmax en GLGmin combineren zodat de uitersten in beeld komen (Figuur 5-1).

Figuur 5-1: ArcGis project PeilGew_Niche, verkent de vereiste waterpeilen om de
voorkomende habitats in goede toestand te houden of brengen. In dit voorbeeld wordt de
laagste en hoogste grondwaterstanden gecombineerd.
De afgeleide habitatkaart wordt gecombineerd met de ecologische bodemkaart en
vervolgens wordt de NICHE tabel bevraagd. Op de kaart wordt afgelezen welke waterstanden
moeten worden nagestreefd om de bestaande habitats, zoals opgenomen in de habitatkaart,
te behouden.
Door een perceel te selecteren en de knop ‘meer informatie’ te activeren krijgt men een
overzicht van de details van het betrokken perceel (Figuur 5-2).
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Figuur 5-2: PeilGew_Niche, elk perceel kan worden bevraagd op details over de gewenste
grondwaterstanden.

5.3 PeilGew_LSVI
Dit ArcGis instrument heeft dezelfde opbouw en functionaliteiten als PeilGew_Niche. Het
volstaat om hieronder de verschillen op te lijsten.
-

de grondwaterstanden zijn niet gebaseerd op gemeten waarden, maar afkomstig van een
brede waaier aan bronnen: literatuur, Nederlandse Databanken, Niche, .. Vaak speelt
expert-oordeel een belangrijke rol speelt.

-

er is informatie beschikbaar voor 23 habitattypes. De omzettingstabel voor deze types
naar habitattypes wordt in bijlage 5-2 gegeven.

-

er wordt geen rekening gehouden met het effect van de bodem op de gewenste
grondwaterstanden.

-

de basistabel bevat geen informatie over de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG)
maar over de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG). Hoewel niet helemaal aan
elkaar gelijk, liggen beide grootheden zelden ver uit elkaar.
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6 Habitateisen vissoorten (mmv Maarten Stevens)
De vorige hoofdstukken van deze voorstudie focussen voornamelijk op habitats, waarbij
kenmerken van de vegetatie centraal staan. Echter, ook doelsoorten stellen eisen aan het
hydrologisch systeem en waterlopen. Dit geldt bij uitstek voor vissen. In bijlage II van de
habitatrichtlijn worden 8 vissoorten opgenomen (Tabel 6-1)
Tabel 6-1: Vissoorten uit Bijlage II van de Habitatrichtlijn.

Atlantische Zalm
Beekprik
Bittervoorn
Fint
Grote modderkruiper
Kleine modderkruiper
Rivierdonderpad
Rivierprik

Salmo sala
Lampetra planeri
Rhodeus sericeus amarus
Alosa fallax fallax
Misgumus fossilis
Cobitis taenia
Cottus gobio s.l.
Lampetra fluviatilis

In het ArcGis project HydroVis wordt de volgende beschikbare informatie samengebracht:
-

De waarnemingen van de vissoorten uit Bijlage II werden reeds in verschillende
rapporten gepubliceerd (Coeck et al 2008, Stevens & Coeck 2010 ).

-

De doelstellingen voor de verschillende SBZ-H gebieden met betrekking tot vissoorten
werden gepubliceerd in Paelinckx, et al. (2009). In deze publicatie wordt aangegeven of
het gebied voor de soort is aangemeld en wat het belang is van het gebied voor de soort
(essentieel, zeer belangrijk, belangrijk). De doelstelling zijn vastgesteld op niveau van
het SBZ-gebied. Er is geen verdere specifiëring naar deelgebieden of naar de waterlopen
in het gebied.

-

Een tabel met habitateisen van de acht vissoorten werd door Maarten Stevens in het
kader van deze voorstudie opgesteld op basis van Coeck et al. (2008) en Adriaens et al.
(2008) (Tabel 6-2). De habitateisen hebben betrekking op:






voorkeuren voor het type waterloop en voor de plaats in het stroombekken;
stroomsnelheid en waterdiepte waarvoor richtwaarden zijn opgegeven.
het substraat;
waterkwaliteit met zuurstof en pH;
structuur van de waterloop en de gevoeligheid ten aanzien van menselijk
ingrijpen zoals ruimingen, regularisaties, migratieknelpunten.

In het ArcGisproject HydroVis, wordt de ruimtelijke informatie van de SBZ gebieden en hun
doelstellingen en de verspreidingsgegevens gecombineerd met de tabel van de habitateisen
van de vissoorten (Figuur 6-1). Doordat de doelstellingen op SBZ-H niveau zijn gedefinieerd,
is de bevraging van de informatie ook beperkt tot dat niveau. De bevraging kan dus niet op
schaal van rivier of riviersegment worden uitgevoerd.
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Figuur 6-1: Het ArcGisproject HydroVis.

De procedure is de volgende:
-

Met de selectietool van ArcGis selecteert men een bepaalde SBZ-H;

-

Activeer de knop ‘meer informatie’;

-

Indien er vissen als doelsoorten zijn bepaald, dan wordt een tabel gepresenteerd met
deze vissoorten, of het gebied al dan niet voor de vissoort is aangemeld en welk het
belang is van het gebied voor deze soort;

-

Informatie over de habitateisen van de verschillende soorten kan men bekomen door de
knop ‘habitateisen’ te activeren. Dit wil zeggen dat om de doelstellingen te realiseren,
ergens in het rivierstelsel van het SBZ-H aan de habitatvoorwaarden moet voldaan zijn
(Figuur 6-2).
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Figuur 6-2: Bevragen van HydroVis.
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Tabel 6-2: Habitateisen van acht vissoorten.

Type water(loop)

Structuur

Stroomsnelheid
(m/s)

Waterdiepte
(m)

Substraat

zuurstof (mg/l)

pH

vegetatie

ruimingen

regulatie

Soort

Migratieknelpunten

Beekprik

rivier: Bov / Mid

structuurrijk /
meanderend

paai: < 0.9
larven: < 0.1

> 0.05

fijn zand en slib
paai: grof zand en
kiezel

paai: zuurstofrijk (> 8)
larven: betere tolerantie

6.5 - 8.5

nvt

gevoelig

gevoelig

Rivierprik

rivier: Bov / Mid / Ben /
Est

structuurrijk /
meanderend

paai: < 0.9
larven: < 0.1

> 0.05

fijn zand en slib
paai: grof zand en
kiezel

paai: zuurstofrijk (> 8)
larven: betere tolerantie

6.5 - 8.5

nvt

gevoelig

gevoelig

Bittervoorn

rivier: Mid / Ben
kanaal
stilstaand

structuurrijk

< 0.1

> 0.6

zand en slib

zuurstofrijk (> 8)

geen data
(niet zuur)

onderwatervegetatie

gevoelig

minder
gevoelig

Ben

Mid

Grote modderkruiper

rivier: Mid / Ben
stilstaand / sloot

structuurrijk /
oeverzone

< 0.1

< 0.5

dikke sliblaag

betere tolerantie
(> 2)

6.5 - 9.0

veel onderwatervegetatie

gevoelig

gevoelig

Ben

Mid

Kleine
modderkruiper

rivier: Mid / Ben / Bov
stilstaand / sloot

structuurrijk

< 0.2

0.25 - 0.4

zand en slib

zuurstofrijk / betere
tolerantie

6.5 - 9.0

onderwatervegetatie

gevoelig

gevoelig

Rivierdonderpad

rivier: Bov / Mid

structuurrijk /
meanderend

0.2 - 1

0.26 - 0.4

zand en stenig

zuurstofrijk (> 8)

6.5 - 9.0

onderwatervegetatie

nvt

gevoelig

Zalm

rivier: Bov

structuurrijk /
pool-riffle

0.4 - 0.6

0.3 - 0.45

kiezel

zuurstofrijk (> 9)

6.0 - 9.0

nvt

nvt

gevoelig

Fint

rivier: Ben / Est

structuurrijk

0.3 - 0.7

0.5 - 6.0

zand en slib

basis (> 7)

nvt

nvt

gevoelig
(baggeren)

minder
gevoelig

Bov: bovenloop, Mid: middenloop, Ben: benedenloop, Est:Estuarium
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Mid

Ben

Mid

Mid

Ben

Mid
Ben

Bov

Bov

Bov

Bov

Mid
Ben

Bov

7 Gevalstudies
7.1 Inleiding
In deel 3 worden de Speciale Beschermingszones (SBZ-H) en hun deelgebieden ingedeeld in
verschillende categorieën met betrekking tot de kennis van het hydrologisch systeem en
worden voorstellen gedaan om tot meer inzichten daarin te komen. In dit deel wordt voor
drie van deze deelgebieden, bij wijze van voorbeeld, het proces doorlopen. Hiervoor werden
deelgebieden uit de categorieën B-vallei en S-vallei genomen, zij komen het meest voor. De
categorie C-vallei (complex valleisysteem) behoeft meer diepgravend onderzoek en
modelleringen, die niet in het bestek van deze voorstudie kunnen worden uitgevoerd.
Voor de behandeling van dergelijke case werd een algemeen schema opgesteld (Figuur 7-1)
dat voor elke ecologische doelstelling kan worden doorlopen. Het is de bedoeling dat de
verschillende stappen zoveel mogelijk met gegevens worden onderbouwd, maar het is te
verwachten dat expertoordeel op verschillend punten in het schema een belangrijke rol zal
spelen.

Ecologische Doelstelling X

Waterkwantiteit bepalend?
Rivierbeheer bepalend?

Geen verwachtingen tav
het hydrologisch systeem
Neen

Ja

Aanwezig in deelpolygoon?

Goede toestand?

Ja

Neen

Bestaande hydrologie
behouden

Ja

Neen
Welke hydrologie
(peilen/overstroming) is nodig?

Zijn er mogelijkheden voor?
eventueel mogelijk
onmogelijk

Welke hydrologie (peilen /
overstroming) is aanwezig.

Welk hydrologisch regime is nodig ?
Welk waterpeilen nodig in rivier ?
Ja
Neen

Haalbaar?

Ja

Alternatieve habitatdoelstellingen
Neen

Geen verwachtingen tav
het hydrologisch systeem

Bepaalt standpunt tav
hydrologisch systeem

Figuur 7-1: Werkschema voor afhandelen van drie cases.
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Drie gevalsstudies worden hieronder behandeld (Figuur 7-2)
Case 1: Steenbergse Bossen, St. Maria Oudenhoven, BE230007-10_474.
Case 2: Mettekoven , Gelmen, B2200038-10_550.
Case 3: Middenloop A-beek, ten noorden van Meeuwen, BE2200033-1_186.

Figuur 7-2: Ligging van de case studies in Vlaanderen.
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7.2 Case 1: Steenbergse Bossen, St. Maria Oudenhoven,
BE230007-10_474.
Het habitatdeelgebied is gelegen in de bovenloop van de Traveinbeek in het Zwalmbekken
ten zuiden van Zottegem (Figuur 7-3). Het werd in de categorie B-vallei geklasseerd.

Figuur 7-3: Ligging van SBZ-H deelgebied Steenbergse Bossen, BE230007-10_474

Doelstellingen voor watergebonden terrestrische habitats (Bijlage I) voor het SBZ BE230007
in het algemeen (s-IHD rapport 12)
6230: Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van
submontane gebieden in het binnenland van Europa)
6410: Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion
caeruleae)
6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en alpiene
zones
6510: Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
91E0: Bossen op alluviale grond met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
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De mogelijkheden voor de watergebonden terrestrische habitats in polygoon BE23000710_474
Habitat 6230 komt niet voor in het deelgebied. De mogelijkheden ervoor in het
valleigedeelte van dit deelgebied moeten eerder laag worden ingeschat; zandig bodems
ontbreken er.
Habitat 6410 komt niet voor in het deelgebied. POTNAT berekent potenties voor
Blauwgrasland in de valleigebieden. De mogelijkheden voor dit habitattype worden in dit
type gebieden doorgaans eerder laag ingeschat. In FlaWet (Huybrechts et al. 2009) zijn geen
referenties bekend voor Blauwgraslanden op leembodems die arm zijn aan organisch
materiaal.
Habitat 6430 komt in het deelgebied voor en heeft duidelijk mogelijkheden (Figuur 7-4):
6430, rbbhf: voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de
montane en alpiene zones' of 'regionaal belangrijk biotoop moerasspirearuigte met
graslandkenmerken
6430, rbbhf, bos: voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de
montane en alpiene zones' of 'regionaal belangrijk biotoop moerasspirearuigte met
graslandkenmerken' onder aanplant of met bosopslag
6430u, rbbhf, bos: voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de
montane en alpiene zones, zwak ontwikkeld, onder aanplant of met bosopslag' of
'regionaal belangrijk biotoop moerasspirearuigte met graslandkenmerken
Habitat 6510 komt niet voor in het deelgebied. De mogelijkheden ervoor in het
valleigedeelte worden als zeer realistisch ingeschat, met name voor de types aangepast aan
mineraal rijkere standplaatsen zoals
6510_hu: Glanshaverhooilanden
6510_huk: kalkrijk Kamgrasland
Habitat 91E0 komt in het deelgebied voor en heeft er duidelijk mogelijkheden
91E0: niet gedifferentieerd
91E0_va:beekbegeleidend Vogelkers-essenbos en Essen-iepenbos
91E0_vn (Ruigt-elzenbos) en 91E0_vm (Mesotroof broekbos) hebben potenties in het
valleigebied, zoals ook berekend door POTNAT. Ook 91E0_vc (Bronbos) kan
voorkomen.
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Figuur 7-4: Uitsnede habitatkaart voor het deelgebied Steenbergse Bossen, BE23000710_474.
Gewenste Grondwaterpeilen.
Het gebied wordt gedomineerd door leembodems, arm aan organisch materiaal. Voor dit
bodemtype zijn in NICHE Vlaanderen voldoende gegevens beschikbaar met betrekking tot
hoger vermelde kansrijke doelhabitats (Tabel 7-1). Voor de aanwezige habitats geeft Figuur
7-5 de gewenste grondwaterstanden.
Tabel 7-1: Gewenste grondwaterstanden voor doelhabitats (GHG= gemiddelde hoogste
grondwaterstand, GLG= gemiddelde laagste grondwaterstand)
Habitattype NICHE vegtype

Bodemtype

Grondwaterstanden (cm onder maaiveld)
GHGmax

GHGmin

GLGmax

GLGmin

6430

Moerasspirea - verbond

Leem arm aan
OM

-31

80

21

170

6510

Glanshaver - verbond

Leem arm aan
OM

25

105

50

250

Kamgras - verbond

Leem arm aan

-9

21

35

109
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OM

91E0

Verbond van Grote vossestaart

Leem arm aan
OM

-14

70

33

152

Ruigte elzenbroekbos

Leem arm aan
OM

-47

89

-8

124

Vogelkers-essenbos

Leem arm aan
OM

1

42

14

89

Mesotroof elzenbroekbos

Leem arm aan
OM

-6

46

29

110

Figuur 7-5: Gewenste grondwaterstanden op basis van PeilGew_Niche voor de aanwezige
watergebonden habitattypes: onderste grens voor GLG en bovenste grens voor GHG
Men kan vaststellen dat de eisen van de verschillende habitats ten aanzien van de
grondwaterstand enigszins uiteen lopen. De diepste grondwaterstand bijvoorbeeld varieert
van 89 tot 250 cm onder maaiveld. Blauwgraslanden behoeven nog vochtigere condities, met
GLG eerder rond 50 cm onder maaiveld (Bobbink et al 2009). Gezien het deelgebied zeer
gradiënt rijk is op het vlak van de topografie hoeft dat evenwel geen probleem te zijn; de
verschillende habitats kunnen naast elkaar voorkomen.
De centrale vraag is of het habitat dat de natste standplaats verkiest in het centrum van de
vallei goed kunnen ontwikkelen, met name het beekbegeleidend Vogelkers-essenbos en
www.inbo.be
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Essen-iepenbos. Hierop kan bevestigend worden geantwoord. Het terreinbezoek maakte
duidelijk dat sommige habitatpercelen zich in een vrij goede toestand bevinden. Een perceel
uit het gebied werd trouwens als referentie opgenomen in De Becker et al. (2004). Andere
zijn verstoord maar er kan worden vanuit gegaan dat niet de waterhuishouding hiervan de
oorzaak is, dan wel nutriëntenhuishouding. Populieren aanplanten zijn frequent aanwezig en
er is waarschijnlijk een input uit het omliggende landbouwgebied. Wat betreft de
grondwaterpeilen is de huidige toestand ook geschikt voor Mesotroof elzenbroekbos, maar
de nutriëntrijke omgeving kan hier een limiterende factor zijn. In 2003-2004 werd een
perceel gedurende 1 jaar bemeten met piëzometers (Figuur 7-6: Gemeten
grondwaterstanden. Het grondwaterpeil varieert tussen maaiveld en 50 cm onder maaiveld,
en valt in de range van elk habitattype dat hier als doel werd gesteld. Het is een perceel met
duidelijke kwelindicaties. Andere percelen zijn waarschijnlijk iets droger wegens de nabijheid
van een waterloop en landbouwpercelen, en het wegvangen van de kwel door de waterlopen.
Daartegenover staat dat de waterlopen zelden dieper zijn dan 50 cm, vaak 20 tot 30 cm
diep. Dit betekent dat ze niet verantwoordelijk zijn als het grondwater verder wegzakt dan
50 cm. Het waterpeil wordt dan bepaald door de verhoudingen tussen neerslag,
evapotranspiratie en kwel. Ook de sterke hoogtegradiënten limiteren de impact van de
waterlopen.
Habitat 6410, Blauwgraslanden, is enigszins een geval apart dat hogere eisen stelt aan de
grondwaterstanden: laagste grondwaterstanden van 40 tot 80 cm onder maaiveld in venige
leembodems of veen (T'Jollyn et al. 2009, Callebaut et al 2007). Hoewel niet geregistreerd
op de bodemkaart, worden lokaal wel venige leembodems aangetroffen. De huidige
waterstanden zijn, ten minste lokaal, geschikt voor habitat 6410. Of het habitat zeer kansrijk
is in het deelgebied de Steenbergse bossen en of het als doelstelling voor dit deelgebied
dient te worden behouden kan hier niet uitgemaakt worden. Het fragiel evenwicht in
Blauwgraslanden wat betreft zowel de waterhuishouding en als de nutriënten en
basenverzadiging vraagt een gericht onderzoek naar eventueel geschikte standplaatsen. De
voedselrijkdom van de leemstreek vormt in ieder geval geen gunstige uitgangspositie.
Men mag concluderen dat de huidige hydrologie van het deelgebied compatibel is met de
doelstellingen en kunnen worden behouden. Een natuurlijke vernatting van het valleigebied
vormt evenmin probleem voor de doelstellingen, maar ingrepen daarvoor zijn niet echt
nodig. Het deelgebied kan in de categorie ‘actuele hydrologie gunstig’ worden heringedeeld.
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Figuur 7-6: Gemeten grondwaterstanden.
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7.3 Case 2: Mettekoven , Gelmen, B2200038-10_550.
Het habitatdeelgebied is grotendeels gelegen in de vallei van de Veutemse beek, met
uitlopers in de vallei van de Herk, ten zuidoosten van Sint-Truiden (Figuur 7-7). We
beschouwen hier enkel het gedeelte gelegen in de vallei van de Veutemse beek. Het
deelgebied werd in de categorie S-vallei geklasseerd.

Figuur 7-7: Ligging van SBZ-H deelgebied Mettekoven, BE2200038-10_550
Doelstellingen voor watergebonden
BE2200038 in het algemeen

terrestrische

habitats

(Bijlage

I) voor

het

SBZ

6230: Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van
submontane gebieden in het binnenland van Europa)
6410: Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion
caeruleae)
6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en alpiene
zones
6510: Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7140: Overgangs- en trilveen
7230: Alkalisch laagveen
91E0: Bossen op alluviale grond met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
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Figuur 7-8: Uitsnede habitatkaart voor het deelgebied Mettekoven, BE2200038-10_550.
De mogelijkheden voor de watergebonden terrestrische habitats in polygoon BE220003810_550
Habitat 6230 komt niet voor in het deelgebied. De mogelijkheden ervoor in het
valleigedeelte van dit deelgebied moeten eerder laag worden ingeschat; zandig bodems
ontbreken er.
Habitat 6410 komt niet voor in het deelgebied. POTNAT berekent potenties voor
Blauwgrasland in de valleigebieden. De mogelijkheden voor dit habitattype worden in dit
type gebieden doorgaans eerder laag ingeschat. In FlaWet (Huybrechts et al. 2009) zijn geen
referenties bekend voor Blauwgraslanden op leembodems die arm zijn aan organisch
materiaal.
Habitat 6430 komt in het deelgebied voor en heeft duidelijk mogelijkheden (Figuur 7-8):
6430rbbhf: voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane
en alpiene zones' of 'regionaal belangrijk biotoop moerasspirearuigte met
graslandkenmerken
6430,rbbhf,bos: voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de
montane en alpiene zones' of 'regionaal belangrijk biotoop moerasspirearuigte met
graslandkenmerken' onder aanplant of met bosopslag
Hebben verder nog potenties:
6430_hf: moerasspireaverbond
6430_bz: nitrofiele boszomen
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Habitat 6510 komt voor in het deelgebied: 6510_hu (Glanshaverhooilanden). De
mogelijkheden ervoor in het valleigedeelte worden als zeer realistisch ingeschat, met name
voor de types aangepast aan mineraal rijkere standplaatsen zoals ook 6510_hua: Grote
vossenstaartverbond (bij overstromingen) en 6510_huk: kalkrijk kamgrasland (bij
begrazing).
Habitat 7140: komt niet voor in het deelgebied. De mogelijkheden ervoor in het
valleigedeelte van dit deelgebied moeten als laag worden ingeschat. Er zijn geen
voorbeelden bekend van goed ontwikkeld 7140 habitat op leem- of venige leembodems die
het grootste deel van het deelgebied uitmaken. POTNAT brengt hierover geen uitsluitsel.
Habitat 7230 komt niet voor in het gebied. De mogelijkheden ervoor in het valleigedeelte
van dit deelgebied moeten als laag worden ingeschat, tenzij op plaatsen met zeer veel kwel
waardoor zeer constante grondwaterpeilen voorkomen . In het gebied zijn volgens Batelaan
et al. (1994) hoge kwelfluxen mogelijk. Vandaar de venige samenstelling alluvium op
sommige plaatsen tot zelfs vlakken met veen volgens bodemkaart.
Habitat 91E0 komt in het deelgebied voor en heeft er duidelijk mogelijkheden
91E0_va:beekbegeleidend Vogelkers-essenbos en Essen-iepenbos
Ook 91E0_vn (Ruigte elzenbroekbos) en 91E0_vm (Mesotroof broekbos) hebben
potenties in het valleigebied, zoals ook berekend door POTNAT.

Gewenste Grondwaterpeilen.
De bodem in het deelgebied wordt gedomineerd door leembodems, die in een aantal locaties
venig zijn. Een kleine oppervlakte veen zou volgens de bodemkaart aanwezig zijn. Voor
deze bodemtypen zijn in NICHE Vlaanderen voldoende gegevens beschikbaar met betrekking
tot hoger vermelde kansrijke doelhabitats (Tabel 7-2). Voor de aanwezige habitats geeft
Figuur 7-9 de gewenste grondwaterstanden.
Tabel 7-2: Gewenste grondwaterstanden voor doelhabitats (GHG= gemiddelde hoogste
grondwaterstand, GLG= gemiddelde laagste grondwaterstand)

Habitattype

6410

NICHE vegtype

Verbond van Biezenknoppen en
Pijpestrootje

Bodemtype

GHGmax

GHGmin

GLGmax

GLGmin

2

16

13

42

-7

16

-1

42

Leem arm aan OM

-31

80

21

170

Venige leem

-31

80

21

170

Veen

-35

36

-20

87

Venige leem

Veen
6430

6510

7230
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Moerasspirea - verbond

Grondwaterstanden (cm onder maaiveld)

Glanshaver - verbond

Leem arm aan OM

25

105

50

250

Kamgras - verbond

Leem arm aan OM

-9

21

35

109

Verbond van Grote vossestaart

Leem arm aan OM

-14

70

33

152

Knopbiesverbond

Leem arm aan OM

-1

9

7

38
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Venige leem
91E0

Ruigte elzenbroekbos

Vogelkers-essenbos

Mesotroof elzenbroekbos

-1

9

7

38

Leem arm aan OM

-47

89

-8

124

Venige leem

-23

22

13

62

Veen

-22

36

-4

70

1

42

14

89

Venige leem

-13

43

6

79

Veen

-28

9

-19

77

Leem arm aan OM

-6

46

29

110

Venige leem

-6

46

29

110

-24

18

-15

32

Leem arm aan OM

Veen

Figuur 7-9: Gewenste grondwaterstanden op basis van PeilGew_Niche voor de aanwezige
watergebonden habitattypes.
De eisen van de doelhabitats lopen uiteen en variëren van 38 tot 250 cm onder maaiveld
voor de minimum GLG. Habitats 7230 en 6410 eisen veel ondiepere grondwaterstanden dan
de overige doelstellingen. Een belangrijke vraag is dus of men habitattypes 7230 (Alkanisch
laagveen) en 6410 (Blauwgrasland) in dit deelgebied van SBZ BE2200038 nastreeft. Hierin
kan meteen ook habitat 6410 worden meegenomen. De voedselrijkdom van de leemstreek
vormt in ieder geval geen gunstige uitgangspositie. Het Mesotroof elzenbroekbos stelt vooral
hogere eisen aan de grondwaterstand in veenbodems, die in het habitatdeelgebied echter
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zeer beperkt zijn; op andere bodems sluit het wat betreft grondwaterstanden aan bij de
andere broekbossen
Als men erin slaagt om ter hoogte van de venige leem, die in de komgronden aanwezig is, de
gemiddeld lage grondwaterstanden hoger te houden dan 70 tot 80 cm onder maaiveld, dan
kunnen alleszins de doelen 6430, 6510 en 91E0 in de vallei worden gerealiseerd. In het
valleigebied zijn namelijk topografische en hydrologische gradiënten aanwezig. De
belangrijkste gradiënt is ongetwijfeld deze tussen de Veutemse beek en de voet van de
valleiwand. De aanwezigheid van kwel aan de voet van de valleiwanden is hierbij een
belangrijk element en zorgt er voor relatief ondiepe grondwaterstanden. Het actueel
aanwezige Vogelkers-essenbos is daar goed ontwikkeld en zeer nat. Ook de toestand van de
aanwezige ruigtes in het valleigebied is lokaal bevredigend, afhankelijk van de aanwezigheid
van detaildrainage, gekoppeld aan de al dan niet aanwezigheid van populierenbestanden.
In het deelgebied zijn geen metingen voorhanden voor grond- of oppervlaktewaterpeilen.
Ook in de nabije omgeving zijn geen meetgegevens beschikbaar van vergelijkbare situaties.
Hiervoor moet men veel verder stroomafwaarts in de Herkvallei, de Broekbeemden ten
zuiden van Wellen, en de vallei van de Mombeek ten westen van Wimmertinge. Het betreft
echter enkel grondwaterpeilen. De peilen in de rivieren worden niet gemeten, zodat we voor
de vergelijking af moeten gaan op de afmetingen van het rivierkanaal.
De Veutemse beek is tot 2 meter diep. De Mombeek en de Herk te Wellen hebben dezelfde
grootte orde van diepte, respectievelijke geschat op 2.5 en 2 meter. Ze worden net als de
Veutemse beek in de vallei geflankeerd door ondiepe (0.5 tot maximaal 1 meter) maar
stromende waterlopen. De Veutemse beek is minder breed dan de Mombeek.
Figuur 7-10 en Figuur 7-11 geven de grondwaterpeilen gemeten op beide locaties. In de
Broekbeemden kan men een gradiënt van ondiepe grondwaterstanden aan de rand van de
vallei, waar de zomerpeilen in 2003 ongeveer 60 cm onder maaiveld stonden, naar de rivier
toe waar ze met een diepte van 1.4 meter onder maaiveld. BRBP101X en BRBP001X
vormen een piëzometernest, met de diepere filter in BRBP101X. Er is dus een duidelijke
indicatie voor kwel, zoals ook bevestigd op de kwelkaart (Batelaan & De Smedt. 1994). In de
Mombeekvallei liggen 7 piëzometers verspreid, echter geen enkele is in de buurt van de
hoofdrivier gelegen. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de locatie variëren de
diepste grondwaterstanden tussen 80 en 30 cm onder maaiveld.
Case 2 en beide hierboven beschreven referentiegebieden zijn op een aantal vlakken
vergelijkbaar. De diepteligging van de hoofdwaterloop is vergelijkbaar net als de
begeleidende ondiepere waterlopen en er is aanwezigheid van kwel. De bodemsamenstelling
is evenwel verschillend. Nabij Wellen zijn er naast de leembodems ook grotere oppervlaktes
veenbodem aanwezig dan in case 2, terwijl in de Mombeekvallei kleibodems domineren.
Als we de informatie van de referentiegebieden vertalen naar de vallei van de Veutemse
beek, dan kan men grondwaterpeilen vermoeden die de goede ontwikkeling van de
doelhabitats 6430, 6510 en 91E0 toelaten, zoals de toestand van de aanwezige voorbeelden
trouwens aan geeft. De vochtgradiënt vanaf de valleiwand naar de rivier en de aanwezigheid
van kwel zijn hierbij een zeer gunstig gegeven.
Voor habitattypes 7230 (Alkanisch laagveen) en 6410 (Blauwgrasland) zijn de condities
minder gunstig; de grondwaterstanden liggen te diep en zijn de schommelingen te groot.
Metingen en gericht onderzoek ter plaatse zijn noodzakelijk om hierin duidelijkheid te
brengen. Zeer waarschijnlijk zal een vernatting van het gebied nodig zijn om geschikte
grondwaterstanden te bekomen. De grootte van het kwelgebied en de kwelflux zullen een
bepalende rol spelen, vooral gezien de ongunstige voedselrijke omgeving. Eventuele
overstromingen met sedimentafzettingen hebben een ongunstige effect.
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Een vernatting zou voor de andere habitatypes geen probleem vormen, in tegendeel, de
grondwaterpeilen zouden dan waarschijnlijk beter passen bij de eisen van vooral de 91E0habitats. Hoewel locale drainagegrachten hiervoor kunnen worden aangepakt, zal de
vernatting moeilijk gerealiseerd kunnen worden zonder een peilverhoging in de Veutemse
beek.
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Figuur 7-10: Gemeten grondwaterstanden in de Broekbeemden (Wellen)
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Figuur 7-11: Gemeten grondwaterstanden in de vallei van Mombeek.
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7.4 Case 3: Middenloop A-beek, ten noorden van Meeuwen,
BE2200033-1_186.
Case 3 behandelt een 7 km lange sectie van de bovenloop van de A-beek, ten noorden van
Meeuwen (Figuur 7-12 (). Het deelgebied werd in de categorie ‘hydrologisch systeem
verkend’ geklasseerd.

Figuur 7-12: Ligging van SBZ-H deelgebied A-Beek, BE2200033-1_186 (rode contour).
Doelstellingen voor watergebonden
BE2200033 in het algemeen

terrestrische

habitats

(Bijlage

I) voor

het

SBZ

4010: Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
6230: Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van
submontane gebieden in het binnenland van Europa)
6410: Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion
caeruleae)
6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en alpiene
zones
6510: Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7140: Overgangs- en trilveen
91E0: Bossen op alluviale grond met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
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Figuur 7-13: Uitsnede habitatkaart voor het deelgebied A-beek, BE2200033-1_186.
De mogelijkheden voor de watergebonden terrestrische habitats in polygoon BE22000331_186
Habitat 4010: Komt niet voor in het deelgebied. Het type wordt in vergelijkbare gebieden in
de ruime omgeving relatief frequent aangetroffen, maar de gekende standplaatsen situeren
zich allemaal buiten het alluviale gebied. In riviervalleien is het type zeldzaam, zoals
bevestigd door Potnat berekeningen.
Habitat 6230 komt niet voor in het deelgebied. Er zijn mogelijkheden voor dit type op de
randen in het valleigedeelte, waar zandige bodems aanwezig zijn. Potnat berekent voor de
vochtige variant van 6230 potenties aan de voet van de valleiwanden.
Habitat 6410 komt niet voor in het deelgebied. Volgens Potnat is de vallei slechts matig
geschikt het Veldrus-type. Het habitat type is slechts zelden in valleigebieden aanwezig in
Vlaanderen.
Habitat 6430 komt in het deelgebied voor en heeft mogelijkheden (Figuur 7-13):
6430,rbbhf: voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane
en alpiene zones' of 'regionaal belangrijk biotoop moerasspirearuigte met
graslandkenmerken
6430, rbbhf, bos: voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de
montane en alpiene zones' of 'regionaal belangrijk biotoop moerasspirearuigte met
graslandkenmerken' onder aanplant of met bosopslag
Zwak ontwikkelde vorm van deze types (6430u, rbbhf, 6430u,rbbhf,bos)
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Habitat 6510 komt niet voor in het deelgebied. Het zijn types die het best ontwikkelen op
mineraalrijkere standplaatsen, en in de Abeekvallei weinig potenties hebben. Potnat berekent
enkel geschikte standplaatsen op de randen van de vallei , waar drogere condities heersen.
Habitat 7140: komt niet voor in het deelgebied. Het type heeft er wel mogelijkheden; het
wordt in vergelijkbare gebieden in de ruime omgeving aangetroffen.
Habitat 91E0 komt in het deelgebied voor en heeft er duidelijk mogelijkheden. Meestal
wordt het habitat niet verder gespecificeerd, maar er wordt wel melding gemaakt van
Oligotroof broekbos (1 perceel), Mesotroof broekbos, beekbegeleidend Vogelkers-essenbos
(1 perceel) en Ruigt-elzenbos (gemengd met Mesotroof elzenbroekbos). Potnat berekeningen
schatten de mogelijkheden voor Ruigte elzenbroek en Vogelkers-essenbos zeer laag in.

Gewenste Grondwaterpeilen.
De bodem in het deelgebied wordt gedomineerd door veenbodems. Op de randen zijn
zandige bodems aanwezig. Voor deze bodemtypen zijn in NICHE Vlaanderen voldoende
gegevens beschikbaar met betrekking tot hoger vermelde kansrijke doelhabitats (Tabel 7-3).
Uitzondering hierop is het Vochtig heischrale grasland 6230). LSVI tabellen (T'Jollyn et al.
2009) geven voor laagste grondwaterstanden 60 tot 150 cm onder maaiveld en voor
wintercondities, grondwaterstanden tot 40 cm onder maaiveld.
Tabel 7-3: Gewenste grondwaterstanden voor doelhabitats (GHG= gemiddelde hoogste
grondwaterstand, GLG= gemiddelde laagste grondwaterstand)
Habitattype

NICHE vegtype

6230

geen data

6430

Moerasspirea - verbond

7140

91E0

Verbond van Zwarte zegge

Bodemtype

Grondwaterstanden (cm onder maaiveld)
GHGmax

GHGmin

GLGmax

GLGmin

Venig zand

-35

46

-20

109

Veen

-35

36

-20

87

Zand humusarm

-22

4

2

70

Zand humurrijk

-22

6

17

74

Venig zand

-22

25

5

95

Veen

-22

7

4

57

-1

36

20

77

Berkenbroekbos

Venig zand

-18

23

5

36

Mesotroof elzenbroekbos

Zand humusarm

-6

46

14

97

Zand humurrijk

-6

46

14

97

Venig zand

-6

46

14

97

Veen

-24

18

-15

32

Ruigte elzenbroekbos

Venig zand

-22

36

4

70

Veen

-23

22

13
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Vogelkers-essenbos

Venig zand

-28

9

-19

77

Veen

-13

43

6

79

Veen

Op veenbodems, die het grootste gedeelte van het valleigebied uitmaken, worden de
strengste eisen aan grondwaterstanden gesteld door Oligotroof en Mesotroof elzenbroekbos.
Waterpeilen mogen in de zomer niet verder wegzakken dan 30 tot 40 cm onder maaiveld. De
overige elzenbroeken alsook de Kleine zeggevegetaties en Moeraspireaverbond kunnen in
iets drogere zomercondities nog goed ontwikkelen. Vochtig heischraal grasland tenslotte
verdraagt waterpeilen tot 150 cm onder maaiveld. Op de zandige bodems die op de randen
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van het valleigebied van de A-beek voorkomen, stellen de verschillende habitats minder
strenge eisen aan de vocht toestand en kunnen ze bij lagere grondwatertafels goed
ontwikkelen. Aan het natte eind van het spectrum stellen de habitattypes geen grote eisen,
ze kunnen alle voorkomen in zeer natte omstandigheden in de winter.
In het betrokken valleigebied zijn grondwaterpeilmetingen beschikbaar in 3 raaien. Van
stroomopwaarts naar afwaarts: nabij ‘Erperheide’, ‘Schoutenhof’ en ‘Aan de Slagmolen’. De
waterpeilen in de Abeek worden bemeten ter hoogte van ‘Aan de Slagmolen’; in totaal 35
piëzometers. De rivier staat op die plaatsen ongeveer 1 meter onder maaiveld en vertoont
zeer weinig schommelingen. Ze wordt geflankeerd door parallelbeken, die de komgronden
ontwateren; vooral langs oostelijke zijde.
In de vallei is een gradiënt aanwezig in de grondwaterpeilen (Figuur 7-14). Het grondwater
staan het diepst aan de voet van de valleiwand met dieptes van 70 tot 100 cm (ABEP043).
De diepte vermindert naar centrale deel van de vallei. Hier worden vaak stijghoogtes boven
maaiveld gemeten, duidelijke aanwijzingen voor kwel. In een groot deel van de vallei staat
het grondwater tussen 0 en 40 cm onder maaiveld.
We beschouwen deze raaien als representatief voor het hele deelgebeid, en kunnen
concluderen dat aan de eisen met betrekking tot grondwaterstanden in Tabel 7-3 wordt
voldaan en dat het huidig peilbeheer van de Abeek, compatibel is met de ecologische
doelstellingen die in dit deelgebied worden gesteld. Vermoedelijk vormt de
nutriëntenhuishouding in en rond de vallei een grotere beperking voor de ontwikkeling van
een aantal habitats zoals Overgangs- en trilveen (7140), oligotofe en mesotrofe alluviale
bossen (91E0) en heischrale graslanden (6230).

0.4

0.2

0
Diepte onder het maaiveld (m)

01/02

01/03

01/04

-0.2
ABEP043
ABEP044
ABEP045
ABEP047
ABES004

-0.4

-0.6

-0.8

-1

-1.2
Datum

Figuur 7-14: Selectie van gemeten waterstanden in de Abeek ter hoogte van ‘Aan de
Slagmolen’ ABES004 is het waterpeil van de Abeek.
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8 Besluiten
De waterhuishouding vormt een belangrijke randvoorwaarde voor natuur. Vele
natuurwaarden in Vlaanderen zijn gebonden aan hydrologische processen en water in het
algemeen. Het is noodzakelijk te streven naar een hoge compatibiliteit tussen het water – en
natuurbeleid en dat beide op elkaar worden afgestemd. Een analyse van de Speciale
Beschermingszones leerde dat 37 van 38 SBZ-H ten minste gedeeltelijk watergebonden zijn.
Vanuit natuurbeleid is het belangrijk om in beeld te brengen welke eisen kunnen of moeten
worden gesteld aan het hydrologisch systeem. Dit is zeker het geval met betrekking tot
waterlopen. De invloed van rivieren op de standplaatskarakteristieken kan niet worden
onderschat. De waterpeilen in de rivier zijn bepalend voor grondwaterstanden, maar
beïnvloeden ook kwel en kwelfluxen naar de valleigebieden. Overstromingen brengen water
aan uit andere delen van het bekken geladen met sedimenten en chemische stoffen.
In de waterhuishouding van vochtige gebieden kunnen waterlopen relatief gemakkelijk
beheerd worden en via hen kan ingegrepen worden in het hydrologisch systeem. Ze kunnen
als hefboom dienen voor het bijstellen van standplaatscondities in het valleigebied of de
polder. Anderzijds zijn ze typisch multifunctioneel in een maatschappelijke betekenis, zodat
met een reeks potentiële gebruikers tot afspraken moet worden gekomen over het beheer
van waterlopen.
De eisen die gesteld kunnen worden aan het hydrologisch systeem en het waterloopbeheer
vanuit ecologisch perspectief is, op niveau van een SBZ-H of onderdeel ervan, niet altijd
even duidelijk. Sommige gebieden zijn na een reeks studies reeds zeer goed gekend, maar
voor andere specifieke gevallen zijn er niet zelden lacunes in de kennis.
Dit project is een voorstudie die tot doel heeft een stand van zaken op te maken van de
beschikbare informatie en kennis over het hydrologisch functioneren van de Speciale
Beschermingszones voor Habitats (SBZ-H). Het is een basis voor het uittekenen van verdere
acties om kennishiaten in te vullen en te komen tot heldere verwachtingen ten aanzien van
het hydrologisch systeem in SBZ-H. Tijdens dit proces werden achtereenvolgens
watergebonden (deel)polygonen en gebieden geïdentificeerd; informatie geïnventariseerd uit
literatuur en bij ervaringsdeskundigen; ingedeeld in categorieën als basis voor een actieplan;
ondersteunende ArcGis-instrumenten ontwikkeld ter ondersteuning hiervan.
In totaal maakten 620 (deel)polygonen het voorwerp uit van de inventarisatie. Ze werden
ingedeeld in 16 categorieën, waaraan specifieke acties gekoppeld zijn. 386 van deze
deelpolygonen vereisen geen actie of geen prioritaire actie. Deze die wel actie vragen, 234 in
aantal, vormen twee groepen, polders en valleigebieden. De verschillende graad van
complexiteit van het hydrologisch systeem leidde tot een onderverdeling die een andere
aanpak vragen. Complexe systemen, 32 in aantal, vereisen de inzet van hydrologische en
ecohydrologische modellen om tot betrouwbare inzichten te komen. Voor minder complexe
systemen volstaat soms een deskstudie, de inzet van expertoordeel of gerichte metingen. Op
basis van de resultaten van de voorstudie kan ANB een plan van aanpak opstellen met
prioriteiten, om kennis te verzamelen over het hydrologisch systeem en de verwachtingen
ten aanzien daarvan te verhelderen. Voor de complexe systemen ligt het voor de hand dat
externe consultants nodig zijn. Voor de eenvoudiger systemen is een actieplan mogelijk dat
meer steunt op eigen medewerkers, bvb voor de bovenlopen, eventueel aangevuld met
experten in ecohydrologie (voor S-, M en L- valleien). In drie gevalstudies wordt een aanpak
hiervoor gedemonstreerd.
De beschikbare kennis over het hydrologisch systeem van de SBZ alsook de categorisering
werden in een geodatabank samengebracht, zodat het mogelijk wordt om de informatie
efficiënt te bevragen: GDB_WaterkwantiteitSBZ. De informatie is enerzijds afkomstig van
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geschreven documenten en anderzijds van interviews met ervaringsdeskundigen van de
provinciale diensten van ANB. Bijna 450 publicaties werden gescreend om de kennis met
betrekking tot het hydrologisch systeem te beoordelen en zo de status van de polygoon,
deelgebied of SBZ te bepalen. De literatuurstudie is niet encyclopedisch opgevat, maar is
zeer gericht op de opmaak van de categorieën en het concipiëren van een actieplan. De
aandacht ging vooral uit naar de meest recente studies, die de laatste stand van zaken
weergeeft. De focus ligt op studies met hydrologische of ecohydrologische inslag. Niet
watergebonden biotopen vormen geen onderdeel van de literatuurstudie. De databank is
dynamisch opgevat, zodat ze aangepast kan worden bij nieuwe informatie of inzichten.
In deze voorstudie werden verder vier instrumenten ontwikkeld die kunnen worden ingezet
bij de verkenning van het hydrologische systeem. Een GIS instrument dat de
overstromingstolerantie van aanwezige habitats in de SBZ-H gebieden evalueert:
OversTol.mxd. Twee GIS instrumenten die de gewenste grondwaterpeilen van aanwezige
ecotopen evalueren: PeilGew_Niche.mxd en PeilGew_LSVI.mxd. Een GIS instrument dat
informatie over SBZ-H, habitatsoorten, met name vissen, en hun eisen aan het hydrologische
systeem integreert: HydroVis.mxd. Het zijn verkennende instrumenten; ze worden gebruikt
voor een eerste screening die toelaat om eventuele knelpunten te detecteren en ze te
kaderen. Ze zijn echter om uiteenlopende redenen onvoldoende precies om een gebied
grondig te evalueren en ze vervangen niet een gedetailleerde studie. Bij twijfel werden in de
instrumenten de strengste habitateisen geselecteerd.
In elk van de instrumenten wordt ruimtelijke informatie gekoppeld aan kennistabellen. Zowel
in de ruimtelijke informatie als in de kennistabellen moet men rekening houden met
onzekerheden. De habitatkaart is afgeleid van de BWK, maar het is geen één op één relatie.
De kennistabellen zijn niet gebaseerd op Europese habitats, maar op vegetatietypes,
ecotopen of natuurtypes. Ook hier is een omzetting nodig die niet feilloos is. De
kennistabellen zelf zijn gedeeltelijk gebaseerd op expertkennis en niet zelden is de kennis
afkomstig uit andere regio’s in Europa, of ze zijn onvolledig ingevuld wegens gebrek aan
kennis of meetgegevens.
De kennistabellen gebruikt bij de overstromingstolerantie zijn integraal gebaseerd op de
studie van De Nocker et al (2007). In deze studie werd beschikbare wetenschappelijke
kennis aangevuld met expertkennis om tot een vrij volledige overzicht te komen. Ook voor
de informatie over waterpeilen is teruggevallen op een combinatie van harde gegevens en
expertkennis. De basisgegevens van NICHE Vlaanderen bijvoorbeeld bestrijken niet alle
vegetatietypes van vochtige en natte standplaatsen in voldoende mate. Bij het opstellen van
realistische doelstellingen en het vastleggen van de nodige hydrologische randvoorwaarden
is de kennis over standplaatseisen met betrekking tot waterpeilen en overstromingen zeer
essentieel. Het verdient aanbeveling om deze kennis op een systematische wijze verder uit
te bouwen en met gegevens te onderbouwen.
Over de habitateisen van de vissoorten is er onzekerheid over hoe het belang van
hydrologische habitatkenmerken zoals waterdiepte en –snelheid moet afgewogen worden ten
overstaan van de andere habitatkenmerken (substraat, waterkwaliteit, etc) . Bijkomend
onderzoek, toegespitst op de situatie in Vlaamse rivieren is nodig om hier duidelijkheid te
verschaffen.
Een handicap bij de ontwikkeling van deze ArcGis instrumenten is dat de ecologische
doelstellingen van de SBZ met betrekking tot habitats en soorten gedefinieerd zijn op niveau
van het SBZ, en niet verder ruimtelijk zijn ingevuld. Daardoor wordt in de ArcGis
instrumenten teruggevallen op bestaande toestanden. Indien de doelstellingen ruimtelijke
invulling krijgen, kunnen de bestaande instrumenten worden geüpgrade en beter worden
ingezet om einddoelen te evalueren. De habitatkaart is een uiterst geschikt document om de
huidige toestand te evalueren. Op basis van de ervaring in deze voorstudie is het echter aan
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te raden om bij een toekomstige upgrade van de habitatkaart, de habitatsubtypes als
basiseenheden te nemen, zeker als ze verschillende eisen stellen aan de standplaats. De
verkennende instrumenten zouden daardoor aanzienlijk beter functioneren. Een voorbeeld is
het habitattype 91E0, bossen op alluviale gronden, waarvan de subtypes zeer diverse
standplaatsen vereisen.
Ondanks deze onzekerheden bewijzen de ontwikkelde instrumenten goede diensten. Een
belangrijke functie is de integratie van bestaande kennis, die efficiënt kan bevraagd worden.
Ze zijn ook eenvoudig in gebruik, hoewel er technisch waarschijnlijk nog ruimte is voor
verbetering. Het is echter belangrijk dat de gebruiker oog heeft voor de inhoudelijke
beperkingen die hoger werden beschreven.
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Bijlage 3-1: Opbouw geodatabank
Bijlage 3-1a: Structuur van GDB_WaterkwantiteitSBZ. mdb, digitale bijlage.
Bijlage 3-1b: beschrijving van de velden in GDB_WaterkwantiteitSBZ.mdb, digitale
bijlage.

Bijlage 4-1: Omzettingstabel Natuurtype –
Habitattype
Bijlage 4-1: De omzettingstabel van natuurtypes naar habitattypes, met toelichting van
uitzonderingsgevallen; digitale bijlage

Bijlage 5-1: Omzettingstabel NICHE vegetatietypes
en habitattypes
Bijlage 5-1: De omzettingstabel Niche vegetatietypes naar habitattypes, digitale bijlage

Bijlage 5-2: Omzettingstabel LSVI vegetatietypes en
habitattypes
Bijlage 5-2: De omzettingstabel LSVItypes naar habitattypes, digitale bijlage
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