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Aanleiding
In de Wingevallei in Rotselaar en Holsbeek loopt sinds enkele jaren een waterbeheerproject.
Het project moet een oplossing bieden voor de terugkerende wateroverlast in het
grensgebied van beide gemeenten. Een van de mogelijkheden die wordt vermeld in het
overstromingsrisicobeheerplan Vlaams-Brabant, is de aanleg van gecontroleerde
overstromingsgebieden (GOG). Er zijn vier mogelijke locaties aangeduid voor de aanleg van
GOG’s. Het gaat om de sites Bruul, Uitemmolen, E314 en Dunbergbroek.
In de Wingevallei komen waardevolle vegetaties voor. De vallei werd daarom aangeduid als
Habitatrichtlijngebied. Er werden instandhoudingsdoelen opgesteld voor o.a. graslanden en
alluviale bossen. Overstromingen kunnen invloed hebben op deze vegetaties.

Vraag
1. Was het Natura 2000 habitattype 6410 historisch aanwezig in het Dunbergbroek?
2. Zijn de actueel aanwezige graslandvegetaties met kleine zeggen en kleine valeriaan
te beschouwen als relicten van het Natura 2000 habitattype 6410?
3. Is het mogelijk om het Natura 2000 habitattype 6410 te ontwikkelen in het
Dunbergbroek/Wingevallei?
4. Kan het Natura 2000 habitattype 6410 ontwikkeld worden indien het gebied een GOG
wordt en er regelmatig overstromingen zullen voorkomen?
5. Kan het aanwezige Natura 2000 habitattype 91E0 met goed ontwikkelde
voorjaarsaspecten behouden blijven indien het gebied een GOG wordt en er
regelmatig overstromingen zullen voorkomen?
6. Kunnen de Natura 2000 habitattypes 6230_hmo en 6510 behouden blijven en/of
ontwikkeld worden indien het gebied als GOG wordt ingericht?
7. Welke elementen moeten in beschouwing genomen worden om de impact van
overstromingen op de Natura 2000 vegetaties in te schatten?
8. Betekent de aanwezigheid van de Natura 2000 habitatytypes 6410 (historisch en/of
actueel) en 91E0 (met goed ontwikkelde voorjaarsaspecten), dat dit gebied nooit een
frequent overstroomd overstromingsgebied van de Winge was?

Toelichting
Het Dunbergbroek ligt in het deelgebied ‘Beneden-Wingevallei’ van het Habitatrichtlijngebied
BE2400012 ‘Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen’. Voor deze speciale
beschermingszone werden instandhoudingsdoelen opgesteld voor o.a. de volgende graslanden bostypes:


Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (code 6230)
o





Subtype Vochtige heischrale graslanden op arme bodems (code 6230_hmo)

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion)
(code 6410)
o

Subtype blauwgrasland (mineraalrijke variant) (code 6410_mo)

o

Subtype veldrusassociatie (code 6410_ve)

Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (code
6510)
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Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (code 91E0)

Voor een beschrijving van deze vegetaties verwijzen we naar Decleer et al. (2007).

1

Situering

In het modelgebied van de Winge zijn vier mogelijke locaties aangeduid voor de aanleg van
GOG’s. Het gaat om de sites Bruul, Uitemmolen, E314 en Dunbergbroek. In figuur 1 worden
de locaties gesitueerd in het stroomgebied. De sites Bruul, Uitemmolen en Dunbergbroek
liggen volledig of grotendeels in de Speciale beschermingszone ‘Valleien van de Winge en de
Motte met valleihellingen’, deelgebied ‘Beneden-Wingevallei’ (figuur 1). De adviesvraag heeft
specifiek betrekking op de locatie GOG Dunbergbroek.

Figuur 1 Situering van de mogelijke locaties voor de aanleg van GOG’s in de Speciale Beschermingszone
van de Winge en de Motte (bron: VMM)

De site voor het GOG Dunbergbroek ligt op de linkeroever van de Winge in Holsbeek,
(deelgemeente Kortrijk-Dutsel) (figuur 2). De locatie voor het GOG Uitemmolen bevindt zich
hier tegenover op de rechteroever. Het GOG heeft als doel het centrum van Rotselaar te
beschermen. Het gebied bestaat actueel hoofdzakelijk uit bos afgewisseld met open
vegetaties. Delen ervan worden beheerd als natuurreservaat. Omdat het een groot gebied
beslaat, wordt het GOG opgedeeld in twee compartimenten.
Dit GOG zal jaarlijks gevuld worden. Hiervoor wordt in een opwaarts gedeelte een
oeververlaging van 60 cm uitgevoerd over een afstand van 50 m. In het meer
stroomafwaarts gedeelte wordt een oeververlaging uitgevoerd van 30 cm, eveneens over
een afstand van 50 m.
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Figuur 2 Situering van het voorgestelde GOG Dunbergbroek in het modelgebied van de Winge, met
aanduiding van de aan te leggen dijken (dikke rode lijn) (bron: VMM)

2

Was het Natura 2000 habitattype 6410
historisch aanwezig in het Dunbergbroek?

Dunbergbroek ligt volledig binnen een van de weinige kaartbladen (Aarschot 75W) van de
Vegetatiekaart van België (Dethioux, 1960) die werden gepubliceerd (figuur 3). Ter hoogte
van het geplande GOG Dunbergbroek zijn aanzienlijke oppervlaktes ingetekend als ‘nat
grasland met Molinia coerulea’ (Mo). Op één perceel na gaat het volgens de legende van de
vegetatiekaart om de verbeterde variant van het ‘nat grasland met Molinia coerulea’ (figuur
4). ‘Verbeterde variant’ moet hier geïnterpreteerd worden als verbeterd voor landbouw door
bemesting en/of drainage. Net buiten de GOG-perimeter is aan de westrand een tweede
perceel ingetekend als goed ontwikkeld Mo.
Wat destijds bedoeld werd met ‘nat grasland met Molinia coerulea’ kunnen we duidelijk
achterhalen aan de hand van een synoptische tabel in de ‘Verklarende tekst bij het kaartblad’
(Dethioux, 1960). Als kensoorten en differentiërende soorten worden biezenknoppen, blauwe
knoop, pijpenstrootje, blauwe zegge en karwijselie vermeld. De onverbeterde variant zouden
we actueel typeren als habitattype 6410. Toekenning aan de subtypes 6410_ve en 6410_mo
is minder evident, maar vermoedelijk zitten beiden vervat in ‘nat grasland met Molinia
coerulea’. Van de door Dethioux opgelijste soorten hanteren wij momenteel veldrus en
moerasviooltje als zwak differentiërend tussen 6410_ve en 6410_mo. Andere 6410-soorten
die vermeld worden, zijn ruw walstro, bevertjes, veelbloemige veldbies en tormentil.
Hoewel de verbeterde variant niet gedocumenteerd wordt in de synoptische tabel en
gekenmerkt wordt door een hoger aandeel ‘rijkere grassen’, moet deze nog steeds als
grasland met pijpenstrootje herkenbaar geweest zijn op basis van dezelfde kensoorten en
differentiërende soorten, zij het eventueel met lagere aantallen en bedekkingen. Om die
reden zou actueel het merendeel hiervan eveneens als habitattype 6410 getypeerd worden.
De type-opnames in de synoptische tabel van Dethioux zijn niet afkomstig uit het
Dunbergbroek zelf, maar wel uit de nabije omgeving (Sint-Pieters-Rode, Houwaart, …).
Andere vegetaties die Dethioux (1960) aangeeft voor het gebied zijn gemengd eikenbos
(Qc), mesotroof elzenbos (Ac), vochtige glanshaver- en kamgraslanden (Af en Li), nat
grasland met Valeriana procurrens en Filipendula ulmaria (VF) en een perceel grote
zeggenvegetatie (PM).
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Figuur 3 Uitsnede uit de Vegetatiekaart van België, kaartblad 75W ter hoogte van het voorgestelde GOG
Dunbergbroek (Dethioux, 1960). Het voorgestelde GOG is indicatief aangegeven met een blauwe lijn.

Figuur 4 Onderdeel natuurlijke en halfnatuurlijke graslanden uit de legende van de Vegetatiekaart van
België, kaartblad 75W (Dethioux, 1960)
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Een andere gegevensbron die we raadpleegden is de Floradatabank. Hier treffen we in de
relevante IFBL-hokken eveneens een aantal kenmerkende soorten van 6410 aan (tabel 1).
Tabel 1 Kenmerkende soorten van het Natura 2000 habitattype 6410 aanwezig in de IFBL-hokken waar
het Dunbergbroek deel van uitmaakt (bron: Floradatabank)
Hok

Wetenschappelijke naam

Rode-Lijstcategorie

Periode

d5-55

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann

veldrus

Nederlandse naam

momenteel niet bedreigd

1940-1971

d5-55

Juncus conglomeratus L.

biezenknoppen

momenteel niet bedreigd

1940-1971

d5-55

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.

veelbloemige veldbies

momenteel niet bedreigd

1940-1971

d5-55

Molinia caerulea (L.) Moench

pijpenstrootje

momenteel niet bedreigd

1940-1971

d5-55

Potentilla erecta (L.) Räuschel

tormentil

achteruitgaand

1940-1971

d5-55

Succisa pratensis Moench

blauwe knoop

achteruitgaand

1940-1971

d5-55

Viola palustris L.

moerasviooltje

momenteel niet bedreigd

1940-1971

d5-55-13

Crepis paludosa (L.) Moench

moerasstreepzaad

momenteel niet bedreigd

1983

d5-55-13

Crepis paludosa (L.) Moench

moerasstreepzaad

momenteel niet bedreigd

1995

d5-55-13

Galium uliginosum L.

ruw walstro

momenteel niet bedreigd

1983

d5-55-13

Galium uliginosum L.

ruw walstro

momenteel niet bedreigd

2002

d5-55-13

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann

veldrus

momenteel niet bedreigd

1983

d5-55-13

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann

veldrus

momenteel niet bedreigd

1995

d5-55-13

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann

veldrus

momenteel niet bedreigd

2000

d5-55-13

Juncus conglomeratus L.

biezenknoppen

momenteel niet bedreigd

1983

d5-55-13

Molinia caerulea (L.) Moench

pijpenstrootje

momenteel niet bedreigd

1995

d5-55-13

Potentilla erecta (L.) Räuschel

tormentil

achteruitgaand

1983

d5-55-13

Valeriana dioica L.

kleine valeriaan

kwetsbaar

2002

d5-55-14

Potentilla erecta (L.) Räuschel

tormentil

achteruitgaand

1983

d5-55-31

Crepis paludosa (L.) Moench

moerasstreepzaad

momenteel niet bedreigd

1983

d5-55-31

Juncus conglomeratus L.

biezenknoppen

momenteel niet bedreigd

1991

d5-55-31

Ophioglossum vulgatum L.

addertong

momenteel niet bedreigd

1983

d5-55-31

Potentilla erecta (L.) Räuschel

tormentil

achteruitgaand

1991

d5-55-31

Succisa pratensis Moench

blauwe knoop

achteruitgaand

1980

Een belangrijke literatuurbron is de ecohydrologische studie van Haskoning (2006). Hierin
worden op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek verschillende kensoorten van het
habitattype 6410 vermeld voor het Dunbergbroek (tabel 2). De waarnemingen hebben
betrekking op de periode 1957-2004.
Ten slotte vermelden we nog Zwaenepoel et al. (2002) die het voorkomen van de associatie
van harlekijn en ratelaar aanhaalt voor het Dunbergbroek in de jaren ’70. Hoewel het strikt
vegetatiekundig een associatie binnen het dotterbloemverbond betreft, is er een zeer hoge
verwantschap met 6410.
Concluderend kunnen we stellen dat diverse historische bronnen gewag maken van de
aanwezigheid in Dunbergbroek van soorten die actueel als typisch voor habitattype 6410
doorgaan. Sommige van die bronnen hebben betrekking op percelen binnen de voorgestelde
GOG perimeter.
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Tabel 2 Voorkomen van kenmerkende soorten van het habitattype 6410 (geel gemarkeerd) in het
Dunbergbroek in de periode 1957-2004 (Haskoning, 2006)
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Zijn de actueel aanwezige graslandvegetaties
met kleine zeggen en kleine valeriaan te
beschouwen als relicten van het Natura 2000
habitattype 6410?

Het tijdsbestek van deze adviesvraag laat niet toe om een terreinbezoek uit te voeren.
Gezien de bloeiperiode van de doelsoorten kan dit ten vroegste plaatsvinden in de tweede
helft van mei. Om na te gaan of er actueel relictvegetaties van het habitattype 6410
aanwezig zijn in het Dunbergbroek, baseren we ons op de gegevens die actueel bij het INBO
bekend zijn.
We maken onderscheid tussen ‘kleine zeggenvegetaties’ en ‘kleine zeggen’. ’Kleine zeggen’ is
een verzamelnaam voor een heterogene groep van laagblijvende zeggensoorten. Deze
soorten zijn aspectbepalend in kleine zeggenvegetaties, maar zijn meestal ook frequent
aanwezig in het habitattype 6410. Kleine zeggenvegetaties worden vegetatiekundig tot een
afzonderlijk verbond gerekend (Caricion nigrae) en zijn niet als relict van habitattype 6410 te
beschouwen. Binnen het interessegebied komen dergelijke vegetaties voor. Qua relevante
laagblijvende zeggensoorten voor 6410 is actueel enkel het sporadisch voorkomen van
blauwe zegge ons bekend binnen de GOG-perimeter (mededeling T. Ceulemans, 2015).
Kleine valeriaan is geen exclusieve soort van 6410, maar heeft er wel een zwaartepunt van
voorkomen. De soort kan o.a. ook aangetroffen worden in dotterbloemgraslanden. Onder
meer
kleine
zeggenvegetaties
en
dotterbloemhooilanden
behoren
tot
de
contactgemeenschappen van 6410 en kunnen bijgevolg in zekere mate overlappen qua
soortensamenstelling. De aanwezigheid van blauwe zegge en kleine valeriaan, soorten die
qua abiotiek (trofie, vochtgehalte en zuurtegraad) nauw aansluiten bij het habitattype 6410,
in een perceel waar ook kleine zeggenvegetatie aanwezig is, is indicatief voor de
(historische) aanwezigheid, maar onvoldoende om het perceel actueel als relict van 6410 te
kwalificeren.
De meest recente karteergegevens met betrekking tot het voorkomen van 6410 in
Dunbergbroek, zijn verzameld in het kader van de opmaak van het S-IHD rapport ‘Vallei van
de Winge en de Motte met valleihellingen’ (ANB, 2012). Hierin is voor deelgebied 1a
‘Beneden-Winge’ sprake van 0,2 ha 6410 (zowel subtype 6410_ve als 6140_mo). Het
betreffende perceel ligt niet binnen de perimeter van het voorgestelde GOG (Paelinckx et al.,
2009).
In Haskoning (2006) wordt een perceel binnen de GOG-perimeter wel getypeerd als
6410_mo (figuur 3). Volgens de studie bevindt het perceel zich in een gunstige staat van
instandhouding omwille van de aanwezigheid van vijf typische soorten. Over welke soorten
het gaat wordt niet vermeld. Het bepalen van de staat van instandhouding kan echter niet
alleen bepaald worden op basis van de aanwezigheid van soorten (zie T'Jollyn et al., 2009).
Hetzelfde perceel is door het INBO gekarteerd tijdens een terreinbezoek in mei 2000 en op
de habitatkaart (Paelinckx et al., 2009) ingetekend als een regionaal belangrijk biotoop
‘dotterbloemgrasland’ (rbbhc) in complex met kleine zeggenvegetaties in de sloten.
Van ditzelfde perceel zijn ook historische gegevens beschikbaar (zie oa. Deneef, 1983). Op
basis daarvan kan de vegetatie er niet eenduidig als 6410 getypeerd worden. Op de
vegetatiekaart van Dethioux is het betreffende perceel ingekleurd als grote zeggenvegetatie.
Het INBO beschikt daarnaast over drie vegetatieopnames in dit perceel (NICHE-databank)
(zie ook 4.4). Die opnames kunnen we zonder meer toekennen aan het dotterbloemverbond.
Het geheel van deze gegevens ondersteunt een typering als ‘dotterbloemgrasland in complex
met kleine zeggenvegetatie’, zoals actueel vermeld in de habitatkaart.
Op een aangrenzend graslandperceel in Dunbergbroek, net buiten de GOG-perimeter, zijn
relatief recente waarnemingen van blauwe zegge, geelgroene zegge, blauwe knoop,
tormentil, karwijselie en moerasstreepzaad (mededeling L. Vervoort, 2015). Op de
www.inbo.be
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vegetatiekaart van Dethioux is dit perceel aangeduid als ‘onverbeterd Molinion-grasland’. Op
basis van deze gegevens is het mogelijk dat op deze site actueel blauwgraslandrelicten
aanwezig zijn. Om hier een sluitend antwoord op te formuleren, is een terreinbezoek (in de
periode half mei tot half juni) aangewezen.

Figuur 3 Perceel (cirkel) met een vegetatie die door Haskoning (2006) getypeerd werd als habitattype
6410 in een gunstige staat.

4

Is het mogelijk om het Natura 2000 habitattype
6410 te ontwikkelen in het
Dunbergbroek/Wingevallei ?

Om te bepalen of het habitattype 6410 kan ontwikkeld worden in het Dunbergbroek, gaan
we eerst na welke eisen dit habitattype stelt aan zijn standplaats. Vervolgens bekijken we of
die standplaatsvereisten actueel aanwezig zijn in het gebied of kunnen hersteld worden.
Voor het bepalen van de standplaatsvereisten beschouwen we hier beide subtypen van het
habitattype 6410: blauwgrasland (6410_mo) en basenarme blauwgraslanden inclusief
veldrusassociatie (6410_ve).
We delen de standplaatsvereisten op in drie luiken: een hydrologisch (grondwaterregime),
een hydrochemisch (grondwaterkwaliteit) en een bodemchemisch (bodemkwaliteit) luik.
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De bereiken van de waarden die we in dit advies opgegeven, zijn gebaseerd op INBOonderzoek in Vlaanderen (o.a. Callebaut et al., 2007). We maken daarbij onderscheid tussen
een gunstig abiotisch bereik en een totaal bereik. Een gunstig abiotisch bereik geeft de
waarden van een milieuvariabele aan waarbinnen een habitattype duurzaam kan
functioneren. Dat bereik is vastgesteld op meetpunten waar het habitattype zich in een
gunstige lokale staat van instandhouding (LSVI) bevindt. Gunstige abiotische bereiken
worden gerapporteerd in Wouters et al. (in voorbereiding). Het totaal bereik geeft de
waarden van een milieuvariabele aan waarbinnen een habitattype is waargenomen. Dat
bereik is breder omdat voor de bepaling ervan, bij gebrek aan kennis over de LSVI van de
meetpunten, ook locaties van het habitattype met een ongunstige LSVI kunnen
meegenomen zijn.

4.1 Hydrologische vereisten
Het gewenste grondwaterregime kan uitgedrukt worden door een aantal karakteristieke
gemiddelde grondwaterpeilen: gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), gemiddelde
laagste grondwaterstand (GLG), gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en gemiddelde
grondwaterstand (GG). Tabel 3 geeft voor de twee habitatsubtypen een overzicht.
Habitattype 6410 is vooral zeer kritisch t.a.v. grondwaterstanden in de winter en het
voorjaar. Het grondwaterpeil moet zich in deze periodes minstens in de wortelzone en bij
voorkeur dicht bij het bodemoppervlak bevinden, of er bovenuit stijgen.
Tussen de twee subtypen zijn er geen grote verschillen merkbaar. Voor 6410_mo mag de
grondwatertafel wat dieper dalen.
Tabel 3 Standplaats 6410 - grondwaterregime
Habitattype

Grondwaterregimekarakteristiek

Gunstig abiotisch bereik
(cm boven maaiveld)
bron: Wouters
voorbereiding)

GG
6410_mo

6410_ve

et

al.

Totaal bereik
(cm boven maaiveld)
(in

bron: INBO-data

> -37

GHG

> -26

GVG

> -22

GLG

-75 tot -2

GG

> -24

GHG

> -17

GVG

> -14

GLG

-57 tot -1

GHG: gemiddelde hoogste grondwaterstand, GLG: gemiddelde laagste
gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand en GG: gemiddelde grondwaterstand

grondwaterstand,

GVG:

4.2 Hydrochemische vereisten
Blauwgrasland stelt ook eisen aan de waterkwaliteit in de wortelzone. Dat kan gemeten
worden in bodemvochtextracten. Deze zijn echter relatief moeilijk te bemonsteren. Het INBO
beschikt hierover niet over voldoende gegevens. Wel kunnen grondwaterstalen die genomen
worden in ondiepe peilbuizen, een zekere indicatie geven over de waterkwaliteit in de
wortelzone. We veronderstellen daarbij dat het grondwater de wortelzone voldoende lang
kan bereiken.
Het ondiep grondwater moet vrij mineraalrijk (o.a. matig tot hoge geleidbaarheid) zijn en
arm aan nutriënten (N (vooral NH4), P en K) (tabel 4).

www.inbo.be

INBO.A.3263

10

Tussen de twee subtypen zijn er geen grote verschillen merkbaar. Het ondiep grondwater
bevat bij 6410_mo eerder een hogere Calcium-concentratie en ook de geleidbaarheid is
relatief hoger.
Tabel 4 Standplaats 6410 - hydrochemie
Habitattype

Grondwatervariabele

Gunstig abiotisch bereik
bron: Wouters
voorbereiding)

pH

5,3 - 7,2

Geleidbaarheid

200 - 1200 µS/cm

Ca

15 - 230 mg/l

et

al.

K
Mg

6410_mo

(in

bron: INBO-data

< 7,5 mg/l
2,2 - 16 mg/l

Na

4 - 32 mg/l

Fe

0,15 - 22 mg/l

HCO3

7,5 - 570 mg/l

SO4

7 - 110 mg/l

Cl

5,3 - 62 mg/l

IR

52 - 91

NH4-N

< 0,34 mg N/l

NO2-N

< 0,05 mg N/l

NO3-N

< 2,1 mg N/l

PO4-P

< 0,13 mg P/l

pH

5,2 – 7

Geleidbaarheid
Ca

6410_ve

Totaal bereik

100 - 700 µS/cm
4,2 - 30 mg/l

K

< 7,6 mg/l

Mg

1,3 - 13 mg/l

Na

3,2 - 24 mg/l

Fe

0,16 - 23 mg/l

HCO3

6,1 - 300 mg/l

SO4

2,5 - 88 mg/l

Cl

4,2 - 51 mg/l

IR

51 – 91

NH4-N

< 0,51 mg N/l

NO2-N

< 0,05 mg N/l

NO3-N

< 2,8 mg N/l

PO4-P

< 0,06 mg P/l

4.3 Bodemchemische vereisten
De belangrijkste condities waaraan de bodem voor
blauwgraslanden moet voldoen, worden opgelijst in tabel 5.

schraallandvegetaties

zoals

Habitattype 6410 vraagt een goed gebufferde bodem waarin de beschikbare hoeveelheden
stikstof en fosfor (zeer) laag zijn.
Tussen de twee subtypen zijn vooral de potentiële zuurtegraad (pH-KCl) (6410_mo: > 4,9;
6410_ve: < 5,2) en de aanwezigheid van kalk (6410_mo: > 0,56%; 6410_ve: < 0,99%)
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verschillend. Ook kan 6410_ve zich bij een wat hogere concentratie beschikbaar fosfor nog
goed ontwikkelen.
Tabel 5 Standplaats 6410 - bodemchemie
Habitattype

BodemVariabele

Gunstig abiotisch bereik
bron: Wouters
voorbereiding)

Geleidbaarheid

33 - 230 µS/cm

pH-CaCl2

4 - 7,4

pH-H2O

4,8 - 7,7

pH-KCl

4,9 - 7,5

uitwisselbaar Ca (AgTUextractie)

2,3 - 28 cmol+/kg

et

uitwisselbaar K
(AgTU-extractie)
uitwisselbaar Mg (AgTUextractie)

0,05 - 0,42 cmol+/kg
4,5 - 28 cmol+/kg

CaCO3

0,56 – 15 %

Al-totaal

2900 - 16000 mg/kg

Ca-totaal

390 - 12000 mg/kg

Fe-totaal

2400 - 87000 mg/kg

K-totaal

250 - 3400 mg/kg
210 - 2700 mg/kg

Na-totaal

25 - 150 mg/kg

S-totaal

270 - 2000 mg/kg

N-Kjeldahl
(≈ organisch)

0,13 - 0,6 %

N-NH4

4,4 - 47 mg N/kg

N-totaal

0,05 - 0,77 %

organische koolstof

2,7 - 12 %C

C/N

11 – 20

P-Olsen
(≈ beschikbaar P)

1,3 - 8,4 mg P/kg

P-totaal

86 - 570 mg/kg

Geleidbaarheid

33 - 150 µS/cm

pH-CaCl2

4-6

pH-H2O

4,7 - 6,5

pH-KCl
6410_ve

uitwisselbaar Ca (AgTUextractie)

4,1 - 5,2
1,7 - 19 cmol+/kg

uitwisselbaar K
(AgTU-extractie)
uitwisselbaar Mg (AgTUextractie)

0,1 - 1,5 cmol+/kg
0,08 - 1,3 cmol+/kg

uitwisselbaar Na (AgTUextractie)
www.inbo.be

bron: INBO-data

0,07 - 1,5 cmol+/kg

uitwisselbare kationen
(AgTU-extractie)

Mg-totaal

(in

0,13 - 1,5 cmol+/kg

uitwisselbaar Na (AgTUextractie)

6410_mo

al.

Totaal bereik

0,05 - 0,62 cmol+/kg
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Habitattype

BodemVariabele

Gunstig abiotisch bereik
bron: Wouters
voorbereiding)

uitwisselbare kationen
(AgTU-extractie)

et

(in

bron: INBO-data

4,6 - 19 cmol+/kg

CaCO3

0,41 - 0,99 %

Al-totaal

2400 - 16000 mg/kg

Ca-totaal

510 - 11000 mg/kg

Fe-totaal

3300 - 76000 mg/kg

K-totaal
Mg-totaal

al.

Totaal bereik

260 - 3600 mg/kg
240 - 2700 mg/kg

Na-totaal

25 - 210 mg/kg

S-totaal

230 - 2200 mg/kg

N-Kjeldahl
(≈ organisch)

0,16 - 1 %

N-NH4

6 - 64 mg N/kg

N-totaal

0,1 - 0,9 %

organische koolstof

3 - 18 %C

C/N

11 – 19

P-Olsen
(≈ beschikbaar P)

1,7 - 20 mg P/kg

P-totaal

150 - 1300 mg/kg

4.4 Vergelijking van enkele meetlocaties in het Dunbergbroek
met de standplaatsvereisten van 6410
In het Dunbergbroek liggen drie meetpunten met een goede tijdreeks van grondwaterpeilen
(figuur 4). Ze liggen in het perceel dat door Haskoning (2006) getypeerd werd als 6410_mo
(zie hoger). Bij deze punten werd in 2002 in het kader van het NICHE-project een vegetatieopname gemaakt en een bodemstaal (bovenste 10 cm) geanalyseerd.
De vegetatie op het moment van de opname kan vooral gerekend worden tot het
dotterverbond, niet tot habitattype 6410. In de opnames uit 2002 ontbreken de voor
6410_mo typische soorten.
In tabel 6 wordt de abiotiek op de drie meetlocaties vergeleken met de standplaatsvereisten
van de twee subtypen van 6410.
Hydrologisch voldoen de meetpunten aan de standplaatsvereisten van 6410_mo en
grotendeels ook aan die van 6410_ve.
Op hydrochemisch en bodemchemisch vlak vallen de meeste meetwaarden binnen het
bereik, maar voor de nutriënten N en P zijn de gehalten in het ondiepe grondwater en in de
bodem soms te hoog. Op hydrochemisch vlak zijn voor beide typen de NH4-gehalten op de
drie locaties te hoog, voor PO4 op twee locaties. Op bodemchemisch vlak zijn voor beide
typen de totaal-N-gehalten te hoog. Voor het subtype 6410_mo geldt dat ook voor de totaalP, maar voor een goede beoordeling van de P-toestand moeten in principe ook de
ijzervoorraad in de bodem of het gehalte aan beschikbare P (bv. Olsen-P) gemeten worden.
Deze in de meetpunten vastgestelde waarden kunnen de afwezigheid van een
blauwgraslandvegetatie in 2002 (mee) verklaren.
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Figuur 4 Locatie van drie grondwatermeetpunten in Dunbergbroek

Globaal genomen voldoen de drie meetpunten meer aan de vereisten van het basenrijk
subtype (6410_mo) dan aan deze van het basenarme subtype (6410_ve). Het
calciumgehalte van het grondwater, de uitwisselbare hoeveelheden kationen (CEC) en
specifiek ook de uitwisselbare Ca-hoeveelheid in de bodem, liggen binnen het bereik van
6410_mo, maar niet binnen dat van 6410_ve. Op één locatie is ook de pH-KCl-waarde te
hoog voor 6410_ve. In de ecohydrologische studie concludeerde Haskoning (2006) hetzelfde.
Of er actueel locaties voorkomen die aan alle standplaatsvereisten van habitattype 6410
voldoen, kan niet met zekerheid beantwoord worden. Hiervoor zijn er te weinig actuele
gegevens bekend. Zo beschikken we niet over abiotische gegevens van de omgeving waar
momenteel nog soorten van schraalgrasland voorkomen.
Het is moeilijk te bepalen in hoeverre de drie meetpunten illustratief zijn voor een ruimer
gebied. Vermoedelijk kunnen de bevindingen over de hydrochemie ruimer toegepast worden
dan de bodemchemische. Dat komt bijvoorbeeld door de verschillen in bodemtextuur en in
historisch en actueel grondgebruik. Toch kunnen de meetresultaten als een soort referentie
gebruikt worden om de geschiktheid van andere locaties in het gebied beter in te schatten.
De data van de drie meetlocaties laten met enige voorzichtigheid toe te concluderen dat er,
mits het uitvoeren van een verschralingsbeheer1 en het bewaken/herstellen van een goede
grondwaterkwaliteit, ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor het habitattype. Zekerheid

1

maaien met afvoer van het maaisel
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daarover is er actueel niet, gezien er geen kennis is over de beschikbare hoeveelheden fosfor
in het gebied.
De ontwikkelingskansen zijn het grootst op plaatsen die volgens de ecohydrologische studie
van Haskoning (2006) op het hydrologisch vlak potentie hebben voor schraalgrasland
(dottergrasland of blauwgrasland) en waar actueel relictsoorten voorkomen. Vermoedelijk
voldoen dergelijke locaties ook beter aan de hydrochemische en bodemchemische
randvoorwaarden van 6410_mo. Ook indien deze locaties na het verlaten van het
hooilandbeheer beplant werden met populier, kunnen ze potenties bezitten. Dat komt omdat
dergelijke locaties waarschijnlijk niet actief bemest werden en worden. Plaatsen die met
vervuild oppervlaktewater overstroomd werden, hebben een verminderde potentie. Op de
impact van overstromingen wordt in een volgend punt dieper ingegaan.
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Tabel 6 Toetsing van de abiotiek van drie meetlocaties in het Dunbergbroek aan de standplaatsvereisten
van 6410
meetpunt
Variabele

DUNP002

in bereik
6410_mo

6410_ve

meetpunt
DUNP003

in bereik
6410_mo

meetpunt

in bereik

6410_ve

DUNP004

6410_mo

6410_ve

Grondwaterregime
GG (cm boven
maaiveld)
GLG (cm boven
maaiveld)

GHG (cm boven
maaiveld)

GVG (cm boven
maaiveld)

Geleidbaarheid
(µS/cm)

-22

ok

ok

-11

ok

ok

-10

ok

ok

-45

ok

ok

-30

ok

ok

-24

ok

ok

-9

ok

ok

-2

ok

ok

-2

ok

ok

-18

ok

<

-7

ok

ok

-8

ok

ok

280

ok

ok

440

ok

ok

330

ok

ok

Grondwaterchemie
pH

6,0

ok

ok

6,2

ok

ok

6,7

ok

ok

HCO3 (mg/l)

130

ok

ok

260

ok

ok

120

ok

ok

PO4-P (mg P/l)

0,16

>

>

0,24

>

>

0,05

ok

ok

NO3-N (mg N/l

0,05

ok

ok

0,05

ok

ok

0,05

ok

ok

NO2-N(mg N/l)

0,005

ok

ok

0,005

ok

ok

0,005

ok

ok

NH4-N(mg N/l)

0,67

>

>

0,67

>

>

0,33

ok

ok

SO4 (mg/l)

50

ok

ok

50

ok

ok

45

ok

ok

Cl (mg/l)

18

ok

ok

18

ok

ok

20

ok

ok

Na (mg/l)

8,6

ok

ok

16

ok

ok

11

ok

ok

K (mg/l)

1,3

ok

ok

0,5

ok

ok

1,8

ok

ok

Ca (mg/l)

44

ok

>

74

ok

>

53

ok

>

Mg (mg/l)

3,1

ok

ok

5

ok

ok

3,7

ok

ok

Fe (mg/l)

21

ok

ok

42

>

ok

9,2

ok

ok

IR

81

ok

ok

88

ok

ok

83

ok

ok

Bodemchemie
org. C(%)

12

ok

ok

17

>

ok

17

>

ok

CaCO3 (%)

0,97

ok

ok

0,91

ok

ok

1,0

ok

>

uitwisselbaar
Ca (cmol+/kg)

20

ok

>

21

ok

>

24

ok

>

uitwisselbaar K
(cmol+/kg)

1,0

ok

ok

0,88

ok

ok

0,86

ok

ok

uitwisselbaar
Mg (cmol+/kg)

0,93

ok

ok

1,8

>

>

2,0

>

>

uitwisselbaar
Na (cmol+/kg)

0,66

>

>

0,74

>

>

0,51

>

ok

uitw. kationen
(cmol+/kg)

26

ok

>

28

ok

>

28

ok

>

N-totaal (%)

1,1

>

>

1,3

>

>

1,5

>

>

P-totaal (mg/kg) 760

>

ok

860

>

ok

1000

>

ok

pH-H2O

5,8

ok

ok

5,8

ok

ok

6,2

ok

ok

pH-KCl

4,9

ok

ok

5,0

ok

ok

5,4

ok

>

C/N

11

ok

ok

13

ok

ok

12

ok

ok
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Kan het Natura 2000 habitattype 6410
ontwikkeld worden indien het gebied een GOG
wordt en er regelmatig overstromingen zullen
voorkomen?

Overstroming met oppervlaktewater kan de vegetatie en de fauna op een aantal manieren
beïnvloeden. In de eerste plaats is er sprake van fysieke beïnvloeding. Organismen kunnen
verdrinken, door de stroming worden meegevoerd of bedekt raken met aangevoerd zand en
slib. Daarnaast worden met het water tal van stoffen aangevoerd die de aanwezige
organismen direct of indirect beïnvloeden (Runhaar et al., 2004). De verschillende processen
die bepalend kunnen zijn voor de effecten van overstromingen op de soortensamenstelling
van een ecosysteem, worden samengevat weergegeven in figuur 5.

Figuur 5 Processen die bepalend kunnen zijn voor het
soortensamenstelling van ecosystemen (Runhaar et al., 2004)

effect

van

overstromingen

op

de

Het habitattype 6410 wordt normaal niet geassocieerd met overstromingen, tenzij in zeer
beperkte mate in de winter op bijzonder natte sites (Wheeler et al., 2004). Het grondwater
mag in de winter tot het maaiveld reiken, maar (langdurige) overstromingen kunnen nefast
zijn voor een aantal karakteristieke soorten van blauwgrasland (Zwaenepoel et al., 2002,
Aggenbach & Jalink (ongepubliceerd werk)). Op zich verdraagt het habitattype dus wel enige
overstroming, maar alleen buiten het groeiseizoen en dan louter t.a.v. het aspect inundatie
(= het onder water komen te staan) en de aanvoer van basen en bicarbonaat. T.a.v. de
aanvoer van nutriënten is het habitattype juist zeer gevoelig. Blauwgraslanden hebben hun
soortenrijkdom o.a. te danken aan de nutriëntenarme, voornamelijk P-gelimiteerde situaties
waarin ze voorkomen (o.a. van der Hoek et al., 2004).
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De kwaliteit van het water (nutriënten, sedimentlast), de duur en de frequentie van de
overstroming zijn daarom factoren die in beschouwing moeten genomen worden bij een
effectbeoordeling.
De Nocker et al. (2007) maakten een uitgebreide literatuurstudie over de invloed van
waterberging op vegetaties. Ze typeren 6410_mo als zeer gevoelig voor eutrofiëring en dus
voor overstromingen met nutriënten- en sedimentrijk oppervlaktewater. Van 6410_ve wordt
vermeld dat de standplaats wordt gekenmerkt door een systeem van ondiepe kwel en
meestal tijdens de winter, tot zelfs in het voorjaar, onder water staat. Deze studie geeft een
vrij
gedetailleerd
overzicht
van
gevoeligheden/toleranties
t.a.v.
uiteenlopende
overstromingsregimes (tabel 8 en tabel 7):




6410_mo en 6410_ve verdragen geen overstroming met nutriënten- en/of
sedimentrijk water.
Winterse inundaties worden getolereerd indien het water nutriënt- en sedimentarm is
en de waterdiepte beperkt.
Overstromingen tijdens het groeiseizoen worden veel minder goed getolereerd, zelfs
al is het water van goede kwaliteit. Een zomerse overstroming is nadelig voor de dan
noodzakelijke doorluchting van de wortelzone.

Actueel zijn er ons in Vlaanderen geen locaties van blauwgrasland in een gunstige staat van
instandhouding bekend die met oppervlaktewater overstromen. Door de hoge eisen die beide
subtypen stellen aan de waterkwaliteit, kunnen ze enkel duurzaam voorkomen in gebieden
die ofwel niet overstromen ofwel enkel overstromen met gebiedseigen en nutriëntenarm
water. Dit geldt in nog sterkere mate voor sites waar men het type wil herstellen en op een
verschralingsbeheer aangewezen is. Het behoud, de ontwikkeling of het herstel van
habitattype 6410 is daarom niet verenigbaar met een GOG.
Actueel overschrijden de nutriëntengehalten (gemiddelde en 90-percentielwaarden van NH4,
NO3, NO2 en PO4) in de Winge het totaal bereik van 6410_mo en 6410_ve (bron:
wintermetingen meetpunt 406250, VMM). Vermoedelijk is het water ook te zwaar belast met
sedimenten (bv. tot 160 mg zwevende stof/l op hetzelfde meetpunt op 02/2015).
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Tabel 7 Combineerbaarheid van waterberging (aspect verdrinking) met de aanwezigheid van de
habitattypen 6410 en 6510, naar De Nocker et al. (2007), kwantificering van de frequentie naar Runhaar
et al., (2004)
Periode

Frequentie

Duur (dag)

weinig
(minder dan
eens in de 50
jaar)

<14

onregelmatig
(eens in de
11-50 jaar)

>14

<14

>14

Winter
regelmatig
(eens in de 310 jaar)

frequent
(meerdere
malen per jaar
tot 2-jaarlijks)

weinig
(minder dan
eens in de 50
jaar)

onregelmatig
(eens in de
11-50 jaar)

<14

>14

<14

>14

<14

>14

<14

>14

Zomer
regelmatig
(eens in de 310 jaar)

frequent
(meerdere
malen per jaar
tot 2-jaarlijks)
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<14

>14

<14

>14

Diepte (cm)

6410_ve

6410_mo

6510_hus/hua

6510_hu

<20

3

3

20 < x < 50

3

3

>50

3

3

<20

3

3

20 < x < 50

3

3

>50

3

3

<20

3

3

20 < x < 50

3

3

>50

3

2

<20

3

3

20 < x < 50

3

3

>50

3

2

<20

3

3

20 < x < 50

3

2

>50

3

2

<20

2

3

20 < x < 50

2

2

>50

2

1

<20

3

3

20 < x < 50

3

2

>50

3

2

<20

2

3

20 < x < 50

2

2

>50

1

1

<20

3

2

20 < x < 50

2

2

>50

2

2

<20

2

2

20 < x < 50

1

1

>50

1

1

<20

2

2

20 < x < 50

2

2

>50

1

1

<20

1

2

20 < x < 50

1

2

>50

0

1

<20

1

2

20 < x < 50

1

1

>50

0

0

<20

0

1

20 < x < 50

0

0

>50

0

0

<20

0

1

20 < x < 50

0

0

>50

0

0

<20

0

0

20 < x < 50

0

0

>50

0

0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0

3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
0
3
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
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Scores:
0

niet combineerbaar

het vegetatietype kan niet blijven bestaan en wordt vervangen door een ander type

1

slecht combineerbaar

enkel een rompgemeenschap van het vegetatietype in kwestie kan aanwezig blijven

2

matig combineerbaar

de meest gevoelige soorten van het vegetatietype in kwestie verdwijnen

3

goed combineerbaar

het vegetatietype in kwestie ondervindt geen significante effecten

Tabel 8 Combineerbaarheid van waterberging (aspecten eutrofiëring en alkalinisering) met de
aanwezigheid van de habitattypen 6230_hmo, 6410, 6510 en 91E0_va (naar De Nocker et al., 2007)
Natuurtype (habitatcode)

Overstroming met nutriëntenarm
gebufferd water

Overstroming met nutriëntenrijk
gebufferd water

vochtig heischraal grasland (6230_hmo)

1

0

veldrus-associatie (6410_ve)

2

0

vochtige
venige
graslanden
met
biezenknoppen
en
pijpenstrootje
(6410_mo)

2

0

verbond van grote vossenstaart
6510_hus en 6510_hua)

2

1

glanshaververbond (6510_hu)

2

1

beekbegeleidend
essen-iepenbos
(91E0_veb)

2

0

(deels

vogelkers-essenbos en
(Pruno-Fraxinetum)

Scores:
2

kan optimaal voorkomen bij overstroming met dit watertype

1

kan overstroming met dit watertype tolereren

0

niet tolerant voor overstroming met dit watertype

6

Kan het aanwezige Natura 2000 habitattype
91E0 met goed ontwikkelde voorjaarsaspecten
behouden blijven indien het gebied een GOG
wordt en er regelmatig overstromingen zullen
voorkomen?

In het deelgebied ‘Beneden-Winge’ komen actueel alluviale bossen met een rijke
voorjaarsflora voor. Deze bossen worden gerekend tot het habitattype 91E0, subtype
91E0_veb beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos (Pruno-Fraxinetum)
Alluviale bossen verdragen in zekere mate overstromingen. Volgens De Nocker et al. (2007)
zijn voor 91E0_veb gedurende de winter t.a.v. verdrinking geen nadelige effecten van
overstromingen te verwachten. Overstromingen tijdens de vegetatieperiode worden enkel
getolereerd indien ze zeldzaam zijn (minder dan 1 overstroming per 10 jaar) en van korte
duur (tabel 9).
Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater is van belang. Nutriënten- en sedimentrijk water
is nadelig voor het behoud van het subtype (tabel 8).
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Het behoud van dit bostype in een gunstige staat binnen een GOG is om deze redenen
weinig waarschijnlijk.
Tabel 9 Combineerbaarheid van waterberging (aspect verdrinking) voor het habitattype 91E0_veb (* =
onzekere waarden), naar Runhaar et al. (2004) en De Nocker et al. (2007)
Periode

Duur

kort
<2 weken

winter
(nov-mrt)

lang
>2 weken

kort
<2 weken

zomer
(april-okt)

lang
>2 weken

Frequentie

Diepte

Gevoeligheid

incidenteel
(1 x per 25-50 jaar)

< 0,5 m

3

> 0,5 m

3

onregelmatig
(1 x per 11-25 jaar)

< 0,5 m

3

> 0,5 m

3

regelmatig
(1 x per 2-10 jaar)

< 0,5 m

3

> 0,5 m

3

frequent
(> 1 x per 2 jaar)

< 0,5 m

3

> 0,5 m

3

incidenteel
(1 x per 25-50 jaar)

< 0,5 m

3

> 0,5 m

3

onregelmatig
(1 x per 11-25 jaar)

< 0,5 m

3

> 0,5 m

3

regelmatig
(1 x per 2-10 jaar)

< 0,5 m

3

> 0,5 m

3

frequent
(> 1 x per 2 jaar)

< 0,5 m

3

> 0,5 m

3

incidenteel
1 x per 25-50 jaar)

< 0,5 m

3

> 0,5 m

3

onregelmatig
(1 x per 11-25 jaar)

< 0,5 m

3

> 0,5 m

3

regelmatig
(1 x per 2-10 jaar)

< 0,5 m

3

> 0,5 m

2*

frequent
(> 1 x per 2 jaar)

< 0,5 m

2*

> 0,5 m

1

incidenteel
(1 x per 25-50 jaar)

< 0,5 m

2

> 0,5 m

0

onregelmatig
(1 x per 11-25 jaar)

< 0,5 m

2*

> 0,5 m

0

regelmatig
(1 x per 2-10 jaar)

< 0,5 m

1

> 0,5 m

0

frequent
(> 1 x per 2 jaar)

< 0,5 m

1*

> 0,5 m

0

Scores:
0

niet combineerbaar

1

slecht combineerbaar

2

matig combineerbaar

3

goed combineerbaar
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7

Kunnen de Natura 2000 habitattypes 6230_hmo
en 6510 behouden blijven en/of ontwikkeld
worden indien het gebied als GOG wordt
ingericht?

Vochtige heischrale graslanden (6230_hmo) vereisen o.a. een zwak gebufferd en (zeer)
voedselarm milieu (arm aan N en P). Het habitattype staat onder invloed van (zeer) lokaal
en dus matig met mineralen aangerijkt grondwater. Daarom komt het nagenoeg alleen voor
in de bovenloop en in de rand van de middenloop van beekvalleien (o.a. Bobbink et al.,
2007; Ceulemans, 2013). In de centrale delen van beekvalleien die onder invloed staan van
oppervlaktewater, is het habitattype zo goed als afwezig.
In Dunbergbroek is vochtig heischraal grasland actueel afwezig. Door de (van nature) te
hoge trofiegraad en mineralenrijkdom zijn er ook geen ontwikkelingskansen. De inrichting als
GOG zal hier niets aan wijzigen.
Het habitattype 6510 omvat verschillende subtypen die alle specifieke voorwaarden stellen
t.a.v. overstromingen. Het habitattype verdraagt volgens De Nocker et al. (2007) beter een
overstroming met licht nutriëntenrijk water dan blauwgrasland (tabel 8). INBO-metingen
kunnen deze stelling echter niet bevestigen. Volgens deze metingen zijn de
nutriëntenconcentraties op standplaatsen van 6510 en 6410_ve vergelijkbaar (tabel 10). Bij
overstroming bestaat er niet alleen een risico op eutrofiëring door extern aangevoerde
stikstof en fosfor. Door overstroming, vooral met sulfaatrijk water, kan uit de bodem het aan
ijzer gebonden fosfaat beschikbaar komen (= interne eutrofiëring) (o.a. Smolders et al.,
2006).
Het relatief droge subtype (6510_hu) verdraagt in vergelijking met 6410 minder goed
overstromingen. Beide verdragen praktisch geen overstromingen in het vegetatieseizoen,
maar 6510_hu is gevoeliger dan 6410_mo voor overstromingen buiten het vegetatieseizoen
(tabel 7). Frequente overstromingen leiden op zijn minst tot kwaliteitsverlies en heel
waarschijnlijk tot het verdwijnen van het drogere subtype.
De relatief vochtigere subtypen (type met grote pimpernel (6510_hus) en type met
weidekervel (6510_hua)) verdragen beter overstromingen dan 6410 (tabel 7). Vooral in de
winterperiode tolereren deze types frequente overstromingen. Op lichte bodemtexturen
kunnen overstromingen nodig zijn om de natuurlijke uitloging van mineralen aan te vullen.
Op zwaardere texturen, zoals in het Dunbergbroek, is dat geen vereiste. Overstromingen
tijdens de groeiperiode zijn nadelig en worden hooguit verdragen bij overstromingsregimes
met grote retourperioden.
Het behoud of de ontwikkeling van habitattype 6510 in een GOG is om deze redenen weinig
waarschijnlijk.
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Tabel 10 Standplaats 6510 - bodemchemie
Habitattype

Bodemvariabele

Totaal bereik
bron: INBO-data

6510_hu

6510_hua

6510_hus

8

N-Kjeldahl
(≈ organisch)

0,21 - 0,50 %

N_NH4

4,6 - 21 mg N/kg

N_tot

0,2 - 0,49 %

C/N

9,8 - 15

P_Olsen
(≈beschikbaar P)

3,9 - 18 mg P/kg

P_tot

370 - 1000 mg/kg

N-Kjeldahl
(≈ organisch)

0,25 - 0,84 %

N_NH4

6,2 - 25 mg N/kg

N_tot

0,25 - 0,76 %

C/N

12 - 14

P_Olsen
(≈beschikbaar P)

6,1 - 21 mg P/kg

P_tot

490 - 1300 mg/kg

N-Kjeldahl
(≈ organisch)

0,2 - 0,50 %

N_NH4

4,3 - 21 mg N/kg

N_tot

0,23 - 0,53 %

C/N

12 - 15

P_Olsen
(≈beschikbaar P)

4,9 - 16 mg P/kg

P_tot

410 - 1100 mg/kg

Welke elementen moeten in beschouwing
genomen worden om de impact van
overstromingen op de Natura 2000 vegetaties in
te schatten?

Bij een effectbeoordeling van een overstroming moeten meerdere elementen in beschouwing
genomen worden (zie ook hoger, bv. figuur 5).
Sommige factoren hebben betrekking op kwantitatieve aspecten van een overstroming. De
frequentie (retourperiode), de duur en de diepte van de overstroming zijn hierbij belangrijke
elementen.
Daarnaast moeten ook kwalitatieve aspecten onderzocht worden. De periode (binnen of
buiten het groeiseizoen), de nutriëntenbelasting, de sedimentlast en de sulfaatconcentratie
hebben een grote impact.
Daarenboven zijn er ook gebiedseigenschappen die de gevoeligheid voor overstromingen
mee bepalen. De diepte van de grondwatertafel, de bodemtextuur en het ijzer- en
fosforgehalte in de bodem zijn hierbij de belangrijkste. Ook met het beheer moet rekening
gehouden worden.
Het inschatten van het effect van overstromingen is complex omdat er tussen al deze
factoren interacties kunnen optreden. Zo kan eenzelfde vegetatie op een bodem met een
ondiepe grondwatertafel anders reageren op een overstroming, dan op een bodem met een
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diepe grondwatertafel. Overstromingen kunnen
grondwaterniveau en op het gevoerde beheer.

ook

een

impact

hebben

op

het

Voor een uitgebreide bespreking van mogelijke effecten verwijzen we naar De Becker & De
Bie (2013), Runhaar et al. (2004) en De Nocker et al. (2007).

9

Betekent de aanwezigheid van de Natura 2000
habitattypes 6410 (historisch en/of actueel) en
91E0 (met goed ontwikkelde
voorjaarsaspecten), dat dit gebied nooit een
frequent overstroomd overstromingsgebied van
de Winge was?

De habitattypes 6410_mo, 6410_ve en 91E0_va verdragen enkel een regime van frequente
overstromingen indien deze uitsluitend tijdens de winter plaatsvinden en de waterkwaliteit
uitstekend is (nutriënten- en sedimentarm water). Voor 6410_mo moeten ze bovendien van
korte duur zijn en enkel ondiep. 6510_hu verdraagt eigenlijk geen overstromingen. Zijn deze
habitattypen aanwezig, dan kan hieruit afgeleid worden dat de overstromingsfrequentie
ofwel lager was ofwel aan deze vereisten voldaan werd/wordt. De historische vegetatiekaart
toont een vrij omvangrijke en aaneengesloten gebied met (schraal)graslanden (Dethioux,
1960).
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Conclusie
1. Was het Natura 2000 habitattype 6410 historisch aanwezig in het Dunbergbroek?
Diverse historische bronnen maken gewag van de aanwezigheid in Dunbergbroek van
soorten die actueel als typisch voor habitattype 6410 doorgaan. Sommige van die bronnen
hebben betrekking op percelen binnen de voorgestelde GOG perimeter.
2. Zijn de actueel aanwezige graslandvegetaties met kleine zeggen en kleine
valeriaan te beschouwen als relicten van het Natura 2000 habitattype 6410?
Kleine valeriaan en kleine zeggen zijn geen exclusieve kensoorten voor 6410. Kleine
valeriaan heeft er wel zijn optimum. Ons baserend op het geheel van de door ons gekende
gegevens, zouden we het huidige perceel met kleine valeriaan eerder typeren als een
dotterbloemgrasland met kleine zeggenelementen in de sloten. Een aangrenzend perceel net
buiten de GOG-perimeter biedt, op basis van relatief recente waarnemingen van betere
kensoorten, wel potenties tot het herbergen van blauwgraslandrelicten. Een gericht
terreinbezoek in het optimale vegetatieseizoen is aangewezen om hierover uitsluitsel te
geven.
3. Is het mogelijk om het Natura 2000 habitattype 6410 te ontwikkelen in het
Dunbergbroek/Wingevallei?
Voor het bepalen van de abiotische toestand van het gebied beschikken we actueel over drie
meetpunten. Deze zijn alle gelegen op hetzelfde perceel. Het is moeilijk te bepalen in
hoeverre de meetpunten illustratief zijn voor een ruimer gebied. Vermoedelijk zijn de
bevindingen over de hydrochemie ruimer toepasbaar dan de bodemchemische. De
meetresultaten kunnen mogelijk wel gebruikt worden om de geschiktheid van andere locaties
in het gebied beter in te schatten.
De drie meetpunten voldoen aan de vereisten van habitattype 6410 t.a.v het
grondwaterpeilregime. Het gehalte stikstof en fosfor in het grondwater en de bodem lag wel
licht hoger dan het bereik van dit habitattype. Globaal genomen voldoen de drie meetpunten
meer aan de vereisten van het subtype 6410_mo, dan aan deze van het subtype 6410_ve.
Of er andere locaties voorkomen die aan alle standplaatsvereisten van habitattype 6410
voldoen, kan actueel niet met zekerheid bepaald worden. De meetresultaten laten wel met
enige voorzichtigheid toe te concluderen dat er, mits het uitvoeren van een
verschralingsbeheer en het bewaken/herstellen van een goede grondwaterkwaliteit,
ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor het habitattype.
4. Kan het Natura 2000 habitattype 6410 ontwikkeld worden indien het gebied een
GOG wordt en er regelmatig overstromingen zullen voorkomen?
Beide subtypen van 6410 verdragen enkel inundaties in de winterperiode met gebiedseigen
en nutriëntenarm grondwater. Dit geldt in nog sterkere mate voor sites waar men het type
wenst te herstellen en men op een verschralingsbeheer aangewezen is. Een GOG, waar
gedurende het jaar regelmatig overstromingen met nutriënt- en sedimentrijk water (cfr. de
actuele waterkwaliteit Winge) kunnen voorkomen, zal daarom niet verenigbaar zijn met het
behoud, het herstel of de uitbreiding van habitattype 6410.
5. Kan het aanwezige Natura 2000 habitattype 91E0 met goed ontwikkelde
voorjaarsaspecten behouden blijven indien het gebied een GOG wordt en er
regelmatig overstromingen zullen voorkomen?
Alluviaal bos met een rijke voorjaarsflora (= habitattype 91E0_veb) verdraagt enkel
inundaties in de winterperiode met gebiedseigen en zuiver grondwater. Een GOG, waar
gedurende het jaar regelmatig overstromingen met nutriënt- en sedimentrijk water kunnen
voorkomen, zal daarom niet verenigbaar zijn met het behoud van dit habitattype.
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6. Kunnen de Natura 2000 habitattypes 6230_hmo en 6510 behouden blijven en/of
ontwikkeld worden indien het gebied als GOG wordt ingericht?
Vochtig heischraal grasland (= habitattype 6230_hmo) en laaggelegen schraal hooiland (=
habitattype 6510) verdragen enkel inundaties in de winterperiode met gebiedseigen en
zuiver grondwater. Een GOG, waar gedurende het jaar regelmatig overstromingen met
nutriënt- en sedimentrijk water kunnen voorkomen, zal daarom niet verenigbaar zijn met het
behoud of de ontwikkeling van deze habitattypes. Het is twijfelachtig of habitattype
6230_hmo in dit deel van de vallei zich ooit zal kunnen ontwikkelen, omdat het type meer
gebonden is aan bovenstroomse valleien en/of valleiranden.
7. Welke elementen moeten in beschouwing genomen worden om de impact van
overstromingen op de Natura 2000 vegetaties in te schatten?
Een overstroming kan op verschillende wijzen ingrijpen op de vegetatieontwikkeling. De
soortensamenstelling van een vegetatie kan wijzigen door verdrinking, vergiftiging (door de
vorming van toxische stoffen in zuurstofloos milieu) en door de aanrijking met
voedingsstoffen (eutrofiëring), mineralen en zouten. Er zijn daarom tal van elementen waar
bij een effectbeoordeling rekening mee moet gehouden worden.
Op kwantitatief vlak zijn de frequentie (retourperiode), de duur en de waterdiepte van de
overstroming essentiële elementen. Op kwalitatief vlak moet de aanvoer van
voedingsstoffen, sulfaten en sediment gekwantificeerd worden.
Er zijn daarnaast ook gebiedseigenschappen die de gevoeligheid voor overstromingen mee
bepalen. De diepte van de grondwatertafel, de bodemtextuur en het ijzer- en fosforgehalte in
de bodem zijn hierbij de belangrijkste. Ook het beheer heeft een weerslag op de effecten van
overstromingen.
Al deze elementen maken het beoordelen van overstromingen vrij complex. Er is wel
overzichtsliteratuur beschikbaar: De Becker & De Bie (2013), Runhaar et al. (2004), De
Nocker et al. (2007).
8. Betekent de aanwezigheid van de Natura 2000 habitatytypes 6410 (historisch
en/of actueel) en 91E0 (met goed ontwikkelde voorjaarsaspecten), dat dit gebied
nooit een frequent overstroomd overstromingsgebied van de Winge was?
De habitattypes 6410_mo, 6410_ve en 91E0_va verdragen enkel een regime van frequente
overstromingen indien deze uitsluitend tijdens de winter plaatsvinden en de waterkwaliteit
uitstekend is (nutriënten- en sedimentarm water). Voor 6410_mo moeten ze bovendien van
korte duur zijn en enkel ondiep. 6510_hu verdraagt eigenlijk geen overstromingen. Zijn deze
habitattypen aanwezig, dan kan hieruit afgeleid worden dat de overstromingsfrequentie
ofwel lager was ofwel aan deze vereisten voldaan werd/wordt. De historische vegetatiekaart
toont een vrij omvangrijke en aaneengesloten gebied met (schraal)graslanden.
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