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ONDERZOEK NAAR DE ABIOTISCHE STANDPLAATSVEREISTEN VAN VERSCHILLENDE
BEEKBEGELEIDENDE ALNO-PADION & ALNION INCANAE-GEMEENSCHAPPEN.
Niet-Technische Samenvatting
“Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae en
Salicion albae)” is één van de acht prioritaire habitattypes in het kader van de habitatrichtlijn
van de Europese Unie (Natura 2000 code 91E0). De term Alno-Padion zoals die in de
habitatrichtlijn gebruikt wordt, moet ruim worden geïnterpreteerd. Het gaat daarbij meer
bepaald over natte (echte) broekbossen, zoals Oligotroof Elzen-Berkenbroekbos, Mesotroof
Elzenbroekbos en Ruigte Elzenbroekbos, en vochtige bossen zoals Elzen-Vogelkersenbos,
Eiken-Haagbeukenbos en Elzen-Essenbossen. De kwaliteit en de toekomstige ontwikkeling
van het prioritaire habitattype worden ernstig bedreigd. Bescherming, optimaliseren van
standplaats en areaaltoename is wenselijk in welbepaalde beekdalen en valleien. Hoewel er
over de standplaatsvereisten van deze bossen in algemene termen al een en ander bekend
is, blijven er grote kennislacunes in Vlaanderen, vooral betreffende kwantitatieve informatie.
Die kennis is nochtans onontbeerlijk voor het nemen van verantwoorde en onderbouwde
beslissingen aangaande beheer, restauratie en inschatten van ontwikkelingskansen van
deze bostypes in bestaande of af te lijnen reservaatperimeters.
De doelstelling van dit onderzoeksproject bestaat erin om voor Vlaanderen en meer specifiek
voor de provincie Oost-Vlaanderen, een zicht te krijgen op de standplaatseisen van
beekbegeleidende bossen van de Elzen-Vogelkersverbonden en Elzenverbonden, en deze
inzichten te vertalen naar een instrument dat bij beslissingen over natuurdoelen, inrichting
van natuurgebieden of hun beheer kan worden ingezet.
Om de standplaatseisen van beekbegeleidende bossen te onderzoeken zijn gecombineerde
gegevens nodig van de standplaatskenmerken en het voorkomen van het bostype en hun
typische plantensoorten. De gecombineerde standplaats- en vegetatiegegevens laten toe
kwantitatieve relaties op te stellen tussen de standplaatseisen en het voorkomen van de
bostypes. Dit leidt tot een beslisinstrument dat in staat is om de kansen op voorkomen van
die verschillende bostypes te beoordelen. De gevonden relaties laten toe om in verstoorde,
minder goed ontwikkelde bossen of in huidig landbouwgebied de mogelijkheden voor de
ontwikkeling van de bestudeerde bostypes na te gaan. Het betreft hier enkel om kansen
zoals die bepaald worden door de abiotische omgeving.
In referentiegebieden, waar goed ontwikkelde beekbegeleidende bostypes voorkomen,
worden de basisgegevens verzameld voor het opstellen van de standplaatseisen van de
bestudeerde bostypes. Het betreft in totaal 30 gebieden met 122 meetpunten. Uit de
bestaande literatuur blijkt dat de voornaamste standplaatsfactoren voor beekbegeleidende
bossen te maken hebben bodemtextuur, bodemchemie, grondwatersamenstelling en
grondwaterstanden. Voor alle meetpunten in de referentiegebieden worden deze abiotische
data gekoppeld aan vegetatieopnames en ze vormen samen de basisgegevens waarmede
de determinerende standplaatskenmerken worden bepaald.
De vegetatieopnamen, in totaal 172, worden met een aantal statistische technieken
geanalyseerd die erg veel toegepast worden in vegetatiekunde. Vijf min of meer ‘zuivere’
bostypen worden onderscheiden. Ze sluiten aan bij de typologie beekbegeleidende bostypes
binnen de verbonden Alno-Padion en Alnion die hier worden onderzocht: namelijk
Berkenbroekbos, Goudveil-Essenbos, Vogelkers-Essenbos, Mesotroof Elzenbroekbos en
Ruigte Elzenbroekbos. De verschillende bostypes worden in het rapport zowel wat betreft
vegetatiekundige aspecten als hun verspreiding uitvoerig besproken.
De bostypes uit de Elzen-Vogelkers- en Elzenverbonden groeien op vochtige tot zeer natte
plaatsen. Het gemiddelde grondwater ligt in deze studie niet dieper dan 1 meter onder
maaiveld en de laagste grondwaterstand niet dieper dan 1.6 meter. De gemiddelde
grondwaterstand en andere grondwaterkarakteristieken verschillen weinig over de bostypes.
Onderzoek naar de abiotische standplaatsvereisten van verschillende beekbegeleidende Alno-Padion
& Alnion incanae-gemeenschappen
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Het Ruigte Elzenbroekbos kan van de andere bostypes worden onderscheiden, maar dan
enkel op basis van de diepere ligging van de laagste grondwaterstanden en de grotere
grondwaterschommeling.
De standplaatsen van de meeste bostypes worden gekenmerkt door grondwater dat sterk is
aangerijkt met ionen, die uit de watervoerende geologische laag werden opgelost. Ze zijn
moeilijk van elkaar te onderscheiden. Het Berkenbroekbos echter groeit preferentieel op
plaatsen met grondwater dat duidelijk mineraalarmer is. Het Mesotroof Elzenbroekbos komt
preferentieel voor op plaatsen met een iets lagere bicarbonaat- en magnesium concentratie
en positioneert zich tussen beide uitersten.
Vogelkers-Essenbos groeit vooral op minerale bodems (leem), terwijl het Berkenbroekbos
dat voor een groot aandeel organische bodems (veen) heeft. Bij de andere bostypes zijn
organische en minerale bodems ongeveer in evenwicht. Er is een significant verschil in het
percentage organisch materiaal tussen een aantal bostypes, maar door de grote overlap is
deze informatie niet praktisch bruikbaar in een model. Het belangrijkste differentiërende
bodemkenmerk is de zuurgraad. De pH laat toe een onderscheid te maken tussen enerzijds
Ruigte Elzenbroekbos, Vogelkers-Essenbos en Goudveil-Essenbos die ongeveer een
vergelijkbare mediaan bodem-pH hebben, en het Mesotroof Elzenbroekbos en het
Berkenbroekbos die een pH hebben met respectievelijk 1 en 2 eenheden lager.
De bijzonder sterke relatie tussen de geologische ondergrond, vooral het Lid van Aalbeke
(zware klei) en het Lid van Merelbeke (klei), en het voorkomen van bronbossen van het type
Goudveil-Essenbos laat toe om de potenties van dit bostype op basis van de
landschappelijke positie in te schatten .
De vier scheidende kenmerken - landschappelijke positie, mineraalrijkdom van het
grondwater, zuurgraad van de bodem en grondwaterschommeling – worden gebruikt in een
beslisschema om de potenties voor vochtige en natte bossen te verkennen. Statistische
analyses bevestigen het belang van deze kenmerken. Het model krijgt de naam ValleiBos
1.0, een prototype
De wijze waarop ValleiBos 1.0 kan en moet gebruikt worden om de mogelijkheden voor
beekbegeleidende bossen in te schatten wordt gedemonstreerd in een aantal.
toepassingsgebieden: Vlassenbroekse Polder, Bos t’Ename, Nuchten, Stropersbos en
Trimpontbos. Het model is enkel bruikbaar op plaatsen die voldoende vochtig zijn. Het
gemiddelde grondwaterpeil moet minder dan 1 meter diep liggen en het grondwater moet
nutriëntarm zijn. Indien hieraan niet voldaan is, dan kan met ValleiBos 1.0 geen uitspraak
worden gedaan over de mogelijkheden voor bosontwikkeling. In het toepassingsgebied moet
informatie beschikbaar zijn over de vier standplaatskenmerken. ValleiBos 1.0 geeft dan aan
welk bostype er op basis van de bodemkundige en hydrologische randvoorwaarden kan
voorkomen. Dit houdt niet in dat het ook effectief zal voorkomen en of het goed ontwikkeld
zal zijn. Dit is namelijk afhankelijk van een reeks andere processen vooral biotisch van aard
te maken zoals de nabije aanwezigheid of verspreidingsmogelijkheden van soorten, maar
ook van de historiek en het beheer van het gebied.
De functie van ValleiBos1.0 is dus om op een uniforme wijze met een vooropgestelde
methodiek de standplaatsen te screenen en te klasseren op basis van een aantal relevante
kenmerken. De standplaatsen worden geklasseerd ten opzichte van de optimale combinaties
van standplaatskenmerken van goed ontwikkelde, beekbegeleidende bostypes. Het vormt
een eerste stap in de verkenning van de mogelijkheden en er kan uit afgeleid worden of
aanpassingen aan de standplaats nodig zijn om bepaalde bostypes te ontwikkelen. Het
model legt de noodzakelijke basis voor een tweede stap, die moet bestaan uit een kritische
evaluatie en interpretatie van deze resultaten, waarbij nog andere elementen dan abiotische
karakteristieken aan bod kunnen komen: het expertoordeel van de bosecoloog.
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ONDERZOEK NAAR DE ABIOTISCHE STANDPLAATSVEREISTEN VAN VERSCHILLENDE
BEEKBEGELEIDENDE ALNO-PADION & ALNION INCANAE-GEMEENSCHAPPEN.
Samenvatting
1. Inleiding
“Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae en
Salicion albae)” is één van de acht prioritaire habitattypes in het kader van de habitatrichtlijn
van de Europese Unie (Natura 2000 code 91E0). De term Alno-Padion zoals die in de
habitatrichtlijn gebruikt wordt, moet ruim worden geïnterpreteerd. Het gaat over natte (echte)
broekbossen zoals Oligotroof Elzen-Berkenbroekbos (Sphagno-Alnetum), Mesotroof
Elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum) en Eutroof of Ruigte Elzenbroekbos
(Macrophorbio-Alnetum), en vochtige bossen zoals Elzen-Vogelkersenbos (Alno-Padion),
Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) en Elzen-Essenbossen (Carici-remotaeFraxinetum).
De kwaliteit en de toekomstige ontwikkeling van het prioritaire habitattype “Alluviale bossen
met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior” worden ernstig bedreigd. Bescherming,
optimaliseren van standplaats en areaaltoename is wenselijk in bepaalde beekdalen en
valleien. Hoewel er over de standplaatsvereisten van deze bossen in algemene termen al
een en ander bekend is, blijven er grote kennislacunes in Vlaanderen, voornamelijk als het
gaat om kwantitatieve informatie. Die kennis is nochtans nodig voor het nemen van
verantwoorde en onderbouwde beslissingen aangaande beheer, restauratie en het
inschatten van ontwikkelingskansen van deze bostypes in bestaande of in af te lijnen
reservaatperimeters. De informatie is vooral afkomstig uit Nederland en Duitsland. De
habitatvereisten worden doorgaans gegeven onder de vorm van (ruwe) richtcijfers. Vaak zijn
er regionale verschillen die niet altijd objectief verklaard kunnen worden. Dat maakt de
eenvoudige toepasbaarheid ervan in Vlaanderen niet evident. Vlaamse gegevens zijn nog
vrij schaars en dekken zeker niet het volledige gamma aan vegetatietypen die hier
voorkomen.
De algemene doelstelling van dit onderzoeksproject bestaat erin om voor Vlaanderen en
meer specifiek voor de provincie Oost-Vlaanderen, een zicht te krijgen op de
standplaatseisen van Alno-Padion en Alnion verbonden, en deze inzichten te vertalen naar
een instrument dat bij beslissingen over natuurdoelen, inrichting van natuurgebieden of hun
beheer kan worden ingezet. Verschillende deelopdrachten worden onderscheiden
Inzicht krijgen in de standplaatseisen van hoger vermelde bostypes met het oog op een
uitbreiding van het areaal van deze types in welbepaalde Speciale Beschermingszones
van de Habitatrichtlijn in Oost-Vlaanderen.
Inventariseren van het huidige voorkomen van dit habitattype in Oost-Vlaanderen en
identificeren van locaties waar ze actueel al goed ontwikkeld voorkomen, zodat gepaste
beschermingsmaatregelen kunnen genomen worden.
Vertalen van de kennis over de standplaatseisen naar een instrument en/of
methodologie die kan worden ingezet om de kansen voor ontwikkeling of verbetering
van het habitattype voor bepaalde locaties te evalueren.

Onderzoek naar de abiotische standplaatsvereisten van verschillende beekbegeleidende Alno-Padion
& Alnion incanae-gemeenschappen

Samenvatting pagina 2

Onderzoek naar de abiotische standplaatsvereisten van verschillende beekbegeleidende Alno-Padion
& Alnion incanae-gemeenschappen

Samenvatting pagina 3

mag worden dat ze in evenwicht zijn met de standplaatsfactoren. In deze gebieden worden
de basisgegevens verzameld voor het opstellen van de standplaatseisen van de
bestudeerde bostypes. Het betreft in totaal meer dan 30 gebieden met 122 meetpunten.
De toepassingsgebieden zijn allemaal in de provincie Oost-Vlaanderen gelegen en zijn alle
interesse gebieden voor de Afdeling Natuur. Het betreft Bos t’Ename, Nuchten, Stropersbos,
Trimpontbos en Vlassenbroekse Polder

Figuur 2: Locatie van de verschillende referentiegebieden gebruikt binnen deze studie
4. Gegevens
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat de voornaamste standplaatsfactoren voor
beekbegeleidende
bossen
te
maken
hebben
bodemtextuur,
bodemchemie,
grondwatersamenstelling, grondwaterstanden en overstromingskarakteristieken. Er wordt
een uitgebreide literatuurstudie inclusief overzichten van de kwantitatieve literatuurgegevens
gegeven in hoofdstuk 2.
In alle meetpunten in de referentiegebieden worden diezelfde abiotische data (met
uitzondering van overstromingskarakteristieken) dan ook verzameld, gekoppeld aan
vegetatieopnames. Deze dataset wordt gebruikt om de belangrijkste (sturende)
standplaatsfactoren te bepalen.
De basis van het datanetwerk vormen piëzometers waarin wordt de grondwaterdynamiek
gemeten. Uit die stijghoogtemetingen worden een aantal variabelen afgeleid die de
karakteristieken van de grondwaterstanden en -fluctuatues beschrijven. De meetreeksen
zijn hiervoor niet altijd voldoende lang en gezien 2003 een uitzonderlijk droge zomer was,
niet altijd representatief. Daarom werden de meetreeksen met behulp van technieken uit de
tijdreeksanalyse (met ‘Menyanthes’) geanalyseerd en gemodelleerd. De tijdreeks werd op
deze basis aangevuld. De stijghoogtevariabelen worden berekend over een periode van 5
jaar of langer waarin de periode 28/2/1998 tot 29/02/2004 begrepen is.
Onderzoek naar de abiotische standplaatsvereisten van verschillende beekbegeleidende Alno-Padion
& Alnion incanae-gemeenschappen
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Naast de dynamiek wordt ook de chemie van het grondwater onderzocht. Dertien chemische
variabelen worden geanalyseerd. Enkel elektro-neutrale monsters worden in rekening
gebracht.
Het bodemprofiel wordt beschreven op vlak van textuur en structuur. De bodem wordt
bemonsterd met twee deelstalen per locatie (één in de H0- en één in de H1-horizont). De
aandacht spitst zich toe op de bovenste 20 cm. Als vuistregel kan gesteld worden dat voor
grondwaterafhankelijke vegetaties tot -20 cm het overgrote deel wortels te vinden is. Een
reeks bodemchemische variabelen worden geanalyseerd: zuurgraad, aanwezigheid van
nutriënten, organisch materiaal en kationenuitwisselingscapaciteit e.d..
De vegetatie wordt beschreven aan de hand van een vegetatieopname. In bossen wordt in
regel een proefvlak genomen van 10x10 m² met soortenlijsten per verticale structuurlaag
(mos-, kruid-, struik- en boomlaag). Voor het schatten van de bedekking wordt gebruik
gemaakt van de schaal van Londo
5. Bostypes
Uit de 172 vegetatieopnamen van de 30 referentiegebieden worden met behulp van
multivariate analysetechnieken (clusteranalyse en ordinatie) verwerkt om te komen tot
groepen van opnamen die behoren tot de onderscheiden bostypes. Het leidt tot de
identificatie van 9 groepen van opnamen waaruit uiteindelijk 5 min of meer ‘zuivere’ bostypen
konden worden onderscheiden. Ze sluiten aan bij de typologie Alluviale bossen binnen de
verbonden Alno-Padion en Alnion uit het prioritaire habitat namelijk: Berkenbroekbos,
Goudveil-Essenbos,
Vogelkers-Essenbos,
Mesotroof
Elzenbroekbos
en
Ruigte
Elzenbroekbos. Deze zijn vet aangeduid in onderstaande tabel.
De verschillende bostypes worden in het rapport zowel wat betreft vegetatiekundige
aspecten als hun verspreiding uitvoerig besproken.
Tabel 1 Overzicht van de verschillende bostypes uit de TWINSPAN-analyse
Boscode

Bostype

bb
bbr
mbb

Berkenbroekbos (Sphagno-Betuletum)
Berkenbroekbos op bronniveau
Overgang tussen Mesotroof Elzenbroekbos (Carici elongataeAlnetum) en Berkenbroekbos (Sphagno-Betuletum)
Goudveil-Essenbos (Carici remotae Fraxinetum)
Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum)
Overgang tussen Mesotroof Elzenbroekbos (Carici elongataeAlnetum) en drogere bostypes met inplanting van Zomereik
Mesotroof Elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum)
Overgang tussen Ruigte Elzenbroekbos en Mesotroof
Elzenbroekbos
Ruigte Elzenbroekbos (Macrophorbio-Alnetum)

bron
ve
rest
meb
rest
eeb

Typologie
figuur 1
1

Aantal
opnamen
22
10
9

5
4

12
56
1

2

46
1

3a

15

6. De standplaats van rivierbegeleidende bossen
De standplaatsen van het Berkenbroekbos zijn gebonden aan grondwater dat duidelijk
mineraalarmer is dan deze van de andere bostypes en neigt naar een atmotroof karakter.
Variabelen zoals pH, ionic ratio en de concentraties aan calcium en bicarbonaat, en
elektrische geleidbaarheid wijzen daarop. Voor de twee laatste variabelen is er een
geleidelijke overgang tussen Vogelkers-Essenbos over Mesotroof Elzenbroekbos naar
Berkenbroekbos. De standplaatsen van de andere bostypes hebben grondwater dat veel
meer is aangerijkt met ionen, die uit de watervoerende geologische laag werden opgelost.
Het Goudveil-Essenbos komt voor op plaatsen met het meest mineraalrijke grondwater met
sterkste dominantie van calcium en bicarbonaat.
De concentraties van nutriënten (H2PO4-, NO3-, NO2- en NH4+) in het freatische grondwater in
goed ontwikkelde beekbegeleidende bossen is in regel laag. Enkel in het geval van Ruigte
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Elzenbroekbos worden een verhoging voor NO3- genoteerd en bij de Goudveil-Essenbossen
een verhoging van NH4+ en H2PO4 .
Box Plot (tblWaterchemieBOXPLOTS 16v*105c )

Box Plot (tblWaterchemieBOXPLOTS 16v*105c)
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Figuur 3: Boxplots voor enkele chemische karakteristieken van het grondwater (ve=
Vogelkers-Essenbos, bb=Berkenbroekbos,
Elzenbroekbos, bron = Goudveil-Essenbos)

meb=

Mesotroof

Elzenbroekbos,

eeb

=

Ruigte

Zoals kan verwacht worden hebben de bostypes uit de verbonden Alno-Padion en Alnion
vochtige tot natte standplaatsen. Het gemiddelde grondwaterpeil ligt in de gebruikte dataset
nooit dieper dan 1 meter onder maaiveld en de laagste grondwaterstand nooit dieper dan 1.6
meter. De gemiddelde grondwaterstand verschilt weinig over de bostypes. De
mediaanwaarden
van
de
gemiddelde
grondwaterstand
en
gemiddelde
voorjaarsgrondwaterstand liggen in een bandbreedte van nauwelijks 10 cm. Het maximum
waterpeil ligt meestal boven maaiveld en dit voor nagenoeg alle bostypes. Bij de kenmerken
die de laagste grondwaterstanden beschrijven onderscheidt het Ruigte Elzenbroekbos zich
systematisch van de overige bostypes. De mediaan van de ‘maximale diepte’ ligt 40 tot 50
cm lager dan voor de overige bostypes, terwijl de mediaan van de ‘gemiddelde laagste
grondwaterstand’ bijna 20 cm lager is gelegen. De overige types zijn erg vergelijkbaar
hoewel het bereik kan verschillen. Het grote bereik van het Vogelkers-Essenbos en het
beperkte bereik van Goudveil-Essenbos vallen op.

Box Plot (tblWaterGXGBOXPLOTS.STA 8v *105c)

Box Plot (tblWaterGXGBOXPLOTS.STA 8v*105c)
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Figuur 3: Box-Plots van de laagste grondwaterstand en de waterstandschommeling (ve=
Vogelkers-Essenbos, bb=Berkenbroekbos, meb= Mesotroof Elzenbroekbos, eeb = Ruigte
Elzenbroekbos, bron = Goudveil-Essenbos)
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De variabele ‘Amplitude’ geeft eveneens een duidelijk onderscheid tussen het Ruigte
Elzenbroekbos en de overige bostypes. De mediaan van de amplitude voor dit type is een
halve meter groter en bedraagt ongeveer 1 meter. Ook hier zijn de medianen van de andere
bostypes niet van elkaar te onderscheiden, en vallen de grote bereiken op.
Op vlak van de bodem is er een groot verschil tussen Vogelkers-Essenbos, dat vooral op
minerale bodems (leem) groeit en het Berkenbroekbos dat voor een groot aandeel
organische bodems (veen) heeft. Tussen deze twee uiterste situeren zich de andere
bostypes waar er in mindere of meerdere mate een balans is tussen organische en minerale
bodems.
Voor een reeks bodemchemische variabelen is er een significant verschil tussen een aantal
bostypes. Dit geldt bijvoorbeeld voor de pH, de hoeveelheid van organisch materiaal of
calcium. Meestal echter overlappen de intervallen tussen de 25 en de 75 percentiel in
belangrijke mate (wat benaderend wil zeggen dat er geen significant verschil bestaat). Een
voorbeeld daarvan is het percentage organisch materiaal (%OM). De mediaan van %OM
voor het Berkenbroekbos is aanmerkelijk hoger dan de andere types, terwijl de bodem van
het Goudveil-Essenbos het laagste % OM heeft. Voor de variabelen pH-KCl kan een
onderscheid worden gemaakt tussen een aantal bostypes (figuur 5). De zuurtegraad van de
bodem geeft een scheiding tussen de enerzijds Ruigte Elzenbroekbos, Vogelkers-Essenbos
en Goudveil-Essenbos die ongeveer een vergelijkbare mediane bodem-pH hebben en het
Mesotroof Elzenbroekbos met een mediaanwaarde van ongeveer een eenheid lager, en het
Berkenbroekbos met twee eenheden lager.
Variabelen zoals de totale concentraties voor stikstof en fosfor in de bodem geven een erg
hoge overlap tussen, en een grote variatie in de bostypes

Box Plot (tblBodemchemieBOXPLOTSalles 13v*80c)

Box Plot (tblBodemchemieBOXPLOTSalles 13v*80c)
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Figuur 5: BoxPlots van het % organisch materiaal en pH-KCl (ve= Vogelkers-Essenbos,
bb=Berkenbroekbos, meb= Mesotroof Elzenbroekbos, eeb = Ruigte Elzenbroekbos, bron =
Goudveil-Essenbos)
De relatie tussen geologische opbouw van het landschap en de aanwezigheid van
bronnen is algemeen bekend. Bronnen zijn gelegen nabij de overgang tussen een
watervoerende laag (aquifer) en een onderliggende ondoorlatende laag (aquitard). Voor
Oost-Vlaanderen zijn vooral het Lid van Aalbeke (zware klei) en het Lid van Merelbeke (klei)
belangrijk voor het ruimtelijke voorkomen van bronbossen van het type Goudveil-Essenbos.
Een gerichte zoektocht naar bronniveau’s en de aanwezigheid van bronbossen op basis van
geologische informatie en de kennis van terreinspecialisten, bevestigt de bekende relatie
tussen bronbossen en landschappelijke positie en toont aan dat deze binding zeer sterk is en
zeer bruikbaar om potenties voor dit type van bos te evalueren en in te schatten.
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De canonische correspondentie-analyse (CCA) wordt gebruikt om uit te maken welke de
belangrijkste sturende standplaatsvariabelen zijn en hun onderlinge verhoudingen. Uit de
analyse blijkt dat 86% van de variantie verklaard kan worden met de gebruikte variabelen.
De vergelijking van de “gedetrende” correspondentieanalyse (DCA) met de “gedetrende”
canonische correspondentie-analyse(DCCA) geven correlatiecoëfficiënten van 0.937 en
0.798 voor de eerste twee assen. Dit geeft aan dat de standplaatsvariabelen die gebruikt
werden in de DCCA wel degelijk deze zijn die in hoge mate verantwoordelijk zijn voor de
specifieke variatie van de soorten en de vegetatietypen. De vijf bostypen blijken goed
gesorteerd te worden op een gradiënt: van Berkenbroekbossen, over de Mesotrofe
Elzenbroekbossen, de Ruigte Elzenbroekbossen, en de Vogelkers-Essenbossen tot ten
slotte de Goudveil-Essenbos. De belangrijkste sturende variabelen zijn in de eerste plaats
een combinatie van bodemchemische (vooral totC-b, pH-H2O en pH-KCl) en
grondwaterchemische eigenschappen (vooral HCO3-, ionic ratio en pH). De
grondwaterdynamische eigenschappen zijn ondergeschikt aan de chemische
eigenschappen, wat uiteraard niet betekent dat ze onbelangrijk zijn. De gemiddelde hoogste
grondwaterstand en de amplitude blijken belangrijke grondwaterdynamische variabelen te
zijn in deze analyse.
De resultaten van het standplaatsonderzoek worden gedeeltelijk door kwantitatieve
literatuurgegevens bevestigd. Anderzijds zijn de literatuurgegevens niet zelden, afhankelijk
van de auteur, in tegenspraak met elkaar. In andere gevallen is het interval in de literatuur zo
groot dat de waarnemingen uit dit project er noodzakelijkerwijs moeten invallen. Opvallend is
dat de gemeten elektrische geleidbaarheid van het Mesotroof Elzenbroekbos niet in de
literatuur wordt bevestigd. De EC-waarden uit andere studies liggen systematisch lager. De
mogelijkheid bestaat dat in dit project niet de volledige range van het Mesotroof
Elzenbroekbos wordt bestreken. De zuurgraad van de bodem (hier in pH-KCl) past zeer
goed in de literatuur gegevens. Voor de grondwaterschommeling echter is de beschikbare
informatie niet duidelijk.
7. ValleiBos 1.0: een beslisschema voor beekbegeleidende bossen
Uit het standplaatsonderzoek blijkt dat voor een aantal van de standplaatsvariabelen geen
verschillen werden gevonden tussen de beekbegeleidende bostypes. Voor een tweede
groep van variabelen bestaat er een significant verschil voor de mediaanwaarden, maar
bestaat er een grote overlap van het 25-75 percentiel interval. Ten slotte zijn er een aantal
variabelen geïdentificeerd die een duidelijk onderscheid aangeven tussen de standplaatsen,
en waarvoor de zgn. ‘ecologische amplitude’ (25-75 percentiel interval) van de bostypes
geen of slechts een minimale overlap vertoont. Deze differentiërende variabelen worden
geïntegreerd tot een beslissysteem om voor een bepaalde standplaats het bostype met de
grootste kans op voorkomen te bepalen. Het model kreeg de werknaam ValleiBos 1.0; het
betreft een prototype.
De belangrijkste twee randvoorwaarden waaraan moeten voldaan worden om het adequaat
inschatten van standplaatspotenties met ValleiBos 1.0 mogelijk te maken, zijn dat (1) het
gemiddelde grondwaterpeil in het toepassingsgebied niet dieper dan 1 meter (onder
maaiveld) en de laagste grondwaterstand niet dieper dan 1.6 meter onder maaiveld ligt en
(2) het grondwater op de standplaatsen niet veel nutriënten bevatten.
Er worden vier scheidende variabelen gebruikt
Landschappelijke positie:
De positie van het bos in het landschap meer specifiek de (eventuele) aanwezigheid van
dagzomende aquitards, welke aanleiding geven tot bronniveaus. In Oost-Vlaanderen kan het
Goudveil-Essenbos (bronbos) zich ontwikkelen
Mineraalrijkdom van het grondwater
Hoewel er verscheidene variabelen deze eigenschap beschrijven werd hier gekozen voor de
pH van het grondwater. Deze variabele is eenvoudig te meten en heeft daarenboven een
goed scheidend vermogen op de verzamelde data. De standplaatsen van het
Berkenbroekbos worden ermee geïdentificeerd.
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Zuurgraad van de bodem
De zuurgraad van de bodem is één van de weinige bodemkenmerken die kunnen dienen
voor de differentiatie van standplaatsen. Als variabele werd pH-KCl genomen omdat de
bostypes Berkenbroekbos en Mesotroof Elzenbroekbos kunnen worden onderscheiden van
elkaar en van de andere bostypes
Grondwaterschommeling
De standplaats van alle bostypes is vochtig tot nat met ondiep grondwater en beperkte
schommelingen van de waterstand over de seizoenen. Voor de diepste grondwaterstand en
de schommeling van de grondwaterstand blijkt het Ruigte Elzenbroekbos zich duidelijk te
onderscheiden.
De Canonische correspondentie-analyse bevestigt het belang van de variabelen met
betrekking tot de zuurgraad van de bodem en de mineraalrijkdom van het grondwater voor
de verklaring van de variatie in de vegetatie. De amplitude van de grondwaterstand komt in
mindere mate naar voor in deze analyse.
De venigheid van de bodem, beschreven door bv. de totale hoeveelheid koolstof, geeft
weliswaar significante verschillen tussen een aantal bostypes, maar het scheidende
vermogen op basis van het 25-75 percentiel interval is beperkt en maakt de variabele
onbruikbaar in het beslisschema. Deze variabele kan nog een rol spelen op het niveau van
de expert-evaluatie.
Het schema in figuur 6 geeft een goed inzicht in de onderlinge relaties tussen de
beekbegeleidende bostypes en de standplaatsvariabelen. Het kan echter niet als
beslisschema worden gebruikt. Daarvoor is het scheidende vermogen van elk van de
variabelen niet voldoende én het schema is niet volledig.
Als men de variabele ‘Landschappelijke positie’ en het Goudveil-Essenbos buiten
beschouwing laat, dan resten er voor het scheiden van de vier overige zuivere bostypes nog
drie standplaatsvariabelen: pH-grondwater (opgesplitst in de klassen hoger en lager dan
6.5), amplitude grondwater (opgesplitst in de klassen meer of minder dan 70 cm) en ten
slotte pH KCl die in drie klassen gesplitst wordt (minder dan 3.8, meer dan 5 en tussen 3.8
en 5). Er zijn dus 12 combinatiemogelijkheden (tabel 1). Vier van deze
combinatiemogelijkheden leveren een goed ontwikkeld (‘zuiver’) bostype op. De andere
standplaatsen moeten beschouwd worden als verstoord, geschikt voor overgangstypes of
geschikt voor bostypes die niet in deze studie werden betrokken, voornamelijk drogere
bostypes zoals (Eiken-Haagbeukenbos, Eiken-Beuken of Eiken-Berkenbos,….
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Figuur 6: Overzichtsschema van ValleiBos 1.0 dat de relaties tussen een aantal standplaatsvariabelen
en de verschillende bostypes weergeeft.
Tabel 1: ValleiBos 1.0., 12 mogelijke combinaties met 3 standplaatsvariabelen met aanduiding waar
de vier zuivere bostypes te vinden zijn (bb:Berkenbroekbos, meb: Mesotroof Elzenbroekbos, ve:
Vogelkers-Essenbos, eeb: Ruigte Elzenbroekbos).
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Uit een zgn. interne evaluatie van ValleiBos 1.0 blijkt dat 71% van de originele meetpunten
door ValleiBos 1.0 bij één van de ‘zuivere bostypes’ worden geklasseerd. Dit is het gevolg
van het feit dat de gebruikte variabelen niet perfect scheidend zijn. De ecologische
amplitudes (25-75 percentiel interval) voor bepaalde standplaatseigenschappen overlappen
voor de verschillende bostypen weliswaar niet, maar dat is nagenoeg altijd wél het geval
voor de 10-90 percentiel interval. 67% van de bostypes wordt correct aangegeven, maar dit
is niet uniform verdeeld over de verschillende bostypes. Voor het Berkenbroekbos en het
Ruigte Elzenbroekbos, de twee uitersten in het ecologische spectrum, is het resultaat
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uitstekend. Ook bij het Vogelkers-Essenbos is succes groter dan 60%. Voor het Mesotroof
Elzenbroekbos is het resultaat matig: slechts 30 % wordt goed geklasseerd.
8. Gebruik van ValleiBos 1.0
De wijze waarop ValleiBos 1.0 kan en moet gebruikt worden om de potenties voor
beekbegeleidende bossen in te schatten wordt gedemonstreerd door de toepassing ervan in
een aantal zgn. toepassingsgebieden. Het betreft Vlassenbroekse Polder, Bos t’Ename,
Nuchten, Stropersbos en Trimpontbos.
De toepassing van ValleiBos1.0 is enkel mogelijk in gebieden die voldoen aan de
randvoorwaarden: vochtige tot natte gebieden met de gemiddelde grondwaterstand minder
dan 1 meter diep en nutriëntarm grondwater. Indien hieraan niet voldaan is, dan kan met
ValleiBos 1.0 geen uitspraak worden gedaan over de mogelijkheden voor bosontwikkeling.
Een voorbeeld is Bos t’Ename, waar het grootste deel van de standplaatsen te droog zijn.
Indien de standplaats in de omgeving van een geologische aquitard is gelegen, bestaat een
grote kans op bronbosvegetaties. In Oost-Vlaanderen is dan Goudveil-Essenbos te
verwachten. In het toepassingsgebied moet informatie beschikbaar zijn over 3
standplaatsvariabelen: mineraalrijkdom van het grondwater, pH van de bodem en de
grondwaterschommelingen. Van deze drie kenmerken is de laatste het moeilijkst te
bekomen. Het vereist namelijk een monitoringinspanning, tenzij op basis van andere
elementen, zoals bodemkarakteristieken of de uitkomst van grondwatermodellen, daar
uitspraken kunnen worden over gedaan. Voor ValleiBos1.0 moet niet de juiste waarde
gekend zijn, maar wel of de grootste grondwaterschommeling groter of kleiner is dan 70 cm.
ValleiBos 1.0 geeft aan welk bostype er op basis van de bodemkundige en hydrologische
randvoorwaarden kan voorkomen. Dit houdt niet in dat het ook effectief zal voorkomen en of
het goed ontwikkeld zal zijn. Dit is namelijk afhankelijk van andere processen vooral biotisch
van aard te maken zoals de nabije aanwezigheid of verspreidingsmogelijkheden van soorten,
maar ook van de historisch landgebruik en het beheer van het gebied. Bij de toepassing is
het mogelijk dat een combinatie van variabelen zich voordoet die niet rechtstreeks aansluit
bij één van de goed ontwikkelde bostypes. Het kan gaan om een verstoorde standplaats,
een standplaats waar overgangsvormen van bostypes verwacht kunnen worden, of een
standplaats geschikt voor bostypes die niet in deze studie vervat zitten. Men moet er verder
rekening mee houden dat ValleiBos 1.0 gebaseerd is op een zo groot mogelijke, maar
noodzakelijkerwijs beperkte dataset. Deze dataset omvat mogelijk niet het volledige
ecologische bereik van alle bostypes. Er zijn reserves ten aanzien van het Mesotroof
Elzenbroekbos, dat volgens literatuurgegevens ook in mineraalarmere condities kan
voorkomen dan in deze studie naar voorkomt. Anderzijds zijn er volgens experts
verschillende indicaties dat het Vogelkers-Essenbos goed kan ontwikkelen bij lagere
grondwaterstanden en grotere schommelingen. Het grote bereik van het bostype kan daar
een aanduiding voor zijn, maar deze stelling wordt door de data vooralsnog niet voldoende
ondersteund. Als men ook in rekening brengt dat de gebruikte variabelen niet perfect
scheidend zijn, dan is het duidelijk dat de resultaten van ValleiBos 1.0 enige interpretatie
behoeven.
De functie van ValleiBos1.0 is dus om op een uniforme wijze de standplaatsen te screenen
en te klasseren op basis van de meest relevante variabelen. De standplaatsen worden
geklasseerd ten opzichte van de optimale combinaties van standplaatsvariabelen van goed
ontwikkelde beekbegeleidende bostypes. Dit instrument geeft dus geen echte voorspelling,
het levert “slechts” een potentieverkenning. Het vormt een eerste stap in deze verkenning en
geeft de mogelijkheden aan voor beekbegeleidende bostypes. Er kan uit afgeleid worden of
aanpassingen aan de standplaats nodig zijn om bepaalde bostypes te ontwikkelen. Het
model legt de noodzakelijke basis voor een tweede stap, die moet bestaan uit een kritische
evaluatie en interpretatie van deze resultaten, waarbij nog andere elementen dan abiotische
karakteristieken aan bod kunnen komen: het expertoordeel van de bosecoloog.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Algemeen kader en probleemstelling
1.1.1

Habitatrichtlijn

Op 21 mei 1992 vaardigde de Europese Commissie de richtlijn 92/43/EEG uit, betreffende
de instandhouding van de natuurlijke habitats en wilde flora en fauna; de zogenaamde
Habitatrichtlijn. Deze richtlijn streeft naar het behoud van biodiversiteit in de lidstaten en
streeft naar de instandhouding en het herstel van de natuurlijke habitats en de wilde flora en
fauna die hiervan deel uitmaken. Samen met de Vogelrichtlijn vormt de Habitatrichtlijn de
belangrijkste wetgeving van de Europese Gemeenschap voor het bevorderen van de
biologische diversiteit.
In het kader van deze habitatrichtlijn dient elke lidstaat een aantal maatregelen uit te voeren.
Eén ervan is het aanduiden van Speciale Beschermingszones, kortweg de SBZ-H of de
Habitatrichtlijngebieden. Deze zullen deel uitmaken van een Europees Ecologisch Netwerk
‘Natura2000’, waarin ook de Vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) opgenomen zijn. In deze zones
dienen de lidstaten passende maatregelen te treffen voor de bescherming, instandhouding
en het herstel van habitats waarvoor het gebied werden aangewezen. Artikel 6 van de
habitatrichtlijn voorziet bovendien een speciale procedure voor de uitvoering van plannen of
projecten die negatieve gevolgen (kunnen of zullen) hebben voor het gebied. De lidstaten
kunnen een beroep doen op Europese cofinanciering (in de vorm van LIFE-projecten) voor
de instandhouding en het herstel van deze beschermingszones (artikel 8). Om de 6 jaar
dienen de lidstaten een verslag op te maken over de toepassing van de
instandhoudingmaatregelen. Op basis hiervan kan de Europese Commissie een passende
evaluatie uitvoeren (artikel 9). Art.36ter van het op 19 juli 2002 gewijzigd Natuurdecreet
implementeert voor het Vlaamse Gewest de bepalingen van Art.6 van de Habitatrichtlijn.
Bij de aanduiding van deze Speciale Beschermingszones diende men rekening te houden
met de criteria van Bijlage I en II van de habitatrichtlijn. Bijlage I van de Habitatrichtlijn geeft
een lijst van habitattypen waarvan sommige door de Europese Commissie als prioritair zijn
aangeduid. Het betreft natuurlijke leefmilieus waarvan het natuurlijke verspreidingsgebied
erg beperkt of sterk achteruit gegaan is. Het zijn natuurlijke habitats die dreigen te
verdwijnen en in aanmerking komen voor dringende beschermingsmaatregelen. Ze omvatten
ook natuurlijke leefmilieus die zeer bijzonder zijn voor één van de 6 biogeografische regio’s
van de Europese Unie, zoals de schorren van het Atlantische kustgebied. In totaal zijn er
bijna 200 typen door de richtlijn aangeduid als ‘habitat van communautair belang’. Voor
Vlaanderen werden 44 habitattypen aangemeld, waarvan er 8 prioritair zijn.
1.1.2

Alluviale bossen

“Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae en
Salicion albae)” is één van de acht prioritaire habitattypes in het kader van de habitatrichtlijn
van de Europese Unie (Natura 2000 code 91E0). De Europese manual voor de interpretatie
van de habitattypes (Romão, 1999) beschrijft welke planten van nature horen bij elk
opgenomen habitattype. Uit de definities die gehanteerd worden in de Habitatrichtlijn is niet
altijd even duidelijk af te leiden welke fytosociologische eenheden er exact in vervat zitten.
Volgens Vandekerkhove & De Keersmaeker (IBW advies 2000/03) moet de term AlnoPadion zoals die in de habitatrichtlijn gebruikt wordt, ruim worden geïnterpreteerd. Het gaat
daarbij meer bepaald over natte (echte) broekbossen zoals Oligotroof Elzen-Berkenbroekbos
(Sphagno-Alnetum), Mesotroof Elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum) en Eutroof of
Ruigte Elzenbroekbos (Macrophorbio-Alnetum), en vochtige bossen zoals Elzen-
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vogelkersenbos (Alno-Padion), Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) en ElzenEssenbossen (Carici-remotae-Fraxinetum).
Om de opdracht van dit onderzoeksproject praktisch haalbaar te maken wordt een verdere
selectie doorgevoerd. In deze studie worden van het Habitatrichtlijntype 91E0 enkel de
relevante verbonden Alno-Padion en Alnion behandeld.
De nadruk wordt gelegd op de bostypes die in alluviaal gebied (= op rivierafzettingen en
veen) voorkomen. Het verbond Salicion albae (Wilgenvloedbos) wordt niet vervat in deze
studie omdat dit verbond voorkomt op plaatsen waar standplaatsfactoren sterk afwijken van
deze van de overige types. Salicion albae komt vooral voor op zeer dynamische
standplaatsen van grote rivieren. Voor het verbond zijn daarenboven te weinig goede
referenties te vinden binnen het studiegebied. De best ontwikkelde vegetaties van dit
verbond in Vlaanderen situeren zich weliswaar in Oost-Vlaanderen, maar zelfs deze zijn in
vergelijking met internationale voorbeelden, niet voldoende ontwikkeld om als referentie te
dienen in een standplaatsonderzoek. Eiken-Haagbeukenbossen (Stellario-Carpinetum) zijn
geen beekbegeleidende bossen en komen voor op colluviale, helling- en plateaugronden met
lemige tot kleiige ondergrond.
Opmerking
In dit rapport worden de termen ‘beekbegeleidende bossen’ en ‘alluviale bossen’ als
synoniemen beschouwd. Het betreft bossen die gekoppeld zijn aan rivieren en
valleigebieden en dus in vochtige tot natte condities voorkomen. Ze kunnen kort bij de
rivieren (van verschillende dimensies) gelegen zijn of er verder af, in uitgestrekte
valleigebieden of in smalle valleitjes (eventueel bronnen). In dit rapport wordt de term
‘alluviale bossen’ enkel gebruikt in relatie tot het prioritaire habitattype, de term
‘beekbegeleidend’ wordt in meer algemene zin gebruikt.
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1.1.3

Terminologie bostypes

Verbond

Onderverbond

Associatie

Ulmenio-carpinifolia
Essen-Olmenbos
ALNO-PADION
ElzenVogelkersverbond

Carici remotae-Fraxinetum
Goudveil-Essenbos / Type 5
Circaea-Alnenion
Elzen-Essenbos

Pruno-Fraxinetum
Vogelkers-Essenbos / Type 4
Macrophorbio-Alnetum
Ruigte-Elzenbroekbos / Type 3a

Cirsio-Alnetum
Basiclien-Elzenbroekbos / Type 3b
ALNION
Elzenverbond

Carici elongatae Alnetum
Mesotroof Elzenbroekbos / Type 2
Sphagno-Betuletum of Alno-Betuletum
Elzen-Berkenbroek / Type 1

Figuur 1.1: Overzicht van de relevante beekbegeleidende bostypes binnen de verbonden
Alno-Padion en Alnion. De types met grijze achtergrond worden in dit onderzoek verder
beschreven. De indeling kwam tot stand op basis van verschillende referenties: Westhoff &
Den Held (1969), Hermy (1985) Oberdorfer (1992), Vandekerkhove (1998).
Verbond Alnion
CORINE-code: 44.91 Alder swamp woods
Elzenbroekbossen zijn steeds zeer natte gemeenschappen met permanent hoge
grondwaterstand op venige bodems. De ontwikkelingstijd is relatief kort: 30-100 jaar (Koop in
Al. 1995). Tijdens het groeiseizoen blijft de grondwaterstand vrij dicht onder het maaiveld,
maar blijft verder stabiel zonder grote schommelingen.
Type 1: Sphagno-Alnetum of Alno-Betuletum / Berkenbroekbos
CORINE-code: 41.912, Oligotrophic swamp alder woods
BWK-code: Vo
Dit binnen het Vlaamse district zeldzame bostype komt voor in beekvalleien op zandig, venig
substraat met zuur, voedselarm grondwater. In Oost-Vlaanderen is het vrijwel steeds op
kleine oppervlakten aanwezig, met kwetsbare bodem en vegetatie. Doorgaans niet grenzend
aan cultuurland, door het uitgesproken voedselarme karakter van de standplaats. Bij zeer
arm grondwater, of als contact met het grondwater vermindert door ophoging ten gevolge
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van veenvorming (vooral veenmossen), kunnen de zeer oligotrofe varianten enkel berken
bevatten. Door de stroming van grondwater of lokale mineralisatie van de veenlaag kunnen
nutriënten beschikbaar worden, hetgeen de groei van elzen in dit bostype kan verklaren. Ook
bij stuwwatertafel-vorming gedurende het winterhalfjaar met licht-zuur oligotroof regenwater,
waarbij z52 T(. 4( opale mraaerkme Bartoonklgroe. Dreg9(komtter dagzoomt, is min(tgeenrgelijkdit bostm
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van verlandende laagveengebieden. Het is niet bekend of het zich op lange termijn kan
handhaven, waardoor de opdeling tot deze subassociatie wellicht niet zinvol is (Van der
Werf, 1991). Binnen Vlaanderen kunnen goed ontwikkelde laagvenen niet gevonden worden,
waardoor deze opdeling waarschijnlijk niet zinvol is voor onze gewesten.
Type 3a: Cirsio-Alnetum / Basiclien Elzenbroek
CORINE-code: niet opgenomen in CORINE
BWK-code: Niet opgenomen
Er heerst onzekerheid in de literatuur over de taxonomie van het type 3b. Enkel bij
aanwezigheid van kalk in de ondergrond (onder de vorm van anorganische kalk
(Calciumcarbonaat), kalktuf-afzettingen, fossiele afzettingen onder de vorm van schelplagen,
kalkrijke kwel) wordt als afgeleide van het Macrophorbio-Alnetum-type een kalkvariant
onderscheiden. Van der Werf (1991) en Vandekerkhove (1998) stellen een eutroof KalkElzenbroek (Cirsio-Alnetum) voor, met een typisch weelderige kruidlaag van soorten van
neutraal tot basische standplaatsen: Moesdistel (Cirsium oleraceum), Hagewinde (Calystegia
sepium), Hop (Humulus lupulus), Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum), Moerasspirea
(Filipendula ulmaria), Kleine Kaardebol (Dipsacus pilosus).
Op basis van deze soorten blijft de opsplitsing vaag en erg onzeker. De eerste vijf soorten
komen immers in hoge dichtheden ook voor types 3a en 2. Literatuur over dit type is
bijzonder schaars. Het is de mening van de auteurs dat er momenteel te weinig argumenten
zijn om dit type in Oost-Vlaanderen te onderscheiden (zie verder 2.3.3).
Verbond Alno-Padion
CORINE-code: 44.3, Medio European stream Ash-Alder wood
Binnen dit verbond wordt in deze studie enkel het onderverbond Circaea-Alnenion / ElzenEssenbos beschouwd. Bossen die behoren tot et onderverbond Ulmenio-carpinifolia / EssenOlmenbos moeten gesitueerd worden in de alluviale vlaktes van grote rivieren die niet
getijdegevoelig zijn en winteroverstromingen kennen: delen van de Schelde en zijrivieren en
de Grensmaas (Vandekerkhove, 1998). Het zijn bossen van standplaatsen met humeuse,
alluviale niet gestoorde klei, zand of leembodems onder invloed van het grondwater
(Westhoff & Den Held, 1969). Deze laatste auteur geeft tevens aan dat dit onderverbond als
overgang aan de drogere zijde kan beschouwd worden van het Alno-Padion naar het
Carpinion betuli.
Het zijn bostypes van drogere standplaatsen die toch door grondwater beinvloedt worden.
De ontwikkelingstijd bedraagt 100-300 jaar, voor Essenbronbos 30-100 jaar (Koop in Al,
1995). Tijdens het grootste deel van het groeiseizoen daalt de grondwatertafel sterk, zodat
de bodem goed doorlucht kan zijn. Kwel (al dan niet tijdelijke) komt vaak voor. Stagnerend
grondwater is zeldzaam. De omzetting van strooisel gebeurt snel, zodat weinig organisch
materiaal (humus) ophoopt en veenvorming uitblijft.
Type 3b: Macrophorbio-Alnetum / Ruigte-Elzenbroekbos
CORINE-code: 41.332, Tall herb Ash Alder woods of slow rivers
BWK-code: Vn
Dit bostype komt van nature voor op de overgangszone tussen de drogere typen (AlnoPadions) en de natte typen (Alnions, Broekbossen). De ondergrond is venig tot kleiig/lemig.
De gronden zijn waarschijnlijk kalkarm, met een continue hoge maar ook stagnerende
grondwatertafel. Op de venige kleigronden vindt wellicht afbraak van humus plaats, vooral na
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enige ontwatering. Het zijn standplaatsen die (net zoals bij Alno-Padions) in cultuur gebracht
werden tot grasland, en daardoor in min of meerdere mate verstoord werden. Dit proces kan
sterk bijdragen aan het vaak nitrofiele karakter van de vegetatie. Mede door deze dynamiek
in de standplaats wordt dit type zeer uiteenlopend geïnterpreteerd in de literatuur.
Het aantal soorten bomen en struiken is van nature niet hoog. De boomlaag bevat Zwarte els
en Es in wisselende verhoudingen, de struiklaag Eenstijlige meidoorn, Grauwe wilg, Boswilg
en Gewone vlier.
De kruidlaag bevat hoog opschietende, vochtminnende soorten zoals Moerasspirea, Echte
Valeriaan, Hennegras, in mindere mate grote zeggen, Kale jonker, Gele lis. Als nitrofiele
soorten komen voor: Gewone engelwortel, Rietgras, Riet, Ruw beemdgras, Koninginnekruid,
Harig wilgenroosje. Inmenging van Alno-Padion soorten (Fluitekruid, Dagkoekoeksbloem,
Bosveldkers) en nitrofielen (Hondsdraf, Kleefkruid, Grote brandnetel, Vogelmuur) treedt op
door vermesting en ontwatering. Daardoor is er degradatie van het veen, mineralisatie en
vervolgens verruiging met relatief meer ‘robuuste’ nitrofiele soorten. Onderscheid van het
zuivere type is moeilijk en vraagt een goed begrip van de locale abiotiek voor een correcte
diagnose.
Type 4: Pruno-Fraxinetum / Vogelkers-Essenbos
CORINE-code: 44.33, Ash-Alderwoods of slow rivers
BWK-code: Va
Hét typebos van riviervalleien op vrij lemige tot kleiige bodems. Doorgaans gelegen op de
overgang van het alluvium naar drogere colluviale flanken en op drogere oeverwallen, met
overstromingen in lage niet-jaarlijkse frequenties. De overstromingen leiden regelmatig tot
windworp, veelvuldige boomverjonging en een snelle kringloop van voedingsstoffen. Meestal
langs de drogere zijde overgaand in Eiken-Haagbeukenbos (Carpinion), en langs de nattere
zijde in Elzenbroeken (Alnions). Het is vaak een weelderig beekbegeleidend bostype, met
een deels drassige bodem met ondiep grondwater. Het water stagneert niet echt, en
veenvorming blijft uit hoewel het organische stofgehalte hoog kan zijn. Omdat de ondergrond
vruchtbaar is, zijn destijds grote oppervlakten van dit bostype verdwenen door omzetting in
grasland en ook akkers.
De boomlaag bestaat uit Es en Zwarte els, aangevuld met Europese Vogelkers, Grauwe
abeel, Gladde iep, Zomereik en Zoete kers. De struiklaag wordt gedomineerd door Hazelaar,
Gelderse roos, Gewone vlier, Eenstijlige Meidoorn, Europese vogelkers, Kardinaalsmuts en
Rode Kornoelje (sommige soorten blijken weliswaar geconcentreerd voor te komen op
specifieke bodemtypen en biogeografische zones).
De kruidlaag heeft een uitgesproken voorjaarsaspect met Bosanemoon, Muskuskruid,
Slanke sleutelbloem, Speenkruid. Bijkomende soorten zijn Moerasspirea, Gewone
engelwortel, Kale jonker, Echte valeriaan. Kenmerkend in de kruidlaag is het samen
voorkomen van kensoorten van het Alno-Padion (Speenkruid, Geel nagelkruid, Groot
heksenkruid, Hondsdraf, Kleefkruid, Grote brandnetel, Reuzezwenkgras), van de nattere
Elzenbroeken (Zwarte bes, Hennegras, Moerasspirea, Gele lis, Moeraszegge,
Moerasstreepzaad, Dotterbloem) en van de drogere Eiken-Haagbeukenbossen (Slanke
sleutelbloem, Gevlekte aronskelk, Gele dovenetel).
Type 5: Carici remotae- Fraxinetum / Goudveil-Essenbos
CORINE-code: 41.31, Ash-Alderwoods of rivulets and springs
BWK-code: Vc
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Punt- of lijnvormig bostype langs bronnen en bronbeekjes die continu grondwater en zandig
sediment aanvoeren. Kwel komt vaak voor, en deze wordt steeds op een natuurlijke wijze
afgevoerd, waardoor weinig stagnering en inmenging met regenwater optreedt. Het alluvium
bestaat uit leem of zandleem. Het humusgehalte van de toplaag kan sterk wisselen op korte
afstand. Op de natste plaatsen groeien enkel kleine bomen (Zwarte els of Zachte Berk) of
helemaal geen bomen meer, wat de mozaïekvorming bevordert. Dit type bos ligt afhankelijk
van de landschappelijke situering van de grens tussen de watervoerende en het niet
watervoerende geologische laag, vaak op of aan de voet van steile hellingen. Het voorkomen
van bronnen heeft in het verleden vaak de ontginning naar akkerbouw onmogelijk gemaakt.
Dit bostype zit dikwijls ingebed in drogere bostypen van het eiken-haagbeukenverbond
(Carpinion) op hellingen.
De boomlaag wordt gedomineerd door Es (Fraxinus excelsior) en Zwarte els (Alnus
glutinosa), daarnaast ook Zomereik (Quercus robur), Gewone esdoorn (Acer
pseudoplatanus), Haagbeuk (Carpinus betulus) en Beuk (Fagus sylvatica). Soms komt ook
Zachte Berk (Betula pubescens) voor. In de struiklaag zit geen enkele constante soort, met
Hazelaar (Corylus avellana) als meest talrijke soort.
De kruidlaag bevat IJle zegge (Carex remota), Slanke zegge (Carex strigosa) en Hangende
zegge (Carex pendula), samen met Reuzenpaardestaart (Equisetum telmateia), Bloedzuring
(Rumex sanguineus), Boswederik (Lysimachia nemorum). De forsere kensoorten zijn
aspectbepalend in het groeiseizoen. Doordringing van elementen van de omringende
drogere bossen is te merken aan de frequent maar sporadisch optredende soorten als Gele
dovenetel (Lamiastrum galeobdolon), Bosanemoon (Anemona nemorosa) en Boszegge
(Carex sylvatica).
De vochtigere, rijkere delen binnen dit type bevatten naast voorgaande soorten
Verspreidbladig goudveil (Chrysosplenium alternifolium) en Paarbladig goudveil
(Chrysosplenium oppositifolium.) (deze laatste op iets vochtigere standplaats), Bittere
veldkers (Cardamine amara) en Groot springzaad (Impatiens noli-tangere). Voorjaarsbloeiers
zijn steeds goed vertegenwoordigd, evenals vaak nitrofiele soorten (Brandnetel (Urtica
dioica)). Karakteristiek voor dit type zijn de erg soortenrijke mosvegetaties direct langs, en op
stenen in de bronbeken.
1.1.4

Beekbegeleidende bossen in Vlaanderen

Op basis van de voorlopige bostypologie voor Vlaanderen (Vandekerkhove, 1998) en de
Biologische Waarderingskaart (BWK versie 09/02) kan geschat worden waar en op welke
oppervlakte de 5 types beekbegeleidende bossen voorkomen in Vlaanderen en meer
specifiek in de provincie Oost Vlaanderen. Ook kan berekend worden welke oppervlakte van
de beekbegeleidende bossen in Oost Vlaanderen in een Habitatrichtlijn-perimeter gelegen
zijn. In tabel 1.1 is een overzicht gegeven.
Tabel 1.1: Overzicht van de op dit moment gekende oppervlakten van de 5 geselecteerde
bostypes voor Vlaanderen en Oost Vlaanderen
Oost Vlaanderen
Bostype
Bostype- BWK- Vlaanderen
nummer
code
Vandekerkhove
BWK BWK BWK in
(1998) schatting van (ha) (ha) Habitatrichtlijn
goed ontwikkelde
Gebied (ha)
opp. (ha)
Sphagno-Alnetum/ 1
Vo
“Enkele 10-tallen”
118 3,5
3.5
Alno-Betuletum
Berkenbroekbos
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Carici elongataeAlnetum
Mesotroof
Elzenbroekbos
MacrophorbioAlnetum
Ruigte
Elzenbroekbos
Cirsio-Alnetum
Basiclien
Elzenbroek
Pruno-Fraxinetum
VogelkersEssenbos
Carici remotaeFraxinetum
Goudveil-Essenbos

2

Vm

“Enkele 100-en”

1577 137

91

3a

Vn

“Weinig”

2932 825

444

3b

Niet in “Misschien enkele
BWK
10-tallen”

?

?

4

Va

“Enkele100-en”

2763 902

279

5

Vc

“Enkele 10-tallen”

238

84

?

123

Uit de tabel blijkt dat typen 2, 3 en 4 op Vlaams niveau in beduidend grotere oppervlakten
voorkomen dan de typen 1 en 5.
Specifiek voor Oost Vlaanderen blijken typen 3 en 4 met de grootste oppervlakten voor te
komen, typen 2 en 5 komen op een veel kleinere oppervlakte voor, en het type 1 is
nagenoeg niet voorhanden. De redenen voor deze verschillen zijn per type verschillend, en
worden verder in deze studie toegelicht. Hierbij moet vermeld worden dat de bepaling
volgens de BWK mogelijks berust op een andere interpretatie van de types.

Type 1 is overal in Vlaanderen zeldzaam, en sterk gebonden aan de arme zandgronden van
voornamelijk de Ecoregio van de Kempen. Voor Oost Vlaanderen zijn er uit de BWK slechts
drie boscomplexen bekend waarin dit type voorkomt (Stropersbos, Krekengebied bij
Assenede en delen van het Kravaalbos), maar deze zijn niet goed ontwikkeld (veldwerk
2003). Tijdens het veldwerk werden twee bijkomende bossen van dit type gevonden die wel
goed ontwikkeld zijn (Drongengoed, Berlarebroek), met een oppervlakte van telkens een
hectare in totaal. Deze twee bijkomende gebieden zijn binnen een Habitatrichtlijngebied
gelegen.
Type 2 is goed vertegenwoordigd binnen gans Vlaanderen, maar de Limburgse en
Antwerpse Kempen bezitten de grootste concentratie ervan. Voor Oost Vlaanderen is er een
zeer diffuse verspreiding over de provincie, met een lichte concentratie ten zuiden van Aalst
en in de Scheldevallei. Twee derde van de oppervlakte van dit type in Oost Vlaanderen ligt in
een Habitatrichtlijn-perimeter.
Type 3 is overal verspreid in Vlaanderen aanwezig, al kan het mogelijks om gedegradeerde
bossen van dit type of om afgeleiden uit andere types gaan omwille van vergraving,
ontwatering en vermesting. Voor Oost Vlaanderen geeft dit een gelijkaardig beeld. Toch
bleek al snel bij het veldwerk in 2003 dat goed ontwikkelde sites zeldzaam zijn. De
verspreiding zal in werkelijkheid veel minder algemeen zijn dan uit de cijfers lijkt.
Type 4 is met grote oppervlakten aanwezig in Vlaanderen, met een duidelijke concentratie in
het zuidelijke deel van Vlaanderen (Vlaamse Ardennen, West-Vlaams Heuvelland,
Haspengouw, Voerstreek). Limburg bevat bijna geen bos van dit type, terwijl in West
Vlaanderen en Antwerpen de verspreiding eerder beperkt is. Voor Oost Vlaanderen blijkt de
aanwezigheid zich bijna volledig te beperken tot een gebied bestaande uit de Vlaamse
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Ardennen en de leemstreek ten zuiden van de Schelde. Een derde van de oppervlakte van
dit type in Oost Vlaanderen ligt in een Habitatrichtlijnperimeter.
Type 5 is veel minder aanwezig, wat te verklaren is door de van nature punt- of lijnvormige
verspreiding van het type en het zeer lokale voorkomen van beboste brongebieden in het
huidige cultuurlandschap binnen Vlaanderen. Het type is beperkt tot de valleigebieden van
Zuidoost Vlaanderen. Twee derde van de oppervlakte van dit type in Oost Vlaanderen ligt in
een Habitatrichtlijn-perimeter. Opmerkelijk is dat ruim de helft van het Vlaamse areaal in
Oost-Vlaanderen ligt.
Bostypes 4 en 5 liggen vaak op de flanken van beekvalleien buiten de directe invloed van het
beeksysteem maar met een sterke grondwaterinvloed, waarbij bostype 5 steeds voorkomt
binnen een matrix van type 4. Bostype 1 ligt meestal op plaatsen buiten de invloed van het
alluviaal systeem, en op hydrologisch geïsoleerde ‘kommen’ met een groot aandeel van
regenwater. Bostypes 2 en 3a liggen in de directe nabijheid van het beeksysteem, en soms
onder invloed van overstromingswater daarvan (figuur 1.2).

5

4
1

2, 3a

Figuur 1.2: Indicatieve ligging van de verschillende bostypes in een alluviaal systeem
(bronbeek op flank – middenloop in vallei)
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Tabel 1.2: Zones binnen Vlaanderen met vermelding in de Habitatrichtlijn met als prioritair
type Alluviale bossen (code 91E0), de Oostvlaamse zones zijn vetgedrukt aangeduid
SITECODE
BE2100016
BE2100017
BE2100018
BE2100024
BE2100025
BE2100026
BE2100040
BE2200029
BE2200033
BE2200034
BE2200037
BE2200038
BE2200039
BE2300005
BE2300006
BE2300007
BE2400008
BE2400009
BE2400010
BE2400011
BE2400012
BE2400013
BE2400014
BE2500003
BE2500004
BE2500002

SITENAAM
Klein en Groot Schietveld.
Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen.
Diepteloop- Visbeekvallei- Kindernouw
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout.
Liereman en Korhaan
Kleine Nete en vallei met brongebieden.
Bovenloop van de Grote Nete en Zammelsbroek.
Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en
vengebieden.
Abeek met aanliggende moerasgebieden.
Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schotsheide.
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek.
Bossen van Limburgs Haspengouw.
Voerstreek
Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent
Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen
Zoniënwoud
Hallerbos met brongebieden en heiden
Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortemberg en Veltem
Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden
Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen
Demervallei ten westen van Aarschot
Demervallei ten oosten van Aarschot
Westvlaams Heuvelland
Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: westelijk deel
Zilte poldergraslanden

Hoewel volgens de BWK een kleine 8000 ha van de 5 beekbegeleidende bostypes aanwezig
zouden zijn, is de oppervlakte goed ontwikkelde bossen eerder beperkt (Vandekerkhove
1998). De beekbegeleidende bossen behoren tot de bostypes die minder sterk
vertegenwoordigd zijn en soms zo goed als ontbreken (Dumortier et al., 2003). Nochtans
worden ze voor 26 Speciale Beschermingszones als prioritair opgegeven. In OostVlaanderen worden net zoals in andere provincies in Vlaanderen extra inspanningen gedaan
om meer prioritaire habitattypes onder te brengen in deze bijzondere beschermingszones.
Gezien de huidige evolutie in valleigebieden in Vlaanderen waar bij het opstellen van
waterhuishoudingplannen opnieuw rekening gehouden wordt met waterberging in alluviale
gebieden (figuur 1.3) en anderzijds een evolutie naar grote oppervlakten natuur, met
extensief beheer tot nulbeheer, nemen de kansen voor deze habitats toe. Parallel daarmee
groeit ook de behoefte naar meer inzichten in de standplaatseisen van deze bossen.
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Figuur 1.3: Alluviale gronden binnen Oost Vlaanderen op basis van de Natuurlijk
Overstroomde gebieden (NOG) voor Vlaanderen
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1.2 Doelstellingen
De kwaliteit en de toekomstige ontwikkeling van het prioritaire habitattype “Alluviale bossen
met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion)” worden ernstig bedreigd.
Bescherming, optimaliseren van standplaats en areaaltoename is wenselijk in welbepaalde
beekdalen en valleien. Hoewel er over de standplaatsvereisten van deze bossen in
algemene termen al een en ander bekend is, blijven er grote kennislacunes in Vlaanderen,
voornamelijk als het gaat om gedetailleerde kwantitatieve informatie. Die kennis is nochtans
onontbeerlijk voor het nemen van verantwoorde en onderbouwde beslissingen aangaande
beheer, restauratie en inschatten van ontwikkelingskansen van deze bostypes in bestaande
of af te lijnen reservaatperimeters.
Er bestaat al informatie over standplaatseisen van hoger genoemde bostypes. Deze
informatie is vooral afkomstig uit Nederland (Clerckx et al. 1994, Stortelder et al.1998,
Aggenbach et al. 1998, Jalink 1996, Jalink en Jansen 1995, Everts en De Vries 1991, van
der Kooij 1997, Olde Venterink et al. 1998, Wamelinck & Runhaar 2000, Lamers 2001,
Alterra 2002…) en Duitsland (Janiesch 1978, Wey 1988, Döring-Mederake 1990, Kisteneich
1993, Schönert 1994, Brand 2000, (De habitatvereisten worden doorgaans gegeven onder
de vorm van (ruwe) richtcijfers. Veelal zijn er regionale verschillen die niet altijd objectief
verklaard kunnen worden. Dat maakt de eenvoudige toepasbaarheid ervan in Vlaanderen
niet evident. Vlaamse, laat staan Oost-Vlaamse cijfers zijn momenteel nog vrij schaars en
dekken zeker niet het volledige gamma aan vegetatietypen die hier voorkomen (Huybrechts
et al. 2000, Huybrechts et al. 2002, Vandevoorde et al. 2002, Envico 2002a & b).
De algemene doelstelling van dit onderzoeksproject bestaat erin om voor Vlaanderen en
meer specifiek voor de provincie Oost-Vlaanderen, een duidelijk zicht te krijgen op de
standplaatseisen van beekbegeleidende bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior,
en deze inzichten te vertalen naar een instrument dat bij beslissingen over natuurdoelen,
inrichting van natuurgebieden of hun beheer kan worden ingezet. Verschillende
deelopdrachten worden onderscheiden
-

Doel 1: Inzicht krijgen in de standplaatseisen van hoger vermelde bostypes
(standplaatsfactoren: bodem en bodemchemie, hydrologie, hydrochemie) met het oog
op een uitbreiding van het areaal van deze types in welbepaalde Speciale
Beschermingszones van de Habitatrichtlijn in Oost-Vlaanderen. Deze inzichten worden
verkregen in sites waar goed ontwikkelde voorbeelden van dit habitattype in evenwicht
met de standplaats voorkomen. De standplaatseisen worden zoveel mogelijk
gekwantificeerd.

-

Doel 2: Inventariseren van het huidige voorkomen van dit habitattype in OostVlaanderen en identificeren van locaties waar ze actueel reeds goed ontwikkeld
voorkomen, zodat gepaste beschermingsmaatregelen kunnen genomen worden.

-

Doel 3: Vertalen van de kennis over de standplaatseisen naar een instrument en/of
methodologie die kan worden ingezet om de kansen voor ontwikkeling of verbetering
van het habitattype voor bepaalde locaties te evalueren, zodat het areaal van deze
habitattypen kan toenemen en hierdoor tegemoet wordt gekomen aan de Europese
richtlijn.
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1.3 Algemene aanpak van het project.
1.3.1

Doel1: Standplaatseisen en -karakteristieken

In de literatuur kunnen de belangrijkste variabelen die standplaats voor de beekbegeleidende
bostypes bepalen worden teruggevonden (zie verder Hoofdstuk 2). Het betreft variabelen
met betrekking tot grondwaterstanden, grondwatersamenstelling, bodem, overstromingsduur
en overstromingsfrequentie. Om de standplaatseisen van de beekbegeleidende bossen te
kunnen onderzoeken zijn gecombineerde gegevens nodig van deze standplaatsvariabelen
en het voorkomen van het vegetatietype en de typische plantensoorten. Een belangrijke
randvoorwaarde is dat de samenstelling van de vegetatie en standplaatsfactoren met elkaar
in evenwicht zijn en dat de vegetatie goed ontwikkeld is.
Er worden zoveel mogelijk locaties gezocht zowel binnen als buiten Oost-Vlaanderen waar
aan deze randvoorwaarde voldaan is. Voor deze referentiegebieden worden de nodige
gegevens verzameld. In een aantal gevallen zijn de gegevens al beschikbaar, maar elders
zullen nieuwe metingen en opnamen moeten worden verricht. In het project is dus een
belangrijk luik veldwerk voorzien (zie hoofdstuk 4). De gecombineerde standplaats- en
vegetatiegegevens laten toe relaties op te stellen tussen de standplaatseisen en het
voorkomen van de vegetatie en hun samenstellende soorten. Deze relaties worden zoveel
mogelijk gekwantificeerd. Een voor de hand liggende methode is het opstellen van
responsfuncties door middel van regressies (Huybrechts et al. 2002), hoewel het succes van
deze benadering afhankelijk is van de aard, de hoeveelheid en de kwaliteit van de
beschikbare gegevens. Verder wordt er gezocht naar een goede spreiding over de
verschillende bostypes, en een goede geografische spreiding binnen de provincie Oost
Vlaanderen.
1.3.2

Doel2: Oost-Vlaams overzicht

Door raadplegen van literatuur en consultatie van gebiedskenners en specialisten worden de
beekbegeleidende bossen in Oost-Vlaanderen geïnventariseerd. Alle toegankelijke en
bekende beekbegeleidende bossen in Oost-Vlaanderen worden bezocht en in categorieën
ingedeeld. Een reeks kenmerken wordt geïnventariseerd en ze worden geëvalueerd op hun
huidige vegetatieontwikkeling.
1.3.3

Doel3: Potenties bepalen

De kennis van de standplaatseisen moet ingezet kunnen worden in de praktijk van het
natuurbeheer en -beleid. De gevonden relaties tussen bostypes en standplaatsvariabelen
(Doel 1) moeten toelaten om in verstoorde, minder goed ontwikkelde bossen of in huidig
landbouwgebied de kansen in te schatten voor de ontwikkeling van de bestudeerde
bostypes. Een gebiedsdekkende aanpak voor het inschatten van potenties is niet mogelijk
gezien de nodige info daarvoor niet voorhanden zal zijn. Daarom wordt dit onderwerp op een
exemplarische manier aangepakt. Een aantal toepassingsgebieden wordt geselecteerd. Voor
deze gebieden wordt de nodige abiotische informatie verzameld op een gelijkaardige wijze
als voor het bestuderen van de standplaatskarakteristieken. Er wordt voor deze
toepassingsgebieden een modus operandus voorgesteld en toegepast die als voorbeeld
moet dienen voor andere gebieden. Er worden vijf toepassingsgebieden geselecteerd.
Voor elk van deze gebieden worden de mogelijkheden aangegeven voor de ontwikkeling van
één of meer beekbegeleidende bostypes en worden de randvoorwaarden beschreven die
daarvoor moeten worden ingesteld. Enkele inrichtings- of beheersmaatregelen worden
indicatief
aangegeven.
Daarnaast
wordt
eveneens
bepaald
welke
de
vervangingsgemeenschappen kunnen zijn op dezelfde locaties bij een jaarlijks of cyclisch
(ruigte-)beheer.
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1.4 Studiegebieden
Twee types studiegebieden worden in het project betrokken: referentiegebieden en
toepassingsgebieden. Ze worden in deze studie als volgt gedefinieerd:
Referentiegebieden (doel1): Gebieden of onderdelen van gebieden waar goed ontwikkelde
beekbegeleidende bostypes voorkomen, waarvan verwacht mag worden dat ze in evenwicht
zijn met de standplaatsfactoren. In deze gebieden worden de basisgegevens verzameld voor
het opstellen van de standplaatseisen van de bestudeerde bostypes. Voorts is een
inschatting van de ouderdom van het bos van belang bij het interpreteren van de
standplaatsfactoren. Zoveel mogelijk studiegebieden worden hierin betrokken en deze
kunnen zowel binnen als buiten Oost-Vlaanderen gelegen zijn. Alle bekende en
toegankelijke bossen in Oost-Vlaanderen worden met het oog hierop gescreend.
Tabel 1.3 geeft een overzicht van de referentiegebieden die in deze studie worden
betrokken. Het betreft in totaal meer dan 30 gebieden met 122 meetpunten.
De typering is een inschatting vooraf, wordt die bevestigd of gecorrigeerd door
TWINSpanresultaten
Tabel 1.3: Referentiegebieden die zullen dienen om de standplaatseisen en –
karakteristieken te bepalen van beekbegeleidende bossen in Vlaanderen
Naam
Ligging
Hoofdtype
Aalmoezenijbos
Oost Vlaanderen 2,4
Berlare
Oost Vlaanderen 1,3a
Bos Ter Rijst
Oost Vlaanderen 4
Burreken
Oost Vlaanderen 5,4
Coolhembos
Antwerpen
3a
Dijlevallei
Vlaams Brabant 2,4
Drongengoed
Oost Vlaanderen 1
Dunbergbroek
Vlaams Brabant 3a
Eenbes
Oost Vlaanderen 2,3a
Hallerbos
Vlaams Brabant 5,4
Hayesbos
Oost Vlaanderen 5,4
Kluysbos
Vlaams Brabant 5,4
Kordaalbos
Oost Vlaanderen 4
Kravaalbos
Oost Vlaanderen 5,4
Leen
Oost Vlaanderen 1,2
Liereman
Antwerpen
2,1
Moenebroek
Oost Vlaanderen 2
Molenbeekvallei
Vlaams Brabant 3a,4
Osbroek
Oost Vlaanderen 2
Papendel
Vlaams Brabant 2
Parikebos
Oost Vlaanderen 5,4
Raspaillebos
Oost Vlaanderen 5,4
Rodebos
Vlaams Brabant 5,2,3a
Schansbeemden
Limburg
2,1
Silsombos
Vlaams Brabant 2,3a,4
Steenbergbos
Oost Vlaanderen 5,4
Steenbergse bossen Oost Vlaanderen 5,4
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Naam
Ter Laemen
Vorsdonkbos
Walenbos
Wellemeersen
Zeverenbeek

Ligging
Hoofdtype
Limburg
2,1
Vlaams Brabant 2,1
Vlaams Brabant 1,2 4,3a
Oost Vlaanderen 2,3a
Oost Vlaanderen 2,4

Figuur 1.4: Locatie van de verschillende referentiegebieden gebruikt binnen deze studie
Toepassingsgebieden (doel3): Gebieden waar beekbegeleidende bostypes al dan niet
voorkomen of slecht ontwikkeld of verstoord zijn, en waar de potenties voor de verschillende
bostypes worden ingeschat volgens de voor doel 1 uitgewerkte methodologie. Deze
gebieden zijn in de provincie Oost-Vlaanderen gelegen en zijn alle interesse gebieden voor
de Afdeling Natuur. Uit de lange lijst met bezochte bossen werden vijf gebieden
geselecteerd. Overwegingen die hierbij speelden zijn de regionale diversiteit,
interessegebied voor Afdeling natuur, de functie in het Natura 2000 netwerk.
Tabel 1.4: Toepassingsgebieden die zullen dienen om de potenties voor beekbegeleidende
bostypes in te schatten binnen Oost Vlaanderen
Naam
Ename
Nuchten
Stropersbos
Trimpontbos
Vlassenbroekse Polder

Ligging
Oost Vlaanderen
Oost Vlaanderen
Oost Vlaanderen
Oost Vlaanderen
Oost Vlaanderen

Bostypes
3a,4
3a,2
1
5,4
3a,2

Onderzoek naar de abiotische standplaatsvereisten van verschillende beekbegeleidende Alno-Padion
& Alnion incanae-gemeenschappen

16

Onderzoek naar de abiotische standplaatsvereisten van verschillende beekbegeleidende Alno-Padion
& Alnion incanae-gemeenschappen

17

Hoofdstuk 2 Literatuur over de standplaatseisen van
rivierbegeleidende bossen.
2.1 Inleiding
Over de standplaatsvereisten van beekbegeleidende bossen is in verscheidene regio’s in
Europa wetenschappelijk onderzoek verricht. De meest relevante werden in Noord Duitsland
en Nederland uitgevoerd. Dat zijn ook de landen die fytogeografisch gesproken het best
vergelijkbaar zijn met de Belgische situatie. Ook in Engeland en Noord Frankrijk zijn
vergelijkbare vegetatietypen te vinden. Ze zijn ze onderzocht en er is over gepubliceerd,
maar er worden, een paar uitzonderingen niet te na gesproken, nooit harde cijfergegevens
verzamelt over standplaatsfactoren. Vandaar dat er hoofdzakelijk gebruik gemaakt wordt van
Duitse en Nederlandse literatuur.
In die literatuur werd een uiteenlopend gamma van standplaatskenmerken onderzocht,
gaande
van
textuurklassen,
over
bodemchemie,
strooiselkarakteristieken
grondwaterdynamiek en in mindere mate chemie. Een specifiek probleem met de cijfers voor
bodemchemische bepalingen is dat de gehalten uitgedrukt zijn in mg/liter bodem
onafhankelijk van de dichtheid, wat omrekening naar Belgische en Nederlandse
meetresultaten (uitgedrukt in mg/100g bodem) quasi onmogelijk maakt.
In dit tweede hoofdstuk wordt een overzicht gebracht van de voornaamste conclusies van
deze onderzoeken. Het literatuuronderzoek richt zich vooral op kwantitatieve informatie en/of
concrete onderzoeksresultaten. Het is niet de bedoeling om iedere publicatie waar naar de
hier bestudeerde bostypes wordt verwezen te verwerken, maar wel om naar de
basisbronnen te gaan en vooral deze die tot een kwantificering van de standplaatsfactoren
kunnen leiden.
Zeer veel van de gevonden literatuurreferenties gaan dieper in op de betekenis van
economische bosbouwparameters (boniteit, stamtal/ha, houtopbrengst,…). Vertaling daarvan
naar ecologische standplaatsvariabelen is doorgaans niet mogelijk
De standplaatsfactoren, zoals ze in het literatuuroverzicht en in de rest van het rapport
afgeleid worden, mogen niet geïnterpreteerd worden naar optimale standplaats voor
bijvoorbeeld de boomsoorten of voor een bepaalde plantensoort, maar moeten begrepen
worden als een leen typering van de plaatsen waar de trefkans voor het ontwikkelen van dat
bepaalde bostype het hoogst is. Als de abiotische omstandigheden aangepast worden aan
de gevonden grenswaarden, dan zal de kans om het bostype er ook werkelijk te ontwikkelen
groot zijn.
Drie delen kunnen worden onderscheiden. In het eerste deel wordt een overzicht gegevens
van de belangrijkste bronnen met betrekking tot alluviale bossen; in een tweede deel wordt
deze kwantitatieve informatie per bostype samen gebracht, en in een derde deel wordt een
aantal specifieke processen die zich op het niveau van bodem en grondwater afspelen, en
belangrijk zijn voor één of meerdere types. Het is echter niet de bedoeling om in dit
hoofdstuk alle processen die leiden tot bepaalde standplaatscondities (interacties tussen
weercondities, topografie, geologie, waterstromen en bodem) in hun volledige complexiteit te
bespreken. Het zou ons te ver in de richting van een theoretische benadering leiden. Wel
wordt het geïntegreerde model ALNION behandeld, omdat in dit onderzoek een logische lijn
gevolgd werd die vergelijkbaar bleek te zijn met onze onderzoeksopzet.

2.2 Overzicht van de belangrijkste bronnen
Aggenbach et al. (1998) beschrijft de gewenste grondwatersituatie voor natte bostypes in
Nederland. Gemeten waarden worden veralgemeend op basis van expertkennis. In dit
rapport wordt een overzicht gegeven van de standplaatseisen van de meeste (semi-)
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terrestrische plantengemeenschappen in Pleistoceen Nederland. De standplaatseisen waar
het onderzoek zich op heeft gericht, zijn (grond)waterstandregime, basenrijkdom van
(grond)water en bodem, trofiegraad, het optreden van een verticale gelaagdheid in water of
bodemchemie en bodemmateriaal. In tabellen is per vegetatietype een samenvatting
gegeven van de beschikbare gemeten gegevens naast een expertoordeel over het traject
waarbinnen dat vegetatietype waarschijnlijk kan voorkomen. De standplaatseisen zijn
bepaald op het niveau van associaties en subassociaties binnen de indeling van
vegetatietypen in Nederland. Verder is er in dit werk ook aandacht voor de samenhang
tussen grondwatersituatie en bodemtype, en de gevolgen hiervan op de productie van
biomassa voor de verschillende vegetatietypen. Het Carici elongatae-Alnetum (type 2) komt
volgens dit rapport niet voor op veenbodems bij grondwaterstanden tussen 20 en 60 cm
onder maaiveld, dit omdat deze situatie overeenkomt met een verdroging ten opzicht van de
normale standplaats.
In het werk over de broekbossen van Nederland (Clerkx et al. 1994) worden verschillende
abiotische richtwaarden gegeven voor vochtige tot natte bostypes. Hier werden de
broekbossen van beekdalen onderzocht, alsook de broekbossen op hoogveen. Omwille van
de betere vergelijkbaarheid met de alluviale bostypes (qua genese, standplaats, abiotiek)
van onze studie werden alleen de bossen in beekdalen uit het werk van Clerkx
overgenomen. De onderzochte groeiplaatskenmerken worden onderverdeeld in
onafhankelijke of primaire (topografie, hydrologie en moedermateriaal) en afhankelijke of
secundaire factoren (bodem en humus). Een sterk verband werd gevonden tussen het
optredende vegetatietype en het vroegere bodemgebruik (vooral in relatie tot
veenontginningen en ontwatering). Voor de beekdalen wordt als karakteristieke associatie
het Carici elongatae-Alnetum gegeven, typisch in dalvormige laagten met doorstroming van
oppervlaktewater en grondwater en onder invloed van lithoclien grondwater. De chemische
waterkwaliteit wordt gekarakteriseerd door een matig hoge Calcium- en
bicarbonaatconcentratie, een Ionenratio (IR) variërend tussen 55 en 80%, en een hoge pH,
trofiegraad en Chloride- en Sulfaatconcentratie onder invloed van verschillende vormen van
vervuiling. De kweldruk kan sterk verschillen binnen de locaties, maar er is steeds een
geringe invloed van beekwater. Door de relatief hoge calciumconcentratie zijn nutriënten
zoals fosfaten en sulfaten zwak beschikbaar. De grondwaterstand is hoog met geringe
fluctuaties tot 40 cm, waardoor interne vrijzetting van fosfaten door locale verdroging beperkt
blijft.
De oppervlakte van broekbossen in Nederland bedroeg in 1997 zowat 4500ha waarvan 4300
ha elzenbroekbos (vermoedelijk ruigte elzenbroek, mesotroof elzenbroek en verstoorde
broekbossen samen) en ca. 150ha Berkenbroek (van der Kooij, 1997).
Bedreigingen van broekbossen en bronbossen ligt in drie factoren: verdroging, vermesting,
verzuring (Clerkx, 1994). Verdroging treedt op door afname van de hoeveelheid kwelwater
en door wegzijging veroorzaakt door peilverlagingen in omringende gebieden. Verzuring kan
optreden als veranderingen in de waterbalans ervoor zorgen dat er meer hemelwater dan
kwelwater in de waterbalans speelt. Vermesting kan zowel door influx van extern
oppervlaktewater (aangereikt met nitraten, fosfaten en sulfaten), als door interne eutrofiëring
(Lamers, 2001).
Janiesch (1978) wordt gezien als het eerste werk waarin de abiotiek van Broekbossen
(Erlenbruch) aan bod kwam voor Duitsland. De Elzenbroekbossen staan op lemige zanden
in het Ems-bekken, vergelijkbaar met zandige gebieden zoals de Veluwe en de Kempen. Er
werden drie types van Elzenbroek bekeken: jaarrond nat, nat in winter en voorjaar met
zomerdroogte, en winternat met droogte vanaf maart. Jaarrond nat bezat een soortenarme
vegetatie met alleen scherpe zegge in de kruidlaag. Het type ‘winternat met droogte vanaf
maart’ bezat de soortenrijkste vegetatie, te vergelijken met type 2, Carici elongatae-Alnetum.
In deze studie werd aangetoond dat de bodem pH(H2O)-waarden midden in de zomer
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waarden van 3,8 bereiken in dit type om in de winter terug te stijgen naar 5,3. Fluctuaties zijn
dus niet ongewoon zodat kan gesproken worden van een periodieke verzuring.
Voor Duitsland werden voor het Bergischen Land resultaten gepubliceerd voor de bostypes
Carici elongatae-Alnetum, Pruno-Fraxinetum en Carici remotae-fraxinetum (Kisteneich,
1993). De cijfers zijn gemeten waarden. Er wordt in dit werk aandacht besteed aan de
overstromingstolerantie van deze types. Vooral het bodemtype is bepalend voor de mate
waarin een vegetatie de langdurige anaërobie tijdens een overstroming kan overleven.
Zware leem en kleibodems zijn toleranter tegenover overstroming omdat het water eerder
traag tot in de wortelzone van de planten insijpelt, en de aanwezige zuurstof rond de wortels
niet zo snel wordt weggedrukt. Om een idee van de anaërobie te geven worden metingen
gegeven van de zuurstofconcentratie in oppervlaktewater en bodem. Alle bestanden van het
Elzenbroek (met kensoorten Elzenzegge, Bitterzoet en Zwarte bes) in het onderzoeksgebied
van Kisteneich (1993) bezitten een rabattensysteem (Bult-Schlenken-System), waardoor de
overstromingsgevoelige soorten enkel aan de voet van Zwarte elzen gevonden worden. De
problematiek van verschillende soortengroepen (op de rabatten, tegenover in de slenken)
wordt niet als standplaatsfactor meegenomen. De bodem bestaat uit laagveen of
gleybodems op veen. De bovenste veenlagen liggen meestal op een humeuze, minerale
horizont (fossiele Aa of Ah-horizont) met leem. Deze laag is veelvuldig vermengd met zand,
vermoedelijk door historische overstromingen. De minerale ondergrond bestaat uit zand,
zandlöss en/of leem. De dikte van de veenlaag varieert tussen de 10 en 150cm in het
onderzoeksgebied (dunnere veenlagen enkel in de bovenlopen met lichte perceelhelling,
dikkere veenlagen in vlakke verlandingsgebieden langs de beken). Het C-gehalte van de
bodem varieert tussen lager dan 10% (waterverzadigde bronstandplaatsen) en 30%
(verlandingsstandplaatsen). De C/N-verhouding ligt tussen 12 en 18. De pH(KCl) van het
veen ligt tussen 3,8 en 6,0 (nooit onder 4,5 bij waterverzadigde standplaatsen). De pH
varieert anderhalve eenheid op jaarbasis. De CEC ligt hoger dan 20 mmol ionequivalent/l
luchtdroge bodem. De basenverzadiging ligt steeds hoger dan 95%, met een Ca/Alverhouding die meestal groter is dan 100. De grondwaterkenmerken vertoonden geen relatie
met de talrijke onderverdelingen van het Carici elongatae-Alnetum. De grondwaterstand in
de winter ligt minstens 2cm boven maaiveld (>30% van het jaar); tijdens de zomer zakt het
grondwater weg tot 20-25cm onder maaiveld. Op standplaatsen die dichter bij de beek liggen
(ver weg van de hangwater beïnvloede dalrand) is het Elzenbroek meer afhankelijk van de
dynamiek van de beekafvoer, met grotere schommelingen in grondwaterstand tot gevolg (tot
40cm). Bij te lange overstromingsduur (grondwater boven maaiveld meer dan 35% van het
jaar) zullen sommige soorten niet gedijen: bv. Moerasspirea, Gewone engelwortel,
Moerasstreepzaad, Grote brandnetel, Pinksterbloem. Er wordt een trofiegradiënt voorgesteld
voor de Elzenbroekbossen, dit op basis van specifieke soorten, en het Ellenberg-R-getal, de
pH en de C/N-verhouding. Verder wordt in dit werk aandacht besteed aan de
overstromingstolerantie van deze types. Vooral het bodemtype is bepalend voor de mate
waarin een vegetatie een langdurige anaërobie tijdens een overstroming kan overleven.
Zware leem en kleibodems zijn toleranter tegenover overstroming omdat het water eerder
traag tot in de wortelzone van de planten insijpelt, en de aanwezige zuurstof rond de wortels
niet zo snel wordt weggedrukt
Voor Niedersachsen werd door Brand (2000) een grondige vegetatiekundige en abiotische
studie gedaan van vochtige bostypen (‘Feuchtwäldern’), waarin drie bostypes goed
overeenkomen met die in onze studie: Molinia Caerulea-Betula pubescens-geselschaft
(vergelijkbaar met Sphagno-Betuletum), Carici elongatae Alnetum glutinosae (Carici
elongatae-Alnetum) en Carici remotae-Fraxinetum. Speciale aandacht ging uit naar de
geschiedenis van het landschap waarin de vegetatietypes tot ontwikkeling kwamen, en de
verschillen tussen veenbodems en minerale bodems qua vegetatieontwikkeling. Een sterke
relatie werd gevonden tussen de pH(KCl) van de bodem en de verdroging van bossen op
veen, waarbij duidelijke verzuring optreedt na ontwatering. Mineralisatie van het veen had
veel zwaardere gevolgen in het Molinia caerulea-Betula pubescens-bostype dan in de
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andere bostypes, met sterke inmenging van stikstofminnende plantensoorten. Deze
gevolgen kunnen geminimaliseerd worden door de verhoging van de invloed van baserijk
grondwater. Aan bossen van sterk ontwaterde standplaatsen konden geen kensoorten
worden toegewezen op basis van vegetatieopnames, waardoor werd besloten dat de zuivere
bostypes een ongestoord waterregime vereisen. Ook werd de mineralisatie van veen
bekeken na ontwatering, waaruit bleek dat ontwaterde standplaatsen een zeer sterke stijging
kenden van de trofiegraad. In ongestoorde standplaatsen kon een trofiegradiënt opgesteld
worden van de dalrand (zandige veenbodems met lage trofie, Molinia Caerulea-Betula
pubescens-geselschaft) naar de beekoever toe (veenbodems met alluviale leem met hoge
trofiegraad, Carici elongatae Alnetum glutinosae).
Voor Saxen (Noord-Duitsland) werden de ecologische behoeften van drie types
Elzenbroekbos nagegaan (Döring-Mederake, 1990). Deze gegevens werden deels gebruikt
in de opmaak van het ecologische model ALNION (Olde-Venterink et al., 1998). Het betreft
gemeten waarden van de bodemtoplaag. Op basis van de analyse van de vegetatie werd
gepoogd een vegetatie-indeling te maken die verband houdt met het rabattensysteem van
deze bossen. Het resultaat was dat de vegetatie in het rabattensysteem direct afhankelijk is
van de menselijke activiteiten erin, en niet in verband te brengen is met primaire abiotische
verschillen in het terrein. Op perceelsniveau kon de vegetatie dus ingedeeld worden op basis
van overstromingsgevoeligheid van de soorten, met een sterke vervaging van de relevantie
van vegetatieopnames tot gevolg.
Voor Duitsland werd voor het Moezelgebied een analyse gedaan van kwelgebieden en hun
vegetaties, met nadruk op de invloed van landgebruik binnen brongebieden (Wey, 1988).
Hierin worden richtwaarden gegeven voor Erlenbruchwalder (Carici elongatae-Alnetum) en
Eschenwalder (Carici remotae-Fraxinetum) naar industriële exploitatie toe, zonder
verregaande analyse van de data.
Voor het westelijke Rijngebied werd door Schönert (1994) onderzoek gedaan naar de
abiotiek van Bruchwälder (broekbossen) in het bijzonder het Carici laevigatae-Alnetum var.
Sphagnetosum (vergelijkbaar met bostype 1, Sphagno-Betuletum qua kruidlaag) en Carici
elongatae-Alnetum. Naast grondwater- en bodemanalyses worden ook vereenvoudigde
bodemprofielen beschreven. Vooral voor Calcium bleek dat de laagveenbodems onder Carici
elongatae-Alnetum-bossen beduidend kalkrijker waren dan de bodems onder Carici
laevigatae-Alnetum (laagste waarde voor de typische variant van dit laatste bostype, vooral
onder veenmosrijke types). Een verklaring wordt gegeven door de hoge
kationuitwisselingscapaciteit van de veenmossen, waarbij kationen worden opgenomen in de
plant in ruil voor protonen, die het milieu verzuren. Voor voedingsstoffen (zoals fosfaten en
nitraten) werd geen scheidend vermogen tussen de vegetaties gevonden. Er werd
onderzocht hoe de mineralenconcentratie over het jaar varieerde, zonder coherent resultaat.
Wel bleek dat stikstof zich in deze vochtige bostypen vooral onder de vorm van ammonium
bevindt, maar een analyse op de jaarvariatie bleek niet mogelijk door de grote
schommelingen tussen de standplaatsen. Vooral de bodem-pH en de geleidbaarheid van het
grondwater maken een differentiatie mogelijk tussen de bostypes. Carici elongatae-Alnetum
staan op relatief voedselrijke, zwak zuur reagerende bodems met hoge Calciumbeschikbaarheid en hoge grondwateramplitude. Carici laevigatae-Alnetum staan typisch op
sterk zure, kalkarme bodems met slechte nutriëntenbeschikbaarheid en stagnerend
grondwater.
In SYNBIOSYS (Alterra, 2002) wordt een samenvatting gemaakt van wat er in de
Nederlandse literatuur anno 2002 aan standplaatsgegevens bekend is. Alleen de twee
bostypes Pruno-Fraxinetum en Carici elongatae-Alnetum hadden echter harde meetwaarden
voor de beschouwde variabelen. Voor alle beschouwde bostypes worden wel oriënterende
grafieken gegeven.
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2.3. Overzicht per bostype
2.3 1. Type 1: Sphagno-Betuletum of Alno-Betuletum (Elzen-Berkenbroekbos)
Voor het Berkenbroek worden naast een zuiver bostype met dominant Zachte berk, ook
enkele afgeleide types besproken. Omdat voor sommige bostypes, vergelijkbaar met een
bostype uit onze studie, geen meetwaarden beschikbaar waren, worden de afgeleide typen
ook opgelijst.
Overzicht van de abiotische randvoorwaarden voor het grondwaterregime grotendeels op
basis van gemeten waarden (Aggenbach et al. (1998)) (negatieve peilen = beneden
maaiveld).
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Het bodemtype is typisch een moerassige veenrest of een dunne verweerde veenlaag. De
minerale ondergrond is zandig. Bij overstroming van het beekdal blijven deze standplaatsen
gespaard, en verzuren door insijpeling van regenwater en de aanvoer van voedselarme
kwel. Het beekdal-veenmos-berkenbos (best vergelijkbaar met ons Berkenbroek) staat
uitsluitend op deze standplaatsen.
In de werken van Brand (2000) en Schönert (1994) voor vochtige bostypen in NoordDuitsland wordt de vegetatie zeer sterk opgedeeld tot op subtypeniveau. Om de resulterende
cijfers voor de abiotiek samen te vatten worden de minima en maxima gegeven voor het
subtype dat het nauwst aanleunt bij het Sphagno-Betuletum uit onze studie.
Bodem (notatie: minimum/maximum)
Brand (2000)

pH-KCl

pH H2O

%C

%N

C/N

CEC
(mmol/l)

Fe
(mmol/l)

Al
(mmol/l)

Mg
(mmol/l)

Ca
(mmol/l

Betuletum
pubescentis
typicum

2.74/3.6

3.38/4.0
9

43.26/
48.93

1.59/
1.77

24.2/
27.7

15.1/
32.9

4.9/
22.4

71.5/
179.4

10.1/
37.5

19.6/
397.7

De grote variatie in de mineralenconcentraties vallen op, met als uitschieter calcium en
aluminium. Verder vallen de lage variatie op in de concentraties totale C en N. Deze worden
in andere literatuur steeds als zeer variabel op jaarbasis voorgesteld (o.a. Lucassen, 2003),
waardoor deze waarden eerder als momentopname moeten gedacht worden. Met C/Nverhoudingen die relatief hoog zijn (>25) worden de standplaatsen beschreven als oligotroof.
Duidelijke verbanden tussen lage pH-waarde en hoge C/N konden niet aangetoond worden.

Brand (2000)
Betuletum
pubescentis typicum

Grondwaterdynamiek
Hoogste
Diepste
grondwater-stand
grondwaterstand
(cm -mv)
(cm -mv)
-3.5

Gemiddelde
Grondwaterstand
(cm-mv)

Amplitude
(cm)

Overstromingsduur
(% van het jaar)

-10.8
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0

-27.5

Er wordt sterk aangeraden om absolute grondwaterdynamiek te relativeren afhankelijk van
het bodemtype, omwille van de sterkere capillaire opstijging van grondwater tussen nauw
opeengepakte bodemdeeltjes (bv. in leembodems). Grondwaterafhankelijke vegetaties
kunnen ondanks een lage grondwaterstand toch nog genoeg beschikbaar water vinden in
bodems met meer capillaire opstijging. In zandige standplaatsen is het capillaire vermogen
van de bodem zeer gering in vergelijking met leembodems. Berkenbroek wordt volgens deze
referentie ook alleen gevonden op venige standplaatsen op een zandige ondergrond, omdat
het veen de geringe capillariteit van het zand enigszins compenseert. Om deze reden wordt
vermeld dat vegetatiegrenzen veel scherper zijn in Berkenbroek dan in Elzenbroek, omdat
op plaatsen zonder venige toplaag het Berkenbroek niet voorkomt. Bij Elzenbroek zou deze
voorwaarde niet zo strikt zijn.

Schönert (1994)
Carici laevigataeAlnetum
sphagnetosum

Grondwater
Amplit.
gem.
(cm)

Gem. Geleid
baarheid
µS/cm

Bodem toplaag
pH-H2O
gem.

K
mg/l
gem.

Ca
mg/l
gem.

PO4
mg/l

NH4-N
(mg/l)
gem

NO3-N
(mg/l)
gem

23.0

59.5

4.49

6.34

2.43

0.032

2.29

0.045

iestrwl()Tj10.98346527mnkdgoafVcuvp

De bodemchemische variabelen zijn gemiddelden op jaarbasis. In deze referentie wordt
sterk de aandacht getrokken op de stikstofmineralisatie in veenbodems. De betrouwbaarheid
van dit proces naar de af/.ting( )Tj10.98 0 0 10.92 349352.02 137.42082 Tm(vavet gisatie)Tf0.0011 Tc 0.0
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Grondwaterdynamiek (minimum/maximum)
Hoogste
Diepste grondwaterstand
grondwaterstand
(cm -mv)
(cm -mv)

Schönert, 1994
Carici laevigataeAlnetum sphagnetosum

1/-8

Gemiddelde
Grondwaterstand
(cm -mv)

Amplitude
(cm)

-23

17/59

-17/-58

De invloed van de grondwaterdynamiek op de bodemontwikkeling toont zich in het ontstaan
van organische bodems. Omwille van de steeds hoge grondwatertafel met stagnerend
oppervlaktewater (anaerobie in de bodemtoplaag) kan organisch materiaal moeilijker
afgebroken worden wegens het gebrek aan zuurstof als oxiderend agens. Zo wordt een
oligotrofe standplaats gecreëerd. Dit proces wordt in deze publicatie als vegetatiebepalend
aangenomen. De standplaatsen met stagnerend oppervlaktewater worden hier omschreven
als typisch voor het Berkenbroek.
In onderstaande tabel wordt getracht voor dit type een samenvattende tabel (Tabel 2.1) te
geven na interpretatie van alle literatuurgegevens.
Ook de Vlaamse situatie werd voor dit type grondig bekeken (Huybrechts et al. 2000). Er
werden in ongestoorde gebieden referentiecijfers verzameld voor grondwaterkarakteristieken
(chemie & dynamiek) in Vorsdonkbos-Turfputten. Dit gebieden kan als referentiesituatie
beschouwd worden voor het Hageland.
Huybrechts et al.
(2000)
Vorsdonkbos-Turfputten

cond

pH

HCO3

mean

341

5.6

45

stdev

53

0.8

0.8

PO4

NO3

NH4

SO4

Cl

Na

0.036 0.384 0.203 52.6 41.2 16.1
30

0.02

0.235 0.07 15.2

6.3

K

Ca

4.8

33.23

3.1

0.8

max

mean

min

ampli

4.35 13.17 -0.33

Mg

-0.03

0.08

0.42

0.2

0.1

0.11

15.2

Fe
1.56

7.18

grondwater

Tabel 2. 1: Samenvattende Tabel Sphagno-Betuletum of Alno-Betuletum (ElzenBerkenbroek)
Variabele

Eenheid

Waarde

MGWS

cm/-mv

gem -5 / min +1 / max -17

HGWS

cm/-mv

gem +4 / min +20 / max -1

LGWS

cm/-mv

gem -21 / min -7 / max -50

Inundatieduur

%/jaar

0 – 80

Amplitude GWS

cm

gem 34 / min 10 / max 79

Zuurgraad grondwater

pH

4.5- 6.0

Hardheid oppervlaktewater

mmol (Ca+Mg)/l

gem 0.2 / min 0.1 / max 0.3

Zuurgraad bodemtoplaag

pH

<=4.5

Bodemtype

textuurklasse

Veen, venig zand

Bodem

C/N-ratio
+

K

>20
mg/l

gem: 9.83

2+

Ca

mg/l

gem 2.14

NH4+

mg/l

gem 2.26

NO3-

mg/l

gem 0.045

Geleidbaarheid bodem

µS/cm

gem 59.5

Biomassa productie

Ton/ha

2.5 – 4.5
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2.3.2 Type 2: Carici elongatae-Alnetum (Mesotroof Elzenbroekbos)
Vegetaties vergelijkbaar met dit type worden veelvuldig in de literatuur beschreven. Ook
werden steeds vegetaties beschreven die goed vergelijkbaar zijn met het bostype uit onze
studie. De meest relevante voorbeelden voor Oost-Vlaanderen worden hier samengevat.
Clerkx et al
(1994)
Groeiplaats
Kwelrijke
beekdalen
Benedenlopen
van beekdalen
Natte
beekdalen

Grondwater

Bodem
Veendikte
(cm)

C/Nratio
0 tot
5cm
bodem

Geleidbaarheid
(µS/cm)

IR
(%)

pH-H20

pH-KCl
bodemtoplaag

[Ca ]
mg/l

[Cl ]
mg/l

GLG
(cm onder
maaiveld)

200/450

55/80

6.0/7.0

5.0/6.0

25/100

<50

<30

<30

<12

200/1000

>65

5.5/7.0

4.0/5.0

55/100

>50

10/30

>60

<14

400/1000

>80

5.5/7.0

4.0/6.0

>70

20/80

30/60

0/>120

10/13

2+

-

Het werk van Clerkx et al (1994) tracht een overzicht van de broekbossen voor Nederland te
geven, met speciale aandacht voor de samenhang met de natuurtypen in Nederland en de
mogelijke groeiplaatsen. In deze context is de bovenstaande tabel geordend volgens de
groeiplaats. Deze referentie bespreekt de verschillende bodemtypes van de broekbossen.
Vrijwel alle profielen in broekbossen van dit type bestaan uit organisch materiaal (veen), met
waterverzadigde matig verweerde bovenste horizont. Grondwaterchemisch wordt de
groeiplaats omschreven als van nature gedomineerd door matig hoog calcium- en
bicarbonaatgehalte, en een laag gehalte aan andere ionen. De ionenratio varieert tussen 55
en 80% en de invloed van regionale kwel is (lokaal) groot. De bodem wordt gekenmerkt door
veen op ondiepe leemlagen met een hoge Ca, P en N-beschikbaarheid zeker onder tijdelijke
aerobe omstandigheden in de zomer.
Abiotiek van het grondwater en bodem na expertoordeel op basis van metingen (Aggenbach et al. 1998) (notatie metingen:
minimale waarde/maximale waarde).
Mediane
Gemiddelde
grondwater
Hoogste
Laagste
Inundatie
Amplitude
Grondwaterstand
stand
waterstand
waterstand
duur
waterstand
Aggenbach et al. 1998
Expertkennis
(cm/-mv
(cm/-mv)
(%/jaar)
(cm)
(cm/-mv)
(cm/-mv)
Carici elongatae-Alnetum
Carici elongatae-Alnetum
typicum
Carici elongatae-Alnetum
cardaminetosum amarae
Aggenbach et al. 1998
Gemeenschap

-

-

-

90

10 / 100

+10 / -60

-

-

-

90

50 / 100

+10 / -60

0/-9

+11/+2

-5/-16

55 / 95

10 / 30

0 / -20

Grondwater
pH

Bodem
pH (H20)

pH
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interne verzuring (zie verder, processen) meegeteld worden. De biomassa is geen
onderscheidende variabele, evenals het bodemtype. Een subtype met Bittere veldkers zou
voorkomen bij licht verhoogde pH en lemige standplaatsen met veen.
Alterra 2002
Gemeenschap
Carici elongataeAlnetum

Grondwater
Grondwater
stand
(cm onder
maaiveld)
-50 tot
-40

pH

pH optim

Zoutgehalte
(mg Cl/l)

4.5 >6.5

4.5 – 6.5

<150

Biomassaprod
uctie (ton
ds/ha)

Biomassaproductie/
optimum
(ton ds/ha)

Bodemtype

Bodemtype
optimum

4- >8

4-8

Zand, leem,
lemig zand

Lemig
zand, veen

Voor sommige harde abiotische data van SYNBIOSYS (Alterra, 2002) is het moeilijk
vergelijkbare data in onze studie te vinden. Ook blijven de variabelen zeer vaag en indicatief,
zonder veel relevantie voor Oost-Vlaanderen. De toepasbaarheid is eerder gering voor onze
studie.
Voor Duitsland werd veel onderzoek gedaan van kwelgebieden en hun vegetaties, met
rapportage van grote reeksen harde abiotische data. Hier worden richtwaarden gegeven
voor Erlenbruchwalder (Carici elongatae-Alnetum).
Notatie voor metingen: minimale waarde/maximale waarde.
pH,
voorjaar
5.5/6.3

Janiesch, 1978
Carici elongatae-Alnetum

pH
zomer
3.8/4.1

Temperatuur
(°C)
5.7/9.1

Kisteneich, 1993
Carici elongatae-Alnetum

totC
(%)
17.5

Bodem
TotN
(%)
1.4

Ca
(µg/g)
321

Mg
(µg/g)
884

Fe
(µg/g)
13.5

Grondwater
Geleidbaarheid
Hardheid
(µS/cm)
mmol (Ca+Mg)/l
224/299
0.61/1

pH
6.1/7.2

-

HCO3
(mg/l)
73.2/128.1

Bodem (notatie: minimum/maximum)
Brand (2000)

pHKCL

pH H2O

%C

%N

C/N

CEC
(mmol/l)

Fe
(mmol/l)

Al
(mmol/l)

Mg
(mmol/l
)

Ca
(mmol/l)

Carici elongataeAlnetum glutinosae

4.6

4.89/
4.94

30/
40

2.36/
2.71

12.8/
14.8

42.8/
153.5

1.6

4.8

40/ 105

255/ 700

Brand, 2000

Hoogste
grondwaterstand
(cm – mv)

Carici elongataeAlnetum glutinosae

8

Döring-Mederake,
1990
Gemeenschap
Carici elongataeAlnetum
betuletosum
Carici elongataeAlnetum typicum
Carici elongataeAlnetum
cardaminetosum

Grondwaterdynamiek
Diepste
Gemiddelde
grondwaterstand
Grondwaterstand
(cm – mv)
(cm – mv)
-19.5

pH-H2O
15-85
percentielen

4.59

3.95/5.86

85.1

6.16

5.28/6.54

6.08

4.51/6.35

Overstromingsduur
(% van het jaar)

27.5

49

-1.7

Bodemtoplaag
Humusgeh.(bodemtoplaag
12cm) (% drooggewicht)
15-85
Mediaan
percentielen

Mediaan

Amplitude
(cm)

C/N-ratio
Mediaan

15-85
percentielen

80.7/88.9

17.1

15.8/19.8

78.7

49.1/82.7

13.6

13.2/15.2

51.6

24.0/77.1

13.6

12.6/15.1

Nota

Jaarlijkse variatie
van de
grondwatertafel
geeft geen
duidelijk beeld.
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Schönert, 1994

Amplitude gem.

Carici elongataeAlnetum typicum

23

Grondwater
+
[K ]
Geleidbaarheid
mg/l
(µS/cm)
gem.
117

pH

Geleidbaarheid
(µS/cm)

Carici elongatae-Alnetum
(optimum)

5.1/6

<100

Wey, 1988

pH

Org.mat.
(%)

Carici
elongataeAlnetum

<4.4/6.4

26/75

CEC (mg/l)
51/75

NH4-N
(mg/l)
gem/

NO3-N
(mg/l)
gem.

pH-H2O
gem.

4

2.65

0.051

4.94

4.47

Wey, 1988

Bodem

2+

[Ca ]
mg/l
gem.

Grondwater
[NO3-N + NH4N]
(mg/l)

-

0.51/0.75

Bodem
Basen
2+
[Ca ]
verzadiging
(mg/l)
(%)
26/50

10/30

[Cl ]
(mg/l)

[Ca2+]
(mg/l)

<10

<2.8

NH4-N
(mg/l)

Fe (g/100g)

Ptot (mg/100g)

6/21

<1

1.1/10

Over alle referenties heen valt de sterke schommeling van de pH van het grondwater op;
Deze waarde stijgt bijna nooit boven 7 uit, maar veelvuldig worden in het zomerhalfjaar zeer
zure metingen gedaan (tot 2,5). Deze laatste waarde kan worden verklaard op basis van een
proces van interne verzuring en eutrofiëring (zie verder processen). Door deze sterke interne
schommelingen wordt de vergelijking tussen de auteurs op basis van pH bemoeilijkt. De
geleidbaarheid van het grondwater is consistenter en ligt tussen de 100 en de 200 µS/cm.
Ook de Vlaamse situatie werd voor dit type grondig bekeken (Huybrechts et al. 2000). Er
werden in ongestoorde gebieden referentiecijfers verzameld voor grondwaterkarakteristieken
(chemie & dynamiek) in de vallei van de Zwarte Beek, Vorsdonkbos-Turfputten en voor de
Doode Bemde. Deze gebieden kunnen als referentiesituatie beschouwd worden voor
respectievelijk venige, Kempische beekdalen, het Hageland en voor alluviale valleien in de
leemstreek
Huybrechts et al.
2000
Zwarte beek
Vorsdonkbos-Turfputten
Doode Bemde

cond

pH

HCO3

SO4

Cl

Na

K

Ca

max

mean

min

ampli

mean

141

6

77

0.256 0.264 0.552 11.8

PO4

NO3

NH4

9.5

6.2

1.2

17.62

2.32 12.64 -0.47

-0.15

0.08

0.54

stdev

53

0.3

45

0.185 0.152

3.4

2

0.5

9.74

0.93 11.87

0.17

0.11

0.09

0.13

mean

342

5.6

51

0.059 0.506 0.225 55.7 38.8 14.8

4.9

34.75

4.47 14.21 -0.32

-0.03

0.08

0.4

stdev

55.08

0.8

31

0.049 0.246 0.119 16.1

0.8

15.05

1.65 10.93

0.21

0.12

0.09

0.14

0.518

9.8

7.7

3.3

Mg

Fe

mean

617

6.8

339

0.229 0.414 0.113 29.3
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17.7

2.4

106.37 6.54 36.08 -0.44

-0.05

0.1

0.5

stdev

164

0.1

120

0.124 0.156

9.8

3.7

1.5

39.89

0.09

0.07

0.11

0.047

9.8

2.58 30.47

0.17
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In onderstaande tabel (tabel 2.2) wordt getracht voor dit type een samenvattende tabel te
geven na interpretatie van alle literatuurgegevens.

Bodem

Grondwater

Tabel 2. 2: Samenvattende tabel, Carici elongatae-Alnetum (Mesotroof Elzenbroek)
Eenheid

Waarde

MGWS
HGWS
LGWS
Wegzijging
Inundatieduur
Amplitude GWS
Zuurgraad

cm/-mv
cm/-mv
cm/-mv
cm/-mv
%/jaar
cm
pH

min 0 / max -9
min +11 / max +2
min -5 / max -16
min -20 / max -60
55 – 95
+10 / -60
5.8 - 7.3

Hardheid
ClCa2+
HCO3NH4+ -N +NO3--N
Geleidbaarheid
Doorstroming
Temperatuur
Geleidbaarheid
CEC
Basenverzadiging
Biomassa productie
C/N-ratio
Humusgehalte toplaag
Veendikte
Zuurgraad toplaag
Bodemtype

mmol (Ca+Mg)/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µS/cm

%DS
cm
pH-H2O
Textuurklasse

K+
Ca2+
NH4+
NO3Fe
Ptot

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
g/100g
mg/100g

0.61
gem 10
gem 2.8
gem 101
gem 0.63
min 224 / max 299
Bodemchemische evenwichten
7.5
117
gem 63
gem 39
Optimaal: 4 – 8
Mediaan: 13.6
Mediaan: 78.7
min 30 / max >120
4.0 – 5.7
Humushoudend zand, leem, zandleem,
veen
Optimaal: lemig zand, lemig veen
gem: 4.47
gem 20
gem 13.5
gem 0.051
gem <1
gem 5

°C
µS/cm
mg/l
%
Ton/ha
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2.3.3. Type 3a: Macrophorbio-Alnetum (Ruigte-Elzenbroekbos)
Voor dit type werden zeer weinig vergelijkbare vegetaties gevonden in de literatuur. Het
behoort tot een continuüm van Elzenbroektypes die min of meer voedselrijk zijn al
naargelang het bodemtype, historische landgebruik, externe invloed of natuurlijke abiotische
variatie binnen de standplaats. In Aggenbach et al. 1998, worden droge stofproducties
gaande van 7.5 tot 15 ton/ha voor dit type vermeld. De manier waarop die cijfers bepaald
werden staan in het rapport niet vermeld. In Nederland zou dit type te vinden zijn op
veenbodem, maar ook op humushoudende klei- of leembodems en klei- of leembodems met
een venige toplaag. Het lijkt er echter sterk op dat naast de echte eutrofe elzenbroeken, hier
ook een reeks verstoorde standplaatsen in de bespreking betrokken werden.
Aggenbach et
al. 1998
Gemeenschap
Cirsio-Alnetum
Aggenbach et
al. 1998
Gemeenschap
Cirsio-Alnetum

- onder maaiveld / notatie voor metingen
minimale/maximale waarde
Inundatieduur
Amplitude
Grondwaterstand
Metingen: %
waterstand
Expertkennis (cm/Interpolatie:
(cm)
mv)
%/jaar
0 / 40
0 / 50%/jaar
+10 / -20
interpolatie
op basis van metingen
notatie metingen: minimale maximale waarde
Grondwater
Bodem
pH
pH
pH (KCl)
Basenverz
(H20)
7.5/8.0
5.2/6.4
35/74

In Clerkx et al. (1994) wordt een Brandnetel-Elzenbos besproken dat qua vegetatie aanleunt
bij ons Macrophorbio-Alnetum. Typisch gaat het hier voor Nederland om verdroogde, dus
verstoorde standplaatsen, zodat zich de vraag stelt of het hier gaat om de afbakening van
abiotiek van een ‘natuurlijke’ standplaats. De abiotiek bevat grote grondwaterfluctuaties met
lage GLG’s (>60cm), met kalkrijk neutraal grondwater (pH 5,5-7) en lithotroof karakter
(geleidbaarheid 350-600 µS/cm). De invloed van beekwater is dominant in de natte perioden.
De bodem bevat sterk veraard veen door oxidatie na verdroging, en bijgevolg een sterke
verzuurde bodemtoplaag door vrijzetting van protonen in dit proces. In de verdroogde
beekdalen met voedselarme kwel is de voedselrijkdom toch erg hoog omwille van interne
eutrofiëring (zie deel processen).
Bodem
Clerkx et al
(1994)
Verdroogde
beekdalen
Verdroogde
beekdalen met
voedselarme
kwel

Grondwater

pH-H20

pH-KCl
bodemtoplaag

[Ca ]
mg/l

[Cl ]
mg/l

Veendikte
(cm)

C/N-ratio
0 tot 5cm
bodem

5.5/7.0

3.5/5.0

>70

25/55

0/>120

<15

150/600

75/90

>60

4.0/5.0

2.5/3.5

20/45

>40

<35

20/30

300/400

50/70

>60

2+

-

Geleidba
arheid
(µS/cm)

IR (%)

GLG
(cm onder
maaiveld)

In onderstaande tabel wordt getracht voor dit type een samenvattende (tabel 2.3) te geven
na interpretatie van alle literatuurgegevens.
Diverse auteurs (Mayer 1984, Rogister 1985, Vandekerckhove 1999, van der Werft
1991)maken melding van het mogelijke voorkomen van Eutroof Kalk-Elzenbroek (Cirsio
oleracei-Alnetum) in onze streken. Om die reden was dit type dan ook in het begin van dit
project meegenomen als te onderzoeken. Diezelfde auteurs meldden echter ook dat het
onzeker is of dit type wel effectief voorkomt of niet en verwijzen naar verwarring omtrent dit
type in de syntaxonomische literatuur.
Daarom werd uitgebreid gezocht naar de oorsprong van deze verwarring. De oudste
gegevens die konden getraceerd worden zijn te vinden in de “Banque des données
phytosociologique” van Gembloux. Daarin zitten opnamen die door Noirfalise en door
Rogister bestempeld werden als opnamen van het Cirsio-Alnetum. Zij berichten daar ook
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over (Noirfalise & Sougnez 1961). In diezelfde databank zitten echter geen verwijzingen naar
het Macrophorbio-Alnetum. Dat leidt tot twee mogelijke conclusies, namelijk dat zij alle
ruigte-elzenbroeken klasseerden onder het kalk-elzenbroek ofwel dat er geen opnamen van
ruigte-elzenbroeken verzameld werden.
Als soortenlijsten van de opnamen van Noirfalise en Sougnez vergeleken worden met onze
ruigte-elzenbroekopnamen, maar ook met de opnamen die te vinden zijn in de Nederlandse
en Duitse literatuur (zie hoger) dan blijkt er geen enkel verschil te bestaan. De eerste
conclusie lijkt dan het meest plausibel te zijn met name dat met kalk-elzenbroeken eigenlijk
hetzelfde bedoeld wordt als met ruigte-elzenbroeken.
Vervolgens werd gezocht naar de oorsprong van de term kalk-elzenbroek. Die werd
gevonden in Lemée (1937) die dit type beschrijft uit de Franse Argonne het bekken van
Parijs, uit beekdalen die gevoed worden met zeer mineraalrijk grondwater. De
soortensamenstelling lijkt opnieuw zeer sterk op onze ruigte-elzenbroek-opnamen met
uitzondering van Kleine kaardebol die in deze uitgesproken kalkstreken veelvuldig te vinden
is in de bossen naast een ruime waaier aan ruigten en zomen. Kleine kaardebol is een soort
die bij ons, maar ook in Nederland en in het noorden van Duitsland net buiten haar natuurlijk
areaal zit Ze heeft haar areaal in zuidelijk Europa, Klein Azië en Noord-Afrika (Hultén & Fries
1986).

grondwater

Bodem

Tabel 2. 3: Samenvattende tabel, Macrophorbio-Alnetum (Eutroof Elzenbroek)
Variabele

Eenheid

Waarde

Inundatieduur

%/jaar

0 – 50

Amplitude GWS

cm

0 – 40

Zuurgraad grondwater

pH

7.5 – 8.0

Zuurgraad bodemtoplaag

pH

5.2 – 6.4

Basenverzadiging

%

gem 55

Bodemtype

textuurklasse

Biomassa productie

Ton/ha

Veen, Humushoudende klei of leem, al dan
niet met venige toplaag
gem 11
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2.3.4. Type 4: Pruno-Fraxinetum (Vogelkers-Essenbos)
Overzicht van de abiotische randvoorwaarden voor het waterstandregime op basis van
gemeten waarden (Aggenbach et al. 1998). Grondwaterstand is negatief onder maaiveld en
de waarden zijn gemiddelden. Voor de amplitude en de andere variabelen wordt het
minimum en maximum gegeven.
Aggenbach et
al. 1998

Gemiddelde
grondwaterstand
(cm/-mv)

Mediane
grondwaterstand
(cm/-mv)

-16

-15

PrunoFraxinetum

Hoogste
grondwaterstand
(cm/-mv)

Laagste
grondwaterstand
(cm/-mv)

Inundatieduur
(%/jaar)

Amplitude
waterstand
(cm)

Gemiddelde
grondwaterstand
Expertoordeel
(cm/-mv)

-9

-18

20

10 / 90

-10 / -60

Opvallend zijn de relatief hoge grondwaterstanden, met zelfs een mogelijke inundatie
gedurende 20% van het jaar, in een vegetatietype dat toch een groot aandeel soorten bevat
van duidelijk drogere standplaatsen.
Aggenbach et al. 1998

Grondwater
Hardheid
(mmol Ca + Mg / l)

Pruno-Fraxinetum

1.0/2.7

Bodem
pH

Bodemtype

pH (KCl)

Biomassaproductie
(ton/ha)

7.5/8.0

Zand, leem of klei
met een venige
toplaag;

5.5/>7.5

7.5/15

Kwaliteit van het grondwater en bodem op basis van metingen (Aggenbach et al. 1998) voor
Nederland. In het licht van de sterke capillaire opstijging in deze bodemtypes moet er in
combinatie met de hoge gemiddelde grondwaterstand mee rekening gehouden worden dat
de vegetatie jaarrond grondwater tot zijn beschikking heeft.

Kisteneich, 1993

pH

Pruno-Fraxinetum

7.0

Geleidbaarheid
(µS/cm)
658

Grondwater
Hardheid
(mmol Ca + Mg / l)
2.1

HCO3
(mg/l)
259.2

Bij Brand (2000) wordt een Carici remotae-Fraxinetum besproken dat qua vegetatie veel
sterker aanleunt bij ons Pruno-Fraxinetum. Dat het type duidelijk geen bronbos is, is te zien
aan de hoge amplitude van het grondwater.
Brand
(2000)
PrunoFraxinetum

pHKCl

pH H2O

%C

5/5.53

5.44/5.77

8.09/8.23

Brand (2000)
Pruno-Fraxinetum
Alterra 2002
PrunoFraxinetum

Hoogste
grondwaterstand
(cm onder
maaiveld)
0

Grondwaterstand

0/-40

Bodem (notatie: minimum/maximum)
CEC
Fe
%N
C/N
(mmol/l) (mmol/l)
0.63/0.74

11.1/12.8

153/172

Grondwaterdynamiek
Diepste
Gemiddelde
grondwaterstand Grondwaterstand
(cm onder
(cm onder
maaiveld)
maaiveld)
-160
Geen waarde

Inundatie
frequentie
Incidenteel

pH
4.5 >6.5

pH
optimum
5.5/6.5

0

Al
(mmol/l)

Mg
(mmol/l)

Ca
(mmol/l)

0

13/24

231

Amplitude
(cm)

Overstromingsduur
(% van het jaar)

>150

0

Biomassaproductie
(ton ds/ha)
4/>8

Zoutgehalte
(mg Cl/l)

Bodemtype

Bodemtype
optimum

<150

Lemig
zand,
leem,
zand,
zavel, klei

Lemig
zand, leem

Voor sommige harde abiotische data in het snbiosys-rapport (Alterra 2002) is het moeilijk
vergelijkbare data in onze studie te vinden. Ook blijven de variabelen zeer vaag en indicatief,
zonder veel relevantie voor Oost-Vlaanderen. De toepasbaarheid is eerder gering voor onze
studie.
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Bodem

grondwater

Tabel 2 4: Samenvattende tabel Pruno-Fraxinetum (Vogelkers-Essenbos)
Variabele

Eenheid

Waarde

GGWS

cm/-mv

gem -16

MGWS

cm/-mv

gem -15

HGWS

cm/-mv

gem -9

LGWS

cm/-mv

gem -38

Inundatieduur

%/jaar

0 – 20

Amplitude GWS

cm

10 – 90

Zuurgraad grondwater

pH

gem 7.7

Hardheid grondwater

mmol (Ca+Mg)/l

gem 1.6

Geleidbaarheid grondwater

µS/cm

gem 658

HCO3 grondwater

mg/l

gem 259.2

Temperatuur grondwater

°C

7.2

pH KCl

Gem.5.25

pH H2O

Gem. 5.6

%C

Gem. 8.16

%N

Gem. 0.68

C/N

Gem. 11.9

CEC

mmol/

Gem. 162

Fe

mmol/

0

Al

mmol/

0

Mg2+

mmol/

Gem. 18

Ca2+

mmol/

Gem 220

Bodemtype

Textuurklasse

Biomassa productie

Ton/ha

Zand, leem of klei, al dan niet
humushoudend
Gem. 11
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2.3.5. Type 5: Carici remotae-Fraxinetum (Goudveil-Essenbos)
Aan de hand van peilmetingen en opmeting van grondwaterkwaliteit en bodemkwaliteit is het
problematisch om dit type te karakteriseren. In de meeste publicaties wordt doorgaans de
bosmatrix rond de eigenlijke bron opgenomen, zodat van nature inmenging optreedt met
delen van Carpinion en Pruno-Fraxinetum-bostypes. De locaties waar de eigenlijke
brongemeenschap zich bevindt kan op locaties met groot verhang dynamisch zijn, met
andere woorden het bronbeekje verplaatst zich over de helling. Hierdoor wordt de eigenlijke
karakterisering bemoeilijkt.

Aggenbach et
al. 1998

notatie voor metingen, gemiddelde, minimale waarde/maximale waarde
Mediane
Inundatieduur
Hoogste
Laagste
Amplitude
Grondwaterstand
grondwaterstand
Metingen: %
waterstand waterstand
waterstand
Expertkennis
(cm/-mv)
Interpollatie:
(cm/-mv
(cm/-mv)
(cm)
(cm/-mv)
%/jaar

Carici
remotaeFraxinetum /

0 / 100%/jaar

>30
interpolatie

0 / -40

Chrysosplenio
oppositifoliiAlnetum

39;0/100%
0 / 100%/jaar

20;5/57
meting
0 / 50
interpolatie

+10 / -20

+1;+10/-10

+5;+12/0

-15;+7/-51

notatie metingen: gemiddelde;minimale waarde/maximale waarde
Aggenbach et
al. 1998
Gemeenschap

Grondwater
Hardheid
(mmol Ca + Mg / l)

Carici
remotaeFraxinetum /
Chrysosplenio
oppositifoliiAlnetum

Oppervlaktewater

Alkaliniteit

pH

1.6;0.5/2.0

Carici remotaeFraxinetum
Chrysosplenio
oppositifolii-Alnetum

pH

0.8;0.5/1.5

6.7;6.0/7.5

7.4;6.5/8.0

0.5/2.9

Aggenbach et al. 1998

Hardheid
(mmol Ca + Mg / l)

0.5/2.8

5.9/7.4

pH
(interpretatie

Biomassaproductie
(ton/ha)

Bodemtype

5.5/>7.5

4.5/11

Humushoudende klei of klei met een venige toplaag;
Humushoudende leem of leem met een venige toplaag

4.5/7.5

4.5/11

Kleiig veen, lemig veen, zandig veen

Voor Duitsland werden voor het Bergischen Land resultaten gepubliceerd voor de bostypes
Carici elongatae-Alnetum, Pruno-Fraxinetum en Carici remotae-fraxinetum (Kisteneich,
1993). De cijfers zijn gemeten waarden. Verder wordt in dit werk aandacht besteed aan de
overstromingstolerantie van deze types. Vooral het bodemtype is bepalend voor de mate
waarin een vegetatie een langdurige anaerobie tijdens een overstroming kan overleven.
Zware leem en kleibodems zijn toleranter tegenover overstroming omdat het water eerder
traag tot in de wortelzone van de planten insijpelt, en de aanwezige zuurstof rond de wortels
niet zo snel wordt weggedrukt.

Kisteneich, 1993

Temperatuur
o
( C)

pH

Geleidbaarheid
(µS/cm)

Carici remotae-fraxinetum

9.4

7.0

300

Grondwater
Hardheid
(mmol Ca
+ Mg / l)
1

-

-

-

HCO3
(mg/l)

NH4 -N
(mg/l)

NO3 -N
(mg/l)

125.0

0.3/0.52

1.4/1.7
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Wey, 1988

pH

Carici
remotaefraxinetum

>7

Wey, 1988
Carici
remotaefraxinetum

Grondwater
[NO3 -N +
Geleidbaarheid
NH4 -N]
(µS/cm)
(mg/l)
>400

<0.5

pH (CaCl2)

Org.mat.
(%)

CEC (mg/l)

>5.5

26/50

76/100

-

2+

[Cl ]
(mg/l)

[Ca ]
(mg/l)

<10/15

>20

Bodem
Basen
2+
[Ca ]
verzadiging
(mg/l)
(%)
>51

>31

-

NH4 -N
(mg/l)

Fe (g/100g)

Ptot
(mg/100g)

<5

1.1/2

<1

Voor het Bronbos (Carici remotae-Fraxinetum) geeft het standaardwerk van Noirfalise (1952)
een overzicht van de abiotische standplaatsgegevens. Die worden in drie varianten
besproken: variant ‘typicum’, variant ‘chrysosplenietosum’ (in bronpunten) en variant ‘met
carex acutiformis’ (in beekvalleien op dalvloer). Alleen de variant ‘typicum’ komt qua
vegetatie goed overeen met het bronbos zoals in dit project getypeerd. Het substraat bestaat
grotendeels uit colluviale leem en kleiige leem. De grondwatersituatie toont een permanente
waterverzadiging, steeds op kleine diepte onder maaiveld (gemiddeld 20cm). De top van de
gleyzone ligt op 10-20cm, de basis van de gleyzone ligt op 40-50cm. De bronbosbodem
wordt uitsluitend ‘hydro-mineralogeen’ genoemd, in tegenstelling tot het Alnetum, dat ‘hydroorganisch’ van oorsprong wordt genoemd. De chemische kwaliteit van de bodem (toplaag 10
cm) levert bijna nooit vrije carbonaat, zodat Noirfalise besluit dat het calciumcarbonaat uit het
grondwater moet dienen om het bodemcomplex te verzadigen. Hier moet vermeld worden
dat Noirfalise alleen de vrije CaCO3-fractie bemonsterde, zodat de fractie die geadsorbeerd
zit aan het bodemcomplex niet gemeten werd (hier moet een exctractie gebeuren vooraleer
CaCO3 gevonden wordt). De pH neigt steeds naar neutrale tot zwak zure waarden
(gemiddelde 6), en stijgt met toenemende diepte. Het gehalte aan humus is steeds erg laag
(<5%), en daalt met toenemende diepte. Het aerobe bodemleven van het bronbos werd
gemeten, waarbij de grote microbiële activiteit duidelijk werd (zeker in vergelijking met een
Eiken-Haagbeukenbos en een Beukenbos, gemeten waarden van Noirfalise, 1952).
Het bodemprofiel van het bronbos werd opgemeten bij Noirfalise (1952). Het typische profiel
bestaat achtereenvolgens uit:
- recent bladafval met zeer snelle afbraak, nooit dikker dan 1 cm
- A1 (0-10cm) bruine afgebroken humuslaag, doorworteld
- G1 (10-40cm) gleyhorizont, grijze tot grijsbruine lemige laag, zeer vochtig
modderachtig
- G2 (40cm) grijsgroene laag zonder structuur, meestal ondoordringbaar
Bij Peters (1988) worden voor het Bronbos (Carici remotae-Fraxinetum) verschillende
abiotische meetwaarden gegeven. Het bodemprofiel van dit type wordt omschreven als een
door bronwater beïnvloede gleybodem (‘Quellgley’). Voor ongestoorde brongleybodems
geldt dat de bovenste horizonten (Oh, Ah, Go pagina 50) duidelijk dunner zijn dan bij
gestoorde varianten. De reductiehorizont ligt bij ongestoorde bronbodems gemiddeld op 37,6
cm onder maaiveld, en dieper bij storing. Het bodemtype is zandige leem tot zandig-kleiig
leem. Het specifieke gewicht van de bodem (in g/cm³) neemt toe bij toenemende diepte
(gemiddelden Ah: 1.38; reductiehorizont: 2.45). De watercapaciteit (% van het drooggewicht
van de bodem) daalt met dezelfde factor (Ah: 230-270; reductiehorizont: 100-130) (pagina
52). De ‘oxidatiehorizont ‘ (Goc-pagina 53) bevatte in het proefvlak opvallend veel Mollusken
(genus Pisidium), die het hoge CaCO3-gehalte kunnen verklaren. De CaCO3-gehalten
toonden weinig jaarvariatie in de bovenste bodemlagen. De oppervlaktewaterstand van het
bronbos is steeds sterk grondwaterafhankelijk. Tot oktober vertoont de grondwaterstand
slechts beperkte schommelingen (+/- 10 cm rond 15cm onder maaiveld). Een gevolg hiervan
is een grote waterverzadiging van de bodemtoplaag (tot 100%), met minima in juli en
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augustus tot 94%. De capillaire zoom van het grondwater reikt gedurende het hele jaar tot
aan of net onder maaiveld, waardoor het zuurstofgehalte ondanks het stromende
grondwater/bronwater erg laag is (vgl. Janiesch, 1981). Dit lage zuurstofgehalte beïnvloedt
de redoxpotentiaal, die gemiddeld in deze bodems rond de -200mV ligt, wat de bodem sterk
reducerend maakt, waardoor mineralen in gereduceerde vorm aan de planten beschikbaar
zijn. Slechts een zeer kortstondig wegzakken van het grondwater onder maaiveld verandert
de redoxpotentiaal naar oxiderende toestand (van -200mV naar >+200mV), wat de
omstandigheden voor planten van natte standplaatsen ongunstiger maakt. De
bodemtemperatuur bepaalt de vegetatieontwikkeling en de microbiële activiteit in de bodem:
deze temperatuur schommelde tussen -11,2 (februari) en 16 (juli) °C, en was opmerkelijk
weinig variabel tussen de jaren (gemiddelde April tot Oktober 14,5, rest van het jaar 5,9). De
zuurgraad (pH[H20]) van de bodem in het bronbos was zeer stabiel, wat verklaard werd door
de invloed van het pH-stabiele licht basische grondwater. Het nitraatgehalte van de bodem
(in mg/l NO3) vertoonde een piek 4mg/l in April, werd herleid tot nul in mei, met een
volgende piek rond 4mg/l in juli, om daarna onder de 1 mg/l te zakken in de winter tot maart.
In bronbos worden in de toplaag van de bodem zeer hoge ammoniumconcentraties
gevonden. Stikstofmineralisatie gebeurt enkel tijdens de maanden april tot augustus, met de
grootste turn over in de toplaag. Ammonificatie heeft het overwicht ten opzichte van
nitrificatie. De gehaltes van totaalN en totaalC wisselen zeer sterk gedurende het jaar, maar
verlopen wel parallel (weinig variërende C/N-verhouding), wat wijst op een zeer actieve
afbraak en aanvoer van organisch materiaal.
Van de broekbossen (Carici elongatae-Alnetum) van Janiesch (1978), is het bronbos te
onderscheiden door veel stabielere pH, redoxpotentiaal en zuurstofgehalte, en grotere
gehaltes aan gemineraliseerde NO3 in de bodem.
Voor Duitsland werd voor het Moezelgebied een analyse gedaan van kwelgebieden en hun
vegetaties, met nadruk op de invloed van landgebruik binnen brongebieden (Wey, 1988).
Hier worden richtwaarden gegeven voor Erlenbruchwalder (Carici elongatae-Alnetum) en
Eschenwalder (Carici remotae-Fraxinetum)
Voor Oost Vlaanderen werd in Vanmaercke-Gottigny (1987) een algemene onderbouwing
gegeven aan de ligging van de plaatselijke bronnen, en hierbij was de tertiaire en quartaire
geologische geschiedenis van het terrein van belang. Bronnen zijn hierbij steeds gelegen op
de overgang tussen een watervoerende laag (aquifer) en een onderliggende ondoorlatende
laag (aquitard).
Het verband tussen de tertiaire geologie en bronbossen is al opgemerkt voor Zuid-West
Vlaanderen in het Houtland (Zwaenepoel & Dochy (2003)). Waar de topografie de overgang
tussen een aquifer en een onderliggende aquitard doorsnijdt, ontstaat een bron. Deze
bronnen zijn krachtiger en blijven langer water geven als de aquitardlaag gekanteld is zodat
het gravitair afglijdende grondwater de helling uitkomt. Hierbij komt sterk naar voor dat in
binnenbochten van een dagzomende teriaire laag.
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Bodem

Grondwater

Tabel 2. 5: Samenvattende tabel Carici remotae-Fraxinetum ( Goudveil-Essenbos)
Variabele

Eenheid

Waarde

MGWS
HGWS
LGWS
Inundatieduur
Amplitude GWS
Zuurgraad

cm/-mv
cm/-mv
cm/-mv
%/jaar
cm
pH

gem +1 / min +10 / max -10
gem +5 / min +12 / max 0
gem -15 / min +7 / max -51
100
gem 20 / min 5 / max 57
gem 7.4 / min 6.5 / max 8.0

Geleidbaarheid
Hardheid
Ca2+
ClHCO3NH4+
NO3Temperatuur
Zuurgraad bodemtoplaag
Ca

µS/cm
mmol (Ca+Mg)/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
°C
pH
mg/l

gem >300
gem 1.6 / min 0.5 / max 20
gem >20
gem <10
gem 125.0
gem 0.4
gem 1.55
9.4
5.5 – 7.5
gem >31

NH4+
Fe
Ptot
Gehalte Organisch materiaal
CEC
Basenverzadiging
Bodemprofiel

gem <5
1.1 – 2
gem <1
gem 38
gem 88
gem 51
Bodemschets Noirfalise, 1952

Bodemtype

mg/l
g/100g
mg/100g
%
mg/l
%
cm per
textuurklasse
textuurklasse

Biomassa productie

Ton/ha

Klei of leem al dan niet venig of
humushoudend
gem 7.5

2.3.6. Conclusie
Uit deze literatuursurvey blijkt dat het Ruigte-Elzenbroekbos zeer beperkt onderzocht werd.
Er zijn niet of nauwelijks goede cijfergegevens voor te vinden. Voor het Basiclien
Elzenbroekbos zijn helemaal geen standplaatsonderzoeken beschikbaar. Het type is
trouwens ook vegetatiekundig niet sterk onderbouwd. Het type wordt dan ook niet langer in
beschouwing genomen.
Voor de andere typen werd in Nederland en Duitsland een ruime waaier aan
standplaatsfactoren bekeken. Merkwaardig is de soms stiefmoederlijke behandeling van
grondwaterchemische variabelen. Een eerste blik op de cijfers leert dat zowel bodem- als de
grondwatervariabelen in de literatuur behoorlijk wat overlap vertonen voor de verschillende
bostypes .
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2.4. Alnion (Olde-Verterink et al 1998)
In het kader van de opmaak van het ecohydrologisch beslissingsmodel voor natte bostypes
in beekvalleien in Nederland (Olde-Venterink et al., 1998) werd een beslissingsboom
opgemaakt (figuur 2.1). Omdat deze aanpak in grote mate aansluit bij dit project, wordt er
hier dieper op ingegaan. Als variabelen in de ALNION-beslissingsboom worden gebruikt:
- al dan niet venige bodemtoplaag
- gemiddeld grondwaterpeil
- eutroof grondwater in wortelzone
- jaarlijks overstroming
- hypertroof overstromingswater
- pH-H20 van bodem
In een poging om de gebruikte bostypes te linken met de alluviale bostypes uit onze studie,
werd mede met de vegetatiebeschrijvingen uit ALNION de volgende vertaaltabel gemaakt: In
Nederland wordt verder nog een veen-berkenbroek (Birch Wood) onderscheiden dat 100%
door regenwater wordt gevoed. Een vergelijkbare situatie komt voor zover wij kunnen
oordelen in Vlaanderen niet voor.
Acid Alder Swamp: Elzen-Berkenbroeken (Sphagno-Betuletum)
Normal Alder swamp: Mesotroof Elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum)
Wet ruderal alder: Eutroof Elzenbroekbos (Macrophorbio-Alnetum)
Birdcherry Ash Wood: Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum)
Ash Spring Wood: Bronbos (Carici remotae-Fraxinetum)
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Figuur 2.1 Beslisschema van ALNION (Olde-Verterink et al 1998)

2.5 Bodemchemische processen en effecten van ingrepen
Een introductie tot de natuurlijke anorganische hydrochemie van grondwater en bodem wordt
gegeven in Lloyd & Heathcote (1985).
Processen die door waterstandregime worden beïnvloed zijn het vochtleverend vermogen
van de bodem, de zuurstofbeschikbaarheid, mineralisatie van organisch materiaal en
oplosbaarheid van nutriënten (fosfaat, ijzercomplexen) (Lucassen et al.2002, Aggenbach et
al.(1998)).
Processen die door de zuurgraad worden gestuurd zijn direct en indirect van invloed op de
vegetatie (Aggenbach et al., 1998). Zuurgraad bepaalt de directe opname van mineralen
door de plantenwortel. Daarnaast is de zuurgraad van invloed op de oplosbaarheid van
complexen van fosfaten met Ca en Fe-hydroxiden, en op de mineralisatie van organisch
materiaal. Daarmee is de pH van indirecte invloed op de beschikbaarheid van nutriënten.
Buffering van de pH kan gebeuren door vrij calciet (CaCO3, pH 7,5), door toestroming van
basenrijk en bicarbonaatrijk grondwater, of door uitwisseling van H30+-ionen tegen basische
kationen (gestuurd door de concentratie van Ca, Mg, K, Na in de bodem). De hardheid
(berekend op basis van Ca en Mg) en alkaliniteit (HCO3-) van het grondwater zijn een maat
voor het bufferend vermogen van de bodem of het grondwater. Voor amfibische vegetaties is
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vooral de concentratie van HCO3- van het grondwater een belangrijke factor, die bepaalt
welke pH en alkaliniteit er heerst en hoe sterk deze gebufferd zijn (Aggenbach et al., 1998).
Op volledig door regenwater beïnvloede standplaatsen ontbreekt HCO3- praktisch compleet,
en is de alkalische buffering daardoor onbestaande.
De hoeveelheid nutriënten (N, P, K) die de vegetatie ter beschikking heeft, bepaald of een
standplaats al dan niet voedselrijk is. Hier wordt de voedselrijkdom in de bodem in
gemiddelden per jaar bedoeld omdat momentele concentraties hiervan weinigzeggend zijn
omwille van de variabiliteit ervan. De voedselrijkdom van een standplaats wordt bepaald
door: mineralisatie van organisch materiaal, oplosbaarheid van fosfaten van Calcium en
Ijzer, oplosbaarheid van ammonium (NH4+), externe input door kwel, bemesting, depositie,
en ten slotte fixatie en denitrificatie die inwerken op de N-cyclus van de bodem. Op plaatsen
met beperkte externe input wordt de voedselrijkdom gestuurd door mineralisatie en
sorptie/desorptie-processen op het organische materiaal in de bodem. Bodemmateriaal,
vochtgehalte en pD210.dm gerie envoedoor mineralisatus n d
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in de toplaag (0-15cm onder maaiveld). De bodem had een toplaag van licht afgebroken
lemig veen. Bij het oververzadigen met sulfaatloos water waren de effecten in het
poriënwater: de redoxpotentiaal daalt van +200mV naar nul, de vrije ijzerconcentratie stijgt
initiëel 4-voudig om na 2 weken terug naar de oorspronkelijke concentratie te dalen, en de
fosfaatconcentratie stijgt 10-voudig.
Lucassen (2003) beschrijft de bodemchemische randvoorwaarden bij het herstelproces van
Elzenbroekbossen. Het belang van een natuurlijk waterregime wordt op een analoge manier
benadrukt in Runhaar (2000). Dit natuurlijk grondwaterregime houdt een constante aanvoer
van grondwater (al of niet rijk aan Ca, Mg, Fe, Sulfaat of Nitraat), het periodiek droogvallen in
de zomer, en het verhinderen van stagnatie van oppervlaktewater in. Deze processen
moeten zorgen voor het behoud van mesotrofe eigenschappen van het grondwater. De
nefaste invloed van permanente bedamming van Elzenbroekbossen (in de hoop te
vernatten) wordt gedetailleerd weergegeven. Lucassen et al (2002) bestudeerden reeds de
effecten van opstuwing op de vegetatie in Nederlands Limburg. Bij aanvoer van overtollige
nitraten uit de landbouw, en bij oxiderende omstandigheden (verlaagde grondwaterstand)
worden sulfiden (afkomstig van oude, mariene afzettingen) in de bodem geoxideerd tot
sulfaat, dat uitspoelt naar de waterlaag. In grondwatergevoede ecosystemen (bij organische
zuurstofloze bodem) zal dit sulfaat gereduceerd worden tot sulfiden, die toxisch zijn voor
planten en vrij tweewaardig ijzer binden tot ijzersulfiden. Dit ijzer is niet meer beschikbaar
voor de binding van fosfaten, waardoor fosfaten vrijkomen. Bij een goede doorstroming
worden deze fosfaten weggevoerd. Bij opstuwen van het water in het gebied moet ervoor
gezorgd worden dat tijdens de winterperiode en het voorjaar het waterpeil lager ingesteld
wordt dan de stijghoogte in de piëzometers. Daardoor kan steeds met fosfaten aangerijkt
water weggevoerd worden in het beeksysteem, en is er steeds aanvoer van vers grondwater.
In de zomer wordt er bewust voor gekozen om het waterpeil gedurende korte perioden onder
maaiveld te laten zakken. Door de toevoer van zuurstof wordt het ijzer weer geoxideerd
(Fe3+, roestvorming), waardoor dit weer als fosfaatbinder kan dienst doen. Het sulfaat dat
vrijkomt (na oxidatie van de sulfiden) wordt in natte perioden afgevoerd via de waterlaag.
De reactie die in Lucassen (2003) gebruikt wordt in de beschrijving van de belangrijkste
processen die een Elzenbroekbos beheersen is de volgende:
4 FeS2 + 14 H2O + O2→ 4 Fe(OH)3 + 16H+ + 8SO42Deze evenwichtsreactie ligt sterk naar rechts in de zomer (lage waterstand, veel zuurstof als
sterk oxidans) waarbij protonen ontstaan (zwavelzuur = sterk zuur) dus verlaagt de pH. Hier
moet men oppassen voor ammonium-toxiciteit bij erg lage pH.
De mesotrofe elzenbroeken met de best ontwikkelde vegetatie (naast andere vooral
Dotterbloem, Elzenzegge, Zwarte bes) hadden hoge concentraties van Ca, Fe, Mg; en lage
concentraties van Fosfaat, Ammonium en Sulfide. Ammoniumconcentraties in het
grondwater waren negatief gecorreleerd met de Ca en Mg-concentraties in het sediment. Dit
wordt verklaard door de afstoting van positieve ammonium-ionen door de positieve Ca en
Mg-ionen die aan het bodemcomplex gehecht zijn. Hierdoor blijft Ammonium in oplossing, en
spoelt het weg met het stromende grondwater. Voorwaarde hiervoor is dat er een constante
grondwaterstroming bewaard blijft, en dat dit rijk is aan Ca en Mg (basenrijk). Hoge Fe en
lage S2- concentraties zijn aan elkaar gebonden bij mooi ontwikkelde elzenbroeken. Aanvoer
of stagnatie van sulfaatrijk grondwater heeft een verhoogde sulfaatreductie tot S2- tot gevolg
(door het optreden van reducerende omstandigheden bij hoge watertafel). Dit zorgt voor
opstapeling van FeS2, pyriet, dat immobiel is in de bodem. Indien de hoge waterstand
aanblijft (vooral in de zomer), zal het gereduceerde ijzer opgebruikt geraken. Dit leidt tot
opstapeling van S2-; dat toxisch is voor planten, en leidt ook tot vrijkomen van fosfaat (dat
normaal gebonden is aan Fe-hydroxiden. Bij voldoende grondwaterstroming kan het
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(toxische) sulfide wegstromen, en bij voldoende uitdroging in de zomer, kan het
gereduceerde ijzer terug geoxideerd worden tot Fe3+, wat een goede fosfaatbinder is.
Achtereenvolgens worden er drie verschillende Elzenbroeken-case-studies besproken: een
met constant droge omstandigheden, een met natte winter en droge zomer, en een met
constant natte omstandigheden. In het droge is er geen grondwaterinvloed, dus alle fosfaten
zijn gebonden aan Fe3+, S is aanwezig onder de vorm van sulfaat (niet giftig i.t.t. S2-), wat bij
aanvoer van baserijk grondwater niet zwaar tot verzuring leidt (wat de redoxreactie
hierboden zou kunnen doen vermoeden door vorming van netto zwavelzuur, dit verklaart
gedeeltelijk de lage zomer-pH bij Janiesch (1978)). De problemen ontstaan bij het te snel
vernatten van zulke verdroogde elzenbroeken (bv. bij natuurherstel), waarbij de sulfaat
massaal gereduceerd wordt tot giftig sulfide, dat ook Fe wegneemt van de Fefosfaatcomplexen aan het bodemcomplex, zodat fosfaten massaal vrijkomen (interne
eutrofiëring, zelfs bij opstuwen van voedselarm water!). De winternatte/zomerdroge percelen
zorgen voor een eutrofiëring tijdens de zomer (net zoals in het voorgaande geval), maar de
netto-aanvoer van oxideerbaar ijzer met grondwater (uit diepe lagen is Fe steeds
tweewaardig gereduceerd) kan na oxidatie voor een goede aanvoer van Fe3+ zorgen, om
fosfaat te binden. De goede grondwaterstroming zorgt voor de afvoer van eventueel toxische
hoeveelheden Fe2+, NH4+ en S2-.
De systeembeschrijving van een Elzenbroekbos gebeurt aan de hand van de N/Pverhouding, de N/S-verhouding en de waterretentietijd. Een Elzenbroekbos gaat Ngelimiteerd het voorjaar in (ammonium dat tijdens de zomer vrijgekomen is door mineralisatie
bij droogte, kan niet binden aan het bodemcomplex omdat dat al vol zit met positieve ionen
Fe, Ca, Mg; en spoelt dus uit tijdens de winter), is noch N- noch P-gelimiteerd in putje van de
zomer en dan dus feitelijk eutroof (N wordt geleverd door Zwarte Els-actinomyceten-fixatie
aan wortelknolletjes / P was vrijgekomen tijdens de winter en het voorjaar door sulfaat- en
ijzer-reductie), en is P-gelimiteerd als het de winter ingaat (P meer en meer gebonden aan
Fe3+ gedurende de zomerperiode). Tijdens de zomer wordt in aanwezigheid van zuurstof het
organisch materiaal afgebroken (ammonificatie/mineralisatie), hierbij komt veel ammonium
vrij. Dit diffundeert naar de toplaag waar het geoxideerd wordt tot nitraat (nitrificatie). Tijdens
de zomer is de microbiële werking voor denitrificatie in (diepere) anaerobe lagen aanwezig.
Het nitraat diffundeert naar diepere anaerobe lagen en wordt daar gedenitrificeerd tot N2. Het
stikstofgas (N2) dat bij de gecombineerde nitrificatie/denitrificatieontstaat, kan door een
goede doorluchting van de bodems vlot verdwijnen uit het systeem.
De N/S- verhouding bepaalt in combinatie met de graad van waterstagnatie en de
waterretentietijd de beschikbaarheid van fosfaten. Bij een hoge doorstroming / lage
retentietijd is bij een hoge N/S-verhouding er genoeg nitraat aanwezig om de beschikbare
ijzer te oxideren, zodat deze de fosfaten kan binden. Bij een lage N/S-verhouding krijgt men
een hogere beschikbaarheid van fosfaten door lage Fe3+-gehaltes, zodat er eutrofe
omstandigheden ontstaan. Bij een lage doorstroming / hoge retentietijd moet de N/Sverhouding zeer hoog zijn, wil er genoeg Fe3+ aanwezig zijn om de fosfaten te binden. Zulke
hoge N/S-verhouding zijn onrealistisch in de meeste veldsituaties.
Boxman et al. (2003) beschrijven de veranderingen in het mesotroof elzenbroekbos van het
Koelbroek (Nederlands Limburg) initieel bij verdroging en vervolgens vernatting, waarbij
hydrologie en bodemchemie besproken worden. Het Koelbroek is een mesotroof elzenbroek
op veen in een verlande Maasarm. Na bewuste stagnering van oppervlaktewater als
beheersmaatregel in 1997, werd in 2001 een variabel peilbeheer ingesteld: zomer/herfst
droog, winter/lente nat. De opmeting van de grondwaterdynamiek gebeurde met 5 raaien van
telkens 5 piëzometernesten (1 korte boven de waterkerende kleilaag, 1 op een halve meter
onder de waterkerende kleilaag). Uit het verschil in stijghoogte in het piëzometerkoppel werd
de kweldruk of wegzijging bepaald. Ook bodemprofielen en grondwaterkwaliteit werden
bepaald ter hoogte van de piëzometerkoppel. De permanent hoge waterstand (over de
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periode 1997-2001) heeft gezorgd voor een sterke eutrofiëring, wat te merken was aan de
dominante krooslaag op het oppervlaktewater. Enerzijds door een verhoogde alkaliniteit
(HCO3- wordt gevormd uit organische stof bij hoge sulfaatconcentratie), en door accumulatie
van intern gegenereerd fosfaat. Stagnatie leidt ook tot anaerobie, dat een verhoogde afbraak
van het organische materiaal geeft (verhoogde alkaliniteit bevordert mineralisatie), waardoor
ammonium, Kalium en fosfaat vrijkomen en kunnen diffunderen naar de waterlaag.
Bijkomend zorgde stagnatie ook voor reducerende omstandigheden waarbij eerst ammonium
wordt gevormd (uit nitraat), dan Fe2+ (uit Fe3+), dan sulfide (tot 750µM, uit sulfaat) en bij zeer
lage redoxpotentiaal ook CH4 (methaan uit CO2). Bij periodiek zomerse uitdroging kunnen
deze verbindingen weer geoxideerd worden, en bij inundatie vanaf het najaar kunnen ze het
gebied verlaten door locale oppervlaktewaterstromingen. De rol van ijzer is in deze
ecosystemen belangrijk als fosfaatbinder. In aanwezigheid van sulfaat in hoge concentraties
wordt sulfide gevormd (in voorjaar, want tijdens winter is de benodigde microbiële activiteit te
klein), wat een veel grotere affiniteit heeft voor ijzer dan fosfaat, waardoor fosfaat in
oplossing gaat. Bij stagnatie daalt ook de Ca-verzadiging van het bodemcomplex, omdat de
rol van Ca wordt overgenomen door het gevormde ammonium, waardoor Ca uitspoelt, en de
bodems steeds stikstofrijker wordt.
In Wienk (2000) wordt een overzicht gegeven van de nutriënten-kringlopen bij divers
peilbeheer. Bij overstroming van een drooggevallen perceel is de zuurstofvoorziening aan de
bodem vooral bij stilstaand water problematisch, omdat deze dan volledig afhankelijk is van
trage diffusie van O2 in water. Een bodem met hoog gehalte aan organisch materiaal wordt
sneller anaeroob, maar minder snel gereduceerd (organisch materiaal is ook een electromdonor/oxidans). De waterverzadiging zorgt ervoor dat de bodem meer neutraal wordt
(aanvoer van HCO3- en afvoer van H3O+) en dat hij minder snel opwarmt in het voorjaar. De
concentratie vrij ammonium neemt sterk toe door verlaagde nitrificatie, ook fosfaten nemen
sterk toe omdat ijzer gereduceerd wordt. Sulfide wordt gevormd onder de vorm van H2S, en
na reactie met Fe2+ wordt FeS, en traag pyriet FeS2 gevormd. Voor de bodemtoplaag geldt
dat bij een stroomsnelheid van >1,0cm/sec. (door kweldruk en omwille van de topografie) de
bodemtoplaag verzadigd is met zuurstof (aeroob) (Wienk, 2000). Ook is het contactoppervlak
aeroob/anaeroob zeer groot, zodat ammonium efficiënt verdwijnt als N2 door combinatie
nitrificatie/denitrificatie.
Voor de toplaag van bronbossen geldt dat bij een stroomsnelheid van >1,0cm/sec. (door
kweldruk en omwille het feit dat de topografie de freatische watertafel snijdt) de
bodemtoplaag verzadigd is met zuurstof (aeroob) (Wienk, 2000). Ook is het contactoppervlak
aeroob/anaeroob zeer groot, zodat ammonium efficiënt verdwijnt als N2 door combinatie
nitrificatie/denitrificatie.
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Hoofdstuk 3 Rivierbegeleidende bossen in Oost
Vlaanderen
Dit hoofdstuk compileert de beschikbare informatie over de beekbegeleidende bossen
voornamelijk uit Oost-Vlaanderen. Naast de gebruikte referentiegebieden en
toepassingsgebieden werd tijdens het project ook van vele andere beekbegeleidende
bossen informatie verzameld over de toestand van de vegetatie en andere kenmerken..
Hiervan werd een basislijst bijgehouden. Door interviews met terreindeskundigen kwamen
vele bossen naar voor die grotendeels ook werden bezocht en op een aantal aspecten
beoordeeld. Ook werd actief gezocht naar de aanwezigheid van bepaalde typen bossen. De
combinatie van informatie over de geologische ondergrond en topografische kaart diende
bijvoorbeeld om gerichte bronbossen (al dan niet goed ontwikkeld) op te sporen.
In totaal werden meer dan 250 bossen opgenomen. Figuur 3.1 geeft de verspreiding van
deze bossen weer. De basisinformatie hierover wordt ondergebracht in een database
Alnopadion.mdb. Deze database wordt digitaal als bijlage bij het rapport gevoegd. Daarin
worden diverse kenmerken beschreven (Tabel 3.1) voor zover deze informatie beschikbaar
is (natuurwaarde, ontwikkeling, beantwoorden aan habitattype, beschikbare informatie, …).
Tabel 3.1 Overzicht van de informatie in Alnopadion.mdb.
WatinaCode
Naam
Reftest
Quotering
Tertiair
Oriëntatie
Bezocht
Ligging
Beheerder
Telefoonnummer
Hoofdtype
Perimeter
SBZ
Vallei
Bekken
Opmeter
Piëzometers
Grondwater
Bodem
Vegetatie
Contactpersoon
X
Y
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Figuur 3.1: Overzicht van bekende beekbegeleidende bossen waarvan binnen het
project Alnopadion de vegetatie kon worden ingeschat
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Hoofdstuk 4 Basisgegevens
4.1 Algemeen
Literatuuronderzoek (hoofdstuk 2) leert dat de voornaamste standplaatsfactoren voor
beekbegeleidende bossen te maken hebben met hydrologie, bodem en daarnaast ook
ontwikkelingsduur. Volgende variabelen kunnen een belangrijke rol spelen: bodemtextuur,
bodemchemie, grondwatersamenstelling, grondwaterstanden en overstromingskarakteristiek.
Voor de referentiegebieden worden deze abiotische data gekoppeld aan vegetatieopnames
en ze vormen samen de basisgegevens op basis waarvan de determinerende
standplaatsfactoren worden bepaald. In dit project worden de basisgegevens puntgewijs
verzameld. Dit puntennetwerk is opgebouwd rond piëzometers. Voor elk meetpunt worden
de X en Y Lambert-coördinaten opgemeten met een eenvoudig GPS-systeem, met een
nauwkeurigheid van 5 meter (GARMIN GPS76).
De methodiek van dataverzameling is vergelijkbaar met deze die gehanteerd wordt in
andere, vergelijkbare vegetatie- en ecohydrologische studies (Huybrechts et al. 2002, De Bie
& Callebaut 2002, Huybrechts en De Becker 1997).

4.2 Grondwater
Grondwater wordt gemonitord aan de hand van piëzometers. Dit zijn PVC-buizen die
onderaan voorzien zijn van een filter, die zich ter hoogte van de top van de freatische
grondwaterlaag bevindt. In dit onderzoek zijn enkel ondiepe piëzometers in rekening
genomen. De diepte van de filter varieert van 1 tot 2.5 m onder het maaiveld.
Tijdens een monitorcampagne worden de fluctuaties in de stijghoogte van het grondwater
gevolgd. Het meest gehanteerde tijdsinterval is 14 dagen, hoewel lokaal ook met kleinere
tijdsintervallen kan worden gewerkt. Een deel van de waterstanden (bijvoorbeeld in de
Stropers) worden met divers gemeten. Dit zijn druksonden die in de piëzometer worden
gehangen en die met een naar keuze in te stellen tijdsinterval automatisch meet en de
gegevens intern in een datalogger opslaan. In stabiele milieus zijn soms maandelijkse
metingen voldoende.
De piëzometers worden naast de projectmedewerkers door een reeks andere mensen
opgemeten. Het betreft medewerkers of vrijwilligers van Provinciale diensten, Afdeling
natuur, Natuurpunt vzw.
Uit de tijdreeksen kunnen een aantal variabelen afgeleid worden. Ze worden opgelijst in tabel
4.1. In regel wordt de diepte ten opzichte van het maaiveld uitgedrukt in een negatieve
waarde als het waterpeil onder het maaiveld staat. De waarden werden berekend over een
periode van minimum 5 jaar. Indien geen waarnemingen over 5 jaar beschikbaar zijn, wordt
met tijdrekanalyse de waarnemingsperiode verlengd met het model Menyanthes (Kiwa,
2004) (zie deel 4.7).
Tabel 4.1 Dynamische variabelen van het grondwater
Gemiddelde grondwaterstand
Gemiddelde hoogste grondwaterstand
Gemiddelde laagste grondwaterstand
Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand
Minimale grondwaterstand
Maximale grondwaterstand
Amplitude

GG
GLG
GHG
GVG
Min
Max
Amp

Onderzoek naar de abiotische standplaatsvereisten van verschillende beekbegeleidende Alno-Padion
& Alnion incanae-gemeenschappen

46
Met behulp van het programma Menyanthes (Kiwa, 2004) werden de volgende
hydrologische parameters afgeleid uit de tijdreeksen:
De gemiddelde grondwaterstand (GG) wordt berekend door het gemiddelde te nemen van
elk gemiddelde van één hydrologisch jaar, over minimum 5 jaar.
De gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG): gemiddelde van 3 hoogste
grondwaterstanden (HG3) per hydrologisch jaar over minimum 5 jaar
De gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG): gemiddelde van 3 laagste
grondwaterstanden (LG3) per hydrologisch jaar over minimum 5 jaar.
De gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG): gemiddelde van de drie waarden rond 1
april (VG3) per hydrologisch jaar over minimum 5 jaar.
Minimale Grondwaterstand (Min): Laagste grondwaterstand uitgedrukt in diepte onder
maaiveld in beschouwde periode
Maximale (Max): Hoogtste grondwaterstand uitgedrukt in diepte onder maaiveld in
beschouwde periode
Amplitude (Amp): Max-Min
De GXG's (d.i. GLG, GVG & GHG) worden in Menyanthes uit de XG3's (d.i. de drie laagste,
de drie hoogste of de drie grondwaterstanden rond 1 april) berekend. Deze XG3’s berekent
Menyanthes over een hydrologisch jaar, dus van 1 April tot 1 April. De GXG’s worden per
definitie berekend over een periode van 8 jaar. Hier zit enige afwijking op aangezien voor de
meeste piëzometers geen gegevens beschikbaar zijn van een achtjarige tijdreeks.
Naast de dynamiek wordt ook de chemie van het grondwater onderzocht. Dertien chemische
variabelen (Tabel 4.2) worden geanalyseerd (procedure van staalname staat o.a.
beschreven in Huybrechts & De Becker, 1997). Enkel electro-neutrale monsters worden in
rekening gebracht, dit houdt in dat de ionenbalans tussen -10% en +10% dient te liggen.
Indien bij de analyses concentraties onder de detectiegrens liggen, wordt als concentratie de
helft van deze detectielimiet genomen.
Tabel 4.2 Chemische variabelen van het grondwater
variabele
elektrische
geleidbaarheid
pH

eenheid
µS/cm

HCO3-(ppm)

ppm

SO42-(ppm)

ppm

-

Cl (ppm)

ppm

NO3-(ppm)

ppm

NH4+(ppm)

ppm

H2PO4-(ppm)
+
Na (ppm)

ppm
ppm

K+(ppm)

ppm

2+

ppm

2+

Ca (ppm)

ppm

Fe(tot) (ppm)

ppm

Mg (ppm)
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4.3 Bodem
Met behulp van een Gutsboor van 1 m wordt het bodemprofiel bemonsterd en beschreven.
Dit houdt in dat elke horizont wordt beschreven a.d.h.v. textuur, kleur en insluitsels. De
gelaagdheid wordt beschreven en ingemeten en de diepte van de reductiehorizont wordt
waar mogelijk bepaald.
De bodemchemie wordt geanalyseerd aan de hand van twee subsamples per locatie (één in
de H0- en één in de H1-horizont). De aandacht spitst zich toe op de bovenste 20 cm. Tot hier
reikt het overgrote deel wortels van grondwaterafhankelijke vegetaties.
Met een wortelboor (zie figuur hiernaast)
wordt een bodemstaal genomen tot
ongeveer 30 cm diepte. Een eerste
deelstaal wordt genomen in het bovenste
gedeelte van het bodemstaal, net onder
de planten, in de zone die erg rijk is aan
wortels (eerste horizont). Het tweede
deelstaal wordt genomen uit de tweede
horizont.
Om een zekere representativiteit van het monster te verkrijgen, worden voor elk deelstaal 5
tot 8 subsamples genomen. Elk deelstaal is dus een mengstaal van stalen uit dezelfde
horizont op verschillende plaatsen in hetzelfde proefvlak.
Na de bemonstering worden de stalen voorbereid op de analyse in het labo. Dit houdt in dat
de stalen worden bewaard in de koelkamer tot ze in de droogstoof kunnen worden gezet
(verblijftijd in koelkamer is maximum 3 dagen). Elk staal werd gedroogd in de droogstoof
gedurende minstens 24u op een temperatuur van 35°C. Daarna werden de gedroogde stalen
gezeefd en machinaal gemalen.
De bodemchemische variabelen die werden geanalyseerd zijn opgelijst in tabel 4.3:
Tabel 4.3 Chemische variabelen van de bodem
variabele
carbonaat
CEC
Na+
K+
Ca2+
Mg2+
Organisch Materiaal
pHH2O
pHKCl
Totaal stikstofgehalte
Totaal
Fosfaatgehalte
Toaal
Koolstofgehalte

eenheid
g/100 g luchtdroge grond
cmol/100g luchtdroge grond
g/100 g luchtdroge grond
g/100 g luchtdroge grond
g/100 g luchtdroge grond
g/100 g luchtdroge grond
%

g/100 g luchtdroge grond
g/100 g luchtdroge grond
g/100 g luchtdroge grond

Na analyse van de resultaten werd geopteerd om enkel de informatie over de bovenste
horizont te gebruikten in deze studie.
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4.4 Oppervlaktewater: overstromingen en ontwatering
Rivierbegeleidende bossen staan vaak in nauw contact met oppervlaktewater. Dit kan
rivierwater zijn tgv overstromingen, maar ook afstromend regenwater dat in het bosgebied
accumuleert en wisselende afstanden over het grondoppervlak buiten of in het bos heeft
afgelegd. De frequentie en de duur dat het bos met oppervlaktewater komt kan mee
bepalend zijn voor de karakteristieken van het bos op vegetatiekundig vlak.
Drie processen zijn hier belangrijke: overstroming met gebiedsvreemd rivierwater (al dan niet
sterk
in
karakteristieken
verschillend
van
het
gebiedseigenwater),
de
accumulatie/doorstroming van gebiedsvreemd oppervlakkig afstromend water en ten slotte
de accumulatie of evacuatie van gebiedseigen water (aan oppervlakte gekomen grondwater,
neerslagwater).
Deze processen kunnen worden samen gebracht in twee kenmerken van de studiegebieden:
overstromingen (met inbreng rivierwater) en het evacuatie- en drainagenetwerk (efficiëntie
evacuatie van alle aan de oppervlakte aanwezige water in het gebied). De omzetting van
deze kenmerken naar kwantificeerbare variabelen die in deze studie kunnen worden gebruikt
bleek nbiet mogelijk. Informatie over overstromingen (duur, frequentie etc.) is te fragmentair
aanwezig en moeilijk kwantificeerbaar. De drainagenetwerken kunnen wel in beeld worden
gebracht, maar ook hier ontbreekt informatie over het functioneren en over de efficiënte
ervan.
In het kader van de opstellen van het model kon dan ook geen rekening worden gehouden
met deze processen. Wel werd in de toepassingsgebieden het drainagenetwerk in beeld
gebracht. Het moet het mogelijk maken om de data die puntgewijs werden verzameld
ruimtelijk te interpreteren

4.5 Vegetatieopnamen
De vegetatie bij elke piëzometer wordt beschreven aan de hand van een proefvlak. In
bossen wordt een proefvlak genomen van 10x10 m². Dit is vaak niet voldoende groot om
boom- en struiklaag gedetailleerd te beschrijven. Het is essentieel dat voldoende informatie
beschikbaar is om het bostype toe te wijzen. De doelstelling is echter om tot conclusies met
betrekking tot het volledige vegetatietype te komen. Voor struik- en boomlaag wordt indien
nodig en met dit doel voor ogen een grotere oppervlakte in de opname betrokken. De
dimensies van het proefvlak worden ook aangepast in het geval van type 5 (bronbossen)
omwille van het karakteristieke lijnvormig aspect. Meestal vormt de piëzometer één van de
hoekpunten.
Per proefvlak worden alle soorten gedetermineerd en wordt per verticale structuurlaag
(boom-, struik-, kruid- en moslaag) de totale bedekking en de bedekking per soort geschat.
Voor het schatten van de bedekking wordt gebruik gemaakt van de schaal van Londo (1975
zoals weergegeven in tabel 4.4). Een voordeel van deze schaal is dat zij voor soorten met
een lage bedekking ook rekening houdt met de abundantie van deze soorten. Zo kunnen
soorten die veel voorkomen, maar weinig bedekken, niet worden onderschat (bv mossen).
Deze schaal is gedetailleerd zodat ze steeds omgezet kan worden naar een minder
gedetailleerde schaalindeling.
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De vegetatieopnamen werden gemaakt met een gemiddelde herhaling van 2 per piëzometer
in de referentiegebieden.

Tabel 4.4: Londo schaalverdeling
Lage bedekking
Code
Bedekking
*.1
1%
*.2
2-3%
*.4
4-5%
*= r
P

Hoge bedekking
Code
Bedekking
15-10%
1+
10-15%
2
15-25%
3
25-35%
Enkele exemplaren (1 of 2)
4
35-45%
Weini-10.9 595.88 0.48288 0.48 11.52 ref177o728 Tm(/P>>BD06.44778 586.1e0 10.02 406.347
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Tabel 4.5 Volgende velden worden in Turboveg gebruikt (overgenomen uit NicheVlaanderen):
Opnamenummer (systeemnummer)
Bedekkingschaal:
code
03,
Londo
schaalverdeling
Projectcode
Auteurcode
Datum (jaar/maand/dag)
Opp. proefvlak (m²):
Æ 9 m² voor opnamen in open vegetatie
Æ 100 m² voor opnamen in bossen
Bedekking totaal (%)
Bedekking boomlaag (%)
Bedekking struiklaag (%)
Bedekking kruidlaag (%)
Bedekking moslaag (%)
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm)
Gem. hoogte lage kruidl. (cm)
Maximale hoogte kruidlaag (cm)
Mossen geïdentificeerd (Ja/Nee)
Opmerkingen
Gebied (drie letter code, zoals gebruikt in
WATINA)
Opnameid (veldcode)
Peilbuisid (WATINA code)
Vegtype (vegetatietype)
De laatste kolom in Turboveg bevat het vegetatietype. Deze kolom vormt samen met de
peilbuisID een cruciaal onderdeel voor de verdere opstelling van de uiteindelijke datatabel
4.6.2. Databank met waterstanden en grondwateranalyses (WATINA)
Sinds enkele jaren wordt er op het Instituut voor Natuurbehoud een databank bijgehouden
met hydrologische gegevens van bijna 200 natuurgebieden. Aan de hand van piëzometers
en peilschalen worden de waterstanden opgemeten t.o.v maaiveld en in mTAW.
Waterstanden onder het maaiveld hebben een negatieve waarde, positieve waarden duiden
op bovengrondse waterstanden. Elke peilschaal en piëzometer hebben hun unieke code. In
deze dataset is ook een file met piëzometergegevens (locatie in Lambert-coördinaten,
hoogte buis boven maaiveld, diepte filter, diameter,…) aanwezig. Aan de hand van de
gemeten waterstanden kunnen tijdsreeksen en duurcurven worden berekend. Naast
dynamiek bevat de databank ook chemische analyses van het grondwater per piëzometer.
4.6.3. Databank met bodemgegevens (BODINA)
Deze databank is geïnspireerd op HINBOD (Historische Natuurbodemdatabank, ook wel
Aardewerk genoemd), welke op zijn beurt gebaseerd is op HIBBOD (Historische
Bosbodemdatabank). HINBOD is een GIS-databank met historische bodemgegevens voor
gebieden met natuurfunctie.
De structuur van deze bodemdatabank is gebruikt als uitgangspunt voor de Bodemdatabank
die in het kader van het project Niche-Vlaanderen werd ontwikkeld. De databank geeft de
mogelijkheid om per onderzochte locatie profielen of horizonten te beschrijven. De
chemische analyses kunnen gekoppeld worden aan het profiel of aan de horizont
(afhankelijk van de gevolgde methode).
Onderzoek naar de abiotische standplaatsvereisten van verschillende beekbegeleidende Alno-Padion
& Alnion incanae-gemeenschappen

51

Tijdens het project werd opgemerkt dat voor enkele piëzometers geen bodemstalen konden
worden verzameld. Om de dataset toch volledig te maken werden vervangstalen gebruikt
van piëzometers die uit de zelfde gebieden kwamen, en in de onmiddellijke omgeving.
Tabel 4.6 Piëzometers waarvan geen bodemstalen konden worden genomen, met de in de
plaats gebruikte piëzometers /vervangstalen
PeilbuisID
LIEP003X
VOTP003X
VOTP036X
VOTP037X
VOTP056X
WALP006X
WALP023X
WALP024X
WALP040X
WALP041X

Vervangstaal
LIEP024X
VOTP055X
VOTP055X
VOTP055X
VOTP055X
WALP046X
WALP026X
WALP005X
WALP046X
WALP046X

4.7 Problematiek van waarnemingsperiodes voor grondwaterstanden
4.7.1 Inleiding
Waterpeil meten is technisch gesproken een vrij eenvoudige zaak, maar het vergt behoorlijk
wat inspanningen, zowel het uitvoeren zelf als het organiseren. Een gevolg is dat de ideale
situatie, namelijk dat de piëzometers gedurende een vooraf vaststaande tijdsperiode worden
opgemeten, zonder hiaten, zelden wordt bereikt. Het is te verwachten dat waarnemingen
ontbreken, waterpeilen gedurende een te korte periode zijn opgemeten en dat de
waarnemingsperiodes niet overlappen. Vooral als de gegevens van verschillende bronnen
komen, zoals in dit project het geval is, wordt dat een probleem. Dit uit zich als ruis in de
gegevensmatrix. Om een goede analyse te maken van de standplaatseisen is het van
belang deze ruis zo klein mogelijk te houden.
Een belangrijke bron van ruis is het feit dat de waarnemingen gebeurden in verschillende
periodes, waarin de weersomstandigheden verschillen (droge of natte zomer, etc). Doordat
een belangrijk deel van de metingen van het grondwaterpeil in 2003 gebeurden, stelt het
probleem in deze studie scherp. 2003 werd namelijk gekenmerkt door een lange droge
zomer. Vandaar dat inspanningen werden gedaan om variabelen te verkrijgen die zoveel
mogelijk gecorrigeerd werden naar gemiddelde weersomstandigheden. Een mogelijkheid
hierbij is gebruik te maken van het programma Menyanthes (Kiwa, 2004). Dit instrument is
speciaal ontworpen om tijdsseries ter bestuderen. Op basis van de beschikbare gegevens
wordt een tijdreeksmodel opgesteld waarmee de tijdsreeks vervolledigd, gecorrigeerd of
verlengd kan worden. Voorafgaandelijk werd het instrument uitgeprobeerd op een aantal
tijdsreeksen om de mogelijkheden en beperkingen na te gaan en de toepasbaarheid in dit
project. Het doel was om na te gaan hoe Menyanthes tot het berekenen van betere, meer
representatieve, standplaatsvariabelen kan leiden. Voor dit project is niet zozeer belangrijk
de tijdsreeksen te kunnen reproduceren, maar wel om correctere waarden te verkrijgen voor
de standplaatsvariabelen: hoogste grondwaterstand, laagste grondwaterstand, GHG, GLG,
en GG.
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4.7.2 Methode
Voor de modellering van de variabiliteit van peilreeksen worden twee abiotische
basisdatareeksen gevraagd binnen Menyanthes: neerslag en potentiële evapotranspiratie,
beide in mm/dag.
Neerslag
Het betreft de gevallen neerslag in een KMI-meetstation per dag. Door de ruimtelijke
spreiding van de verschillende studiegebieden (referentiegebieden) binnen het project
moesten meerdere neerslagreeksen verspreid over Vlaanderen verzameld worden. Hiervoor
werden volgende reeksen gecompileerd uit waarden van het KMI (Tabel 4.7):
Tabel 4.7: KMI-meetstations waarvan de neerslagdata gebruikt werden in Menyanthes
Station
Moerbeke Waas
Eeklo
Kruishoutem
Geraardsbergen

KMI-nummer
Meetstation
503
700
802
1400

St Kat Waver
Geel
Koersel
Brussegem
Ukkel
Rillaar
Beauvechain

2004
2100
2400
1205
3007
3102
3401

Meetreeksen van toepassing
Stropersbos, Eenbes, Berlare, Vlassenbroek
Leen, Drongengoed
Aelmoezenijbos, Zeverenbeek, Kordaalbos, Bos t’Ename
Steenbergse bossen, Parikebos, Steenbergbos, Hayesbos, Burreken, Bos
ter Rijst, Raspaillebos, Kluysbos, Nuchten, Moenebroek, Trimpontbos
Coolhembos
Liereman
Ter Laemen, Schansbeemden
Osbroek, Kravaalbos, Wellemeersen
Hallerbos
Walenbos, Dunbergbroek, Papendel, Vorsdonkbos
Dijlevallei, Rodebos, Silsombos, Molenbeekvallei

Deze reeksen werden opgevraagd bij het KMI tot 2001 en aangevuld op basis van de
beschikbare KMI-maandberichten. Voor gebruik van Menyanthes werd voor alle reeksen de
volledige periode 1991-2004 gebruikt, mede omdat voor die periode harde velddata
beschikbaar zijn voor alle referentiegebieden en toepassingsgebieden. Voor 2004 konden
we beschikken over KMI-data tot februari, zodat de modelperiode voor de peilreeksen niet
verder dan februari 2004 loopt.
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Figuur 4.1: Dagelijkse neerslag te Geraardsbergen voor de periode 01/01/1991 tot
29/02/2004 in mm/dag
Potentiële evapotranspiratie
Deze waarde drukt de mate van verdamping uit als som van thermodynamische evaporatie
door het fysische milieu, en biologische transpiratie door de aanwezige vegetatie. De waarde
is een theoretische benadering van de actuele evapotranspiratie die gemeten kan worden
voor kort grasland. Voor Menyanthes volstaat de potentiële evapotranspiratie. De benodigde
abiotische variabelen om deze variabele te berekenen worden in België enkel gerapporteerd
voor meetstation Ukkel. De waarde schommelt echter niet veel, zodat met een goede
betrouwbaarheid deze waarde kan gebruikt worden voor alle andere meetstations.
Bij het KMI werd de reeks van 1980 tot en met 2002 voor het meetstation Ukkel opgevraagd.
Latere waarden waren tijdens de loop van het project nog niet beschikbaar bij het KMI, en
werden berekend op basis van de methode beschreven door het KMI (Bultot et al. 1983). Na
controle van de betrouwbaarheid tussen de data van het KMI en de berekende data op het
overlappende jaar 2002, werd de reeks verder aangevuld tot februari 2004. De berekende
waarden voor 2003 en 2004 waren licht hoger in de zomerperiode, terwijl de voor- en
najaarswaarden vergelijkbaar waren met die van de jaren 1980-2002. De verhoging in de
zomerperiode is te wijten aan het uitzonderlijk warme 2003 met lange zonneschijnduur. Deze
factoren zorgen voor een sterke verhoging van de evapotranspiratie. In figuur 4.2 wordt de
potentiële evapotranspiratie voor de totale periode 1980-2004 getoond. De periode 20032004 staat uiterst rechts en kan vergeleken worden met de voorliggende periode.
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Figuur 4.3: Boxplots van de residu’s voor DYLP026X, tijdreeks met weinig schommelingen
op jaarbasis (Res10: 10 maanden werd uit de tijdreeks weggeknipt en met Menyanthes terug
berekend, enz)

Bij de twee andere tijdreeksen van grondwaterstanden (figuur 4.4) zijn de residu’s geclusterd
rond de 0-waarde en hebben ze een veel kleinere spreiding. Het is duidelijk dat Menyanthes
in deze omstandigheden betrouwbaardere resultaten oplevert.

Figuur 4.4: Boxplots residu’s DYLP001X en DYLP006X (Res10: 10 maanden werd uit de
tijdreeks weggelaten en met menyanthes terug berekend, enz)
Gebruik Menyanthes
Op basis van de inzichten uit bovenstaande tests werd toch besloten om Menyanthes
systematisch te gebruiken om alle meetreeksen te vervolledigen en uit te breiden. Hoewel
men rekening moet houden met een zekere fout wordt gekozen voor een systematische en
homogene aanpak, in plaats van een expert-benadering waarbij voor elke tijdreeks
geëvalueerd moet worden hoe de grondwatervariabelen moeten gecorrigeerd worden. Dit
laatste zou leiden tot moeilijk vergelijkbare tijdreeksen.
Van de referentiegebieden RODEBOS en PARIKEBOS waren sommige stijghoogtereeksen
niet voldoende lang om mee te nemen in de modellering en de berekening van variabelen.
Hiervoor werden meetreeksen gevonden van piëzometers in de onmiddellijke omgeving,
waardoor met een goede betrouwbaarheid de variabelen berekend op de vervangmeetreeks
konden worden gebruikt.
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Tabel 4.8. Gebieden met onvoldoende lange meetreeksen
Meetreeks
PARP004X
RODP001X
RODP002X
RODP006X
RODP008X
RODP015X
RODP017X
RODP029X
RODP031X
RODP032X

Vervangmeetreeks
PARP003X
RODP003X
RODP003X
RODP003X
RODP009X
RODP014X
RODP018X
RODP005X
RODP003X
RODP003X

Reden vervanging
drooggevallen
Geen data
Geen data
<10 metingen
Geen data
<10 metingen
<10 metingen
<10 metingen
Geen data
Geen data

Voor modellering werd een periode van 5 jaar of langer gebruikt, waarin de periode
28/02/1998 tot 29/02/2004 begrepen is. Naar deze gestandaardiseerde periode werd
gestreefd voor alle referentiegebieden. Een overzicht van samenstelling van de tijdsreeksen,
vindt men in bijlage 4.1. Deze bevat een overzicht van de lengte van de harde tijdsreeksen,
de bijgemodelleerde periodes en de ingrepen in de tijdsreeksen met behulp van
Menyanthes. Zowel voldoende lange meetreeksen (bv. Walenbos, Wellemeersen),
meetreeksen waarvoor hiaten moesten opgevuld worden (bv. Bos t’Ename, Parikebos) en
meetreeksen waarvoor enkel 2003-2004 beschikbaar is (bv. Coolhembos, Aelmoezenijbos),
komen voor. Voor sommige meetreeksen werden extrema opgemerkt te wijten aan externe
ingrepen (bv. optreden van een minimum door leegpompen van de piëzometer bij
grondwaterstaalname, of optreden van een maximum door optreden van een overstroming).
De duidelijk afwijkende extrema werden voor verschillende meetreeksen verwijderd.
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4.8. De gegevensverzameling
Tabel 4.9: Referentiegebieden gebruikt in deze studie, met een overzicht van de herkomst
van de gebruikte meetnetten en het aantal piëzometers
Watina
code

Naam

Aantal
Meetnetten
piëzometers

WATINA

WATINA

BODINA

VLAVEDA

Grondwater

Grondwater

Bodemprofiel
Bodemchemie

dynamiek

chemie

Nieuwe
data
Nieuwe
data
Nieuwe
data
Nieuwe
data
Nieuwe
data
Nieuwe
data

Nieuwe
data
Nieuwe
data
Nieuwe
data
Nieuwe
data
Nieuwe
data
Nieuwe
data

Nieuwe
data
Nieuwe
data
Nieuwe
data
Nieuwe
data
Nieuwe
data
Nieuwe
data

ALM

Aalmoezenijbos

Nieuw

2

BAR

Berlare

Nieuw

1

BTR

Bos Ter Rijst

Nieuw

2

BUR

Burreken

Bestaand

3

COO

Coolhembos

Nieuw

1

DRO

Drongengoed

Nieuw

4

DUN

Dunbergbroek

Bestaand

1

Bestaand

Bestaand

Bestaand

NICHE

DYL

Dijlevallei

Bestaand

1

Bestaand

Bestaand

Bestaand

NICHE

EEN

Eenbes

Bestaand

1

Bestaand

Bestaand

Bestaand

NICHE

HAL

Hallerbos

Bestaand

5

Bestaand

Bestaand

Bestaand

NICHE

Nieuwe
data
Nieuwe
data
Nieuwe
data
Nieuwe
data
Nieuwe
data

Nieuwe
data
Nieuwe
data
Nieuwe
data
Nieuwe
data
Nieuwe
data

Nieuwe
data
Nieuwe
data
Nieuwe
data
Nieuwe
data
Nieuwe
data

Dec-03
Dec-03
Dec-03
Dec-03
Dec-03
Dec-03

HAY

Hayesbos

Uitgebreid

5

KLU

Kluysbos

Nieuw

3

KOR

Kordaalbos

Uitgebreid

5

KRA

Kravaalbos

Nieuw

2

LEE

Leen

Nieuw

3

LIE

Liereman

Bestaand

4

Bestaand

Bestaand

Bestaand

NICHE

Nieuwe
data

Nieuwe
data

Dec-03

Dec-03
Dec-03
Dec-03
Dec-03
Dec-03

MOE

Moenebroek

Uitgebreid

1

Nieuwe
data

MOL

Molenbeekvallei

Bestaand

5

Bestaand

Bestaand

Bestaand

NICHE

Nieuwe
data

Nieuwe
data

Dec-03
NICHE

OSG

Osbroek

Uitgebreid

4

Nieuwe
data

PAP

Papendel

Bestaand

4

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Nieuwe
data
Nieuwe
data

Nieuwe
data
Nieuwe
data

Nieuwe
data
Nieuwe
data

PAR

Parikebos

Bestaand

4

RAS

Raspaillebos

Uitgebreid

3

ROD

Rodebos

Bestaand

30

Bestaand

Bestaand

Bestaand

NICHE

SAN

Schansbeemden

Bestaand

3

Bestaand

Bestaand

Bestaand

NICHE

SBB

Steenbergse
bossen

Nieuw

2

Nieuwe
data

Nieuwe
data

Nieuwe
data

Dec-03

SIL

Silsombos

bestaand

3

Bestaande

Bestaande

Bestaande

NICHE

Nieuwe
data

Nieuwe
data

Nieuwe
data

Dec-03

Dec-03
Dec-03

STB

Steenbergbos

Bestaand

3

TLA

Ter Laemen

Bestaand

3

Bestaand

Bestaand

Bestaand

NICHE

Bestaand

Bestaand

NICHE

VOT

Vorsdonkbos

Bestaand

5

Nieuwe
data

WAL

Walenbos

Bestaand

19

Bestaand

Bestaand

Bestaand

NICHE

WEL

Wellemeersen

Bestaand

5

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Dec-03

2

Nieuwe
data

Nieuwe
data

Nieuwe
data

Dec-03

ZEV

Zeverenbeek

Uitgebreid
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Hoofdstuk 5 Gegevensverwerking en –selectie
5.1 Typologie beekbegeleidende bossen
5.1.1 Inleiding
In de startnota van deze studie werd uitgegaan van vijf bostypes van vochtige standplaatsen.
Om na te gaan of deze types door het veldwerk worden “gedekt”, werden in het
vegetatieseizoen van 2003 in totaal 112 vegetatieopnamen gemaakt, Ze werden aangevuld
met een vijftigtal recente opnamen uit andere referentiegebieden en afkomstig uit
verschillende eerdere onderzoeksprojecten van de cel Ecohydrologie en Watersystemen van
het Instituut voor Natuurbehoud die een vergelijkbare methodiek volgden wat
dataverzameling betreft. Al deze gegevens werden in Vlaveda (onder Turboveg) ingevoerd.
Uit een eerste testclassificatie bleek onmiddellijk een restgroep af te splitsen. Uit nazicht
bleek dat het gaat om een verzameling van opnamen die (letterlijk) aan de rand van de
alluviale systemen liggen. Het zijn opnamen die gemaakt werden net buiten de door
grondwater gedomineerde standplaatsen. Deze werden destijds toch in het veld beschreven,
om zeker te zijn dat het hele gamma van de oorspronkelijk voorop gezette types door het
terreinwerk “gedekt” werden. Dat lijkt gelukt te zijn, maar deze aanpak zorgt onvermijdelijk
voor een restgroep die buiten het bestek van deze studie valt. Om dit rapport duidelijk
gefocust te houden, is er voor geopteerd om deze restgroep (“X-groep”) uit de dataset te
verwijderen. De overblijvende 172 opnamen worden verder de “startdataset” genoemd.
Belangrijke opmerking vooraf
Het is belangrijk om te beseffen dat ongestoorde alluviale bossen naar alle waarschijnlijkheid
in het laagland van West Europa en zeker in Vlaanderen niet meer te vinden zijn. Zowat alle
riviervalleien en beekdalen zijn in het verleden zeer intensief gebruikt en zelfs de natste
bron- en broekbossen zijn onderhevig geweest aan min of meer geslaagde pogingen tot
drooglegging, of ten minste toch aan grondige ontwatering. Zo vinden we in alle bezochte
terreinen resten van of nog steeds vrijwel intacte rabattensystemen. Dat zijn erg intensieve
vergravingen waarbij natte depressies werden ontwaterd volgens een soms erg dicht patroon
van parallelle slootjes. Het gedolven materiaal werd daarbij tussen de slootjes op ruggen of
rabatten opgestapeld. De rabattensystemen zoals we ze nu doorgaans nog vinden zijn
dikwijls geometrisch van aard, een typisch 18e eeuws fenomeen (mond. med. Paul Van den
Bremt), hoofdzakelijk uit bosbouwoverwegingen. Dat zorgt voor een erg diverse standplaats
gaande van quasi open water in de sloten tot relatief droge standplaatsen op het midden van
een rugje. Uiteraard geeft dit de nodige problemen bij het maken van een “homogene”
vegetatieopname en het toekennen van een bepaald bostype aan een op dergelijke wijze
historisch verstoord terrein. De laatste decennia zijn veel van deze rabatten echter niet meer
onderhouden. De ruggen zakken in en de sloten slibben dicht zodat deze structuur en de
daarbij horende standplaatsdiversiteit op veel plaatsen langzaam weer aan het verdwijnen
zijn, deze terreinen egaliseren als het ware spontaan. Een gedetailleerde analyse van de
effecten van deze ‘rabatten’ of begreppeling op de floristische samenstelling en diversiteit in
bossen wordt behandeld in Hermy (1985).
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Startdataset

0
Alle overige bossen van vochtige standplaatsen

00
Essenbossen

000 Beuk

0000
GoudveilEssenbos

01
Elzenbroekbossen

001 Vogelkers-Essenbossen

0001
VogelkersEssenBos

1
Berkenbroekbossen

0010
Inplanting
van
Gewone
Esdoorn

0011
VogelkersEssenBos

010 Mesotrofe
Elzenbroekbossen
0100
Overgang
tussen
Mesotroof
ElzenBroekbos
en drogere
bostypes
met
inplanting
van
Zomereik

0101
Mesotroof
ElzenBroekbos

10 Inplanting
van Zomereik

011 RuigteElzenbroekbossen
0101
Overgang
Tussen
Ruigte
ElzenBroekbos
en
Mesotroof
ElzenBroekbos

0101
Ruigte
ElzenBroekBos

100
Overgang
tussen
BerkenBroek
En
Mesotroof
ElzenBroekbos

11 Berkenbroekbos

101
Berkenbroekbos
Op
Bronniveau

Figuur 5.1 TWINSPAN-tabel voor Beekbegeleidende bossen, met de verschillende bostypes.
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5.1.2 Resultaten TWINSPAN
Op de startdataset van 172 vegetatieopnames werd een TWINSPAN-analyse (Hill, 1979)
gedaan. Daartoe werd de Londo schaal, volgens de welke de vegetatieopnamen werden
gemaakt gereduceerd naar procentuele bedekkingen. In tabel 5.1 wordt een overzicht
gegeven van de
splitsingsniveau’s (zogenaamde ‘cutlevels’) zoals die binnen de
TWINSPAN-analyse gehanteerd werden
Tabel 5.1: Splitsingsniveau’s uit de TWINSPAN-analyse met de procentuele bedekking die
ermee overeenkomt.
Splitsingsniveau (nummer)
Bedekking (%)
1
0-2
2
2-5
3
5-10
4
10-25
5
25-50
6
50-75
7
>75
Op elk splitsingsniveau worden naast de binaire TWINSPANgroep en het aantal opnames
(#), ook de soorten die verantwoordelijk zijn voor de splitsing opgelijst, samen met een 2cijfercode. Het eerste cijfer stelt de vegetatielaag voor waarin de soort voorkomt (1, 4, 6 of 9
die staan voor resp. boom-, struik-, kruid- en moslaag), het tweede cijfer stelt het
splitsingsniveau of cutlevel voor.
De eerste splitsing bij de analyse van de startdataset scheidt de berkenbroeken van alle
andere bostypen van vochtige standplaatsen. Deze tweede groep wordt verder gekenmerkt
door de aanwezigheid van een uitgesproken voorjaarsaspect. In het geval van de
Berkenbroeken is dat niet of nauwelijks het geval. Deze twee groepen worden verder apart
besproken.
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5.1.2.1. GROEP 1: Berkenbroekbossen

GROEP 1 (# 46)
Berkenbroekbossen
Bet pub 12
Bet pub 41
Fra aln 41
Mol cae 61
Sph pal 91

GROEP 10 (#:23)
Berkenbroekbos met
Zomereik
Que rob 11
Cor ave 41
Lon per 61
GROEP 100 (#12)
Overgang tussen
Berkenbroekbos
en
Mesotroof
Elzenbroekbos

GROEP 11 (#:23)
Berkenbroekbos
Mol cae 61
Sph fim 91

GROEP 101 (#11)
Berkenbroekbos
Op
Bronniveau
Ace pse 61
Sph pal 91

Figuur 5.2: Detail TWINSPAN-tabel voor Berkenbroekbossen.
De Berkenbroekbossen zijn vrij soortenarm in boom-, struik- en kruidlaag. De moslaag
echter is aspectbepalend en wordt gedomineerd door Veenmossoorten (vnl. Sphagnum
palustre, S. fimbriatum, S. fallax en S. flexuosum), maar lokaal ook gewoon haarmos
(Polytichum commune).
Opvallend is verder een ijle boomlaag met bijna exclusief Zachte berk. Sporadisch komt wat
Zwarte els voor. Zachte berk vormt hier nooit een gesloten boomlaag, het zijn bovendien
korte en doorgaans nooit oude bomen. Het geheel geeft een vrij ijle, lichtrijke indruk. De
kenmerkende bedekkingsgraad voor Zachte berk is dan ook laag: vanaf splitsingsniveau 2
(bedekkingen van 2% en hoger). De struiklaag bevat vrijwel altijd Zachte berk en Sporkehout
als typische soorten. De kruidlaag heeft als meest constante soort Pijpestrootje.
Deze groep splitst op in het Berkenbroekbos (GROEP11) en een aanverwante groep
bossen (Sphagno-Betuletum met Zomereik, GROEP10). Deze laatste groep splitst verder op
in een overgangstype naar Mesotrofe Elzenbroekbossen (GROEP100), en in de groep
opnames uit het Rodebos in Vlaams Brabant, verder besproken als Berkenbroek op
bronniveau (GROEP101).
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Figuur 5.3: Winterbeeld van een Berkenbroekbos (Sphagno-betuletum) te Berlare met
tapijten van veenmossen (Sphagnum palustre, S. fimbriatum en S. flexuosum)
5.1.2.1.1 Berkenbroekbos (Sphagno-Betuletum)
Boomlaag:
Zachte berk is de enige constante boomsoort (kensoort binnen TWINSPAN), en dit vaak
dominant al is de kroonsluiting vaak erg laag, met ver uiteenstaande, korte individuen (cfr
Rodwell (1991)). Zwarte els komt in lage bedekking voor. Sporadisch is er inmenging met
Zomereik en Grove den en dit meestal aan lage bedekkingen. Deze laatste drie
boomsoorten kunnen domineren, maar dat is dan steevast het gevolg van aanplantingen.
Volgens van der Werft (1991) zou Grove den in dit type een natuurlijke standplaats hebben.
Struiklaag:
Vooral gedomineerd door Sporkehout (kensoort binnen TWINSPAN tot 25% bedekkend),
aangevuld met Wilde lijsterbes en Zwarte els in lage bedekking. Aanwezigheid van Zachte
berk in hogere bedekking (gemiddeld 20%) komt voor, wat wijst op recente verjonging.
Kruidlaag:
Veelal arm aan soorten en weinig productief. Pijpestrootje is de belangrijkste soort (kensoort
Met een bedekking tot 50%), aangevuld met Brede stekelvaren, Smalle stekelvaren, Braam.
De soorten Ruwe smele, Moeraszegge, IJle zegge, Dubbelloof, Grote wederik en Pitrus
komen in lage bedekkingen voor.
Moslaag:
Rijk aan soorten (kensoort binnen TWINSPAN is Sphagnum palustre, aangevuld met S.
fimbriatum, Fraai haarmos, Heiklauwtjesmos, Gewoon gaffeltandmos, Kussentjesmos,
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Gewoon sterremos). Veenmostapijten die de bosbodem bedekken bepalen het aspect en
halen de hoogste bedekkingsgraden (tot meer dan 50%).
Opmerkingen:
De boomlaag is in overeenstemming met de beschrijvingen van Rogister (1985),
Vandekerkhove (1998) en van der Werf (1991). Zachte berk blijkt in heel West-Europa de
dominante en constante boomsoort in dit type. Sporkehout komt vaak terug in de literatuur
als meest typerende struik, aangevuld met Wilde lijsterbes en kleine breedbladige
Wilgensoorten. Op één locatie (Berlare-turfput) komt oligotroof Berkenbroek voor samen met
een uitgebreide Wilgengordel. Pijpestrootje blijkt zeer typerend voor dit type als kruidsoort,
zoals vaak beschreven in de literatuur (Rogister (1985), Vandekerkhove (1998)) Op één
locatie komt de kensoort Koningsvaren (van der Werf (1991), Vandekerkhove (1991)) voor in
de onmiddellijke nabijheid van de piëzometer (Provinciaal domein het Leen, piëzometer 1),
maar deze soort zat niet in de vegetatieopnames van dit project.
Rogister (1985) beschrijft het Berken-Wilgenbroek (Betulo-Salicetum) als een
verlandingsgemeenschap van natte, zure zandgrond met veenvorming en een hoge
grondwatertafel. Als typisch aspect is er een zwak ontwikkelde struiklaag met vooral
Pijpestrootje, en een sterk ontwikkelde moslaag met veel Sphagnum-soorten. Naast
dominant Pijpestrootje kunnen in de kruidlaag nog voorkomen: Grote wederik, Pitrus, Kale
jonker, Snavelzegge, Braam, Smalle stekelvaren, Brede stekelvaren, Blauwe bosbes,
Wijfjesvaren, Wolfspoot, Koningsvaren, Moerasstruisgras, Moeraswalstro en Gewone
waternavel.
Rogister (1985) beschrijft het ‘Sterk voedselarme Elzenbroek met veenmossen’ (Carici
laevigatae Alnetum) als het elzenbroek op de armste humus. Volgens deze auteur was dit
type ‘vroeger plaatselijk ontwikkeld in het Leiebekken’. Door de arme humuslaag is de groei
van Zwarte els slecht, en doen Zachte en Ruwe berk, en Wilgensoorten (Grauwe en
Geoorde wilg en kruisingen daartussen) het beter in dit type. Dit type heeft de soortenarmste
kruidlaag (typische soorten Koningsvaren, Klein glidkruid en Hennegras), met volgens deze
referentie als aanvullende soorten: Moerasviooltje, Sterzegge, Egelboterbloem, Dubbelloof,
Pijpestrootje, Gewone zegge, Gele zegge, Blauwe zegge, Grote wederik, Pitrus,
Wijfjesvaren, Veldrus en Witte klaverzuring. Het meest opvallende kenmerk is volgens de
auteur echter de hoogbedekkende Veenmos-matten, die voorgesteld worden als
differentiërend ten opzichte van andere Broekbossen. De naamgevende zeggesoort (Gladde
zegge) uit de literatuur ontbreekt in Vlaanderen (gegevens: Voorlopige atlas van de Flora
van Vlaanderen, versie November 2003, Flower-werkgroep). Door drainage zou Pijpestrootje
uitbreiding nemen in dit type (Rogister (1985)).
Van der Werf (1991) beschrijft het Koningsvaren Elzenbroek (Carici laevigatae-Alnetum) met
een boomlaag gedomineerd door Zwarte els aangevuld met Zachte berk en enkele
Wilgensoorten. Kenmerkende soorten in de kruidlaag zijn Koningsvaren, Klein glidkruid en
Gladde zegge (Gladde zegge wordt ook hier aangeduid als extreem zeldzaam). Andere
soorten zijn Bospaardestaart, Hennegras, Dubbelloof, Stippelvaren (zeer zeldzaam en
moeilijk bruikbaar), Kamvaren, Zompzegge, Sterzegge en Moerasviooltje. De moslaag is
zeer soortenrijk en gedomineerd door veenmossen. Vandekerkhove (1998) beschrijft
hetzelfde type met vergelijkbare samenstelling.
Van der Werf (1991) beschrijft het Berken-Elzenbroek (Alno-Betuletum pubescentis ) met
vooral Zwarte els en niet zelden dominant Zachte berk, met een zeer typische door
veenmossen gedomineerde, soortenrijke moslaag. In de struiklaag vooral veel Sporkehout,
Wilde lijsterbes en Grauwe wilg naast Gagel en Geoorde wilg en Kruipwilg. Soorten van de
kruidlaag komen overeen met Rogister (1985).
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Moeilijk te vergelijken met het oligotrofe, alluviale bostype dat in dit project beschreven wordt
is het Berkenbroek (Periclymeno-Betuletum pubescentis) van van der Werf (1991), dat
beperkt is tot het hoogveengebied in het oosten van België. Het betreft een type op zeer zure
standplaatsen zonder Zwarte els, zonder struiklaag en een kruidlaag met dwergstruiken (bv.
Blauwe bosbes).
5.1.2.1.2. Berkenbroekbos (Sphagno-betuletum) op bronniveau
Boomlaag:
Voornamelijk aanwezigheid van Zachte berk, maar meer inmenging van Zomereik
(gemiddeld 25% bedekkend) en Gewone Es.
Struiklaag:
Sporkehout is veelvuldig aanwezig, met Hazelaar aangevuld met Wilde lijsterbes (tot 5%
bedekkend).
Kruidlaag:
Verjonging van Gewone esdoorn is voor dit bostype kenmerkend. De kruidlaag bestaat uit
Sterzegge, Wilde kamperfoelie, Adelaarsvaren.
Moslaag:
Opvallend aspect is de veenmoslaag, maar ook andere mossoorten komen voor.
Mossoorten uit andere mosgroepen zijn: Gewoon puntmos, Gewoon thuyamos, Gewoon
sterremos.
Opmerkingen:
In deze groep zitten uitsluitend vegetatieopnames uit het Vlaamse reservaat het Rodebos en
Laanvallei (Vlaams-Brabant). Het betreft hier voornamelijk een oud Eiken-Beukenbos met
veel Zomereik in de boomlaag, met lokaal daartussen en halverwege de valleiflank
bronniveau’s met vrij mineraalarm water. Daarin ontwikkelt zich een soort Berkenbroek dat
erg rijk is aan mossoorten en enkele hogere plantensoorten (het Berkenbroek op
bronniveau’s). Deze opnamen zijn tot op zekere hoogte vergelijkbaar met het hier
bestudeerde Berkenbroek, maar omwille van de beperkte oppervlakte van deze bronniveau’s
zitten er door randeffecten steeds soorten in de opname van naburige bosgemeenschappen.
De aanwezigheid van Zomereik in de boomlaag, Hazelaar in de struiklaag en Gewone
esdoorn in de kruidlaag duiden op het drogere aspect van dit type, en het eventuele
inplanten van deze soorten. Wilde lijsterbes en Wilde kamperfoelie duiden op een lichte
aanrijking met voedingsstoffen.
5.1.2.1.3. Overgangstype tussen Mesotrofe Elzenbroekbossen (Carici elongataeAlnetum) en Berkenbroek (Sphagno-betuletum)
TWINSPAN duidt geen kensoorten aan voor dit bostype.
Boomlaag:
Sterke aanwezigheid van Zachte berk, maar meer inmenging van Zwarte els en ook
Zomereik (gemiddeld 25% bedekkend).
Struiklaag:
Sporkehout is veelvuldig aanwezig, aangevuld met Zwarte els (tot 40% bedekkend).
Kruidlaag:
De kruidlaag bestaat naast Pijpestrootje (tot 40% bedekkend) ook uit de soorten Valse
Cyperzegge, Bitterzoet, Gewone wederik en Braam.
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Moslaag:
Opvallend aspect is de veenmoslaag, maar ook andere mossoorten komen voor.
Mossoorten uit andere mosgroepen zijn: Gewoon puntmos, Gewoon thuyamos, Gewoon
Sterremos.
Opmerkingen:
Het betreft hier een bostype waarvan de vegetatie meer soorten herbergt die eerder
thuishoren in Mesotrofe Elzenbroekbossen, naast de soorten die typisch zijn voor de
Berkenbroeken. Het vegetatietype is rijker aan soorten dan de berkenbroeken, en ook de
moslaag bevat naast de veenmossoorten nog andere mossen die ook voorkomen in
Mesotrofe Elzenbroekbossen.
Rodwell (1991) beschrijft een subassociatie van het Berkenbroek die met dit type
overeenkomsten vertoont, met Brede stekelvaren en Braam, abundante moslaag maar met
minder veenmossen, en veel Wilde lijsterbes, Hazelaar en Kamperfoelie. De standplaats
ervan is droger, en de boomlaag is hoger en dichter. Brede stekelvaren kwam voor dit
project niet in deze groep terecht, alle andere kensoorten werden wel teruggevonden in deze
groep.
Rogister (1985) beschrijft het sterk voedselarme Elzenbroek als geschikt voor inplanting met
Zomereik na verlaging van de grondwatertafel door drainage.
5.1.2.2. GROEP 0: Alle overige bostypen van vochtige standplaatsen
De opsplitsing in deze groep wordt in de eerste plaats gemaakt op basis van het al dan niet
voorkomen van Gewone Es met bedekkingen hoger dan 5% in de boomlaag.
De groep met Gewone Es in de boomlaag wordt verder nog gekenmerkt door Hazelaar
(struiklaag) en Gele dovenetel (kruidlaag).
De groep zonder dominante Gewone es in de boomlaag heeft steeds een dominantie van
Zwarte els in de boomlaag en een uitgesproken soortenrijke kruidlaag met als kensoorten
Gewone engelwortel, Bitterzoet en Moeraszegge.
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GROEP 01: Elzenbroekbossen

GROEP 01(#:58)
Elzenbroekbossen
Aln glu 15
Ang syl 61
Sol dul 61
Car act 61

GROEP 010 (#: 39)
Mesotroof Elzenbroekbos
Aln glu 42
Sor auc 41
Car rem 61
Mni hor 91
GROEP 0100
(#: 21)
Overgang
tussen
Mesotroof
ElzenBroekbos en
drogere
bostypes met
ingeplante
Zomereik

Que rob 11
Sor auc 42

GROEP 0101
(#: 18)
Mesotroof
Elzenbroekbos
Car pra 61
Fil ulm 61
Cal pal 61
Poa tri 61
Gal pal 61
Iri pse 61

GROEP 011 (#:19)
Ruigte Elzenbroekbos
Urt dio 64
Gal apa 61
Cir ole 61
Ger rob 61
GROEP 0110 (#:11)
Overgang tussen Ruigte
Elzenbroekbos
en Mesotroof Elzenbroekbos
Aln inc 11
Car act 62
Lys vul 61
Car pra 61
Iri pse 61

GROEP 0111 (#: 8)
Ruigte Elzenbroekbos
Urt dio 66
Ger rob 63
Gle hed 62
Sta syl 61

Figuur 5.4: Detail TWINSPAN-tabel voor Elzenbroekbossen.
De Elzenbroekbossen (GROEP 01) hebben als typisch aspect een boomlaag van dominante
Zwarte els, en een kruidlaag met Gewone engelwortel, Bitterzoet en Moeraszegge.
Rogister (1985) beschrijft de groep van de Elzenbroekbossen als zeer natte
gemeenschappen op venige, moerassige bodems met permanent hoge grondwaterstand en
luchtvochtigheid. Deze groep van natte bossen wordt voorgesteld als het eindstadium in de
ontwikkeling van hygrofiele/natte locaties. De periode waarin het grondwater gelijk staat met
het maaiveld wordt ingeschat als ‘meerdere maanden’, maar tegelijk wordt gezegd dat voor
optimale ontwikkeling en bestendiging van elzenbroeken de grondwatertafel tijdens het
groeiseizoen onder het maaiveld moet dalen, omdat anders het bos in de fase van het
Berken-Wilgenbroek blijft steken (sensu Rogister (1985)). De samenstelling van de kruidlaag
is volgens Rogister (1985) afhankelijk van de nutriëntentoestand van de groeiplaats, met een
onderverdeling in oligo-, meso- en, eutrofe (ruigte) types. Elzenbroeken worden omschreven
als optimaal voor vochtminnende, halfschaduw- en schaduwminnende kruidsoorten. Als
meest differentiërende kruidsoorten van Elzenbroekbossen (drie trofietypes samen) worden
genoemd: Elzenzegge, Zwarte bes, Moerasvaren, Gewone kattestaart, Moeraszegge,
Oeverzegge, Koningsvaren, Stippelvaren, Klein glidkruid, Kamvaren, Sphagnum spec.,
Hennegras, Bitterzoet, Melkeppe, Wolfspoot, Blauw glidkruid, Pluimzegge, Moerasviooltje,
Gele lis.
Onderzoek naar de abiotische standplaatsvereisten van verschillende beekbegeleidende Alno-Padion
& Alnion incanae-gemeenschappen

68

De groep van de Elzenbroekbossen splitst op in twee groepen: de groep van de Mesotrofe
Elzenbroekbossen (GROEP 010), en de groep van de Ruigte-Elzenbroekbossen (GROEP
011).
De Mesotrofe Elzenbroekbossen bevatten als typisch aspect een struiklaag met verjongende
Zwarte els en Wilde lijsterbes, een kruidlaag met IJle zegge en een moslaag met Gewoon
Sterremos. De Mesotrofe Elzenbroekbossen splitsen verder op in de typische Mesotrofe
Elzenbroekbossen (GROEP 0101), en in een overgangstype met inplanting van
Zomereik (GROEP 0100).

De Ruigte-Elzenbroekbossen bevatten als typisch aspect zeer dominant Grote Brandnetel,
met bijgemengd nitrofiele ruigtekruiden Moesdistel, Robertskruid en Kleefkruid. De RuigteElzenbroekbossen splitsen verder op in een overgangstype naar Mesotrofe
elzenbroekbossen (GROEP 0110), en in de zuivere Ruigte-Elzenbroekbossen (GROEP
0111).
5.1.2.2.1. Mesotroof Elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum)

Figuur 5.5 Winterbeeld van Coolhembos, een Mesotroof Elzenbroekbos (Carici elongataeAlnetum)
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Boomlaag:
Zwarte els als kensoort (50% en meer bedekkend). In lage tot middelhoge bedekkingen (tot
25%) komen andere boomsoorten voor: Gewone es, Zomereik, Wilgensoorten.
Struiklaag:
Vooral Zwarte els in middelhoge bedekking (tot 25%), aangevuld met Wilde lijsterbes,
Eénstijlige meidoorn en Hazelaar.
Kruidlaag:
Soortenrijke kruidlaag in lage bedekkingen (allen onder 2%). Kensoorten voor TWINSPAN
zijn Pinksterbloem, Moerasspirea, Dotterbloem, Ruw beemdgras, Moeraswalstro en Gele lis.
Verdere typische soorten zijn Slanke sleutelbloem, Speenkruid (soms hoge bedekking),
Muskuskruid, Robertskruid, Echte koekoeksbloem en Gele dovenetel. De rest van de
kruidlaag is soortenrijk met o.a. Wolfspoot, Grote wederik, IJle zegge, Klimop, Grote
brandnetel en Kleefkruid echter allen met lage bedekkingen.
Moslaag:
Steeds aanwezig in middelhoge bedekking, met als meest typische soorten Gewoon
sterremos (kensoort binnen TWINSPAN) en Gewoon puntmos.
Opmerkingen:
Dit bostype komt qua soortensamenstelling goed overeen met beschrijvingen in de literatuur
van mesotrofe Elzenbroekbossen. Het betreft steeds een type gedomineerd door Zwarte els,
met een soortenrijke kruidlaag met lage bedekkingen en sterk voorjaarsaspect. Sommige
locaties tonen een hogere bedekking van Kleine watereppe (tot 50% Zeverenbeek,
Almoezenijbos) met behoud van de soortenrijkdom. De in de literatuur beschreven kensoort
Elzenzegge komt in deze groep opnamen voor, zij het in Oost-Vlaanderen slechts in enkele
opnamen en steeds in lage bedekking.
Rogister (1985) beschrijft twee matig voedselrijke Elzenbroeken die volgens Vandekerkhove
(1998) beide tot het Mesotroof elzenbroek mogen gerekend worden: matig voedselarm
(zwak oligotroof) Elzenbroek (Alnetum glutinosae sphagno-molinietosum) en het
voedselrijkere (mesotrofe) Elzenbroek met Moerasspirea (Alnetum glutinosae
filipenduletosum). Volgens Rogister leunt de matig voedselarme variant dichter aan bij het
oligotrofe berkenbroek dan bij het mesotrofe elzenbroek. De mesotrofe variant (Alnetum
glutinosae filipenduletosum) bevat volgens dezelfde auteur als typische soorten
Moerasspirea, Pinksterbloem, Echte valeriaan, Gewone engelwortel, Dotterbloem en
Watermunt. Binnen deze mesotrofe variant worden er bij Rogister twee varianten besproken
op basis van hydrologische verschillen:
- Een natte variant met Blauw glidkruid, IJle zegge, Moeras vergeet-me-nietje,
Haagwinde, Boswederik en Grote egelskop. Als dominerende soorten in de kruidlaag
worden genoemd: Bitterzoet, Wolfspoot, Wilde hop, Moerasspirea, Dotterbloem,
Moeraswalstro, Elzenzegge, Melkeppe, Holpijp, Echte valeriaan, Grote wederik,
Moeraspinksterbloem. Opnamen van deze variant op gedraineerde standplaatsen
hebben een grote bedekking van Moeraszegge en Moerasvaren, en zouden (ten
opzichte van de drogere variant) veel Dauwbraam en Smeerwortel bevatten.
- Een drogere variant zonder eigen differentiërende soorten en met als dominerende
soorten in de kruidlaag: Bitterzoet, Echte valeriaan, Braam, Elzenzegge, Dotterbloem,
Wilde hop en Moerasspirea
In het matig voedselrijke Elzenbroek is volgens Rogister het microreliëf van belang voor de
ruimtelijke spreiding en samenstelling van de kruidlaag. Op de iets hoger gelegen stoven van
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de Zwarte elzen (onder hakhoutbeheer) zouden zich de mesofiele kruidsoorten ontwikkelen,
en in de tussenliggende lagere en nattere slenken vooral de hygrofiele soorten.
Rodwell (1991) beschrijft het Alnus glutinosa-Carex paniculata woodland met Zwarte els
dominant in de boomlaag, aangevuld met Wilgensoorten. De struiklaag bevat Eenstijlige
meidoorn, Hulst, Wilde lijsterbes en Sporkehout. De kruidlaag bevat Pluimzegge (kensoort),
naast Moeraszegge, Oeverzegge, Valse cyperzegge, Riet, Grote brandnetel, Moerasspirea,
Koninginnekruid, Grote wederik en Gewone kattestaart. Moeraswalstro en Bitterzoet zijn
frequent aanwezig.
Van der Werf (1991) beschrijft het Gewoon Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum) op
afvoerloze kommen op zandgronden. De boomlaag bestaat uit dominant Zwarte els, soms
aangevuld met Zachte berk. In de struiklaag komen Zwarte bes, Grauwe wilg (en
bastaarden) en in mindere mate Gelderse roos, Sporkehout en Framboos voor (na verstoring
Braam in uitbreiding). De soortensamenstelling van de kruidlaag komt globaal overeen met
Rogister (1985). Pitrus wordt aangegeven als een verstoringssoort. Voor de moslaag wordt
door van der Werf (1991) een bedekking van <20% aangegeven, samengesteld uit weinig
specifieke soorten (voornamelijk Gewoon sterremos).

Vandekerkhove (1998) beschrijft het Mesotroof Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum) met
dominante Zwarte els in de boomlaag (aangevuld met Berk). De struiklaag komt overeen met
die bij van der Werf (1991) sporadisch aangevuld met Gewone Envers6t(23.4909. 0 0 10.98 376.m.85ik.922
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Omwille van hogere bedekkingen van Zwarte els in de struiklaag, en voornamelijk Zomereik
en Populier in de boomlaag, moet ervan uitgegaan worden dat er inplanting gebeurd is met
deze laatste boomsoorten.
5.1.2.2.3. Overgangstype tussen Ruigte Elzenbroekbos (Macrophorbio-Alnetum) en
Mesotroof Elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum)
Boomlaag:
Zwarte els nog steeds dominant, maar meer aangevuld met Grauwe els (kensoort binnen
TWINSPAN) en soms Populier. Inplanting van deze aanvullende boomsoorten is duidelijk.
Struiklaag:
Wilgensoorten bedekken de struiklaag met meer dan 5%.
Kruidlaag:
Globaal genomen soortenrijk. Moeraszegge (in bedekking boven de 5%), Gele lis, Grote
wederik en Pinksterbloem zijn de kensoorten binnen TWINSPAN. Hoog opgaande
ruigtekruiden komen voor in middelhoge bedekkingen: Koninginnenkruid, Rietgras, Riet,
Echte valeriaan, Moerasspirea.
Moslaag:
De moslaag bevat Beek pluisdraadmos en Laddermos.
Opmerkingen:
Dit bostype ligt op de natuurlijke overgang tussen Mesotrofe Elzenbroekbossen en Ruigte
Elzenbroekbossen. Moeraszegge komt onder hogere bedekkingen voor, alsook meerdere
ruigtekruiden zonder echter dominant te worden. De opnamen blijven relatief soortenrijk. Er
werden in de literatuur geen beschrijvingen gevonden die er duidelijke overeenkomsten mee
vertonen.
5.1.2.2.4. Ruigte Elzenbroekbos (Macrophorbio-Alnetum)
Boomlaag:
Dominant Zwarte els. Op drogere stukken kunnen Gewone es, Populier, Schietwilg
voorkomen.
Struiklaag:
Dominant Zwarte els. Voornamelijk breedbladige Wilgensoorten (bv. Salix caprea) komen in
hoge bedekkingen voor. Op drogere plaatsen komt ook Vlier voor.
Kruidlaag:
Globaal gezien forsere soorten in hoge bedekkingen (gemiddeld 10% per soort). Zeer
abundant Grote brandnetel (in zeer hoge bedekkingen), Robertskruid, Bosandoorn en
Hondsdraf als kensoorten binnen TWINSPAN. Typische kruidlaag bevat in een droge variant
Braam, Dauwbraam, Robertskruid, Hondsdraf, Kruipende boterbloem, Reuzenzwenkgras en
Bosandoorn, in een nattere variant Moeraszegge (hoge bedekking), Moerasspirea (hoge
bedekking), Gewone engelwortel, Bitterzoet, Wolfspoot, Gele lis, Bosbies en Rietgras. Deze
twee varianten zijn op de locaties meestal gecombineerd in een rabattensysteem. Zwak
ontwikkeld voorjaarsaspect met Gevlekte aronskelk, Groot heksenkruid en Geel nagelkruid.
Moslaag:
Geen moslaag of zeer zwak ontwikkeld en dan enkel op boomstammen.
Opmerkingen:
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Dit type komt in de literatuur terug als een bostype gedomineerd door Zwarte els, met als
constante soorten in de kruidlaag Grote brandnetel, Moesdistel, Kleefkruid en Hondsdraf
allen onder hogere bedekkingen. Ook soorten als Gewone engelwortel, Robertskruid,
Moeraszegge en Bitterzoet worden beschreven als typisch.
Rogister (1985) beschrijft het voedselrijke of basicliene of Ruigte-Elzenbroek met Moesdistel
(Cirsio-Alnetum of Macrophorbio-Alnetum) op weinig beweeglijk en alkalisch grondwater. De
boomlaag ervan is als volgt samengesteld: Zwarte els dominant over Gewone Es, Zomereik,
Populier. De struiklaag bestaat uit Gelderse roos, Sporkehout en verschillende
wilgensoorten. De kruidlaag is zeer goed ontwikkeld en rijk aan ‘hoog opgroeiende
ruigtekruiden’: Moesdistel, Koninginnekruid, Harig wilgenroosje, Riet, Rietgras, Haagwinde,
Moerasspirea. Daarnaast komen er ook veel soorten voor uit de mesofiele Elzenbroeken:
Wolfspoot, Gele lis, Gewone kattestaart, Grote wederik, Dotterbloem, Echte valeriaan,
Pinksterbloem en Gewone engelwortel. Rogister beschrijft drie varianten op basis van
hydrologische verschillen:
- Een variant met Bittere veldkers (door Rogister zelf beschreven als zeldzaam in
Vlaanderen)
- Een ‘typische’ variant met Moerasspirea, Reuzenpaardestaart, Haagwinde,
Moeraszegge, Riet (ook onderscheiden door Noirfalise (1984))
- Een variant met Smeerwortel bevat naast Moerasspirea en Dauwbraam veel
liaanachtige soorten (Wilde hop, Bitterzoet en Haagwinde) en nitrofiele soorten zoals
Kleefkruid, Grote brandnetel en Hondsdraf. Volgens deze auteur alleen aanwezig in
het Scheldebekken
Rodwell (1991) beschrijft een Alnus glutinosa-Urtica dioica-woodland dat overeenkomsten
heeft met het type, vooral dan voor wat betreft de Boomlaag, struiklaag en kruidlaag. De
moslaag is hier echter wel vertegenwoordigd door voornamelijk Fijn laddermos en Gewoon
dikkopmos. Rodwell beschrijft drie varianten, voornamelijk op basis van verschillen in de
boomlaag (meer of minder Wilgen, Vlier of Zachte berk).
Van der Werf (1991) en Vandekerkhove (1998) beschrijven het Ruigte Elzenbos (FilipenduloAlnetum Passarge et Hofmann 1968) met een boomlaag bestaande uit Zwarte els en
Gewone Es in wisselende verhoudingen. De struiklaag bestaat uit Eénstijlige meidoorn,
Grauwe wilg, Gewone vlier (deze laatste in geëutrofiëerde situaties). De kruidlaag is ‘hoogopschietend’ en bestaat uit een combinatie van vochtminnende en nitrofiele soorten. De
soortensamenstelling ervan is vergelijkbaar met deze die bij Rogister (1985) wordt gegeven,
maar aangevuld met akkeronkruiden (bv Kaal Knopkruid, Dauwnetel) en Gestreepte witbol,
Gewone hennepnetel, Gewoon reukgras, Brede stekelvaren, Hennegras, Rankende
helmbloem en in de struiklaag Wilde lijsterbes.
Van der Werf (1991) en Vandekerkhove (1998) beschrijven apart het Kalk-Elzenbroek
(Cirsio-Alnetum (Lemée 1937) Noirfalise & Sougnez 1961) als een basiclien bostype met
dominant Zwarte els aangevuld met Gewone es en Zomereik (<10%). De struiklaag bestaat
volledig uit Wilgensoorten, Gelderse roos en Wilde liguster. De kruidlaag is zeer weelderig
met als kensoort Moesdistel (bijkomende soorten cfr. Rogister (1985)). De moslaag is
vertegenwoordigd door Gewoon sterremos, Fijn laddermos, Geplooid snavelmos en Gewoon
dikkopmos, naast sporadisch Beekdikkopmos, Gesnaveld boogsterremos en Boompjesmos.
5.1.2.3. GROEP 00: Essenbossen
De groep van de Essenbossen splitst verder op in bossen met inplanting van Beuk in lage
bedekkingen (GROEP 000) en Vogelkers-Essenbossen (GROEP 001). Omdat er geen echte
overgangstypes voorkomen in deze groep worden eventuele afwijkingen van het zuivere
bostype meegenomen in de bespreking van de zuivere bostypes.
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De bossen met inplanting van Beuk bevatten als kensoorten Wijfjesvaren en Gele dovenetel
(deze laatste in hoge bedekkingen). Deze groep splitst verder in Bronbossen (GROEP
0000) en bossen die bij de Vogelkers-Essenbossen behoren (GROEP 0001).
De Vogelkers-Essenbossen bevatten Zwarte els in lage bedekkingen en verder een
soortenrijke kruidlaag met Muskuskruid, Dagkoekoeksbloem, Kleefkruid, Speenkruid en
Gevlekte Aronskelk. Van de zuivere Vogelkers-Essenbossen (GROEP 0011) splitst verder
nog een type af met inplanting van Gewone Esdoorn (in zeer hoge bedekkingen) (GROEP
0010).
5.1.2.3.1. Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum)
Boomlaag:
Gewone es en Zwarte els ingemengd als kensoort binnen TWINSPAN.
Struiklaag:
Opvallend soortenrijk. Gewone es, Zwarte els, Hazelaar (kensoort binnen TWINSPAN in
hoge bedekking tot 75%), Rode kornoelje, Eénstijlige meidoorn, Gelderse roos komen voor
in wisselende bedekkingen.
Kruidlaag:
Soortenrijke kruidlaag bestaande uit de TWINSPAN-kensoorten Gele dovenetel,
Muskuskruid, Kleefkruid, Dagkoekoeksbloem, Gevlekte aronskelk en Speenkruid. Kruipend
zenegroen, Zevenblad, Grote keverorchis, Groot heksenkruid, Hondsdraf, Boskortsteel,
Pinksterbloem, Geel nagelkruid, Boswederik en Wrangwortel komen voor in het
voorjaarsaspect. Moerasspirea, Grote wederik komen voor in lage bedekking, Dauwbraam
en Aalbes soms in hogere bedekking tot 25%. Verjonging van Gewone es en Rode kornoelje
is opgemerkt binnen dit project. Verspreidbladig goudveil en Bittere veldkers komen voor.
Moslaag:
Zwak ontwikkelde moslaag met Gewoon dikkopmos, Fijn laddermos e.a..
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Figuur 5.6: Lentebeeld uit het Almoezenijbos (Oosterzele) van een Vogelkers-Essenbos
(Prono-Fraxinetum)
Opmerkingen:
De in de literatuur algemeen aangehaalde kensoort Europese vogelkers kwam niet voor in
de vegetatieopnames van dit project. Er moet rekening mee gehouden worden dat deze
soort in Vlaanderen vaak in zeer kleine aantallen wordt waargenomen, zodat ze door
opnamen frequent wordt gemist. Ze is dus slechts beperkt bruikbaar.
Het voorkomen van Verspreidbladig goudveil en Bittere veldkers verraadt sporen van het
Bronbos, dat als lijnvormig element voorkomt in natuurlijke standplaatsen van het VogelkersEssenbos. Een zeer kleine groep opnames splitst zich van deze groep af op basis van het
hoog-abundant voorkomen van Gewone Esdoorn. Inplanting van deze soort is duidelijk, en
omdat de andere vegetatielagen niet verschillen van de eerste groep, werd besloten hiervan
geen apart bostype te maken.
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Rodwell (1991) beschrijft het Alnus glutinosa-fraxinus excelsior-Lysimachia nemorum
woodland als een bostype met (vooral) Zwarte els en meestal ook Gewone es of Zachte
berk, ingemengd soms met Gewone esdoorn. De struiklaag is variabel: de meest frequente
soorten zijn Hazelaar en Eenstijlige meidoorn op de meest stabiele, minst overstroomde
plaatsen, Wilde lijsterbes en Gewone vlier komen voor. Andere mogelijke soorten in de
struiklaag zijn Hulst, Gelderse roos en Sleedoorn. De kruidlaag bestaat uit Grote wederik,
Kruipende boterbloem, Ruw beemdgras en Zachte witbol. Sporadische soorten zijn
Moerasspirea, Wijfjesvaren en Pitrus. Dit type is duidelijk droger dan ons VogelkersEssenbos.
Van der Werf (1991) beschrijft het Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum) als een bostype
van vlakke beekdalen op lemige tot kleiige bodems. De boomlaag bestaat vooral uit Gewone
es en Zwarte els, en in geringe mate Zomereik, Zoete kers, Gewone esdoorn en Zachte
berk. In de struiklaag wordt Europese vogelkers als zeer typisch, maar niet als kensoort
beschreven. Verder is de struiklaag soortenrijk: Aalbes, Hazelaar, Wilde kardinaalsmuts,
Gelderse roos, Rode kornoelje, Framboos en Zwarte bes. De kruidlaag is een combinatie
van:
- nitrofiele soorten: Geel nagelkruid, Reuzenzwenkgras, Speenkruid, Hondsdraf, Grote
brandnetel, Kleefkruid
- Vochtminnende soorten: Ruwe smele, Grote wederik, Moerasspirea, Hennegras,
Kale jonker, Pinksterbloem, Rietgras, Gele lis, Moeraszegge, Moerasstreepzaad, en
bij kwel Dotterbloem, Knikkend nagelkruid, Verspreidbladig goudveil
- Soorten van rijpe, voedselrijke bosbodems: Slanke sleutelbloem, Groot heksenkruid,
Bosandoorn, Bosanemoon, Gevlekte aronskelk, Boskortsteel, Gele dovenetel, Groot
springzaad, Kruipend zenegroen, Donkersporig bosviooltje en Muskuskruid
- Moslaag bestaande uit Gewoon dikkopmos, diverse Laddermossoorten en Groot
rimpelmos
Uit deze combinatie blijkt dat het type een tussenpositie inneemt tussen het nattere
Elzenbroek en het nooit overstroomde Eiken-Haagbeukenbos (overgangen in beide
richtingen zijn natuurlijk). Natuurlijke overstromingen leiden tot regelmatige afzetting van
sedimenten (jonge bodem) en een hoge beschikbaarheid van voedingsstoffen, met de
daaraan aangepaste begroeiing.
Vandekerkhove (1998) beschrijft het Elzen-Essenbos met Slanke sleutelbloem (PrimuloFraxinetum excelsioris) als een beekbegeleidend alluviaal bos met Gewone es en Zwarte els
in de boomlaag, een struiklaag met dominant Hazelaar en verder met Gelderse roos,
Gewone vlier, Eénstijlige meidoorn, Europese vogelkers en Rode kornoelje. De kruidlaag
bevat een uitgesproken voorjaarsaspect met Bosanemoon, Muskuskruid, Slanke
sleutelbloem, Speenkruid. Het zomeraspect wordt bepaald door vochtindicatoren en
ruigtekruiden zoals Moerasspirea, Geel nagelkruid, Gewone engelwortel, Kale jonker, Echte
valeriaan en Grote brandnetel. Dit type zou moeilijk te onderscheiden zijn van het PrimuloCarpinetum (Vandekerkhove, 1991), dat eerder een bostype is van rijke leembodems met
pseudogley.
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5.1.2.3.2. Goudveil-Essenbos (Carici-Remotae fraxinetum)

Figuur 5.7: Lentebeeld uit de Steenbergse bossen (Erwetegem) met lintvormige vegetatie
met de beide goudveilsoorten en Wrangwortel

TWINSPAN duidt geen kensoorten aan voor deze groep.
Boomlaag:
Dominant Gewone es met bedekkingen tot 75%. Aangevuld met Populier en Wilgensoorten
in lage bedekking.
Struiklaag:
Gewone es is kensoort, in bedekkingen tot 25%, dit wijst op recente verjonging. Zwarte els
en Gewone vlier (beiden tot 25% bedekkend) en Wilgen komen voor.
Kruidlaag:
Verspreidbladige goudveil, Paarbladig goudveil, Hangende zegge, Reuzenpaardestaart (met
de hoogste bedekking, tot 50%) Bittere veldkers en Dotterbloem komen preferentieel in deze
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groep voor. Wilde kamperfoelie, Groot springzaad, Bosanemoon en Hondsdraf komen in
lage bedekking voor.
Moslaag:
De moslaag in goed ontwikkelde standplaatsen zijn uitermate soortenrijk. Beek-dikkopmos,
Geplooid laddermos, Gewoon diknerfmos en een reeks bebladerde en thalleuze
levermossen zijn hier aan te treffen.
Opmerkingen:
Noirfalise (1952) beschrijft in detail de kenmerken van het ‘Essenbos met zeggen’ of ‘La
Frênaie à carex’ (Cariceto remotae-Fraxinetum) voor België. Het is een soortenrijk bostype
(175 soorten hogere planten in zijn studie, waarvan 35 met een zeer hoge presentie) met
vele in clusters groeiende plantensoorten (Goudveil, Bittere veldkers, Reuzenpaardestaart).
De kruidlaag wordt beschreven als een combinatie van:
- Neutrofiele bosplanten
- Bronsoorten zoals Verspreidbladig en Paarbladig goudveil, Bittere veldkers, Groot
springzaad
- Algemene vochtminnende (hygrofiele) planten, onderverdeeld in schaduwtolerante
lichtminnende planten zoals Moerasspirea, Kruipend zenegroen en Echte valeriaan,
Pitrus en in zuiver lichtminnende planten zoals Moesdistel, Dotterbloem en
Pinksterbloem
- Schaduwminnende plantensoorten zoals Wijfjesvaren en verschillende Mossoorten
- Nitrofiele plantensoorten zoals Grote brandnetel, Robertskruid en Kleefkruid
- Plantensoorten van Elzenbroekbossen zoals Zwarte els, Bitterzoet, Koninginnekruid
en Wilde hop
- Zuurminnende plantensoorten: Wilde kamperfoelie en Witte klaverzuring
Als karakteristiek worden genoemd: Gewone Es (met goede verjonging), IJle zegge,
Reuzenpaardestaart, Hangende zegge en Slanke zegge. Deze laatste soort is beschreven
als enige exclusieve kensoort, met een verspreidingskaartje van de vindplaatsen voor België.
In mindere mate typisch zijn Boswederik en Bosereprijs, en Bloedzuring heeft steeds een
lage abundantie in het type. Noirfalise (1952) beschrijft drie varianten op basis van
vegetatiesamenstelling: een ‘typische’ variant met bossoorten op compactere bodems
zonder bronsoorten, een ‘Goudveil’ –variant met bronsoorten op waterverzadigde bodems en
een ruigte of Macrophorbio-variant met Moeraszegge.
Op twee plaatsen komt schaars Slanke zegge voor (Hayesbos en Trimpontbos) op de
projectlocaties (echter niet in de vegetatieopnames die vlak bij piëzometers gelegen zijn).
Noirfalise (1952) geeft al aan dat de soort zeldzaam is in het Atlantische deel van WestEuropa. Ook Döring-Mederake (1990) geeft voor Noord-Duitsland deze soort als typisch,
maar de zeldzaamheid zorgt er ook daar voor dat de soort slechts beperkt bruikbaar is als
indicator voor het type. Volgens Noirfalise (1952) is Reuzenpaardestaart de soort die het
langst standhoudt, zelfs na ontbossing van de standplaats: deze situatie is opgemerkt in het
Hayesbos ter hoogte van piëzometer 3.
Rogister (198) beschrijft het Goudveil-Essenbos (Carici remotae-Fraxinetum) als een
bostype aan de voet van hellingen in de directe nabijheid van waterlopen en het
aangrenzende alluvium. De gemeenschap zou gebonden zijn aan opborrelend grondwater
dat rijk is aan Calciumcarbonaat. De soortensamenstelling komt zeer sterk overeen met die
bij Noirfalise (1952).
Van der Werf (1991) beschrijft het Essenbronbos (Carici remotae-Fraxinetum) voor
Nederland, waar het enkel goed ontwikkeld is in Zuid-Limburg en waar de kensoorten (cfr.
Noirfalise (1952)) zeer zeldzaam zijn. De moslaag wordt als rijk omschreven, met
verscheidene soorten Sterremos en Dikkopmos.
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Vandekerkhove (1998) beschrijft het Essenbronbos (Carici remotae-Fraxinetum) als een
lijnvormig bostype langs bronbeekjes. De soortensamenstelling komt zeer sterk overeen met
die bij Noirfalise (1952). Er wordt, naast een natte variant met bronsoorten, ook een
basicliene variant besproken met Moesdistel.
5.1.3 Conclusies uit de TWINSPAN-analyse – zuivere bostypes
In bovenstaande analyse komen 9 Bostypes naar voor, samengevat in tabel 5.2.
In deze types kunnen een aantal zuivere bostypes worden onderscheiden die aansluiten bij
de typologie uit deel 1.1.3, namelijk het Berkenbroekbos, Goudveil-Essenbos, VogelkersEssenbos, Mesotroof Elzenbroekbos en Ruigte Elzenbroekbos. Deze zijn vet aangeduid in
bovenstaande tabel 5.2.
De bostypes ‘Overgang tussen Ruigte Elzenbroekbossen en Mesotrofe Elzenbroekbossen’
en ‘Overgang tussen Mesotroof elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum) en drogere
bostypes met inplanting van Zomereik’ hebben slechts betrekking op twee opnames. Dit is
een te kleine groep opnames om aparte bostypes te kunnen onderbouwen. Deze groep
wordt in de verdere verwerking de groep ‘REST’.
Voor de TWINSPANgroepen werden boscodes bepaald die het type samenvatten
(aangegeven in tabel 5.2). In de verdere analyse naar de abiotiek toe wordt de boscode
gebruikt om het type aan te geven.
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Tabel 5.2 Overzicht van de verschillende bostypes uit de TWINSPAN-analyse
Twinspangroep Boscode
Bostype
Relatie
Typologie
figuur 1.1
11
bb
Berkenbroekbos
(Sphagno- 1
Betuletum)
101
bbr
Berkenbroekbos op bronniveau
100
mbb
Overgang
tussen
Mesotroof
Elzenbroekbos (Carici elongataeAlnetum) en Berkenbroekbos
(Sphagno-Betuletum)
0000
bron
Goudveil-Essenbos
(Carici 5
remotae Fraxinetum)
0001 + 001
ve
Vogelkers-Essenbos
(Pruno- 4
Fraxinetum)
0100
REST
Overgang
tussen
Mesotroof
Elzenbroekbos (Carici elongataeAlnetum) en drogere bostypes
met inplanting van Zomereik
0101
meb
Mesotroof
Elzenbroekbos 2
(Carici elongatae-Alnetum)
0110
REST
Overgang
tussen
Ruigte
Elzenbroekbos
en
Mesotroof
Elzenbroekbos
0111
eeb
Ruigte
Elzenbroekbos 3a
(Macrophorbio-Alnetum)

met
uit

De spreiding van het aantal opnames over alle bostypes wordt in tabel 5.3 gegeven. Het
totaal aantal opnames bedroeg 172.
Tabel 5.3 Aantal opnamen per bostype (totaal 172 opnamen)
Alle types
bb
bbr
bron
eeb
mbb
meb
ve
rest

Aantal opnames
22
10
12
15
9
46
56
2

Ondanks een overwicht van MEB en VE in de opnames, is voor alle zuivere types (in vet
aangeduid) een voldoende aantal opnames beschikbaar.
Voor elk vegetatietype werd een getrouwheidswaarde voor soortY berekend als volgt:
# opnames van typeX met soortY / totaal# opnames van type X
In bijlage 5.1 is een lijst gegeven van alle soorten per vegetatietype met hun
getrouwheidswaarde. In vet zijn daar de kensoorten voor de betreffende TWINSPANgroepen
aangeduid.
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5.1.4 Overzicht van de ligging van de referentiegebieden met de zuivere bostypes in
het Alnopadion-project

Figuur 5.8: Verspreiding van referentiegebieden voor het bostype Berkenbroekbos
(Sphagno-Betuletum) binnen Vlaanderen.
Voor het bostype Berkenbroekbos zijn in Oost Vlaanderen 3 gebieden meegenomen. Een
eerste gebied is gelegen te Berlare ter hoogte van het toponiem ‘Turfput’. Het bestaat uit een
veenmosmat met een ijle boomlaag van Zachte berk. Het Berkenbroekbos wordt aan het oog
onttrokken door een band van Wilgen (vnl. breedbladige). Een tweede gebied bestaat uit
twee van elkaar gescheiden, zeer kleine Berkenbroekbossen gelegen binnen het
Drongengoed (Drongen, Maldegem). De ondergrond bestaat uit een zandige toplaag (+/- 1m
dik) bovenop een erg dikke kleilaag (Bartoonklei). Het eerste Berkenbroekbos (piëzometer 1)
ligt geprangd tussen militaire infrastructuur (opgeworpen zandbergen, betonnen wegen
aangelegd in 1973) en een Grove dennenaanplant. Het vermoeden bestaat dat de
infrastructuur de natuurlijke afwatering belemmert en daardoor opstapeling van water doet
toenemen. Het tweede ligt tegen een recent aangelegde zandweg (+/- 1985) (iets ten
noorden van het eerste Berkenbroekbos, piëzometer 2) en valt op door een grote dominantie
van Oeverzegge in de kruidlaag. Het derde gebied voor Oost Vlaanderen is een perceel
binnen het Provinciaal domein ‘Het Leen’, dat opvalt door de zeer sterke rabattenstructuur en
een boomlaag van Zomereik en Beuk. Zachte berk is hier voornamelijk in de struiklaag
aanwezig.
De rest van de referentiegebieden voor Berkenbroekbos is gelegen in de provincies
Antwerpen (Liereman), Limburg (Schansbeemden, Ter Laemen) en Vlaams Brabant
(Walenbos, Vorsdonkbos). Het Rodebos in de Laanvallei (met type Berkenbroek op
bronniveau) werd niet als referentiebos opgenomen vanwege de te sterk afwijkende
geomorfologie en ontstaansgeschiedenis ervan. Het is voor de volledigheid wel in de
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vegetatieanalyse meegenomen omdat het een aanvulling is van een standplaats die in Oost
Vlaanderen niet voorkomt: bronbossen met zeer mineraalarm water.

Figuur 5.9: Verspreiding van referentiegebieden voor het bostype Mesotroof Elzenbroekbos
(Carici elongatae-Alnetum) binnen Vlaanderen.
Voor het bostype Mesotroof Elzenbroekbos werden 6 gebieden binnen Oost Vlaanderen
meegenomen als referentiegebied. Dit zijn bossen gelegen in relatief vlakke terreinen, met
een zwakke rabattenstructuur (zwak na verdwijnen van regelmatig onderhoud). De bossen in
beekvalleien zijn Zeverenbeek (zowel piëzometer 10 als piëzometer 11) en Moenebroek
(piëzometer 30). Gebieden in zwak afwaterende kommen zijn Aalmoezenijbos (piëzometer 2
tegen spoorwegberm), Leen (piëzometer 2 en piëzometer 3), Osbroek (piëzometer 90),
Kordaalbos (piëzometer 5).
Buiten Oost Vlaanderen werden meegenomen: Coolhembos, Walenbos en Vorsdonkbos.
Van deze gebieden is het Coolhembos gelegen in de provincie Antwerpen in een erg natte
kom. Met meer dan 50ha aaneengesloten broekbos is dit een zeer coherent
broekbossysteem. Walenbos, Rodebos en Vorsdonkbos (provincie Vlaams Brabant)
bevatten ook dit type, maar dan meer in een continue overgang naar andere bostypes.
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Figuur 5.10: Verspreiding van referentiegebieden voor het bostype Ruigte Elzenbroekbos
(Macrophorbio-Alnetum) binnen Vlaanderen.
Voor dit bostype in Oost Vlaanderen kwamen de gebieden Wellemeersen en de Eenbes
naar voor als referentiegebied. Deze gebieden zijn gelegen op rijke alluviale gronden langs
de Dender en Moervaart. Buiten Oost Vlaanderen werden meegenomen: Dunbergbroek,
Molenbeekvallei, Rodebos en Walenbos.

Onderzoek naar de abiotische standplaatsvereisten van verschillende beekbegeleidende Alno-Padion
& Alnion incanae-gemeenschappen

83

Figuur 5.11: Verspreiding van referentiegebieden voor het bostype Goudveil-Essenbos
(Carici remotae-Fraxinetum) binnen Vlaanderen.
Voor het bostype bronbos kwamen voor Oost Vlaanderen de volgende 5 gebieden naar voor
als referentiegebied: Hayesbos (piëzometer 4 en 5), Steenbergse Bossen (piëzometer 1),
Kluysbos (piëzometer 3), Raspaillebos (piëzometer 1) en Steenbergbos (piëzometer 3 en
103). Het zijn allen standplaatsen in de flanken van bronbeekvalleien in het zuiden van de
provincie. De boomlaag is op dit moment sterk beïnvloed door inplanting (vooral Beuk).
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Figuur 5.12: Verspreiding van referentiegebieden voor het bostype Vogelkers-Essenbos
(Pruno-Fraxinetum) binnen Vlaanderen.
Voor dit bostype kwamen de volgende gebieden naar voor als referentiegebied:
Aelmoezenijbos (piëzometer 1), Kravaalbos, Steenbergse bossen, Burreken, Bos ter Rijst,
Steenbergbos (piëzometer 1), Parikebos, Kluysbos (piëzometer 1 en 2) en Raspaillebos
(piëzometer 2 en 3). Buiten Oost Vlaanderen werden meegenomen: Hallerbos, Silsombos,
Dijlevallei en Rodebos.
De standplaatsen zijn erg verscheiden qua historiek en bodemgebruik. Het zijn zowel
standplaatsen op plateau’s op grote afstand van de begeleidende beek, steilranden van
bronbeekvalleien in de nabijheid van akkers als de benedenloop van bronbeken.
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5.2 Het grondwater
5.2.1 Chemische samenstelling van het grondwater
5.2.1.1 Inleiding
Voor elk van de meetpunten in de verschillende referentiegebieden wordt het grondwater
chemisch geanalyseerd, zoals beschreven in deel 4.2. Voor een aantal meetpunten was
deze chemische informatie al beschikbaar in de WATINA databank van het IN. Voor alle
nieuwe meetpunten werd een eerste bemonstering en analyses uitgevoerd gedurende de
maanden augustus tot oktober 2003. Uit de controle van de resultaten kwamen een aantal
onbetrouwbare analyseresultaten tot uiting en werd er een tweede bemonsteringsronde
voorzien begin december 2003. Ook daar kwamen nog een aantal onbetrouwbare stalen uit
naar voor, die in een derde staalnamesessie in juni 2004 werden bemonsterd.
De chemische gegevens die in de verdere verwerking werden gebruikt zijn het resultaat van
verschillende selecties:
• stalen die niet voldoen aan de regels van de elektroneutraliteit werden niet in
beschouwing genomen
• indien meerdere (betrouwbare) analyses van voor eenzelfde meetpunt beschikbaar
waren, werd het gemiddelde berekend over de verschillende analysen
In het vervolg van de tekst worden de resultaten volgens een aantal methodes verwerkt en
voorgesteld. Dit gebeurt op twee niveau’s: enerzijds worden de resultaten weergegeven voor
alle bostypes, en ook voor de zuivere bostypes zoals overeengekomen in 1.1.3.
De analyse van de chemische samenstelling van het grondwater gebeurt aan de hand van
- de absolute concentraties van de ionen, die worden verwerkt in Box-Plots,
- de verhoudingen tussen de verschillende ionen op basis van Mauchadiagramma
- de Ionic Ratio (Beltman et al. 1989).
De piëzometers van de referentiegebieden werden minimum éénmaal bemonsterd. De
analyses die in het kader van dit project werden uitgevoerd gebeurden in de periode
augustus 2003 tot juni 2004. In totaal werden 129 waterstalen genomen en geanalyseerd, en
de stalen met een elektronenbalans met een verschil van minder dan 10% werden
meegenomen in de analyse. De resultaten van de analyse zijn te vinden in bijlage 5.2.
5.2.1.2 De absolute concentraties.
Figuur 5.13 geeft de box-plots voor de meest onderscheidende chemische variabelen voor
de bostypes. In bijlage 5.3 worden alle figuren opgenomen. De mediaanwaarden worden
opgelijst in tabel 5.4
Volgende fenomenen komen naar voor:
1) Voor de variabelen pH, elektrische conductiviteit, HCO3- en Ca2+ wordt tot een sterk
vergelijkbaar resultaat gekomen. Het Berkenbroekbos (bb) komt voor op plaatsen met een
duidelijk lagere mediaan voor deze variabelen: de pH ligt twee eenheden lager, de Ca2+
concentratie bedraagt ongeveer een vijfde en de HCO3- concentratie minder dan een
twintigste. Voor de variabelen pH en Ca2+ zijn de medianen van de andere bostypes
vergelijkbaar. Voor de elektrische conductiviteit en HCO3- is er een geleidelijke overgang van
Vogelkers-Essenbos (ve) over Mesotroof Elzenbroekbos (meb) naar Berkenbroekbos (bb).
De overgangstypes mbb en bbr plaatsen zich tussen het Berkenbroekbos en de overige
zuivere types voor de mediaan van de variabelen pH, conductiviteit, HCO3- en Ca2+. Voor
HCO3- bestaat er weinig overlap tussen Mesotroof Elzenbroekbos (meb) en het Ruigte
Elzenbroekbos (eeb).
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Box Plot (tblWaterchemieBOXPLOTS 16v*127c)
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10%-90%
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Tabel 5.4: Overzicht van de mediaanwaarden van de variabelen voor de chemische
samenstelling van het grondwater
ALLE
TYPES

COND pH

HCO3 PO4

NO3

NO2

NH4

SO4

Cl

µS/cm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm ppm

ppm ppm ppm ppm

ve

612

7.04 280

0.092

0.753

0.016

0.129

77

34

13.7

2.53 107

12

0.52

meb

590

7.1

210

0.086

0.221

0.016

0.129

57.3

34.7 13.1

2.88 109

9.5

0.87

bb

350

5.2

12.4

0.031

0.221

0.016

0.129

69

28.3 13

3

29.5 5.96 2.31

eeb

680

7.25 363

0.064

0.443

0.016

0.167

47

32

2.2

105

12.7 0.25

bron

650

7.03 369

0.281

0.221

0.016

0.759

31.25

27.5 12.15

3.62 105

12.8 2.52

Na

16.5

K

Ca

Mg

Fe

2) Voor de variabelen SO42-, Na+, Cl-, K+, Fetot zijn geen duidelijke patronen aanwezig over de
verschillende bostypes.
3) De concentraties nutriënten H2PO4-, NO3-, NO2- en NH4+ zijn doorgaans zeer laag. Enkel
bij Ruigte Elzenbroekbos (eeb) kunnen verhogingen voor NO2- worden genoteerd tot een
maximum van 0.2 mg/l. In de zuivere bostypes is dit op enkele ‘outliers’ na niet meer het
geval. Bij de Goudveil-Essenbossen wordt een verhogingvan NH4+ en H2PO4 vastgesteld
5.2.1.3 De verhoudingen tussen de ionen.
Op de mauchadiagrammen figuur 5.14 onderscheidt het Berkenbroekbos (bb) zich duidelijk
van de overige groepen. De vertegenwoordiging van HCO3-in de anionen is er beduidend
kleiner, ten voordele van Cl- en SO42-. Bij het Mesotroof Elzenbroekbos (med) is SO42- nog
sterk vertegenwoordigd, maar bij de andere bostypes speelt het geen rol van betekenis
meer. Deze hebben een duidelijke dominantie van HCO3-en Ca2+. Bij het Goudveil-Essenbos
(bron) is de dominantie van HCO3-en Ca2+ het sterkst.
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Figuur 5.14: Mmaucha-diagrammen voor de grondwatersamenstelling in de 7 bostypes
5.2.1.4 De Ionic ratio
De Ionic Ratio (IR) is gedefiniëerd als (Beltman et al. 1989):
IR =

½ [Ca2+] (mol/l)
----------------½ [Ca2+] + [Cl-] (mol/l)

Figuur 5.15 geeft de absolute waarden van de Ionic Ratio voor de zuivere bostypes. De Ionic
Ratio geeft hetzelfde beeld als de chemische variabelen pH en Ca2+ : het Berkenbroekbos
heeft een IR die minder dan de helft is van de overige bostypes.
B o x P lo t (tb lW aterc he m ieB O X P L O T S 1 6 v* 12 7c )
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Figuur 5.15: Box-plots voor de Ionic Ratio
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Figuur 5.16 geeft de ‘Ionic Ratio’ uitgezet tegenover het logaritme van de elektrische
conductiviteit in de zogenaamde IR-EC- diagram. De drie referentiepunten thalassotroof,
atmotroof en lithotroof zijn aangegeven als grote blauwe punten.
Lithotroof (L): de chemische karakteristieken van het grondwater zijn het resultaat van
intensief contact met de geologische ondergrond;
Atmotroof (A): de chemische karakteristieken van het grondwater leunen sterk aan bij
hemelwater;
Thalassotroof (T): de chemische karakteristieken van het grondwater zijn vergelijkbaar met zeerwater.
De meeste meetpunten liggen op de lijn tussen het atmotrofe en lithotrofe referentiepunt.
Hoewel er een zekere overlap is liggen de standplaatsen van de verschillende bostypes in
een zekere volgorde. Het Berkenbroekbos (bb) en een aantal overgangstypes (bbr en mbb)
liggen het kortst bij het atmotrofe referentiepunt, terwijl de overige types korter bij het
lithotrofe referentiepunt bevinden. Het grondwater van deze laatste is sterk aangerijkt met
o.a. calcium. Bij de gemiddelden van de bostypes (figuur 5.17) is dit patroon nog duidelijker.
Het Berkenbroekbos (bb ) ligt duidelijk afscheiden van de overige types, die op vlak van de
Ionic Ratio sterk gelijkend zijn.
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Figuur 5.16: IR-EC diagram voor de verschillende opnamepunten
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Figuur 5.17: IR-EC diagram voor de gemiddelde waarde van de verschillende bostypes
5.2.1.5 Conclusies
De standplaatsen van het Berkenbroekbos (bb, type 1) zijn gebonden aan grondwater dat
duidelijk mineraalarmer is dan deze van de andere bostypes en neigt naar een atmotroof
karakter. De pH, elektrische conductiviteit en de concentraties van Ca2+ en HCO3- zijn
beduidend lager, evenals de Ionic Ratio.
De standplaatsen van de andere bostypes hebben grondwater dat veel meer is aangerijkt
met ionen, uit de watervoerende geologische laag opgelost. Ze zijn moeilijker van elkaar te
onderscheiden. Het Mesotroof Elzenbroekbos (meb) komt preferentieel voor op plaatsen met
een iets lagere bicarbonaat- en magnesium concentratie dan de types 3 tot 5. Het GoudveilEssenbos komt voor op plaatsen met de meeste aanrijking met mineralen en de sterkste
dominantie van calcium en bicarbonaat.
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5.2.2 Grondwaterstanden
Voor elk van de meetpunten in de verschillende referentiegebieden zijn grondwaterstanden
beschikbaar. Deze grondwaterstanden werden gedeeltelijk in het verleden maar ook tijdens
dit project opgemeten en zijn beschikbaar in de WATINA databank. De berekening van de
veschillende variabelen werd in hoofdstuk 4 van dit rapport behandeld.
Figuur 5.18 geeft box-plots voor een aantal dynamische variabelen, het volledige overzicht
vindt men in bijlage 5.4.
De mediaan van de gemiddelde grondwaterstand verschilt weinig over de bostypes net als
het bereik trouwens. Enkel het Vogelkers-Essenbos heeft een groter bereik, met
gemiddelden die tot 1 meter diep kunnen bedragen. Het Maximum waterpeil situeert zich het
meest van de tijd boven maaiveld en dit voor nagenoeg alle bostypes. Enkel de mediaan van
het Vogelkers-Essenbos ligt onder het maaiveld. Voor het Ruigte Elzenbroekbos heeft de
mediaan een waarde van bijna 20 cm boven maaiveld, 15 cm meer dan de overige bostypes.
De
mediaanwaarden
van
de
gemiddelde
grondwaterstand
en
gemiddelde
voorjaarsgrondwaterstand liggen in een bandbreedte van nauwelijks 10 cm. De medianen
van de gemiddelde hoogste grondwaterstand en de maximale grondwaterstand liggen in een
bandbreedte van 15 tot 20 cm. Bij deze laatste valt wel op dat voor het Ruigte
Elzenbroekbos de mediaan een waarde van bijna 20 cm boven maaiveld aangeeft, toch 15
cm meer dan de overige bostypes.
Bij de variabelen die de laagste grondwaterstanden beschrijven onderscheidt het Ruigte
Elzenbroekbos zich systematisch van de overige bostypes. De mediaan ‘Maximale diepte’
ligt 40 tot 50 cm lager dan voor de overige bostypes, terwijl de mediaan van de Gemiddelde
Laagste Grondwaterstand bijna 20 lager is gelegen. De overige types zijn erg vergelijkbaar
hoewel het bereik kan verschillen. Het grote bereik van het Vogelkers-Essenbos en het
beperkte bereik van Goudveil-Essenbos vallen op.
De variabele ‘Amplitude’ geeft eveneens een duidelijk onderscheid tussen het Ruigte
Elzenbroekbos en de overige bostypes. De mediaan van de amplitude is een halve meter
groter en bedraagt ongeveer 1 meter. Ook hier zijn de medianen van de andere bostypes
niet van elkaar te onderscheiden, en vallen de grote bereiken op.
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Box Plot (tblWaterGXGBOXPLOTS.STA 8v *105c )
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Figuur 5.18: Box-plots van enkele dynamische variabelen met betrekking tot de
grondwaterstand (GG :gemiddelde grondwaterstand, Maximum: maximale grondwaterstand,
GLG: gemiddelde Laagste Grondwaterstand, Minimum: minimale grondwaterstand,
Amplitude: verschil tussen maximale en minimale grondwaterstand.
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5.3 Bodem
5.3.1 Chemische samenstelling van de bodem
De bodem rond de piëzometers in de referentiegebieden werden minimum éénmaal
bemonsterd. De analyses die in het kader van dit project werden uitgevoerd in de periode
december 2003 tot juni 2004. In totaal werden 82 bodems bemonsterd en geanalyseerd. De
resultaten van de laboanalyses vindt men in bijlage 5.6. In bijlage 5.7 worden alle box-plots
gegeven
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Figuur 5.19: Box-plots van enkele bodemchemische kenmerken
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Volgende patronen komen naar voor:
1) Voor de variabelen pHH2O, pHKCl en Ca2+ kan een onderscheid worden gemaakt tussen
verschillende bostypes (figuur 5.19). De mediaanwaarden worden opgelijst in tabel 5.5.
De mediaanconcentratie van de variabele Ca2+ blijkt voor het Ruigte Elzenbroekbos (eeb) en
het Vogelkers-Essenbos (ve) sterk te verschillen van die van het Mesotroof Elzenbroekbos
(meb), het Goudveil-Essenbos (bron) en het Berkenbroekbos (bb). De mediaanwaarde is
twee keer zo groot als deze van de bodem onder Mesotroof Elzenbroekbos (meb) en
bronbos (bron), en vier keer zo groot deze onder Berkenbroekbos (bb).
Voor de zuurgraad van de bodem is er ook een scheiding te maken tussen de enerzijds
Ruigte Elzenbroekbos (eeb), Vogelkers-Essenbos (ve) en Goudveil-Essenbos (bron) die
ongeveer een gelijke mediaan pH (KCl of H20) hebben en het Mesotroof Elzenbroebos (meb)
met een mediaanwaarde van ongeveer een eenheid lager, en het Berkenbroekbos (bb) met
twee eenheden lager.
Tabel 5.5: Overzicht van de mediaanwaarden van de meest onderscheidende variabelen van
de bodemkwaliteit
Bodem

Ca (g/100g)

pHH2O

pHKCl

ve
meb
bb
eeb
bron
mbb
rest
bbr

mediaan
0.82
0.41
0.19
0.82
0.43
0.32
0.51
0.37

mediaan
6.26
4.96
4.22
6.41
6.21
4.96
5.89
5.30

mediaan
5.27
4.27
3.38
5.76
5.42
3.91
5.36
4.90

2) De bodems onder de verschillende bostypes bevatten een wisselende hoeveelheid
organisch materiaal. De mediaan van %OM en %C voor het Berkenbroekbos (bb) is
merkelijk hoger dan de andere types, gevolgd door het Mesotroof Elzenbroekbos en het
Ruigte-Elzenbroekbos. Het Vogelkers-Essenbos en het Goudveil-Essenbos hebben het
laagste gehalte aan koolstof. Hoewel de medianen verschillen blijkt een zeer grote overlap te
bestaan in het bereik van deze variabelen. De totaalconcentratie van stikstof volgt dit
patroon.
3) Voor de overige variabelen is er geen duidelijk patroon aanwezig in de gegevens. Men
kan een hogere concentratie aan fosfor en een hogere CEC vaststellen in de standplaatsen
met het Ruigte Elzenbroekbos. Voor het overige er is een erg hoge overlap tussen, en een
grote variatie in de bostypes.
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5.3.2 Textuur van de bodem
In alle gebieden werden bodemprofielen beschreven, waar mogelijk tot op de gereduceerde
horizont. Voor een aantal meetpunten was deze informatie al beschikbaar in de BODINA
databank van het IN. Voor de nieuwe meetpunten werd een reeks van beschrijvingen
uitgevoerd van juni tot december 2003.
Voor de boorbeschrijvingen werden de volgende codes gebruikt, zoals gebruikelijk in de
BODINA-databank:
Tabel 5.6: Groepering van de verschillende textuurklassen van de bodemµ
Hoofdklasse

Textuurklasse
OM
A
A-E
E
E-A
U
Z
A-Z
E-Z
L

Beschrijving
Strooisel
Leem
Leem+klei
Klei
Klei+leem
Zware klei
Zand
Leem+zand
Klei/Zand
Zandleem

S

Lemig of kleiig AEZ
zand
AEZ
Zand+klei
V
Veen
V
Veen+klei

Z-E
V
V-E
V-E-Z
V-Z

A
E
E
E
E
Z
AEZ
AEZ
AEZ

V
Veen+klei+zand
V
Veen+zand

Bij elke boorbeschrijving werd naast de textuurklasse de dikte van de horizont en het
optreden van gleyverschijnselen beschreven.
Voor alle bostypen werden Histogrammen gemaakt van de verschillende textuurklassen voor
de bovenste horizont (net onder de strooisellaag). Er werd van uitgegaan dat deze horizont
bepalend is voor de optredende vegetatie. Voor de analyse werden de volgende
hoofdtextuurklassen gebruikt: V, A, E en Z. Naast deze hoofdklassen kwamen ook de
nevenklassen L, S, A-Z en E-Z voor in de bovenste horizont. Deze nevenklassen werden in
de hoofdklassen geplaatst om voldoende herhalingen per textuurtype te hebben. Afwijkende
klassen werden zo veel mogelijk geclusterd binnen de hoofdtextuurklassen. De nevenklasse
L werd bij de hoofdklasse A geplaatst. De nevenklassen S, A-Z en E-Z werden in een klasse
AEZ (leem of klei met zand) geplaatst.
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Figuur 5.20: Frequentie distributie van de hoofdtextuurklassen per zuiver bostype

Voor het bostype Vogelkers-Essenbos valt duidelijk het grote aandeel van minerale bodems
(leem) in de toplaag op. Het optreden van veen in de bostypes Vogelkers-Essenbos en
Bronbos moet eerder begrepen worden als minerale bodems die zeer sterk gemengd zijn
met organisch materiaal, zodat dit strikt genomen geen veen is.
De bostypes Berkenbroekbos, Mesotroof Elzenbroekbos hebben een groot aandeel
organische bodems (veen). Ook onder Ruigte Elzenbroekbos komen vaak veenbodems
voor, hoewel deze in balans met het aantal minerale bodems. Bij het bostype Ruigte
Elzenbroekbos komt veel (alluviale) klei voor. Bij de minder voedselrijke bostypes Mesotroof
Elzenbroekbos en Berkenbroekbos komen naast leem en klei ook zandige bodems voor.
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5.4 Landschappelijke positie
De relatie tussen geologische opbouw van het landschap en de aanwezigheid van bronnen
is algemeen bekend. Bronnen zijn gelegen op de overgang tussen een watervoerende laag
(aquifer) en een onderliggende ondoorlatende laag (aquitard). Waar de topografie de
overgang tussen een aquifer en een onderliggende aquitard doorsnijdt, ontstaat een bron. In
het zuiden van de provincies Oost- en West-Vlaanderen komt deze toestand vrij algemeen
voor (Vanmaercke-Gottigny 1987, Zwaenepoel & Dochy 2003).
Op figuur 5.21 staan de Tertiaire geologische lagen afgebeeld voor het gebied in de buurt
van Geraardsbergen en Brakel. De legende geeft de verschillende lagen zoals ze afgezet
zijn (Lid van Vlierzele ligt bovenop Lid van Merelbeke enz.). Het lid van Saint Maur (groene
vlek) wordt hier aangesneden door de Dender. De gele vlekken rechts van de groene vlek
zijn de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg ter oriëntatie.

Dendervallei

Figuur 5.21 Overzicht van de tertiair geologische lagen voor het gebied Geraardsbergen Brakel
De datalagen in het GIS gaan terug op veldopmetingen uit het begin van de 20ste eeuw (NGI)
en geven dus eerder de grove contouren weer van de betreffende lagen, en niet de exacte
ligging. De gekleurde lagen dagzomen niet, maar worden op de meeste plaatsen nog
afgedekt door een laag van lemig colluvium.
Figuur 5.22 figuur geeft enkel de aquitards (kleilagen) van hetzelfde gebied, met alle
bronbossen die binnen dit project bekeken zijn. Hierbij valt op dat vele bossen een duidelijk
verband hebben met de tertiaire klei-aquitards.
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Figuur 5.22: De relatie tussen de ligging van kleilagen in de ondergrond en de aanwezigheid
van bronbossen
Buiten deze twee kleilagen is er op enkele kleine locaties nog een bronniveau belangrijk. Het
is de overgang van kleien uit de formatie van Maldegem (aquitard) met daarbovenop kleine
kopjes van Diestiaanzanden. Dit bronniveau komt maar in zeer kleine oppervlaktes op de
volgende locaties voor: Bosberg (camping), Muur van Geraardsbergen, Hotondberg,
Kluisberg, Pottelberg/La Houppe en Muziekbos. Wel zijn er bijzondere historische
vegetatieopnames van bekend die wijzen op voedselarme kwelinvloeden met Zevenster en
Blauwe Knoop.
Voor Zuid-Oost-Vlaanderen kunnen dan de volgende bronniveau’s opgelijst worden:
Bronniveau
Laag
Midden
Hoog

Aquifer
Formatie
Tielt

Samenstelling
Aquitard
van Zandlagen
Lid van Aalbeke
afgewisseld met
klei
Lid van Vlierzele Kleiig zand
Lid
van
Merelbeke
Formatie
van Zand
Formatie
van
Diest
Maldegem

Samenstelling
Zware klei
Klei
Mariene klei

Deze bronniveau’s liggen verspreid in een grillige lijn over het grootste deel van Zuid-OostVlaanderen, en zijn actief zo ver noordelijk als Moortsele (Gootbos, Hoek ter Hulst) en
Vurste.
In Noord-Oost-Vlaanderen is de situatie complexer. Er ligt een sterk bronniveau ter hoogte
van de cuesta van het Waasland met bekende bronbosvegetaties (bv. Sombeekse Meersen,
Bronbos van Elversele, Grootbroek, Wareslage). Dit bronniveau ligt op de overgang tussen
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verschillende kleilaagjes (aquitards) afgewisseld met zandlaagjes (aquifers) in het Lid van
Belsele-Waas. Voor de overige delen van het Noorden van Oost-Vlaanderen is de quartaire
geologie veel meer bepalend voor de standplaatsen, en deze geologische laag is niet op een
gedetailleerde manier beschikbaar in het GIS. Hierover kunnen dus geen sluitende
uitspraken gedaan worden.
Een gerichte zoektocht naar bronniveau’s en de aanwezigheid van bronbossen op basis van
geologische informatie en de kennis van terreinspecialisten, bevestigt de reeds bekende
relatie tussen bronbossen en landschappelijke positie. Ze toont echter aan dat deze binding
zeer sterk is (figuur 5.22) en zeer bruikbaar om potenties voor dit type van bos te evalueren
en in te schatten.

5.5 Multivariate analyse - Ordinatie
Uit de clusteranalyse (TWINSPAN) komen duidelijk afgescheiden bostypen naar voor. In
realiteit zijn deze typen niet altijd even goed gescheiden. Om beter zicht te krijgen op de
verbanden tussen de verschillende bostypen, wordt er gebruik gemaakt van multivariate
analysetechnieken, uitgevoerd met de CANOCO –software (ter Braak & Smillauer 1998)
5.5.1 Correspondentie analyse
5.5.1.1. Dataselectie
Om de resultaten overzichtelijk te houden wordt er vanaf hier uitsluitend verder gewerkt met
de vijf duidelijk te onderscheiden bostypen:
Boscode
bb
meb
eeb
ve
bron

Bostype
Berkenbroekbos
(SphagnoBetuletum)
Mesotroof
Elzenbroekbos
(Carici elongatae-Alnetum)
Ruigte
Elzenbroekbos
(Macrophorbio-Alnetum)
Vogelkers-Essenbos
(PrunoFraxinetum)
Goudveil-Essenbos
(Carici
remotae Fraxinetum)

1
2
3a
4
5

Dat betekent dat de dataset wordt afgeslankt tot 153 vegetatieopnamen, omdat de
overgangstypen niet meer bij de analyse worden betrokken. Naar analogie met de
clusteranalyse, wordt er enkele met de kruid- en de moslaag gewerkt.
Om het verlies aan informatie zo klein mogelijk te houden wordt hier met 153 opnamen
gewerkt. De DCA wordt echter ook gebruikt om te vergelijken met de DCCA. Aangezien voor
die analyse nog een verdere datareductie noodzakelijk was, werd een tweede DCA gemaakt
op diezelfde, tot 127 opnamen gereduceerde dataset (zie hoofdstuk 5.5.2).
In een correspondentieanalyse wordt de bedekkingsgraad van de plantensoorten
weergegeven op de assen van een n-dimensioneel assenstelsel. Hier zijn er 232 soorten in
de analyse betrokken, dat betekent dus een 232-dimensioneel assenstelsel. Een
vegetatieopname kan worden weergegeven als één punt in deze ruimte. Alle
vegetatieopnamen samen geven een puntenwolk bestaande uit 153 punten.
Vegetatieopnamen met een vergelijkbare soortensamenstelling en bedekking liggen in deze
ruimte dichter bij elkaar, dan opnamen die meer verschillen.
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5.5.1.2. Resultaten
Uit een eerste testordinantie bleek dat “detrenden” noodzakelijk was, omwille van een “boogeffect” in het testresultaat. Voor technische details wordt verwezen naar Jongman et al. 1997
en ter Braak & Smilauer 1998). De resultaten van deze Detrended Correspondence Analysis
(DCA) worden weergegeven in figuren 5.18 en 5.19.
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Figuur 5.23: DCA-plot van de eerste twee assen met de spreiding van de vijf bostypen.
In de DCA figuur met de vegetatieopnames (figuur 5.23) liggen de bostypes vrij mooi
geschikt en gescheiden volgens as1 . Rechts wordt vertrokken van het Berkenbroekbos,
gevolgd door Mesotroof Elzenbroekbos. Het Ruigte-Elzenbroekbos ligt geprangd tussen het
voorgaande type en het Vogelkers-Essenbos. Ten slotte uiterst links is het GoudveilEssenbos te vinden. De spreiding op as 2 is bij de Berkenbroekbossen zeer klein, maar
wordt groter in de richting van Vogelkers-Essenbossen en de Goudveil-Essenbossen.
In de figuur met de soorten (figuur 5.24) zijn de kensoorten van deze bostypen terug te
vinden ter hoogte van het zwaartepunt van de puntenwolken van het corresponderende
bostype uit figuur 5.23. Opvallend is de zeer dichte concentratie van soorten op de locatie
van de overgang van Berkenbroekbos naar Mesotroof Elzenbroekbos en een tweede
concentratie om de overgang waar het Ruigte Elzenbroekbos geprangd ligt tussen het
Mesotrofe Elzenbroekbos en het Vogelkers-Essenbos. De vijf bostypen gaan in realiteit dan
ook zeer geleidelijk in elkaar over. De hele reeks kan beschouwd worden als een soort
continuüm waarin zwaartepunten kunnen ontdekt worden, die corresponderen met de vijf
onderscheiden bostypes.
Voor alle bostypes werden de kensoorten uit de TWINSPAN-analyse geconcentreerd
teruggevonden. Dat was het meest uitgesproken het geval voor het Berkenbroekbos, het
Mesotroof Elzenbroekbos en het Ruigte Elzenbroekbos. Bijkomend werden de volgende
volgens de literatuur typische soorten voor het Berkenbroekbos gevonden in directe
nabijheid van haar kensoorten: Snavelzegge, Gagel, Koningsvaren, Sterzegge, Veldrus.
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Figuur 5.24: DCA-plot van de eerste twee assen met de spreiding van de plantensoorten uit
de kruid en de moslaag
Voor Goudveil-Essenbos (bostype 5) wordt meermaals in de literatuur de soort IJle zegge als
kensoort genoemd (zelfs naamgevend in de meeste referentie). Deze soort werd in de
nabijheid van de kensoorten van het Vogelkers-Essenbos gevonden, maar aan de kant van
bostypes Vogelkers-Essenbos en Goudveil-Essenbos (uiterst links), wat kan duiden op een
neiging van deze soort om in beide types te groeien. Noirfalise (1952) noemt deze soort als
typisch voor Goudveil-Essenbos, maar niet als exclusieve kensoort. Voor het GoudveilEssenbos werden in de nabijheid van de kensoorten nog de volgende soorten gevonden:
Paarbladig goudveil, Verspreidbladig goudveil, Gevlekt longkruid, Kleine maagdenpalm,
Eenbes die volgens de TWINSPAN-analyse als kensoort van Vogelkers-Essenbos werd
aangeduid, staat in deze DCA-figuur tussen de twee Vogelkers-Essenbos en GoudveilEssenbos in, wat kan wijzen op de niet-exclusiviteit van deze soort. In hetzelfde
overlapgebied komen de volgende soorten voor: Wrangwortel, Gevlekte aronskelk, Gele
dovenetel, Speenkruid, Boswederik. Temidden de kensoorten van het Vogelkers-Essenbos
werden op de figuur bijkomend de volgende soorten gevonden: Vogelmelk,
Reuzenzwenkgras, Grote keverorchis, Bosanemoon, Drienerfmuur. Ook enkele soorten van
drogere habitats werden in deze nabijheid in de figuur teruggevonden: Klimop, Daslook,
Witte klaverzuring, Rode bosbes, Boszegge.
Voor Ruigte Elzenbroekbos (bostype 3a) werden naast de kensoorten (Moesdistel,
Kleefkruid, Moerasspirea, Robertskruid, Grote brandnetel, Leverkruid) nog de volgende
soorten in de nabijheid gevonden: Gewone engelwortel, Gewone berenklauw,
Moerasstreepzaad, Haagwinde, Wijfjesvaren, Dolle kervel, Bosbies, Moerasbeemdgras,
Geoord helmkruid, Veelwortelig kroos, Herfsttijloos, Penningkruid, Gewone hennepnetel,
Harig wilgenroosje.
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Gestreepte witbol bevindt zich hoger op de eerste as, maar voor de tweede as ter hoogte
van de kensoorten van Ruigte Elzenbroekbos. In de literatuur wordt deze als een indicator
van beginnende verdroging in broekbossen aangeduid.
5.5.2. (Detrended) Canonische Correspondentie Analyse
Tijdens de loop van het project werden voor de vijf bostypen cijfermateriaal verzameld voor
een hele reeks van standplaatsvariabelen. Met behulp van canonische correspondentie
analyse is het mogelijk om het belang van de afzonderlijke standplaatsvariabelen ten
opzichte van elkaar in te schatten en af te wegen.
Canonische correspondentie-analyse (CCA) is een multivariate analysetechniek die gebruikt
wordt om uit te maken welke de belangrijkste sturende standplaatsvariabelen zijn. Bovendien
wordt er een zekere rangorde van belangrijkheid aangegeven (Jongman et al. 1995).
Indien echter niet de goede of in realiteit echt belangrijke standplaatsvariabelen verzameld
werden, dan kan er op basis van de CCA alleen toch conclusies worden getrokken en
bestaat de kans dat men tot “statistisch” volledig correcte, maar ecologisch irrelevante
uitspraken komt. Om dit probleem te vermijden worden de resultaten van de canonische met
deze van de gewone correspondentieanalyse vergeleken. Als blijkt dat ordinatieresultaten,
voor wat de vegetatieopnamen en de plantensoorten betreft, min, of meer gelijkend zijn, dan
is dat een indicatie dat de gebruikte standplaatsvariabelen wel degelijk de belangrijkste
sturende variabelen zijn voor de vegetatietypen en plantensoorten in kwestie. Om de
vergelijkbaarheid tussen beide analysen optimaal te houden werd ook in het geval van de
canonische correspondentieanalyse “gedetrend”. DCA wordt dus vergeleken met een DCCA.
5.5.2.1 Databehandeling
Alleen vegetatieopnamen waarvoor er ook voor alle onderzochte standplaatsvariabelen
effectief metingen zijn, kunnen betrokken worden in de analyse. Dat betekent voor deze
studie dat de locaties van drie gebieden moeten worden weggelaten; dat zijn deze van het
Rodebos omdat de bodemanalysen (destijds) niet op een vergelijkbare manier zijn gebeurd,
het Hallerbos omdat er geen bodemanalysen zijn gebeurd en ten slotte de Schansbeemden
omdat er geen goede grondwaterpeilreeksen van zijn. Finaal worden er 127
vegetatieopnamen en hun respectieve standplaatskarakteristieken in de ordinatie
meegenomen.
In de CCA kunnen alleen continue milieuvariabelen betrokken worden met uitsluitend
positieve waarden. Dat betekent dat voor de grondwaterdynamische variabelen een
manipulatie moest gebeuren. Immers, de grondwaterpeilen hebben per definitie een negatief
teken als ze zich onder het maaiveld bevinden. Bij alle waarden van grondwaterpeilen werd
systematisch eenzelfde bedrag bijgeteld zodat er geen negatieve waarden meer waren en
de proportionaliteit toch bewaard bleef.
Voorafgaand aan de analyse werden de 34 standplaatsvariabelen getest op onderlinge
(lineaire) verbanden. Een overzicht van alle correlatiecoëfficienten is terug te vinden in
bijlage 5.8. De gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en de gemiddelde hoogste
grondwaterstand (GHG) blijken quasi perfect (en lineair) gecorreleerd te zijn (r²= 0.98,
p=0.05). Een nagenoeg vergelijkbaar verband (r²= 0.97, p=0.05 en eveneens lineair) blijkt te
bestaan tussen het gehalte organisch materiaal (OM-b) en het koolstofgehalte in de bodem
(C-b). Omdat colineaire variabelen twee keer dezelfde informatie geven en omdat ze het
resultaat van de CCA negatief beïnvloeden werden GVG en OM-b niet verder betrokken in
de analyse. Er waren nog tal van hoog significante verbanden tussen een hele reeks andere
standplaatsvariabelen, maar de correlatiecoëfficiënten bleken ofwel niet zo hoog (< 0.95)
ofwel bleek het verband niet lineair te zijn.
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De analyse werd dus voortgezet met 32 variabelen: elektrische conductiviteit, pH,
bicarbonaat, ortho-fosfaat, nitraat, nitriet, sulfaat, chloride, natrium, kalium, calcium,
magnesium, totaal ijzer en ionenratio als grondwaterchemische variabelen, minimale-,
maximale, gemiddelde-, gemiddelde laagste en gemiddelde hoogste grondwaterstand en
amplitude als grondwaterdynamische variabelen en gehalten calcium, carbonaat, kalium,
natrium magnesium en calcium, pH-KCl, pH-H2O, CEC, en totale koolstof, - stikstof en
fosfaat als bodemchemische variabalen.
Bodemtextuur werd vereenvoudigd tot vijf klassen: veenbodems (V), Leembodems (A),
kleibodems (E), zandbodems (Z), en kleiige zand- en/of lemige zandbodems (AEZ). Deze
vijf klassen worden in de CCA betrokken onder de vorm van covariabelen. De CCA werd
één keer uitgevoerd met de vijf bodemtypen als variabelen en één keer zonder de
covariabelen.
5.5.2.2. Resultaten
Van de twee ordinaties (een eerste met bodemtypen als covariabelen en een tweede zonder
de bodemtypen), gaf de eerste ordinatie het beste resultaat. Het totaal percentage
verklaarde variantie voor de eerste en de tweede ordinatie was 86% resp. 72%. Dat duidt op
het belang van het bodemtype in het scheiden van de vijf bostypen.
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weergegeven in tabel 5.7. Hieruit blijkt dat er wel specifieke voorkeuren zijn van bepaalde
bostypen, maar dat er nergens een unieke combinatie te vinden is.
Tabel 5.7: Verdeling van de vijf bostypen over de vijf gegroepeerde bodemtypen(zowel naar
aantal als uitgedrukt in percentage)
aantal
A
E
Z
V
AEZ
Totaal
aantal
%
A
E
Z
V
AEZ

bb
4
1
4
12
1

bron
1
2
0
10
0

eeb
3
5
0
4
0

meb
15
6
5
18
0

ve
25
2
0
3
6

22

13

12

44

36

bb
18
5
18
55
5

bron
8
15
0
77
0

eeb
25
42
0
33
0

meb
34
14
11
41
0

ve
69
6
0
8
17

De lengte van de pijlen van de milieuvariabelen (in figuur 5.25) geven een indicatie van de
belangrijkheid van de variabele in kwestie. Hoe langer de pijl, hoe belangrijker de variabele
in het verklaren van de variantie in de dataset. In tabel 5.8 worden de 32 weerhouden
milieuvariabelen gesorteerd volgens afnemende lengte van de pijlen.
Tabel 5.8: Standplaatsvariabelen gesorteerd volgens afnemende lengte van de pijlen
var
HCO3
pHKCL
pHH2O
IR
PHL
totC-b
NH4
K-b
Ca-b
CA
CONDL
NA
Mg-b
Na-b
FE
SO4

lengte
3.86
3.17
3.14
2.78
2.47
2.37
2.20
2.11
1.97
1.86
1.83
1.67
1.57
1.44
1.41
1.18

var
MG
PO4
GHG
totN-b
Amp
K
Max
CEC-b
GG
car-b
CL
NO3
Min
NO2
GLG
totP-b

lengte
1.12
1.00
0.95
0.94
0.90
0.80
0.79
0.73
0.67
0.54
0.54
0.51
0.45
0.42
0.39
0.27

Hieruit blijkt dat de belangrijkste sturende variabelen in de eerste plaats een combinatie zijn
van bodemchemische (totC-bodem, pH-H2O en pH-KCl) en grondwaterchemische
eigenschappen (vnl. HCO3-, IR en pH). De grondwaterdynamische eigenschappen zijn
ondergeschikt aan de chemische eigenschappen, wat uiteraard niet betekent dat ze
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onbelangrijk zijn. De GHG en de amplitude blijken de belangrijkste grondwaterdynamische
variabelen te zijn.
De Spearman correlatiecoëfficiënt (rs) voor de scores op de DCA- en de DCCA-assen 0.937
en 0.798 (α>0.00001) voor de respectieve assen 1 en 2. Dat wijst eenduidg op het sterke
verband tussen de beide ordinaties. Of, anders gezegd: de standplaatskarakteristieken die
gebruikt werden in de DCCA zijn wel degelijk deze die verantwoordelijk zijn voor de
specifieke variatie van de soorten en de vegetatietypen in de verschillende
referentiegebieden.
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5.6 Vergelijking met literatuurgegevens
De ecologische amplitude (het 25-75% percentiel interval) van een aantal variabelen kan
vergeleken worden met de literatuurgegevens die in hoofdstuk 2 werden verzameld. Bij deze
vergelijking werd voor variabelen gekozen die in hoofdstuk 6 een rol zullen spelen bij het
opstellen van een beslisschema.
Tabel 5.9 : Vergelijking van de waarnemingen in deze studie met waarden uit de literatuur.
Vet: literatuurgegevens die overeenkomst vertonen met de waarnemingen van deze studie

Grondwater pH
Waarneming in deze studie
Aggenbach 1998
Clerckx et al 1994
Wey 1988
Kisteneich 1993
Huybrechts et al. 2000
Grondwater Elektrische
Geleidbaarheid
Waarneming in deze studie
Clerckx et al 1994
Kisteneich 1993
Schönert 1994
Huybrechts et al. 2000

bb

meb

eeb

ve

bron

5.0-6.3
4.5-6.0
4.5-6.0

6.5-7.3
5.8-7.3

6.5-7.2
7.5-8.0

6.8-7.2
7.5-8.0

6.6-7.2
6.5-8.0

4.8-6.0
bb
250-450
300-400

5.1-6.0
6.1-7.2
5.6-6.8

7.0

eeb
550-900
150-600

60
288-394

meb
450-800
200-1000
224-300
<110
141-617

Grondwaterschommeling
Waarneming in deze studie
Aggenbach 1998
Schönert 1994
Brandt 2000
Huybrechts et al. 2000

Bb
30-70
10-79
17-79
24
31-53

meb
30-70
10-100
23
30
40-54

eeb
>70
0-40

Zuurgraad Bodem (pH-KCl)
Waarneming in deze studie
Aggenbach 1998
Clerckx et al 1994
Schönert 1994
Brandt 2000

Bb
<3.8
4.5-6.0
2.4-4.5

meb
3.8-5.0
4.0-6.5
4.0-6.0
4.94
4.6

eeb
5.5-6.1
5.2-6.4
3.5-5.0

2.7-3.6

ve
550-720

bron
500-800

658

ve
25-60
10-90

bron
30-50
20

>150

ve
5.0-5.9
5.5-7.5

bron
4.3-6.2

5.0-5.63
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Uit tabel 5.9 komt naar voor dat de waarnemingen slechts ten dele door de literatuur worden
bevestigd, maar anderzijds zijn de literatuurgegevens niet zelden in tegenspraak met elkaar.
In een aantal gevallen is het interval in de literatuur zo groot dat de waarnemingen uit dit
project er noodzakelijkerwijs moeten in vallen.
De resultaten zijn variabel per auteur en per bostype. Opvallend is dat de gemeten
elektrische geleidbaarheid van het Mesotroof Elzenbroekbos helemaal niet in de literatuur
wordt bevestigd, met uitzondering van een eerdere studie in drie Vlaamse natuurgebieden
(Huybrechts et al. 2000). De EC-waarden uit andere studies liggen systematisch lager. De
mogelijkheid bestaat dat in dit project, niet de volledige range van het Mesotroof
Elzenbroekbos wordt bestreken.
Voor de grondwaterschommeling is er weinig duidelijke overeenkomst. Enkel als het bereik
in de literatuur zeer breed is weergegeven, vallen de waarnemingen erin. Opnieuw zijn de
waarnemingen van een Vlaamse studie in het Hageland, Leemstreek en de Kempen in hoge
mate vergelijkbaar met de resultaten van deze studie. De zuurgraad van de bodem (hier in
pH-KCl) past het best in de literatuur gegevens.
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Hoofdstuk 6 Model ValleiBos 1.0, een beslisschema
voor beekbegeleidende bossen
6.1 ValleiBos 1.0
In voorgaande hoofdstukken werden een aantal variabelen onderzocht die de standplaatsen
van beekbegeleidende bossen beschrijven. Hieruit bleek dat voor een aantal van deze
variabelen geen verschillen werden gevonden tussen de verschillende bostypes. Voor een
tweede groep van variabelen bestaat er een significant verschil voor de mediaanwaarden.
Ten slotte zijn er een aantal variabelen geïdentificeerd die een duidelijk onderscheid kunnen
beschrijven tussen de standplaatsen, en waarvoor de zgn. ‘ecologische amplitude’ (25-75
percentiel interval) van de bostypes geen of een minimale overlap vertoont. Deze
differentiërende variabelen worden in dit hoofdstuk geïntegreerd tot een beslissysteem dat
moet helpen om voor een bepaalde standplaats het bostype met de grootste kans op
voorkomen te bepalen. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met de (abiotische)
kenmerken van de standplaats. De biotische processen zoals verspreiding van bepaalde
soorten of historische aspecten of het beheer worden niet in rekening gebracht. Er wordt dus
aangegeven of de standplaats geschikt is en in hoeverre geschikt voor een bepaald bostype.
Er wordt geen uitspraak gedaan of het bostype zich effectief gaat ontwikkelen. Het model
kreeg de werknaam ValleiBos 1.0 mee
Uit bovenstaande hoofdstukken blijkt dat we zowel abiotisch als vegetatiekundig te maken
hebben met een continuüm. Hoewel voor de helderheid en de werkbaarheid de verzamelde
gegevens ingedeeld werden in klassen (vegetatietypen, grondwatertypen, bodemtypes, etc)
is dat natuurlijk geen volledig correcte voorstelling van de werkelijkheid. Een logisch gevolg
is dat een model of beslissysteem dat daaruit wordt afgeleid, moeilijk helemaal sluitend kan
zijn. Het is voldoende de boxplots voor de diverse standplaatsvariabelen in het voorgaande
hoofdstuk te bestuderen om tot die vaststelling te komen. Hoewel het niet als dusdanig in
cijfers wordt uitgedrukt, wordt in een dergelijk beslissysteem/-model eerder een kans op
voorkomen van verschillende beekbegeleidende bostypes bepaald: ‘welk bostype heeft de
grootste kans op voorkomen in bepaalde condities?’ In die zin geeft dit instrument geen
echte voorspelling maar een potentieverkenning. Het moet dan ook met deze stelling voor
ogen worden ingezet. Verder vormt de toepassing van een dergelijk model slechts een
eerste stap in de verkenning van potenties: op een uniforme, systematische wijze wordt een
vooropgestelde methodiek toegepast. De tweede stap moet bestaan uit een kritische
evaluatie en interpretatie van deze resultaten, waarbij nog andere
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De belangrijkste twee randvoorwaarden waaraan toepassingsgebieden moeten voldoen om
het adequaat inschatten van standplaatspotenties met ValleiBos 1.0 mogelijk te maken, zijn:
1. Het gemiddelde grondwaterpeil in het toepassingsgebied is niet dieper dan 1 meter (onder
maaiveld) en de laagste grondwaterstand niet dieper dan 1.6 meter (onder maaiveld).
2. Het grondwater op de standplaatsen mag niet nutriëntenrijk zijn,
Alle standplaatsen die in dit onderzoek werden onderzocht zijn vochtig of nat, en hebben
gemiddeld een ondiepe grondwaterstand : de gemiddelde grondwaterstand ligt op minder
dan 1.0 m onder maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand is minder dan 1.6 m
onder maaiveld. Aangezien de meeste tijdsreeksen voor grondwaterpeilen erg kort zijn, is er
geen onderbouwde informatie bekend over de invloed van overtromingen op de ontwikkeling
van de verschillende bostypen. De nutriëntengehalten in het grondwater waren eveneens
laag (i.e. H2PO4-<0.03 ppm, NO3-<0.05 ppm, NO2-<0.005 ppm, NH4+<0.16 ppm, K+<3.1 ppm)
Standplaatsen die hieraan niet beantwoorden (diepere gemiddelde en/of laagste
grondwaterstand; regelmatige overstromingen, hogere nutriëntengehalten) kunnen in
principe niet met onderstaande benadering worden geëvalueerd.
Lagere grondwaterstanden kunnen aanleiding geven tot andere bostypen (EikenHaagbeukenbos, Eiken-Beuken of Eiken-Berkenbos,…), frequente overstromingen kunnen
een rechtststreekse invloed hebben op de soortensamenstelling (overstromingstollerantie
van is verschillend voor elke plantensoort) maar ook onrechtstreeks op bodemchemische
eigenschappen (doorgaans hogere basenverzadiging, hogere pH KCl,…) en hogere
nutiëntengehaltes leiden tot andere concurrentieverhoudingen tussen plantensoorten en dus
tot andere soortenpaletten en uiteindelijk tot andere (ruigere) vegetatietypen.
Er worden vier scheidende variabelen gebruikt. Het belang van deze variabelen wordt in
hoofdstuk 5 aangetoond.
1. Landschappelijke positie
Hiermede wordt de positie van het bos in het landschap bedoeld en meer specifiek de
(eventuele) aanwezigheid van dagzomende aquitards. Deze aquitards geven, in
combinatie met de watervoerende lagen, aanleiding tot bronniveaus waar natte of
vochtige bostypes zich kunnen ontwikkelen: in Oost-Vlaanderen is dat steevast het
Goudveil-Essenbos (bronbos). Hoewel de landschappelijke positie strikt genomen geen
standplaatsvariabele betreft, kan deze positie efficiënt worden gebruikt om geschikte
locaties voor bronbos te identificeren.
2. Mineraalrijkdom van het grondwater
De mineraalrijkdom van de standplaats komt naar voor als een belangrijke verklarende
karakteristiek. Hoewel er verscheidene variabelen deze eigenschap beschrijven werd
hier gekozen voor de pH van het grondwater. Deze variabele is eenvoudig te meten en
heeft daarenboven een goed scheidend vermogen op de verzamelde data. De
standplaatsen van het Berkenbroekbos (bb, type 1) worden ermee geïdentificeerd. Als
grenswaarde wordt de pH-waarde 6.3 genomen, die overeenkomt met het 75-percentiel.
De mediaanwaarde van het Berkenbroekbos bedraagt ongeveer 5.1.
3. Zuurgraad van de bodem
De zuurgraad van de bodem is één van de weinige bodemkenmerken die kunnen dienen
voor de differentiatie van standplaatsen. Als variabele werd pH-KCl genomen omdat de
bostypes Berkenbroekbos en Mesotroof Elzenbroekbos kunnen worden onderscheiden
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van elkaar en van Vogelkers-Essenbos, Ruigte Elzenbroekbos en Goudveil-Essenbos op
basis van 25-75 percentielinterval.
4. Grondwaterschommeling
De standplaats van alle bostypes is vochtig tot nat met ondiep grondwater en beperkte
schommelingen van de waterstand over de seizoenen. De medianen van de bostypes
ontlopen elkaar niet sterk voor de meeste variabelen die de grondwaterdynamiek
beschrijven. Enkel voor de diepste grondwaterstand en de schommeling van de
grondwaterstand blijkt het Ruigte Elzenbroekbos zich duidelijk te onderscheiden. Vanaf
0.7 m grondwaterschommeling zijn de standplaatsen geschikt voor dit bostype.
Zoals blijkt uit hoofdstuk 5 zijn deze variabelen niet perfect scheidend. Het 25-75 interval
overlapt vrijwel niet, maar op de grenzen van de verdeling, 10-25 en 75-90 percentiel
intervallen, is er wel en quasi systematisch een overlap.
De Canonische correspondentie-analyse (zie paragraaf 5.4.2) bevestigt het belang van de
variabelen met betrekking tot de zuurgraad van de bodem en de mineraalrijkdom van het
grondwater voor de verklaring van de variatie in de vegetatie. De amplitude van de
grondwaterstand komt in mindere mate naar voor in deze analyse.
De venigheid van de bodem, beschreven door bv. de totale hoeveelheid koolstof, geeft
weliswaar significante verschillen tussen de mediaanwaarden van een aantal bostypes, maar
het scheidende vermogen op basis van het 25-75 percentiel interval is beperkt en maakt de
variabele onbruikbaar in het beslisschema. Deze variabele kan nog een rol spelen op het
niveau van de expert-evaluatie.
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Figuur 6.1: Schema van ValleiBos 1.0 dat de relaties
standplaatsvariabelen en de verschillende bostypes weergeeft.

tussen

een

aantal

Bij de opmaak van het ValleiBos 1.0 schema was het behouden van een ecologische logica
één van de belangrijkste bezorgdheden.
Wat dat betreft vraagt de zuurgraad van de bodem nog enige verduidelijking. Klei- en/of
leembodems, maar ook veenbodems bezitten nogal wat negatief geladen plaatsen.
Zandbodems beschikken over zo goed als geen negatieve plaatsen. Indien er geen
mineralen (Na, K, Ca, Mg, …) beschikbaar zijn, dan worden die plaatsen ingenomen door
protonen (H+). Als (in een hypothetisch geval) alle negatieve plaatsen zijn ingenomen door
protonen, dan zal deze bodem bijzonder laag scoren bij de bepaling van pH KCl. In het
andere geval, wanneer alle plaatsen zijn ingenomen door mineralen, dan zal deze bodem
een bijzonder hoge pH KCl waarde vertonen. In regel worden bij opname van mineralen (o.a.
door planten) protonen in de plaats gegeven, zodat een bodem de neiging heeft om te
verzuren als er gewas op groeit en als er geen externe bronnen van mineralen zijn.
Door verwering van bodempartikels worden mineralen vrijgesteld en die kunnen protonen
verdringen. Ook door grondwaterstromingen (kwel) of overstromingen met (bijna per definitie
mineraalrijk) oppervlaktewater kunnen deze elementen terug aangevuld worden, waardoor
de bodem-pH zal stijgen. Accumulatie van regenwater dan weer zorgt voor een verzuring
van de bodem.
Grof gesteld zijn er meer mineralen beschikbaar in een bodem met een hoge pH KCl. Daar
komen dus plantensoorten (en vegetatietypen) op voor van mineraalrijkere standplaatsen.
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Op basis van al deze overwegingen kan een schema opgesteld zoals in figuur 6.1 wordt
gegeven. Daarbij kunnen de volgende opmerkingen worden geformuleerd:
- De term bronbos slaat op het feit dat het type gebonden is aan een bron. Deze bron kan,
afhankelijk van de geologische configuratie op verschillende plaatsen in het landschap
voorkomen; dat kan kort bij of zelfs in de riviervallei zijn, maar ook en evengoed halverwege
de valleiflank.
- Bronbossen met mineraal-arm grondwater werden niet in de standplaatsanalyse betrokken
wegens te weinig gegevens. Ze komen voor zover bekend in Oost-Vlaanderen niet voor. In
de vegetatiekundige analyse werden een aantal vegetatieopnames uit het Vlaamse
reservaat Rodebos (St. Agatha Rode) in Vlaams-Brabant meegenomen. In het onderzoek
naar bostypes kwamen deze opnamen samen in wat de overgangsgroep ’Berkenbroekbos
op bronniveau’ (bbr) werd genoemd. Dit type bos wordt niet voorzien op de algemene
indeling van het Alnionverbond (zie figuur 1.1). Het kan als een variant van het
Berkenbroekbos worden gezien. Specifiek aan dit berkenbroek op bronniveau is dat het bijna
altijd gaat om erg kleine vlekken van maximaal een paar aren groot, zodat in elke
vegetatieopname (hoe welgemikt de exacte locatie ook mag zijn) elementen opduiken van
de naburige bosmatrix. Dat is doorgaans het aanpalende Eiken-Beukenbos of het
Vogellkers-Essenbos.
- Op het schema in figuur 6.1 zijn variaties mogelijk. Het is bijvoorbeeld perfect mogelijk om
de beslissingen op basis van Zuurgraad Bodem en Amplitude in volgorde om te wisselen.
Schema’s zoals in figuur 6.1 geven weliswaar een goed inzicht in de onderlinge relaties
tussen de beekbegeleidende bostypes en de standplaatsvariabelen, maar kan niet als
beslisschema worden gebruikt. Daarvoor is het scheidende vermogen van elk van de
variabelen niet voldoende én het schema is niet volledig.
Als we de variabele ‘Landschappelijke positie’ en dus ook de Goudveil-Essenbossen buiten
beschouwing laten, dan resten er voor het scheiden van de vier overige zuivere bostypes
nog drie standplaatsvariabelen: pH-GW (opgesplitst in de klassen hoger en lager dan 6.5),
amplitude grondwater (opgesplitst in de klassen meer of minder dan 70 cm) en ten slotte pH
KCl die in drie klassen gesplitst wordt (minder dan 3.8, meer dan 5 en tussen 3.8 en 5). Er
zijn dus 12 combinatiemogelijkheden (Tabel 6.1)
Tabel 6.1: ValleiBos 1.0: 12 mogelijke combinaties (codes van 011 tot 132) met 3
standplaatsvariabelen en de relatie met de bostypes, met aanduiding waar de vier zuivere
bostypes te vinden zijn (bb:Berkenbroekbos, meb: Mesotroof Elzenbroekbos, ve: VogelkersEssenbos, eeb: Ruigte Elzenbroekbos).
pH GW
pHKCL

> 6.5

<6.5

Amplitude (m)

<3.8

011

111 = bb

<0.7

<3.8

012

112

>0.7

3.8-5.0

021 = meb

121

<0.7

3.8-5.0

022

122

>0.7

>5.0

031 = ve

131

<0.7

>5.0

032 = eeb

132

>0.7

Niet alle combinatiemogelijkheden in dit schema leveren een zgn. ‘zuiver’ bostype op dat in
deze studie werd bestudeerd: een lage pH-GW gecombineerd met een hoge pH-KCl (cellen
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131 en 132) blijken in velddata (ook van andere projecten) niet voor te komen. Andere
combinaties geven aanleiding tot overgangstypen. Er is in deze aanpak uitdrukkelijk gekozen
om met zuivere typen te werken om de trekken van grenzen zo eenvoudig mogelijk te
houden.
De standplaats moet dus op de 4 beslisvariabelen worden getoetst en moet voor alle vier
voldoen om een bepaald bostype toegewezen te krijgen. Tabel 6.2 geeft deze combinaties
weer.
Tabel 6.2: ValleiBos 1.0, schema voor Beekbegeleidende bossen

Randvoorwaarden

Grondwater
Nutriënten
-

Vochtige standplaats
GG (-mv)
GLG (–mv)

H2PO4 <0.03 ppm,
NO3 <0.05 ppm,
NO2 <0.005 ppm,
+
NH4 <0.16 ppm,
+
K <3.1 ppm

<1.0 m

<1.6

Landsch.

Mineraalrijkdom
Grondwater

zuurgraad
bodem

Grondwater

tov Aquitard

pH

pH-KCl

amplitude

Bron/vallei

> 6.5

>4.3

< 0.7m

Berkenbroekbos

Vallei

< 6.5

<3.8

< 0.7m

Vogelkers Essenbos

Vallei

> 6.5

>5.0

< 0.7m

Mesotroof Elzenbroek

Vallei

> 6.5

3.8-5.0

< 0.7m

Ruigte Elzenbroekbos

Vallei

> 6.5

> 5.0

> 0.7m

GW dynamiek
Diepste
zomerstand
(-mv)

Bodem

Bodem

Type

zuurgraad
pH-H2O

HCO3(ppm)

cond
(µS/cm)

Ca2+ ppm)

Goudveil-Essenbos

< 0.7m

Mineraal of veen

> 5.8

>270

>500

>60

Berkenbroekbos

< 0.7m

Veen

<5.0

<80

<500

<40

Vogelkers Essenbos

< 0.7m

Mineraal

>5.6

200-370

>500

>80

Mesotroof Elzenbroek

< 0.7m

Mineraal of veen

4.6-6.0

130-300

>500

>60

Ruigte Elzenbroekbos

> 0.7m

Mineraal of veen

>6.2

> 270

>500

>80

Beekbegeleidende
bossen

Beslisvariabelen

Goudveil-Essenbos

Bijkomende variabelen
GW, mineraalrijkdom

6.2 Vergelijking tussen het model ValleiBos 1.0 en model ALNION
In de literatuur werd slechts één referentie gevonden waar de standplaatsen van
verschillende beekbegeleidende bostypes in één schema met elkaar worden in verband
gebracht. Het betreft het model ALNION van Olde Verterink et al. (1998) (figuur 2.1).
In ALNION worden een aantal vergelijkbare variabelen gebruikt, voornamelijk de
grondwateramplitude en de zuurgraad van de toplaag van de bodem. De trofie grondwater
kan in verband worden gebracht met mineraalrijkdom (eerder dan met nutriëntengehalten)
zoals deze in ValleiBos 1.0 wordt gehanteerd. Voor de zuurgraad van de bodem wordt in
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ALNION gebruikt gemaakt van de pH-H20 (hoewel er enige twijfel bestaat over het correcte
gebruik van waarden in het Alnion-model), terwijl in ValleiBos 1.0 de pH-KCl wordt verkozen.
De grenswaarde voor de gemiddelde grondwaterstand ligt bij ALNION op 30 cm onder
maaiveld voor alle goed ontwikkelde broekbostypen. Als de gemiddelde grondwaterstand
dieper ligt dan 30 cm, wordt afgeraden om het ALNION-model toe te passen of is de
uitkomst automatisch dat het gaat over droge bossen op minerale bodem of verdroogde
Ruigte Elzenbroekbossen. Dat betekent dat de standplaatsen voor de verschillende
broekbostypen in Nederland veel natter verondersteld worden dan wat blijkt uit de
vaststellingen die gebeurden in de referentiegebieden in Vlaanderen in het kader van dit
project.
Verder gebruikt Alnion ook nog ‘jaarlijkse overstroming’ en de ‘samenstelling van de toplaag
van de bodem’. Hoewel in de literatuur overstromingskarakteristieken regelmatig als
belangrijk worden aangehaald, zijn er niet of nauwelijks cijfergegevens over te vinden. Ook
deze studie beschikt niet over voldoende objectieve en meetbare (of reconstrueerbare)
gegevens om deze variabele in het project te betrekken. Er kan met zekerheid gesteld
worden dat een van de bostypes regelmatige overstromingen tolereren, zelfs nodig schijnen
te hebben, bvb Ruigte Elzenbroekbos. Voor Mesotroof Elzenbroekbos lijkt er nog een zekere
overstromingstolerantie te bestaan maar van referentiegebieden met de drie types
Berkenbroekbos, Vogelkers-Essenbos en Goudveil-Essenbos is geweten dat
overstromingen zo goed als nooit voorkomen.
Het belang van de samenstelling van de toplaag van de bodem wordt ook in deze studie
bevestigd. Het scheidende vermogen van de betrokken variabelen (%OM, %Ctot, venigheid
bodem) is echter niet voldoende voor gebruik in ValleiBos 1.0.
De variabelen ‘landschappelijke positie’ en ‘mineraalrijkdom grondwater’ uit ValleiBos 1.0
worden niet expliciet in ALNION gebruikt. De specifieke landschappelijke condities in grote
delen van Vlaanderen verschillen sterk van de toestand in Nederland. Het hoeft dan ook niet
te verwonderen dat deze variabelen in ALNION minder of helemaal niet aan bod komen.
Anderzijds blijkt uit hoofdstuk 2 (Literatuuronderzoek) dat de lage pH waarden en lage
elektrische geleidbaarheid van het grondwater onder bossen van het type Berkenbroekbos
ook in Nederland en Duitsland worden vastgesteld

6.3 Evaluatie ValleiBos 1.0
Zoals zo vaak bij modellen die standplaatskarakteristieken aan vegetatietypes koppelen
worden alle beschikbare en betrouwbare gegevens ingezet om het model te ontwikkelen.
Geschikte gegevens zijn namelijk zeer moeilijk te bekomen, zodat ze maximaal moeten
worden gebruikt. Een spijtige consequentie daarvan is dat er doorgaans geen gegevens over
blijven om het model onafhankelijk te testen. Dit is ook in dit project het geval. De enige
mogelijkheid is om de prestatie van het model te toetsen is op basis van de gegevens
waarmede het werd opgebouwd, een interne evaluatie dus. Omwille van de specifieke
landschappelijke voorwaarde van voorkomen voor het Goudveil-Essenbos werd dit type niet
in deze evaluatie betrokken. Immers uit de vele terreinbezoeken (meer dan 250 bossen)
beschreven in hoofdstuk drie, blijkt overduidelijk de waarde van deze landschappelijke
voorwaarde.
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Tabel 6.3: Klassering van de referentie meetpunten aan de hand van ValleiBos 1.0
pH GW
pHKCL

> 6.5

<6.5

Amplitude (m)

<3.8

6

11 =bb

<0.7

<3.8

2

3

>0.7

3.8-5.0

7 =meb

4

<0.7

3.8-5.0

5

1

>0.7

>5.0

16 =ve

0

<0.7

>5.0

18 =eeb

0

>0.7

In totaal worden 71% (52 op 73 gevallen) van de betrokken standplaatsen in de vier
typerende standplaatsen van zuivere bostypes ingedeeld. 21 worden niet bij een onderzocht
bostype geklasseerd. 6 standplaatsen worden onder code 011 geplaatst. Dit zijn
standplaatsen met een combinatie van hoge pH grondwater én lage pH KCl bodem. De 5
gevallen in 022 en de 3 gevallen in 112 hebben te maken met grotere waterschommelingen
dan voor de ‘zuivere bostypes’ worden genoteerd. De 4 gevallen onder 121 tenslotte wijken
af op het vlak van pH grondwater. Zoals eerder besproken zijn de hier verzamelde gegevens
voor deze variabele in tegenspraak met een aantal bronnen uit de literatuur. Het is niet
onmogelijk dat het volledige gamma aan standplaatsmogelijkheden waarin het Mesotroof
Elzenbroekbos kàn voorkomen, niet in deze studie wordt bestreken.
De 21 afwijkende standplaatsen zijn het gevolg van het feit dat de variabelen niet perfect
scheidend zijn. De ecologische amplitudes (25-75 percentiel interval) voor dezelfde
standplaatseigenschappen voor de verschillende bostypen, overlappen weliswaar niet maar
dat is nagenoeg altijd wél het geval voor de 10-90 percentiel interval
Van de 52 standplaatsen waarvoor het juiste bostype wél kan worden bepaald gaf volgende
resultaten.
Tabel 6.4: Vergelijking van geobserveerde en voorspelde bostypes aan de hand van
ValleiBos 1.0
voorspeld

geobserveerd

bb
bb

9

meb

2

meb

ve

eeb

Totaal aantal

% correct

9

100

4

4

3

13

30.8

ve

3

11

4

18

61.1

eeb

0

1

11

12

91.7

7

16

18

52

67.3

totaal

11

67% van de bostypes wordt correct aangegeven, maar dit is niet uniform verdeeld over de
verschillende bostypes. Voor Berkenbroekbos en het Ruigte Elzenbroekbos, de twee
uitersten in het ecologische spectrum, is het resultaat uitstekend. Ook bij het Vogelkers-
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Essenbos is succes groter dan 60%. Voor het Mesotroof Elzenbroekbos is het resultaat
matig: slechts 30 % wordt goed geklasseerd.
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Hoofdstuk 7 Toepassen van ValleiBos1.0
7.1 Inleiding
De wijze waarop ValleiBos 1.0 kan gebruikt worden om de potenties voor beekbegeleidende
bossen in te schatten wordt gedemonstreerd in dit hoofdstuk door de toepassing ervan in
een aantal zgn. toepassingsgebieden. Het betreft Vlassenbroekse Polder, Bos t’Ename,
Nuchten, Stropersbos en Trimpontbos. Ter voorbereiding van dit hoofdstuk werden in de
toepassingsgebieden dezelfde gegevens verzameld als in de referentiegebieden. Op het
ogenblik dat het concept van ValleiBos 1.0 bekend is, had dataverzameling natuurlijk beperkt
kunnen worden tot de cruciale variabelen zijnde de landschappelijke positie, de
mineraalrijkdom van het grondwater, de pH van de bodem en de schommelingen in de
grondwaterstand.
In een eerste deel van dit hoofdstuk worden de verschillende toepassingsgebieden
uitvoering beschreven betreffende de abiotische kenmerken die relevant zijn voor de
standplaatsen. In een tweede deel wordt het prototype van Valleibos1.0 toegepast en de
resultaten geëvalueerd.

7.2 Typering van de toepassingsgebieden
7.2.1 Vlassenbroekse Polder
Gemeente: Dendermonde
Beheerders: Natuurpunt Beheer vzw, AMINAL Afdeling Natuur en privé

Figuur 7.1: Locatie toepassingsgebied Vlassenbroekse Polder
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7.2.1.1. Grondwater
In het gebied werden elf piëzometers geplaatst waarvan er 4 deel uitmaken van
piëzometernesten (VLBP003 & VLBP009 en VLBP004 & VLBP010). Hierdoor is het mogelijk
om uit te maken of er op die locaties kwel optreedt of niet.
Tabel 7.1: Piëzometerdefinities Vlassenbroekse Polder
ID

TAWZero DeltaH TAWground

VLBP001X

0.88

0.88

0

LamOost
134477.58

LamNoord
192714.55

Start

FilTop FilBase

Opmerk1

13/08/2002

-1.2

-1.8 zuid
-1.55 west

VLBP002X

0.88

0.88

0

133889.02

193077.28

13/08/2002

-0.95

VLBP003X

0.64

0.64

0

134360.68

193486.38

13/08/2002

-1.2

-1.8 koppel oost

VLBP004X

0.51

0.51

0

134433.11

192355.88

13/08/2002

-2.2

-2.8 koppel zuid

VLBP007X

0.71

0.71

0

134097.59

193359.67

01/08/2003

-1.28

-1.58 centraal noord

VLBP008X

1.09

1.09

0

134014.24

193679.01

01/08/2003

-1.05

-1.35 noord

VLBP009X

0.46

0.46

0

134359.70

193486.46

13/08/2002

-2.4

VLBP010X

0.65

0.65

0

134432.55

192355.78

13/08/2002

-1.1

VLBP011X

0.38

0.38

0

134211.38

193034.86

01/08/2003

-1.76

-3 koppel oost
-1.7 koppel zuid
-2.06 centraal zuid/6

Grondwaterdynamiek
Algemeen kan gesteld worden dat de grondwaterdynamiek in het gebied vrij groot is. De
jaarlijkse schommelingen bedragen 0.6 tot 1.2 meter met uitzondering van de meetpunten
aan de zuidrand van het gebied, in de buizen 10 en 4 waar de schommelingen maar een
goede 40 cm bedragen, zelfs in het droge jaar 2003.
0.2

0

-0.2

VLBP001X

-0.4

VLBP002X
VLBP003X
-0.6

VLBP004X
VLBP007X
VLBP008X

-0.8

VLBP009X
VLBP010X
-1

VLBP011X

-1.2

-1.4

-1.6
01/01/2002

01/01/2003

01/01/2004

Figuur 7.2: Tijdreeksen van stijghoogtes (in meter beneden maaiveld) in de piëzometers in
de Vlassenbroekse Polder.
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0.2

0

- 0.2

- 0.4

VLBP003X

- 0.6

VLBP004X
VLBP009X
- 0.8

VLBP010X

-1

-1.2

-1.4

-1.6
01/ 02

01/ 03

01/ 04

Da t um

Figuur 7.3: Tijdreeks van peilmetingen in piëzometernest VLBP003 (ondiepe buis) en
VLBP009 (diepe buis) en het piëzometernest VLBP010 (ondiepe buis) en VLBP004 (diepe
buis).
In het geval van het piëzometernest 3-9, gelegen in het midden van de polder, gaat het
duidelijk over infiltratie (de stijghoogte in de ondiepe buis is hoger dan het peil in de diepe
buis) en in het geval van het zuidelijke koppel 10-4 is er sprake van kwel (de stijghoogte in
de ondiepe buis staat hier het hele jaar lager dan het peil in de diepe buis).
Het gebied is voorzien van een netwerk van sloten (figuur 7.4) die op bepaalde plaatsen met
elkaar in verbinding staan en die aan de zuidoostkant aangesloten zijn op een pompgemaal
waar het oppervlaktewater wordt weggepompt naar de Schelde. Het lijkt mogelijk om het
gebied te compartimenteren om in deelgebieden naar optimalisering van waterpeilen te
streven.

Figuur 7.4: Drainagenetwerk Vlassenbroekse Polder
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Grondwaterchemie
Tabel 7.2: Resultaten van de grondwateranalyse voor Vlassenbroekse Polder
COND

pH

µS/cm

HCO3

-

H2PO4

-

NO3

-

NO2

-

NH4

+

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

2-

2+

Fe(tot)

ppm

ppm ppm ppm ppm ppm

ppm

SO4

Cl

-

Na

+

K

+

Ca

2+

Mg

IR

VLBP001X
VLBP002X
VLBP003X
VLBP004X
VLBP007X
VLBP008X
VLBP009X
VLBP010X

1086
1125
965
635
1269
1258
1101
649

7
7
7
6
7
7
7
6

363
537
510
81
577
576
634
128

0.1
0.13
0.18
0.29
0.1
0.2
0.12
1.09

0.2
0.2
1.4
0.9
0.2
0.2
0.2
0.2

0.02
0.02
0.15
0.02
0.02
0.02
0.05
0.02

0.46
0.82
0.71
0.84
0.31
0.26
1.63
1.65

205
20
26
173
151
148
8.9
147

71
116
70
46
73
73
75
52

51
64
57
42
63
63
74
42

2.3
1.9
1.6
17
1.2
1.2
2.2
8.5

178
152
133
51
211
211
153
54

12
12
10
14
11
11
12
13

8.53
4.64
0.25
0.5
10.5
10.6
0.25
16.9

0.53
0.37
0.46
0.33
0.56
0.56
0.47
0.31

VLBP011X

880

7

520

0.23

0.2

0.02

1.07

2.5

48

36

4.1

139

13

21.3

0.56

VLBP001X - 30/06/2004

H

K

HCO3

Cl
SO4

H
Na

HCO3

Ca

Cl

Mg

SO4

VLBP004X - 30/06/2004

H

VLBP002X - 30/06/2004

K

H
Na

HCO3

Ca

Cl
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Figuur 7.5: Maucha-diagrammen voor het grondwater in Vlassenbroekse polder
Het grondwater in de Vlassenbroekse polder is uitgesproken mineraalrijk (zie tabel 7.2) met
uitzondering van de zuidrand van de polder (VLBP004 & VLBP010) waar het om duidelijk
mineraalarmer water gaat. Uit de mauchadiagrammen (figuur 7.5) valt af te leiden dat het
water in deze zone afwijkend is, met een meer atmotroof karakter dan de rest van het gebied
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(lithotroof). In het ganse gebied zijn verhoogde fosfaatgehalten vast te stellen, voor nitraat en
nitriet is dat niet of nauwelijks het geval.
7.2.1.2. Bodem

Figuur 7.6: Vereenvoudigde bodemkaart voor de Vlassenbroekse Polder.
Het gebied wordt langs de west-, noord- en oostzijde omsloten door (volgens de terminologie
van de Belgische bodemkaart) antropogene gronden. Het gaat hier over artificiële dijken
langs de Schelde. In het noordelijk deel van het gebied komen enkele zandige en
zandlemige donken voor en de zuidelijke helft heeft een uitgesproken zware bodem met kleien leemtextuur. Er is actueel weinig veengroei aanwezig (zie figuur 7.7), met uitzondering
van de terreinen in de omgeving van piëzometer 10 waar wat veen gevonden werd op grote
diepte en ter hoogte van piëzometer 11 waar het veen afgedekt is met een laag klei.
Opvallend is de afwezigheid van duidelijke reductiehorizonten in de boorprofielen.
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Figuur 7.7: Vereenvoudigde boorbeschrijvingen ter hoogte van de piëzometers in de
Vlassenbroekse Polder.
Tabel 7.3: Analyseresultaten voor de A1-horizont in de Vlassenbroekse polder
Ca

carbonaat

CEC

K

Mg

Na

OM

pHH2O pHKCl

totC

totN

totP

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/100 g

VLBP001X

0.16

0.63

8.03

0.01

0.03

0.004

8.23

5.82

4.49

1.16

0.11

10.5

VLBP002X

0.24

0.52

11.88

0.02

0.03

0.00.3

7.99

5.37

5.21

1.37

0.82

27.73

VLBP003X

0.16

0.62

7.78

0.01

0.03

0.005

7.43

4.53

4.27

1.7

0.1

11.7

VLBP004X

0.02

0.55

8.77

0.01

0.01

0.003

5.73

4.86

3.77

2.87

0.09

3.09

VLBP007X

0.09

0.42

19.58

0.02

0.01

0.002

5.62

6.37

4.36

1.26

0.62

12.02

VLBP008X

0.01

0.36

22.81

0.01

0.007

0.003

7.52

4.19

3.62

2.72

0.09

4.29

VLBP009X

0.16

0.62

7.78

0.01

0.03

0.005

7.43

4.53

4.27

1.7

0.1

11.7

VLBP010X

0.02

0.55

8.77

0.01

0.01

0.003

5.73

4.86

3.77

2.87

0.09

3.09

VLBP011X

0.01

0.37

5.04

0.01

0.008

0.003

7.82

4.26

3.36

3.43

0.2

4.32
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7.2.2 Trimpontbos
Gemeente: Brakel
Beheerder: Natuurpunt-beheer vzw

Figuur 7.8: Locatie toepassingsgebied Trimpontbos
7.2.2.1 Grondwater
In het gebied werden 4 piëzometers geplaatst in twee paren; telkens één aan de voet van de
valleiflank in een bronzone en één iets hogerop in de bron-omringende bosmatrix
Tabel 7.4: Piëzometerdefinities Trimpontbos
ID
TAWZero DeltaH TAWground
TRIP001X
1
1
0
TRIP002X
0.95
0.95
0
TRIP003X
0.42
0.42
0
TRIP004X
0.28
0.28
0

LamOost
108233.82
108251.10
108152.95
108151.57

LamNoord
161429.84
161454.72
161536.28
161513.47

Start
FilTop FilBase Diameter
Opmerk1
09/07/2003 -1.02
-1.32
5 stroomaf flank
09/07/2003 -1.13
-1.43
5 stroomaf beek
09/07/2003 -1.78
-2.08
5 stroomop flank
09/07/2003 -1.45
-1.75
5 stroomop beek

Grondwaterdynamiek
Uit de tijdreeksen (figuur 7.9) valt af te leiden dat er een zeer groot verschil bestaat in
dynamiek tussen het stroomop- en stroomafwaarts gelegen piëzometerpaar. De winter- en
voorjaarspeilen zijn vrijwel perfect vergelijkbaar maar de zomerpeilen zijn spectaculair
verschillend. In het stroomopwaarts gelegen piëzometerpaar (meer naar het dalhoofd) zakt
het grondwater in de zomer tot meer dan twee keer zo diep weg (tot 1.8 meter onder
maaiveld). Er dient wel bij vermeld dat de tijdsreeks erg kort is en dat er dient rekening te
worden gehouden met de erg droge zomer van 2003.

Onderzoek naar de abiotische standplaatsvereisten van verschillende beekbegeleidende Alno-Padion
& Alnion incanae-gemeenschappen

126

0

-0.2

-0.4

-0.6

TRIP001X

-0.8

TRIP002X
TRIP003X
-1

TRIP004X

-1.2
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01/01/2003

01/01/2004
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Figuur 7.9: Tijdreeks van stijghoogtemetingen in de Trimpontbos. TRIP001 & TRIP002 zijn
de stroomafwaarts gelegen; TRIP002 & TRIP004 zijn de stroomopwaartse piëzometers.
Het gebied kent nauwelijks een drainagenetwerk (figuur 7.10). Wel zijn de bronbeken (de
Terkleppebeek en zijbeken) grondig uitgegraven en geprofileerd. Het beekpeil ligt aanzienlijk
lager dan het peil in de aanpalende percelen wat voor een bijzonder snelle afvoer van
bronwater zorgt.

Figuur 7.10: Waterlopen in het gebied van Trimpontbos. detailbegreppeling ontbreekt
nagenoeg volledig.

Onderzoek naar de abiotische standplaatsvereisten van verschillende beekbegeleidende Alno-Padion
& Alnion incanae-gemeenschappen

127
Grondwaterchemie
Tabel 7.5:Resultaten van de grondwateranalysen voor Trimpontbos

TRIP001X
TRIP002X
TRIP003X
TRIP004X

COND
µS/cm
595
627
494
672

-

pH HCO3
ppm
7.0 165
7.1 234
7.8 266
7.3 293

TRIP001X - 05/06/2004

H

-

NO3
ppm
1.95
1.51
1.59
7.31

-

+

Cl

-

Cl
ppm
47.9
40.3
23.4
37.9

+

+

2+

Na
K
Ca
ppm ppm ppm
13.9 0.5
75
10.8 2.9
98
8.4 5.8
73
19.0 7.5
75

TRIP002X - 05/06/2004

H

Na

HCO3

Ca

Cl

Mg

2-

NO2 NH4 SO4
ppm Ppm ppm
0.020 0.13 91.6
0.080 0.36 76.8
0.020 0.13 27.6
4.930 19.03 45.7

K

HCO3

SO4

-

H2PO4
ppm
0.100
0.220
0.110
0.190

SO4

2+

Mg
Fe(tot)
ppm Ppm
10.7 7.01
9.5
1.83
10.9 0.25
9.8 10.80

0.41
0.52
0.58
0.47

TRIP003X - 05/06/2004

H

K
Na

HCO3

Ca

Cl

Mg

IR

K
Na

Ca
SO4

Mg

TRIP004X - 05/06/2004

H

K

HCO3

Na

Cl

Ca
SO4

Mg

Figuur 7.11 Maucha-diagrammen voor het grondwater in Trimpontbos
Het grondwater in Trimpontbos is uitgesproken mineraalrijk. De nutriëntengehalten zijn
duidelijk verhoogd en dat zowel voor het ortho-fosfaat als voor de nitraatgehalten. Ook
nitrietgehalten, die onder natuurlijke omstandigheden onder detectielimiet zouden moeten
zitten, zijn duidelijk verhoogd. Dat wijst op instroom van huishoudelijk afvalwater of dierlijke
mest. De kaliumwaarden voor het stroomopwaartste koppel zitten in het eutrofe bereik.
7.2.2.2. Bodem
Het Trimpontbos is gelegen op natte alluviale en drogere colluviale leembodems zonder
profielontwikkeling. Her en der zijn zandlemige opduikingen terug te vinden.
.
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Figuur 7.12: Interpretatie van de bodemkaart voor het Trimpontbos

Figuur 7.13: Vereenvoudigde boorbeschrijvingen ter hoogte van de piëzometers in het
Trimpontbos
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Bodemchemie
Tabel 7.6: Analyseresultaten voor de A1-horizont in Trimpontbos
Ca

carbonaat

CEC

K

Mg

Na

OM

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/100 g

pHH2O

pHKCl

totC

totN

totP

g/100 g

g/100 g

g/100 g

TRIP001X

0.23

0.67

14.11

0.02

0.02

0.003

7.62

7.39

6.62

2.58

0.7

16.99

TRIP002X

0.34

0.61

14.48

0.03

0.04

0.004

7.95

7.68

6.17

1.91

0.11

17.77

TRIP003X

0.33

0.56

14.61

0.03

0.03

0.003

7.9

6.98

5.91

1.77

0.77

18.86

TRIP004X

0.3

0.61

14.11

0.03

0.03

0.004

9.48

6.94

5.64

1.87

0.93

17.83
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7.2.3 Stropersbos
Gemeente: Stekene en St. Gillis-Waas
Beheerder: AMINAL Afdeling Natuur en Afdeling Bos & Groen

Figuur 7.14: Locatie toepassingsgebied de Stropers
7.2.3.1. Grondwater
In het gebied werden 6 piëzometers gebruikt (waarvan 2 nieuw geplaatste) voor de
specifieke toepassing van Valleibos1.0. Tijdens een vroegere ecohydrologische studie
(Envico 2001) die in het Stropersbos werd uitgevoerd werden 41 piëzometers geplaatst.
Tabel 7.7 Piëzometerdefinities Stropersbos
ID
TAWZero DeltaH TAWground
STRP001X
3.95
0.19
3.76
STRP006X
3.15
0.2
2.95
STRP020X
3.12
0.21
2.91
STRP023X
3.04
0.18
2.86
STRP041X
0.25
0.25
0
STRP042X
0.26
0.26
0

LamOost
129024.05
128953.42
129706.61
129848.07
129360.66
129392.06

LamNoord
Start
FilTop FilBase Diameter
214958.95
1.39
1.69
5
214697.56
1.1
1.4
5
215093.92
3.9
4.2
5
214957.20
1.27
1.57
5
214896.01 09/07/2003 -1.96
-2.26
5
214808.97 09/07/2003
-1.7
-2
5

Grondwaterdynamiek
Een aantal van de meetpunten in het gebied worden al een tijdje opgemeten en voor een
beperkt aantal buizen zijn er “divers” voorzien, zodat er automatische metingen worden
geregistreerd. Door de beschikbaarheid van langere meetreeksen (figuur 7.15) is het
mogelijk om de uitzonderlijkheid van de zomer van 2003 beter te kunnen inschatten. In de
Stropers blijkt die zomer namelijk aanleiding te geven tot zomerpeildalingen die tot meer dan
een halve meter groter zijn dan gewoonlijk. Er is ook een licht dalende langjarige trend in
winterpeilen vast te stellen in het gebied.
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Figuur 7.15: Tijdreeks van de stijghoogtes in de toepassingszone van het Stropersbos.
Het gebied is voorzien van een aantal grote ontwateringssloten en daarop aansluitend
verschillende kleinere greppels die zorgen voor detailontwatering Er zijn mogelijkheden om
het gebied hydrologisch te compartimenteren.

Figuur 7.16: Drainagenetwerk Stropersbos
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Grondwaterchemie
Tabel 7.8: Resultaten van de grondwateranalysen voor Stropersbos

STRP001X
STRP006X
STRP020X
STRP023X
STRP041X
STRP042X

COND
µS/cm
356
625
846
839
298
587

pH HCO3- H2PO4- NO3- NO2- NH4+ SO42- Cl- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Fe(tot) IR
ppm
ppm
ppm ppm ppm
ppm ppm ppm ppm ppm ppm
ppm
5.6
6
0.030
0.22 0.020 1.04
94.1 34.2 18.3 11.4
20
3.5
10.20 0.20
6.9
205
0.570
2.39 0.020 0.71
94.5 49.4 25.3 2.8
85
7.8
1.17 0.43
7.2
361
0.250
0.22 0.020 3.75
99.9 45.8 27.9 7.9
134
10.3
2.50 0.56
7.3
358
0.200
0.22 0.020 3.78 101.0 45.5 28.1 8.1
136
10.4
2.54 0.57
6.8
76
0.380
0.22 0.020 1.74
67.9 16.7 9.8 5.4
35
3.4
1.22 0.48
6.9
320
1.150
0.22 0.020 1.34
48.4 21.9 13.7 2.3
110
3.8
6.76 0.69

STRP001X - 30/06/2004

H

STRP006X - 30/06/2004

K

H

STRP020X - 30/06/2004

K

H

HCO3

Na

HCO3

Na

HCO3

Cl

Ca

Cl

Ca

Cl

SO4

Mg

SO4

STRP023X - 30/06/2004

H

Cl
SO4

Mg

H
Na

HCO3

Ca

Cl
SO4

Na

Ca
SO4

STRP041X - 30/06/2004

K

HCO3

Mg

K

Mg

STRP042X - 30/06/2004

K

H
Na

HCO3

Ca

Cl

Mg

K
Na

Ca
SO4

Mg

Figuur 7.17: Maucha-diagrammen voor het grondwater in Stropersbos
Het grondwater in het Stropersbos levert een divers beeld op. Er zijn zones met mineraalrijk
(STRP006, 020, 023 en 042) grondwater en er zijn zones met mineraalarm grondwater
(STRP001 en 041). Doorheen het ganse gebied is er sporadisch een lichte verhoging van
nitraat en/of orto-fosfaatconcentraties op te merken, niet dramatisch echter.
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7.2.3.2. Bodem
De bodem in het gebied van het Stropesbos is overwegend zandig met een kleine
zandlemige wig centraal vanuit het zuiden. Her en der zitten er kleine pakketten veen die
echter niet op de bodemkaart gekarteerd staan.

Figuut 7.18: Interpretatie van de bodemkaart voor Stropersbos

Figuur 7.19: Vereenvoudigde boorbeschrijvingen ter hoogte van de piëzometers van de
Stropersbos
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Bodemchemie
Tabel 7.9: Analyseresultaten voor de A1-horizont in de Stropers

STRP001X
STRP006X
STRP020X
STRP023X
STRP041X
STRP042X

Ca
g/100 g
0.01
0.01
0.05
0.12
0.02
0.03

carbonaat
g/100 g
0.37
0.59
0.68
0.35
0.52
0.53

CEC
g/100 g
5.04
18.83
18.34
6.91
6.91
7.28

K
g/100 g
0.01
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01

Mg
g/100 g
0.002
0.04
0.05
0.002
0.01
0.01

Na
g/100 g
0.003
0.004
0.005
0.003
0.004
0.004

OM
g/100 g
7.08
10.93
11.73
6.08
6.25
6.32

pHH2O pHKCl
4.2
5.65
5.75
4.16
4.96
4.67

3.36
5.04
5.07
3.35
3.78
3.78

totC
g/100 g
3.4
4.7
5.00
2.68
1.92
2.34

totN
g/100 g
0.2
0.32
0.37
0.1
0.08
0.1
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g/100 g
4.31
38.29
36.79
4.51
3.76
3.58
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7.2.4 Bos ’t Ename
Gemeente: Oudenaarde
Beheerder: Natuurpunt-beheer, vzw

Figuur 7.20: Locatie toepassingsgebied Bos ’t Ename
7.2.4.1. Grondwater
In het toepassingsgebied dat aan de voet van de valleiflank ligt (onderaan het eigenlijke Bos
’t Ename) werden 4 bijkomende piëzometers geplaatst en een aantal naburige buizen (van
eerdere projecten) werden hersteld en opnieuw opgemeten.
Tabel 7.10: Piëzometerdefinities Bos ’t Ename
ID
BTEP002X
BTEP003X
BTEP004X
BTEP018X
BTEP020X
BTEP021X
BTEP022X
BTEP023X
BTEP024X
BTEP036X
BTEP037X
BTEP038X
BTEP039X

TAWZero
0.2
0.2
0.2
0.32
0.18
0.3
0.49
0.65
0.47
0.05
0.07
0.1
0.06

DeltaH
0.2
0.2
0.2
0.32
0.18
0.3
0.49
0.65
0.47
0.05
0.07
0.1
0.06

TAWground
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LamOost
99332
99341
99358
99376
99339
99321
99306
99282
99273
99249
99206
99080
99165

LamNoord
172639
172653
172630
172611
172624
172627
172663
172685
172671
172689
172729
172660
172593

Start
01/04/1994
01/04/1994
01/04/1994
?
?
?
?
?
?
09/07/2003
09/07/2003
09/07/2003
09/07/2003

FilTop FilBase Diameter
Opmerk1
11.7
11.4
4 HB1
-0.93
-1.23
5 IN1
13.63
13.33
5 IN2
-2.23
-2.53
5 HB5
-1
-1.22
5 lokaal nr 13
-9.1
-9.4
5 SB2
-2.56
-2.86
5 HB3
-2.45
-2.75
4 HB4
-8.59
-8.89
5 SB1
-3.15
-3.45
5 raai bos
-3.08
-3.38
5 raai spoorweg
-2.85
-3.15
5 exclosure noord
-3.14
-3.44
5 exclosure zuid
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Grondwaterdynamiek
In de zone van het toepassingsgebied van het Bos ’t Ename zijn de
grondwatertafelschommelingen zeer groot. Het gaat meer concreet om fluctuaties van 2
meter en meer. Van aanwezigheid van kwel kan hier geen sprake zijn. De winterpeilen zijn
hoog (vlak bij het maaiveld) maar reeds vanaf maart beginnen de peilen steevast te dalen.
Dat zijn trends die elders in het gebied ook waar te nemen zijn in het uitgebreide
piëzometernetwerk dat al meerdere jaren opgemeten werd.

0.5

0
BTEP002X
BTEP003X

-0.5

BTEP004X
BTEP018X
BTEP020X

-1

BTEP021X
BTEP022X
BTEP023X

- 1.5

BTEP024X
BTEP036X
BTEP037X

-2

BTEP038X
BTEP039X

-2.5

-3
01/ 01/ 2003

01/ 01/ 2004

31/ 12/ 2004

Figuur 7.21 Tijdreeks van stijghoogtes in de zone van het toepassingsgebied van het Bos ‘t
Ename

Figuur 7.22 Drainagenetwerk toepassingsgebied van het Bos ‘t Ename
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Zoals blijkt uit Figuur 7.22 is een drainagenetwerk zo goed als onbestaande. De weinige
grachten die in het gebied aanwezig zijn, lijken er op gericht om eventueel overtollig
neerslagwater in de winter af te kunnen voeren, eerder dan voor drainageredenen.
Grondwaterchemie
Tabel 7.11: Resultaten van de grondwateranalyse voor Bos ’t Ename

BTEP002X
BTEP003X
BTEP004X
BTEP018X
BTEP020X
BTEP021X
BTEP022X
BTEP023X
BTEP024X
BTEP036X
BTEP037X
BTEP038X
BTEP039X

COND
µS/cm
1482
730
584
819
723
688
1240
1827
778
596
531
526
860

pH HCO3- H2PO4- NO3- NO2- NH4+ SO42ClNa+ K+ Ca2+ Mg2+ Fe(tot) IR
ppm
ppm
ppm ppm ppm
ppm
ppm ppm ppm ppm ppm
ppm
7.0
706
0.150
0.22 0.020 0.13 201.0 143.0 57.0 21.0 191
63.0
0.25 0.37
7.7
471
0.280
0.22 0.020 0.39
12.9
25.6 68.8 34.8
43
18.3
0.93 0.43
6.8
181
0.030
0.22 0.020 0.13
90.4
54.0 24.7 1.8
77
17.7
0.25 0.39
7.2
477
0.110
0.22 0.020 0.13
59.9
41.2 30.3 19.5 103
27.3
0.25 0.53
7.7
455
0.190
0.53 0.020 0.45
18.6
25.1 68.5 34.3
42
17.6
0.63 0.43
7.6
457
0.030
0.71 0.020 0.13
20.3
20.3 68.4 24.1
49
18.7
0.25 0.51
6.7
396
0.120
0.22 0.020 0.13 263.0 135.0 32.4 0.5
216
25.8
0.25 0.41
6.3
104
0.160
0.22 0.020 0.13 578.0 306.0 91.8 0.5
246
54.3
2.75 0.26
7.5
471
0.690
1.02 0.050 5.50
18.3
27.6 58.4 30.7
56
17.6
1.46 0.47
7.4
396
0.170
0.22 0.020 0.13
20.6
12.0 15.9 2.2
100
9.3
0.25 0.79
7.5
336
0.110
0.22 0.020 0.13
26.9
11.8 15.0 0.5
86
9.6
0.25 0.76
7.3
273
0.500
0.22 0.020 0.13
16.9
32.9 25.8 1.0
64
11.6
0.25 0.46
7.4
556
0.090
0.22 0.020 0.13
13.1
32.6 61.4 17.8
89
19.7
0.25 0.55
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Figuur 7.23: Maucha-diagrammen voor het grondwater in het toepassingsgebied van het Bos
‘t Ename
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Het grondwater in Bos ’t Ename is over het algemeen mineraalrijk tot zeer mineraalrijk.
Opvallend is echter de soms sterke afwijking van de concentraties van sulfaat, natrium,
chloride en calcium. Vergelijking met andere gebieden in Vlaanderen leidt tot de conclusie
dat dit een zeer uitzonderlijke toestand is. Het lijkt er sterk op dat hier één of andere vorm
van vervuiling in het spel is. De oorsprong en het mechanisme hiervan is echter niet
duidelijk. Voor wat betreft de nutriënteninhoud zijn er in dit gebied geen problemen. Zowel
voor nitraten als voor water-oplosbare fosfaten zitten de concentraties in de buurt van de
detectielimiet.
7.2.4.2. Bodem
De hele zone van het toepassingsgebied ligt op een erg uniforme en homogene colluviale
zandleembodem

Figuur 7.24: Interpretatie van de bodemkaart voor het Bos ‘t Ename
Bodemprofielen
In het toepassingsgebied van het Bos ’t Ename gaat het hoofdzakelijk om leem en
kleibodems. Enkel op een paar plaatsen in de vallei zelf is er zand op vrij geringe diepte te
vinden. Binnen de boordiepte van 2.5 meter is in slechts één boring een reductiehorizont
aangetroffen (figuur 7.25). Dit is een indicatie voor de systematische grote diepte van de
freatische grondwatertafel doorheen het hele gebied, en dat vermoedelijk al sinds zeer lange
tijd.
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Figuur 7.25: Vereenvoudigde boorbeschrijvingen ter hoogte van de piëzometers van Bos ‘t
Ename
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Bodemchemie
Tabel 7.12: Analyseresultaten voor de A1-horizont in Bos ‘t Ename

BTEP002X
BTEP003X
BTEP004X
BTEP018X
BTEP020X
BTEP021X

Ca
carbonaat
g/100 g
g/100 g
0.16
0.8
0.15
0.79
0.16
0.84
0.16
0.62
0.16
0.66
0.18
0.91

CEC
g/100 g
8.03
7.78
10.14
7.78
8.52
12.5

K
g/100 g
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

Mg
g/100 g
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03

Na
g/100 g
0.005
0.005
0.005
0.004
0.005
0.005

OM
g/100 g
8.39
8.18
8.02
7.51
7.57
7.87

pHH2O

pHKCl

5.34
5.02
4.85
4.85
5.12
5.01

4.28
4.18
4.21
4.27
4.17
4.4

totC
g/100 g
2.92
3.37
2.42
1.7
1.8
3.86

totN
g/100 g
0.62
0.59
0.71
0.1
0.55
0

totP
g/100 g
10.81
10.93
11.39
11.45
11.94
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Tabel 7.13: Piëzometerdefinities de Nuchten
ID
TAWZero DeltaH TAWground LamOost LamNoord
Start
FilTop FilBase Diameter Opmerk1
NUCP001X
1.4
1.4
0
120026
166333 09/07/2003 -0.77
-1.07
5 aan spoor
NUCP002X
0.6
0.6
0
120301
166150 09/07/2003
-1.5
-1.8
5 oost
NUCP003X
0.45
0.45
0
120057
166036 09/07/2003 -1.73
-2.03
5 centraal
NUCP004X
0.45
0.45
0
119814
165932 09/07/2003 -1.57
-1.87
5 west
NUCP005X
0.47
0.47
0
120087
165656 09/07/2003 -1.68
-1.98
5 zuid

Grondwaterdynamiek
In vrijwel het hele gebied zijn de grondwatertafelschommelingen zeer groot. Het gaat over
fluctuaties van ruim anderhalve meter. Het winterpeil stijgt in het grootste deel van het
gebied tot een diepte van 30 cm onder maaiveld.
Enkel de zone in het noorden van Nuchten kent opvallend kleinere grondwaterfluctuaties van
minder dan 30 cm (en dat dan nog in de droge zomer van 2003!!). Het lijkt er sterk op dat
deze noordelijke zone gevoed wordt door toestromend grondwater (kwel) vanuit het noorden.
Uit bijkomende terreinwaarnemingen valt af te leiden dat de zone die gevoed wordt door
kwel vermoedelijk groter is. Het lijkt erop dat de hele noord-westelijke (smalle) gordel een
vergelijkbaar peilregime heeft. Dat is onder andere af te leiden uit het optreden van ijzeroxiderende bacterieën in de sloten in die zone en aan het vrij hoge stagnerende waterpeil in
diezelfde grachten.
0.5

0

-0.5

NUCP001X
NUCP002X
NUCP003X
NUCP004X
NUCP005X

-1

-1.5

-2
01/01/2003

01/01/2004

31/12/2004

Figuur 7.27: Tijdreeks van stijghoogtes in de Nuchten
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Figuur 7.28: Drainagenetwerk De Nuchten
Ook uit de kartering van het drainagenetwerk blijkt dat het water grotendeels vanuit het
noorden en het westen wordt afgevoerd, en wel naar een pompstation iets ten zuidwesten
van piëzometer NUCP002. Daar wordt het water in een gracht gepompt die op hetzelfde peil
als de Dender staat. De depressie van de Nuchten wordt dus quasi permanent bemalen op
een niveau dat ongeveer een halve meter lager ligt dan het normale Denderniveau. Omdat
er aanvoer is van grondwater vanuit het noorden en het westen, en gezien de
grachtenstructuur, lijkt het mogelijk om het gebied te compartimenteren naar
waterhuishouding toe. Belangrijk is wel dat er drainagewater van buiten de Nuchten wordt
aangevoerd via een dainagegracht. Verhogen van de peilen in de Nuchten zal tot verhoging
van de peilen leiden tot een heel eind buiten dit gebied, tenzij er passende maatregelen
worden genomen om het extern aangevoerde drainagewater om te leiden.
Grondwaterchemie
Tabel 7.14: Resultaten van de grondwateranalysen voor de Nuchten

NUCP001X
NUCP002X
NUCP003X
NUCP004X
NUCP005X

COND
µS/cm
529
426
701
432
698

pH HCO3- H2PO4- NO3- NO2- NH4+ SO42ppm
ppm
ppm ppm ppm
ppm
7.2
472
0.030 0.22 0.020
0.13
12.3
7.1
324
0.030 0.22 0.020
0.13
14.7
7.2
648
0.030 0.22 0.020
0.13
31.0
6.9
310
2.970 0.22 0.020
1.32
63.6
6.8
660
0.030 0.22 0.020
0.13
38.4

Clppm
32.6
46.3
35.4
33.5
36.3

Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Fe(tot) IR
ppm ppm ppm ppm
ppm
14.1 1.7
132 16.9
0.52 0.64
18.7 3.1
89 10.2 10.40 0.46
20.6 1.4
191 18.2
8.73 0.70
14.2 1.5
103 13.2 17.40 0.58
20.5 1.4
193 17.9 12.60 0.70
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Figuur 7.29: Maucha-diagrammen voor het grondwater in de Nuchten
Het grondwater in de Nuchten is vrij uniform qua samenstelling en is zeer mineraalrijk
(lithotroof). Op één (misschien toevallige?) uitschieter na zijn er geen verhoogde
nutrientengehalten vast te stellen.
7.2.5.2. Bodem
Het centrum van de depressie van de Nuchten bestaat uit alluviale zware klei die in het
zuiden naadloos overgaat in het Denderalluvium. De west-, noord- en oostrand is omzoomd
door een zone van colluviale zandleem.

Figuur 7.30: Interpretatie van de bodemkaart voor de Nuchten
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Figuur 7.31: Vereenvoudigde boorbeschrijvingen ter hoogte van de piëzometers van de
Nuchten
Bodemchemie
Tabel 7.15: Analyseresultaten voor de A1-horizont in de Nuchten

NUCP001X
NUCP002X
NUCP003X
NUCP004X
NUCP005X

Ca
g/100 g
0.43
0.44
0.02
0.41
0.46

carbona
at
g/100 g
0.65
0.62
0.6
0.93
0.95

CEC
g/100 g
16.85
16.47
7.28
16.47
18.09

K
g/100 g
0.02
0.02
0.01
0.02
0.02

Mg
g/100 g
0.05
0.05
0.003
0.05
0.05

Na
g/100 g
0.004
0.004
0.003
0.004
0.005

OM
g/100 g
11.56
10.29
8.06
10.06
11.63

pHH2O

pHKCl

5.66
6.3
4.75
6.04
6.42

5.14
5.87
3.35
5.4
5.92

totC
g/100 g
4.54
4.26
3.88
4.41
4.56

totN
g/100 g
0.34
0.28
0.13
0.28
0.32
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g/100 g
35.31
31.52
3.4
28.19
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7.3 Gebruik van ValleiBos 1.0 in de toepassingsgebieden
7.3.1 Algemeen
In totaal werden basisgegevens verzameld over 37 toepassingslocaties uit de vijf
toepassingsgebieden. De standplaats van tien van deze locaties voldoen niet aan de
randvoorwaarde in verband met grondwaterstanden van ValleiBos1.0. Het gaat hier over
locaties waarvan de gemiddelde grondwaterstand dieper dan 1 meter onder het maaiveld
staat. Drie van deze standplaatsen bevinden zich in het toepassingsgebied de Nuchten, de
overige 7 situeren zich in het toepassingsgebied van het Bos t’Ename.
Aan 10 van de 27 resterende locaties kan aan de hand van ValleiBos 1.0 een bostype
duidelijk worden toegewezen (Tabel 7.16). De resterende 17 locaties hebben actuele
standplaatskarakteristieken die niet met deze van één van de vijf zuivere bostypen
overeenstemmen.
Aangezien de standplaatskarakteristieken van deze locaties wel voldoen aan de
randvoorwaarden, zijn ze wel geschikt voor de ontwikkeling van een bosvegetatie uit de
groep van de hier onderzochte beekbegeleidende bossen. Eén of meer van beslis- en/of
controlevariabelen van de verschillende locaties voldoen niet aan de marges zoals
vooropgesteld in tabel 6.1. Deze locaties zijn actueel dus geschikt voor de ontwikkeling van
één of ander intermediair maar geen zuiver beekbegeleidend bostype.
Tabel 7.16 Resultatenoverzicht na het toepassen van ValleiBos 1.0 op de 37 locaties in de
vijf Oost-Vlaamse toepassingsgebieden. Het aantal “hits” per code (tussen haakjes) wordt
weergegeven. De zuivere bostypen zijn weergegeven in het vet.

pHKCL
<3.8
<3.8
3.8-5.0
3.8-5.0
>5.0
>5.0

pH GW
> 6.5
<6.5
1 (011)
1 (111=bb)
5 (012)
2 (112)
0 (021=meb) 0 (121)
9 (022)
0 (122)
0 (131)
3 (031=ve)
6 (032=eeb) 0 (131)

amplitude
<0.7
>0.7
<0.7
>0.7
<0.7
>0.7

Vijf standplaatsen worden onder code 012 geplaatst, waar twee van de drie beslisvariabelen
afwijken van de standplaatskarakteristieken die leiden tot één van de zuivere bostypen. De
twee standplaatsen onder 112, kunnen bij kleinere amplitude van het grondwaterpeil tot een
Berkenbroekbos leiden.
Negen standplaatsen worden onder code 022 geplaatst. Op deze standplaatsen is het
mogelijk om de abiotische omstandigheden te bereiken die geschikt zijn voor de ontwikkeling
van een Mesotroof of Ruigte Elzenbroekbos door aanpassingen die één van twee
beslisvariabelen zouden wijzigen. Er zijn twee mogelijkheden: afname van de grote
amplitude zou mogelijkheid geven tot de ontwikkeling van Mesotroof Elzenbroekbos, terwijl
een toename van de bodem pH tot een Ruigte Elzenbroek kan leiden. Een expertoordeel zal
hierover moeten uitsluitsel brengen.
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7.3.2 De resultaten per gebied
7.3.2.1. Vlassenbroekse Polder

Figuur 7.32: Resultaat van toepassing ValleiBos 1.0 op de actuele abiotische toestand van
de toepassingslocaties in de Vlassenbroekse Polder.
In dit toepassingsgebied is er momenteel niet voldaan aan één van de randvoorwaarden:
met name het nutriëntenniveau van het grondwater ligt hoger dan in de referentiegegevens
werd genoteerd wat ortho-fosfaten betreft. De toepassing moet dus met de nodige
voorzichtigheid worden benaderd. Hieronder wordt er van uitgegaan dat deze verhoging de
potentieverkenning niet echt hindert, maar zeker is dat natuurlijk niet. Er moet in ieder geval
aandacht besteed worden aan het verbeteren van die situatie.
Twee locaties krijgen rechtstreeks een bostype toegewezen. Aan de zuidelijke rand van het
gebied, tevens de rand van de riviervlakte van de Schelde, worden potenties voor
Berkenbroekbos verwacht. Zowel VLBP004X als VLBP010X hebben een lage pH voor het
grondwater. Zoals beschreven onder 7.1.1 gaat het hier om een piëzometernest om na te
gaan of er kwel optreedt, wat hier wel degelijk het geval was. VLBP010X (de ondiepe buis
van het koppel) heeft weliswaar een grotere amplitude in het grondwater, maar deze
overschrijdt de grens met nauwelijks 2 cm. Vermoedelijk kunnen lokale maatregelen voor het
beperken van de drainage hier een oplossing brengen. Nadere controle van de variabelen
met betrekking tot mineraalrijkdom van het grondwater, leert dat het hier om randgevallen
gaat: de pH van het grondwater flirt met de 6.5 grens, de elektrische conductiviteit is hoger
dan 500 µS/cm en ook de concentraties van bicarbonaat en calcium liggen nabij
klassegrenzen. Hier zitten dus met andere woorden mogelijkheden voor Berkenbroekbos
maar de huidige abiotische standplaatscondities zitten aan de marge van de ecologische
bandbreedte voor dit vegetatietype.
Voor de vier overige locaties wordt de code 022 aangegeven. Deze standplaatsen hebben
een te grote amplitude van het grondwater om Mesotroof Elzenbroekbos te laten ontwikkelen
of een te lage bodem pH KCl om Ruigte Elzenbroek te verwachten. Hier zijn twee opties
mogelijk. De grondwatertafel optrekken, door verminderde afvoer van drainagewater
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(gewijzigd pompregime in de polder) lijkt de meest voor de hand liggende oplossing. Op die
manier kan vrij eenvoudig gewerkt worden naar een geschikte standplaats voor de
ontwikkeling van Mesotroof Elzenbroekbos. Bovendien lijkt het mogelijk om een deel van de
polder te compartimenteren; afhankelijk van de eigendomssituatie lijkt dit de meest geschikte
oplossing. Een tweede oplossing kan erin bestaan om de bodem-pH KCl te verhogen. Op die
manier wordt de standplaats geschikt voor Ruigte Elzenbroekbos. pH-KCl verhogen is echter
niet zo’n eenvoudige zaak. Inbrengen van mineralen, bv onder de vorm van regelmatige
overtromingen kan op middellange termijn tot het gewenste resultaat leiden.
Over de punten VLBP008X en VLBP011X kunnen moeilijk uitspraken worden gedaan
omwille van de erg lage pH-KCl in beide locaties. De chemische samenstelling van het
grondwater is hiermede niet in overeenstemming. Het grondwater is namelijk mineraalrijk
zodat een standplaatsgeschiktheid voor Berkenbroekbos onwaarschijnlijk is. Mogelijk is de
bodem hier dus sterk verstoord/ verzuurd. Bij een minder zure bodem zou de standplaats in
VLBP0011X geschikt worden voor Mesotroof Elzenbroekbos. In VLBP008X zou zowel de
zuurgraad van de bodem als de grondwaterschommelingen moeten verminderen, wat een
uitspraak moeilijk maakt. Anderzijds is het mogelijk dat beide fenomenen aan elkaar
gekoppeld zijn.
7.3.2.2. Trimpontbos

Figuur 7.33: Resultaat van toepassing ValleiBos 1.0 op de actuele abiotische toestand van
de toepassingslocaties in Trimpontbos.
ValleiBos 1.0 kent aan alle meetpunten een bostype toe: Vogelkers-Essenbos voor de meest
oostelijke standplaatsen en Ruigte Elzenbroekbos voor de westelijke locaties. Zoals
opgemerkt onder 7.1.2 treedt ook hier een probleem op van hoge nutriëntengehalten in het
grondwater, waardoor eigenlijk aan één van de twee randvoorwaarden van ValleiBos 1.0 niet
voldaan is. De resultaten stemmen erg goed overeen met de verwachtingen op het terrein.
Naburige bossen met vergelijkbare geohydrologische omstandigheden evolueren inderdaad
naar deze twee bostypen.
In de omgeving van het Trimpontbos dagzoomt een kleilaag (aquitard) (figuur 7.34),
waardoor er op verschillende locaties Gouveil-Essenbos kan ontwikkelen binnen de matrix
van Vogelkers-Essenbos en Ruigte-Elzenbroek.
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Het is te verwachten dat, zeker voor het Vogelkers-Essenbos, de voorspellingen niet zullen
gehaald worden als er niets veranderd in de huidige, externe toevoer van nutriënten in het
gebied.

Figuur 7.34: Situering van de kleilaag (lid van Aalbeke) in het gebied
7.3.2.3. Stropersbos

Figuur 7.35: Resultaat van toepassing ValleiBos 1.0 op de actuele abiotische toestand van
de toepassingslocaties in de Stropers.
Over de locaties STRP023, 041 en 042 kunnen geen uitspraken worden gedaan, ze vallen
onder de code 012. De pH-KCl van de bodem ligt echter voor beide laatste locaties juist op
de grens tussen code 012 en code 022. In dit laatste geval zou een vermindering van de
amplitude van het grondwater leiden tot een Mesotroof Elzenbroekbos. Probleem is dat deze
twee locaties zich midden in het drainagenetwerk van het gebied bevinden. Dat betekent dat
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er in het hele gebied een systematische en zeer aanzienlijk (ca 0.5-0.7 meter) verhoging van
het diepste zomerpeil zou moeten kunnen gerealiseerd worden voor er resultaten kunnen
geboekt worden op de twee locaties waarover hier sprake is. Uit de ecohydrologische studie
(Envico 2000) komt echter naar voor dat in het gebied (al dan niet onder invloed van een
Nederlandse grondwaterwinning) weinig kwel optreedt. De kans bestaat dan ook dat de
grondwaterpeilen in de zomer niet hoog genoeg kunnen opgetroken worden om optimale
standplaatsomstandigheden te krijgen voor de ontwikkeling van Mesotroof Elzenbroek. Het
ziet er dan ook naar uit dat de doelstelling “beekbegeleidend bos” voor deze locaties
onhaalbaar zijn. Indien voor STRP041 en 042 bij dezelfde waterstanden de zuurgraad van
de bodem vermindert zou een geschikte standplaats ontstaan voor Ruigte Elzenbroekbos.
Standplaatsen STRP006X en 020X worden duidelijk toegewezen aan Ruigte Elzenbroekbos.
STRP001 sluit qua standplaats dicht aan bij Berkenbroekbos. Voorwaarde is wel dat ervoor
kan gezorgd worden dat, opnieuw door drainage-beperkende maatregelen, het grondwater
minder zou schommelen. De actuele amplitude van het grondwater bedraagt ruim 80 cm wat
iets te veel is, maar wat te verhelpen lijkt. De standplaats ligt aan de voet van topografische
verhoging ten noorden ervan. Een grondwatervoeding vanuit deze hoogtes is niet
uitgesloten, maar behoeft bevestiging.
7.3.2.4 Bos ‘t Ename

Figuur 7.36: Resultaat van toepassing ValleiBos 1.0 op de actuele abiotische toestand van
de toepassingslocaties in het Bos ’t Ename.
Een belangrijk deel van de standplaatsen die werden onderzocht voldoen niet aan de
randvoorwaarden. De grondwatertafel staat er te laag om ValleiBos 1.0 toe te passen.
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Voor de laagst gelegen locaties (BTEP002, 022, 23, 24, 37, 38 en 39) liggen zowel de
gemiddelde grondwaterstand als de gemiddeld laagste grondwaterstand te diep onder het
maaiveld. Voor BTEP003, 018 en 021 ligt de gemiddelde grondwaterstand binnen de
normen, maar is de gemiddelde laagste grondwaterstand te diep gesitueerd. Dit betekent dat
deze standplaatsen te “droog” zijn om hoge kansen te bieden voor de ontwikkeling van één
van de vijf in dit project onderzochte bostypes. Het eerst volgende bostype, net buiten het
spectrum van deze studie is het Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum). Het is dan
ook erg waarschijnlijk dat dit terrein, indien het spontaan mag ontwikkelelen naar bos, in de
richting van Eiken-Haagbeukenbos zal evolueren.
BTEP036X wordt bij toepassing van ValleiBos1.0 onder code 012 geplaatst, maar de pHKCL
ligt juist op de grens met code 022, en sluit dus aan bij BTEP004 en 020 die onder 022
worden geklasseerd. Deze standplaatsen hebben een te grote grondwateramplitude om
Mesotroof Elzenbroekbos te verwachten of een te lage bodem pH om Ruigte Elzenbroekbos
te verwachten. Het zijn terreinen met potenties voor overgangsvormen tussen een
(mesotroof) Elzenbroekbos en het Vogelkers-Essenbos.
In deze studie werd als randvoorwaarde gesteld dat de laagste grondwaterstand in de zomer
niet dieper mag zijn dan 1.6 meter onder maaiveld. Dat heeft uiteraard alles te maken met de
grondwaterdynamische karakteristieken die konden vastgesteld worden in de bestudeerde
referentiegebieden. Bij strikte interpretatie van deze regel kan het “droogtste” van de vijf
bostypen, het Vogelkers-Essenbos, zich bijgevolg niet ontwikkelen op locaties waar de
gemiddelde grondwaterstand in de zomer dieper zakt dan 1.6 meter. Nochtans zijn er
locaties bekend (Dijlevallei, actueel verdwenen historische sites in het Bos ’t Ename, …)
waar eveneens vrij goed ontwikkelde bossen van dit type te vinden zijn/waren en waar de
gemiddelde laagste grondwaterstand in de zomer (iets) lager wegzakt. Omwille van diverse
redenen (toegankelijkheid, recente verstoring, te korte tijdreeksen, …) werden deze sites niet
betrokken in deze studie. De marges die in deze studie worden aangegeven zijn dus
richtinggevend eerder dan absoluut.
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7.3.2.5 Nuchten

Figuur 7.37: Resultaat van toepassing ValleiBos 1.0 op de actuele abiotische toestand van
de toepassingslocaties in de Nuchten.
Drie standplaatsen (NUCP003, 004 en 005) voldoen niet aan de randvoorwaarden. De
grondwatertafel staat er te laag om ValleiBos 1.0 toe te passen.
Nochtans leert nader onderzoek van de abiotische eigenschappen van het terrein (zie
paragraaf 7.1.5) dat mits het optrekken van de laagste grondwaterstand, zodat de
schommeling van het grondwater vermindert, voor alle andere variabelen aan de condities
voldaan wordt voor de ontwikkeling van Ruigte en mogelijk ook Mesotroof Elzenbroekbos.
Het beperken van de drainage of het wijzigen van het pompregime (pompniveau) is hier
aangewezen.
Standplaatsen NUCP001 en 002 krijgen respectievelijk de bostypes Vogelkers-Essenbos en
Ruigte Elzenbroekbos toegewezen. Het zijn vergelijkbare standplaatsen, maar de amplitude
van de grondwaterstand maakt het verschil tussen beide. Een verhoging van de
zomerwaterstand zou ook NUCP001 mogelijk geschikt maken voor het Vogelkers-Essenbos.
De bodem pHKCl zit juist boven 5.0. Indien die net wat lager had geweest, dan had de optie
Mesotroof Elzenbroek mogelijk geweest. Het lijkt echter niet gemakkelijk om de bodem pH in
dergelijke gebieden te verlagen.
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7.4 Vervanggemeenschappen
Het was in dit project met name voor de toepassingsgebieden de bedoeling om aan de hand
van Valleibos1.0 beheerskeuzen te kunnen maken. Met het hier ontwikkelde “model” kan dat
uiteraard alleen voor bosgemeenschappen. Dat zijn de vegetatietypen die zich naar alle
waarschijnlijkheid zullen ontwikkelen onder “niets doen” beheer. Om de set van
beheerskeuzen te vervolledigen werd voor elk van de onderzochte bosgemeenschappen één
of twee verganggemeenschappen tabel 7.17) gegeven onder cyclisch (d.i. ruigte-) beheer en
onder jaarlijks (maai- en/of begrazings-) beheer.
Deze tabel geeft indicatieve vervanggemeenschappen die grotendeels afgeleid werden uit
reslutaten van eerder onderzoek met een vergelijkbare onderzoeksopzet maar voor ruigten
en grazige vegetatietypen in vergelijkbare abiotische omstandigheden. (Huybrechts et al
2000, Huybrechts et al 2002).
Enkele opmerkingen:
- de begroeiing in en rond bronnen in ruigten en in graslanden vertonen een treffende
gelijkenis met de kruid en de moslaag van het Goudveil-Essenbos. Bittere veldkers, maar
onder andere ook de beide goudveilsoorten gedijen goed in lichtrijke omstandigheden
- voor zowel het Ruigte- als voor het Mesotrofe Elzenbroekbos geldt dat de natste varianten
ervan de Grote zeggevegetatie als vervanggemeenschap hebben zowel onder ruigte als
onder jaarlijks beheer. De vochtige varianten leveren een moerasspirearuigte op onder
cyclisch beheer en een dottergrasland onder jaarlijk beheer.
Tabel 7.17: Overzicht van de vervanggemeenschappen voor de beekbegeleidende
bosgemeenschappen

niets doen beheer
Goudveil-Essenbos

cyclisch beheer

jaarlijks beheer

"bronbos-kruid/moslaag" in open vegetatie

Berkenbroekbos

Ruige Kleine zeggevegetatie

Kleine zeggevegetatie

Vogelkers-Essenbos

Moerasspirearuigte

Glanshavergrasland

Moerasspirearuigte

Dottergrasland

Vochtig

Grote zeggenvegetatie

Grote zeggevegetatie

Nat

Moerasspirearuigte

Dottergrasland

Vochtig

Grote zeggevegetatie

Grote zeggevegetatie

Nat

Ruigte-Elzenbroekbos

Mesotroof
Elzenbroekbos

7.5 Conclusies
De toepassing van ValleiBos1.0 is enkel mogelijk in gebieden die voldoen aan de
randvoorwaarden: vochtige tot natte gebieden met de gemiddelde grondwaterstand minder
dan 1 meter diep en nutriëntarm grondwater. Indien hieraan niet voldaan is, dan kan met
ValleiBos 1.0 geen uitspraak worden gedaan over de mogelijkheden voor de ontwikkeling
van beekbegeleidende bosgemeenschappen. Dit is met name voor het Bos’t Ename, maar
ook voor delen van de Stropersbos en de Nuchten het geval.
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Indien de standplaats in de omgeving van een geologische aquitard is gelegen, bestaat een
grote kans op bronbosvegetaties. In Oost-Vlaanderen is dan Goudveil-Essenbos te
verwachten. Het “model” ValleiBos 1.0 werkt voor de andere bostypes aan de hand van
combinaties van ecologische bandbreedten voor drie continue standplaatsvariabelen: pHKCl van de bodem, mineraalrijkdom van het freatische grondwater en de amplitude van het
grondwater
In een toepassingsgebied moet informatie beschikbaar zijn over de 3
standplaatsvariabelen. Van deze drie kenmerken is de schommeling van het grondwater het
moeilijkst te bekomen. Het vereist namelijk een monitoringinspanning, tenzij op basis van
andere elementen, zoals bodemkarakteristieken of de uitkomst van grondwatermodellen,
daar uitspraken kunnen worden over gedaan. Voor ValleiBos1.0 moet niet de juiste waarde
gekend zijn, maar wel of de grootste grondwaterschommeling groter of kleiner is dan 70 cm.
De continue variabelen worden in respectievelijk 3, 2 en 2 klassen opgedeeld. In totaal zijn
er dus 12 combinaties mogelijk. Slecht 4 van de 12 combinaties leveren een zuiver bostype
op. Als de abiotische omstandigheden binnen de randvoorwaarden en in de marges van de
beslis- en/of controlevariabelen van ValleiBos 1.0 vallen, dan wordt er ondubbelzinnig een
‘zuiver’ bostype toegekend. Dat gebeurt in elk van de toepassingsgebieden met uitzondering
van het Bos ’t Ename. Bij de toepassing is het mogelijk dat een combinatie van variabelen
zich voordoet die niet rechtstreeks aansluit bij één van de goed ontwikkelde bostypes. Er zijn
8 dergelijke combinaties mogelijk. Het kan gaan om een verstoorde standplaats, een
standplaats waar overgangsvormen van bostypes verwacht kunnen worden, of een
standplaats geschikt voor bostypes die niet in deze studie vervat zitten.Het is mogelijk om na
te gaan “hoe ver” de abiotische omstandigheden op de locaties in kwestie verwijderd zitten
van de noodzakelijke standplaatsvereisten van de hier bestudeerde zuivere typen. Op basis
van dergelijke evaluatie die noodzakelijkerwijs door een expert dient te gebeuren,
ValleiBos 1.0 geeft aan welk bostype er op basis van de bodemkundige en hydrologische
randvoorwaarden kan voorkomen. Dit houdt niet in dat het ook effectief zal voorkomen en of
het goed ontwikkeld zal zijn. Dit is namelijk afhankelijk van andere processen vooral biotisch
van aard te maken zoals de nabije aanwezigheid of verspreidingsmogelijkheden van soorten,
maar ook van de historiek en het beheer van het gebied. Men moet er verder rekening mee
houden dat ValleiBos 1.0 gebaseerd is op een zo groot mogelijke, maar noodzakelijkerwijs
beperkte dataset. Deze dataset omvat mogelijk niet het volledige ecologische bereik van alle
bostypes. Er zijn reserves ten aanzien van het Mesotroof Elzenbroekbos, dat volgens
literatuurgegevens ook in mineraalarmere condities kan voorkomen dan in deze studie naar
voorkomt. Anderzijds zijn er volgens experts verschillende indicaties dat het VogelkersEssenbos goed kan ontwikkelen bij lagere grondwaterstanden en grotere schommelingen.
Het grote bereik van het bostype kan daar een aanduiding voor zijn, maar deze stelling wordt
door de data vooralsnog niet voldoende ondersteund. Als men ook in rekening brengt dat de
gebruikte variabelen niet perfect scheidend zijn, dan is het duidelijk dat de resultaten van
ValleiBos 1.0 enige interpretatie behoeven.
De functie van ValleiBos1.0 is dus om op een uniforme wijze de standplaatsen te screenen
en te klasseren op basis van de meest relevante variabelen. De standplaatsen worden
geklasseerd ten opzichte van de optimale combinaties van standplaatsvariabelen van goed
ontwikkelde beekbegeleidende bostypes. Gezien de aard van de data geeft dit instrument
geen echte voorspelling maar kan het worden ingezet in een potentieverkenning. Het vormt
een eerste stap in deze verkenning en geeft de mogelijkheden aan voor beekbegeleidende
bostypes. Er kan uit afgeleid worden of aanpassingen aan de standplaats nodig zijn om
bepaalde bostypes te ontwikkelen. Het model legt de noodzakelijke basis voor een tweede
stap, die moet bestaan uit een kritische evaluatie en interpretatie van deze resultaten,
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waarbij nog andere elementen dan abiotische karakteristieken aan bod kunnen komen: het
expertoordeel van de bosecoloog.
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Hoofdstuk 8 Algemene Conclusies
Het doel van dit onderzoeksproject is meer inzichten te krijgen in de standplaatseisen van
een aantal beekbegeleidende bostypes die behoren tot het prioritaire habitattype Alluviale
bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae en Salicion
albae)”, en deze inzichten zoveel mogelijk te ondersteunen met kwantitatieve gegevens. De
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Goudveil-Essenbossen nemen in deze studie een aparte plaats in. Ze zijn namelijk
gebonden aan bronnen die gevoed worden met mineraalrijk water. De sterke relatie tussen
hun landschappelijke positie en het voorkomen van kleiige geologische formaties laat toe om
dit te gebruiken voor het inschatten van hun kans op voorkomen. Ze komen trouwens altijd
voor in een matrix van een ander beekbegeleidend bostype, maar mogelijk ook in een droger
type zoals Eiken-Haagbeukenbos.
Zoals kan verwacht worden hebben de bostypes uit de verbonden Alno-Padion en Alnion
vochtige tot natte standplaatsen. Het gemiddelde grondwaterpeil ligt in de gebruikte dataset
nooit dieper dan 1 meter onder maaiveld en de laagste grondwaterstand nooit dieper dan 1.6
meter. De gemiddelde grondwaterstand verschilt weinig over de bostypes. Bij de kenmerken
die de laagste grondwaterstanden beschrijven onderscheidt het Ruigte Elzenbroekbos zich
systematisch van de overige bostypes. De mediaan van de ‘maximale diepte’ ligt 40 tot 50
cm lager dan voor de overige bostypes, terwijl de mediaan van de ‘gemiddelde laagste
grondwaterstand’ bijna 20 cm lager is gelegen. De overige types zijn erg vergelijkbaar
hoewel het bereik kan verschillen. Het grote bereik van het Vogelkers-Essenbos en het
beperkte bereik van Goudveil-Essenbos vallen op. De variabele ‘amplitude’ geeft eveneens
een duidelijk onderscheid tussen het Ruigte Elzenbroekbos en de overige bostypes. De
mediaan van de amplitude voor dit type is een halve meter groter en bedraagt ongeveer 1
meter.
De standplaatsen van het Berkenbroekbos zijn gebonden aan grondwater dat duidelijk
mineraalarmer is dan deze van de andere bostypes en neigt naar een atmotroof karakter.
Variabelen zoals pH, ionic ratio en de concentraties aan calcium en bicarbonaat, en
elektrische geleidbaarheid wijzen daarop. Voor de twee laatste variabelen is er een
geleidelijke overgang tussen Vogelkers-Essenbos over Mesotroof Elzenbroekbos naar
Berkenbroekbos. De standplaatsen van de andere bostypes hebben grondwater dat veel
meer is aangerijkt met ionen, die uit de watervoerende geologische laag werden opgelost.
Het Goudveil-Essenbos komt voor op plaatsen met het meest mineraalrijke grondwater met
sterkste dominantie van calcium en bicarbonaat. De concentraties van nutriënten in het
freatische grondwater in goed ontwikkelde beekbegeleidende bossen is in regel laag. Enkel
in het geval van Ruigte Elzenbroekbos worden een verhoging voor NO3- genoteerd en bij de
Goudveil-Essenbossen een verhoging van NH4+ en H2PO4 .
Voor een reeks bodemchemische variabelen is er een significant verschil tussen een aantal
bostypes. Dit geldt bijvoorbeeld voor de pH, de hoeveelheid van organisch materiaal of
calcium. Meestal echter overlappen de intervallen tussen de 25 en de 75 percentiel in
belangrijke mate. Een voorbeeld daarvan is het percentage organisch materiaal (%OM). De
mediaan van %OM voor het Berkenbroekbos is aanmerkelijk hoger dan de andere types,
terwijl de bodem van het Goudveil-Essenbos het laagste % OM heeft. Voor de variabelen
pH-KCl kan een onderscheid worden gemaakt tussen een aantal bostypes. De zuurtegraad
van de bodem geeft een scheiding tussen de enerzijds Ruigte Elzenbroekbos, VogelkersEssenbos en Goudveil-Essenbos die ongeveer een vergelijkbare mediane bodem-pH
hebben en het Mesotroof Elzenbroekbos met een mediaanwaarde van ongeveer een
eenheid lager, en het Berkenbroekbos met twee eenheden lager.
De differentiërende variabelen worden geïntegreerd in een beslissysteem om voor een
bepaalde standplaats het bostype met de grootste kans op voorkomen te bepalen. Het
model kreeg de werknaam ValleiBos 1.0; het betreft een prototype.
De belangrijkste twee randvoorwaarden waaraan moeten voldaan worden om het adequaat
inschatten van standplaatspotenties met ValleiBos 1.0 mogelijk te maken, zijn dat (1) het
gemiddelde grondwaterpeil in het toepassingsgebied niet dieper dan 1 meter (onder
maaiveld) en de laagste grondwaterstand niet dieper dan 1.6 meter onder maaiveld ligt en
(2) het grondwater op de standplaatsen niet veel nutriënten bevatten.
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Er worden vier scheidende variabelen gebruikt :landschappelijke positie, mineraalrijkdom van
het grondwater, zuurgraad van de bodem en grondwaterschommeling
Als we de variabele ‘landschappelijke positie’ en het Goudveil-Essenbos buiten beschouwing
laten, dan resten er voor het scheiden van de vier overige zuivere bostypes nog drie
standplaatsvariabelen: pH-grondwater (opgesplitst in de klassen hoger en lager dan 6.5),
amplitude grondwater (opgesplitst in de klassen meer of minder dan 70 cm) en ten slotte pH
KCl die in drie klassen gesplitst wordt (minder dan 3.8, meer dan 5 en tussen 3.8 en 5). Er
zijn dus 12 combinatiemogelijkheden. Vier van deze combinatiemogelijkheden leveren een
goed ontwikkeld (‘zuiver’) bostype op. De andere standplaatsen moeten beschouwd worden
als verstoord, geschikt voor overgangstypes of geschikt voor bostypes die niet in deze studie
werden betrokken, voornamelijk drogere bostypes zoals (Eiken-Haagbeukenbos, EikenBeuken of Eiken-Berkenbos,….
Uit een zgn. interne evaluatie van ValleiBos 1.0 blijkt dat 71% van de originele meetpunten
door ValleiBos 1.0 bij één van de ‘zuivere bostypes’ worden geklasseerd. Dit is het gevolg
van het feit dat de gebruikte variabelen niet perfect scheidend zijn. De ecologische
amplitudes (25-75 percentiel interval) van bepaalde standplaatseigenschappen overlappen
voor de verschillende bostypen weliswaar niet, maar dat is nagenoeg altijd wél het geval
voor de 10-90 percentiel interval. 67% van de bostypes wordt correct aangegeven, maar dit
is niet uniform verdeeld over de verschillende bostypes. Voor het Berkenbroekbos en het
Ruigte Elzenbroekbos, de twee uitersten in het ecologische spectrum, is het resultaat
uitstekend. Ook bij het Vogelkers-Essenbos is succes groter dan 60%. Voor het Mesotroof
Elzenbroekbos is het resultaat matig: slechts 30 % wordt goed geklasseerd.
De wijze waarop ValleiBos 1.0 kan en moet gebruikt worden om de potenties voor
beekbegeleidende bossen in te schatten wordt gedemonstreerd door de toepassing ervan in
een aantal zgn. toepassingsgebieden. Het betreft Vlassenbroekse Polder, Bos t’Ename,
Nuchten, Stropersbos en Trimpontbos.
De toepassing van ValleiBos1.0 is enkel mogelijk in gebieden die voldoen aan de
randvoorwaarden: vochtige tot natte gebieden met de gemiddelde grondwaterstand minder
dan 1 meter diep en nutriëntarm grondwater. Indien hieraan niet voldaan is, dan kan met
ValleiBos 1.0 geen uitspraak worden gedaan over de mogelijkheden voor bosontwikkeling.
Een voorbeeld is Bos t’Ename, waar het grootste deel van de standplaatsen te droog zijn. In
het toepassingsgebied moet informatie beschikbaar zijn over 3 standplaatsvariabelen:
mineraalrijkdom van het grondwater, pH van de bodem en de grondwaterschommelingen.
Van deze drie kenmerken is de laatste het moeilijkst te bekomen. Het vereist namelijk een
monitoringinspanning, tenzij op basis van andere elementen (zoals bodemkarakteristieken of
de uitkomst van grondwatermodellen) daar uitspraken kunnen worden over gedaan. Voor
ValleiBos1.0 moet niet de juiste waarde gekend zijn, maar wel of de grondwaterschommeling
groter of kleiner is dan 70 cm.
ValleiBos 1.0 geeft aan welk bostype er op basis van de bodemkundige en hydrologische
randvoorwaarden kan voorkomen. Dit houdt niet in dat dat bostype ook effectief zal
voorkomen en/of het goed ontwikkeld zal zijn. Dit is namelijk afhankelijk van andere
processen vooral biotisch van aard te maken zoals de nabije aanwezigheid of
verspreidingsmogelijkheden van soorten, maar ook van de historisch landgebruik en het
beheer van het gebied. Bij de toepassing is het mogelijk dat een combinatie van variabelen
zich voordoet die niet rechtstreeks aansluit bij één van de goed ontwikkelde bostypes. Het
kan gaan om een verstoorde standplaats, een standplaats waar overgangsvormen van
bostypes verwacht kunnen worden, of een standplaats geschikt voor bostypes die niet in
deze studie vervat zitten. Aan de hand van ValleiBos 1.0 kan wel worden nagegaan in welke
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mate de standplaats afwijkt. Men moet er verder rekening mee houden dat ValleiBos 1.0
gebaseerd is op een zo groot mogelijke, maar noodzakelijkerwijs beperkte dataset. Deze
dataset omvat mogelijk niet het volledige ecologische bereik van alle bostypes. Er zijn
reserves ten aanzien van het Mesotroof Elzenbroekbos, dat volgens literatuurgegevens ook
in mineraalarmere condities kan voorkomen dan in deze studie naar voor komt. Anderzijds
zijn er volgens experts verschillende indicaties dat het Vogelkers-Essenbos goed kan
ontwikkelen bij lagere grondwaterstanden en grotere schommelingen. Het grote bereik van
het bostype kan daar een aanduiding voor zijn, maar deze stelling wordt door de data
vooralsnog niet voldoende ondersteund.. Als men ook in rekening brengt dat de gebruikte
variabelen niet perfect scheidend zijn, dan is het duidelijk dat de resultaten van ValleiBos 1.0
enige interpretatie behoeven.
De functie van ValleiBos1.0 is dus om op een uniforme wijze de standplaatsen te screenen
en te klasseren op basis van de meest relevante variabelen. De standplaatsen worden
geklasseerd ten opzichte van de optimale combinaties van standplaatsvariabelen van goed
ontwikkelde beekbegeleidende bostypes. Dit instrument geeft dus geen echte voorspelling,
het levert “slechts” een potentieverkenning. Het vormt een eerste stap in deze verkenning en
geeft de mogelijkheden aan voor beekbegeleidende bostypes. Er kan uit afgeleid worden of
aanpassingen aan de standplaats nodig zijn om bepaalde bostypes te ontwikkelen. Het
model legt de noodzakelijke basis voor een tweede stap, die moet bestaan uit een kritische
evaluatie en interpretatie van deze resultaten, waarbij nog andere elementen dan abiotische
karakteristieken aan bod kunnen komen: het expertoordeel van de bosecoloog.
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