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1 Inleiding 

1.1 Probleemstelling en doelstelling 

De Mark en zijn zijlopen treden in de winterperiode regelmatig buiten hun oevers en doordat het 

gebied zo vlak is, spreidt het overstroomde water zich snel uit over de vallei. Naar aanleiding van 

deze overstromingen zijn in het deelbekkenbeheerplan van de Mark verschillende acties 

opgenomen om meer waterberging te creëren. Zo is er een modelleringsstudie uitgevoerd voor het 

stroomgebied van de Mark, worden knelpunten gesaneerd en is er eveneens een ecologische 

inventarisatie uitgevoerd van het stroomgebied. Op basis van deze ecologische inventarisatie 

werden maatregelen ontworpen. Op bekkenniveau werd een hermeanderingsproject voorgesteld 

voor het benedenstrooms gedeelte van de Mark (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

Afdeling Water 2003; Prov. Vlaams-Brabant 2007). 

In het kader van dit hermeanderingsproject zullen verschillende structuurherstelmaatregelen 

worden uitgevoerd: ondermeer hermeandering, herinschakelen oude meanders en afgraven van 

oeverstroken. Zo wordt structuurherstel gerealiseerd en het contact tussen de vallei en de 

waterloop hersteld in functie van extra waterberging in de Markvallei (Prov. Vlaams-Brabant 2007).  

Eén van deze inrichtingsmaatregelen betreft een nieuw uit te graven meanderarm ter hoogte van 

Meerle. De percelen tussen de Mark en de gerealiseerde meanderarm zullen gedeeltelijk worden 

afgegraven. De projectzone van deze opdracht wordt aangeduid in Figuur 1. 

 

Figuur 1: Aanduiding van projectzone (rode kader). De nieuwe meander  wordt (blauwe kronkelende lijn) zal aan de 

zijde van Rommensbos worden gerealiseerd. 

Naast het streven naar een verbetering van waterkwaliteit, structuur van de waterloop en bergend 

vermogen wenst de Vlaamse Milieumaatschappij aanvullend de mogelijkheden na te gaan voor 

ecologisch herstel van schrale graslanden in de zone rond de gerealiseerde meanderarm. 



 

www.inbo.be INBO.R.2015.10352783 11 

In eerste instantie wenst men op basis van abiotische standplaatskarakteristieken na te gaan in 

hoeverre schrale glanshavergraslanden (met pimpernel) van het habitattype 6510 kunnen 

gerealiseerd worden. De vallei van de Mark is één van de weinige plaatsen in Vlaanderen waar 

‘glanshavergraslanden met grote pimpernel’ voorkomen. Dit graslandtype is een zeer zeldzaam 

subtype van het Europees te beschermen habitattype ‘laaggelegen schraal hooiland, type 6510’. Er 

wordt gestreefd om voor dit zeldzaam subtype de oppervlakte uit te breiden en waar mogelijk 

ontsnippering en voldoende grote habitatvlekken te realiseren (Paelinckx et al., 2009). 

Voor de percelen die niet geschikt zijn om dit habitattype te realiseren, wenst de Vlaamse 

Milieumaatschappij eveneens een inrichtingsvisie uitgaande van een abiotische verkenning. 

De meeste gronden in de projectgebieden zijn intensief beweide graslanden. Als gevolg van dit 

landbouwgebruik (jarenlange bemesting en bekalking), is de nutriëntenhuishouding in de bodem 

en in het grondwater mogelijk sterk gewijzigd. Dit kan ontwikkelingskansen voor schrale graslanden 

echter sterk beïnvloeden. In deze studie wordt aan de hand van hydrologische metingen en 

chemische bodemanalyses de nutriëntentoestand van de percelen vastgesteld. Deze toestand 

wordt vergeleken met referentiecondities voor schrale soortenrijke graslanden en 

moerasvegetaties. 

Finaal wordt in deze studie aangegeven welke natuurtypen gerealiseerd kunnen worden volgens 

verschillende inrichtingsscenario’s rekening houdend met geplande maatregelen. Alsook welke 

beheervorm de meeste kans op slagen biedt en wat voor elke beheervorm de verwachte 

ontwikkelingstermijn is. Daarbij zullen de volgende types van verschralingsbeheer aan bod komen: 

verschraling door maaien en afvoeren, verschralen door ontgronden, verschralen door uitmijnen 

en verschralen door de combinatie ontgronden en uitmijnen/maaien. Er wordt rekening gehouden 

met afgravingen die nodig zijn om de bergingscapaciteit van het gebied te vergroten. Het 

uiteindelijk af te graven volume hangt af van het gekozen inrichtingsscenario. 

De opdracht zal uitgevoerd worden door twee partners: het Eigen Vermogen van het Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) en het Labo voor Bos & Natuur van de Universiteit Gent 

(FORNALAB). 

1.2 Studieopdracht 

De opdracht bestond uit volgende onderdelen: 

Biogeochemische karakterisatie van de percelen en hydrologisch onderzoek 

 Plan voor bodemstaalnamepunten en plaatsing van peilbuizen 

 Bodemprofiel en biogeochemische karakterisatie van elk bodemstaalnamepunt met 

nadruk op variatie van de nutriëntgehalten in de diepte 

 Grondwaterstaalname en chemische karakterisatie van elk meetpunt 

 Waar nodig, plaatsing van peilbuizen en opvolging van grondwaterstanden met behulp van 

divers  

Distance-to-target bepaling en scenario-analysen 

 Inschatten van ontwikkelingskansen voor het habitatype 6510 en andere schrale biotopen 

 Voorstel voor omvormingsbeheer per perceel of cluster van percelen 
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 Uitwerken van verschillende ontwikkelingsscenario’s 

Opvolging van bodem- en grondwaternutriëntconcentraties en grondwaterstanden in functie van 

het uitgevoerde omvormingsbeheer  

 Opstellen van opvolgingsplan 
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2 Methodiek 

2.1 Kwantitatieve beschrijving van de uitgangssituatie 

2.1.1 Biogeochemische karakterisatie 

Inzicht in de nutriëntentoestand 

Om potenties voor natuurontwikkeling beter te kunnen inschatten op (voormalige) 

landbouwgronden is het van groot belang inzicht te krijgen in de nutriëntentoestand van de 

verschillende percelen. Kansen voor herstel van schrale graslanden op voormalige 

landbouwgronden worden sterk bepaald door de beschikbaarheid van fosfor (P) (Lamers 2005). Zo 

zijn schrale glanshavergraslanden laag tot matig productief en worden deze voornamelijk gevonden 

op historisch onbemeste bodems (Gowing 2002). Critchley (2002) en Gowing (2002) vonden lage 

beschikbare fosfaatgehalten (5-15 mg/kg Olsen-P) in bodems van soortenrijke graslanden. 

Soortenrijke, voedselarme vegetatietypen kunnen alleen gerealiseerd worden, wanneer de groei 

van planten wordt gelimiteerd door minstens één van de essentiële hulpbronnen. Anorganische 

nutriënten vormen samen met licht en water de voedingsbronnen van planten. De bron of het 

nutriënt dat het meest limiterend is bepaalt de groeisnelheid en de biomassaproductie van planten 

het meest (Tilman 1997). Als geen enkel nutriënt limiterend is voor de groei, neemt de groei van 

een beperkt aantal snelgroeiende plantensoorten toe ten koste van andere soorten, waardoor het 

aantal plantensoorten afneemt. Op eutrofe bodems domineren dus snelgroeiende, competitieve 

soorten wat leidt tot homogene vegetaties met lage biodiversiteit (Grime 2001; Janssens et al. 

1998; Smolders et al. 2006). Hoogproductieve soorten overschaduwen door hun hoge 

groeisnelheid de minder productieve soorten, waardoor deze door gebrek aan licht geen kans 

krijgen.  

Om op landbouwgrond soortenrijke natuur te creëren is het vrijwel altijd noodzakelijk om de 

bodemvruchtbaarheid te verlagen. Het sturen op limitatie van P blijkt voor meerdere graslandtypes 

cruciaal te zijn (Fagan et al. 2008; Lucassen et al. 2008; Smolders et al. 2006; Wassen et al. 2005, 

Ceulemans et al. 2013). Recente literatuur stelt dat voor de ontwikkeling van soortenrijke 

vegetaties zowel limitatie van N als P noodzakelijk kan zijn (Elser et al. 2007, Harpole et al. 2011, 

Agren et al. 2012).  

Na beëindiging van het agrarische gebruik neemt de stikstofbeschikbaarheid vaak sterk af als 

gevolg van nitraatuitspoeling en denitrificatie. N is in de meeste bodems sterk mobiel, en spoelt 

makkelijk uit naar het grondwater of kan in natte omstandigheden vervluchtigen naar de atmosfeer 

(De Schrijver et al. 2013). Enkel in sterk venige bodems met veel organisch materiaal kan stikstof 

accumuleren in de bodem. Maar zelfs wanneer stikstoflimitatie wordt bereikt, kan zich op 

fosfaatrijke gronden door biologische vastlegging van N (o.a. door klavers) op termijn opnieuw een 

eutrafente vegetatie ontwikkelen. Het is anders gesteld met fosfaten. Fosfor kan op verschillende 

wijzen in de bodem worden vastgelegd. Door binding aan calcium, magnesium, ijzer, organische 

stof en/of klei  zal fosfaat minder sterk uitspoelen en vermindert de P-beschikbaarheid voor 

planten (Smolders 2009). Fosfor spoelt in de meeste bodems niet gemakkelijk uit en kan niet 

vervluchtigen, waardoor een jarenlange bemesting resulteert in een vaak extreem hoge voorraad 

aan P. Honderden tot zelfs duizenden jaren na stopzetting van het voormalige landbouwgebruik 

worden nog steeds verhoogde P concentraties in de bodem teruggevonden (Mclauchlan, 2006). Op 

(voormalige) landbouwgronden met zwaardere textuur (leem, klei) is door bemesting de bouwvoor 



 

14 INBO.R.2015.10352783 www.inbo.be 

doorgaans sterk verrijkt aan fosfor en wordt fosfaat minder sterk uitgespoeld naar diepere 

bodemlagen.  

Door middel van een aantal herstelmaatregelen kan de P-beschikbaarheid op voormalige 

landbouwgronden teruggebracht worden. Via maaien en afvoeren moet vaak rekening gehouden 

worden met een termijn van enkele tientallen jaren om (opnieuw) een P-gelimiteerde vegetatie te 

krijgen (zeer kalkrijke of ijzerrijke bodems uitgezonderd) (Lamers 2005; Smolders 2006, 2009). Een 

sneller alternatief is het ontgronden of verwijderen van de aangerijkte bovenlaag. Ook kan een 

combinatie van deze maatregelen worden voorgesteld. Om te bepalen hoe diep moet afgegraven 

worden om een voldoende P-arme bodem te creëren, wordt de P-beschikbaarheid op verschillende 

diepten gemeten (Lamers 2005; Smolders 2006; 2009). Immers, door langdurig intensief 

landbouwgebruik raakt doorgaans een steeds dikker bodempakket aangerijkt met fosfaat. 

Wanneer een te dunne bovenlaag wordt afgegraven, zullen nog steeds hoge nutriëntengehalten 

achterblijven en is de kans klein dat de gewenste vegetatie en doelsoorten zich zullen ontwikkelen 

(Bekker 2008). 

Ook voor niet-landbouwgronden is een goede kennis van de nutriëntenconcentraties in de bodem 

cruciaal. Op basis van de buffering van de bodem, de voedselrijkdom en de aanwezigheid van bv 

ijzer en calcium kan samen met kennis van de waterhuishouding een inschatting gemaakt worden 

van de potenties van het gebied voor schrale graslanden. 

Staalnameplan 

Het staalnameplan beoogt een voldoende hoog ruimtelijke resolutie. Extrapolatie van fosfaat-

gegevens van het ene perceel naar andere percelen is immers niet mogelijk. 

Er is gekozen om voor de bodemstaalname in eerste instantie op het niveau van actuele en 

eventuele historische gebruikspercelen te werken omdat dit wellicht ook het niveau is waarop de 

bemesting en het (diep)ploegen gebeurden. Het grondgebruik en mestgiften uit het verleden 

bepalen in hoge mate de actuele fosforbeschikbaarheid. Vele percelen werden nog eens opgedeeld 

in subpercelen omwille van verschillen in textuur. Lokale verschillen in textuur of grondwatertrap 

kunnen eveneens resulteren in verschillende P-pools. 

De meetpunten werden opgemeten met een nauwkeurigheid van 10 cm, in Lambertcoördinaten. 

Projectgebied 

Het projectgebied is gesitueerd in de Noorderkempen tussen de dorpen Meer en Meersel-Dreef 

langsheen de Mark. Het gebied bestaat uit zeven percelen die op basis van bodemtype zijn 

onderverdeeld in zeventien subpercelen (Figuur 2). De percelen zijn voornamelijk in gebruik als 

weiland. 
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Figuur 2: Overzichtkaart van de subpercelen in het projectgebied. 

Verkennen van bodemopbouw en (historische) bodemverstoring 

In de nabijheid van elk bodemstaalnamepunt werd voorafgaand aan de staalname een boring 

uitgevoerd om zicht te krijgen op de bodemopbouw (bodemprofiel) en op sporen die wijzen op 

historische of recente bodembewerkingen (bouwvoor, diep ploegen, grondverzet, …). Deze boring 

gebeurde met een combinatie van guts- en edelmanboren. Er werden foto’s van het uitgeboorde 

materiaal genomen. 

 

Foto 1: Bodemprofiel genomen in het projectgebied. 
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Onder normale landbouwactiviteit bedraagt de dikte van een homogene (aangerijkte) bouwvoor 

doorgaans 30 à 40 cm.  

Bodemstaalname 

Per perceel werd een mengmonster genomen worden van minstens 5 bodemstalen (centraal, en 

volgens de vier windstreken met voldoende afstand van de perceelsrand). Om inzicht te krijgen in 

het concentratieprofiel van P doorheen en onder de bouwvoor zal de bemonstering in de diepte 

gebeuren met een frequentie van 10 cm. We opteren hier om te bemonsteren tot op 50 cm diepte 

(0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 cm). Deze werkwijze maakt het mogelijk om te berekenen hoe 

lang het duurt om via maaibeheer of uitmijnen de gewenste bodem-P-concentraties te bereiken, al 

dan niet na 10 of 20 cm ontgronden.  

Voor referentiepercelen (schrale graslanden en andere vegetatietypes) zijn reeds gegevens 

beschikbaar. Hiervoor is geen bijkomende bemonstering nodig. 

Chemische analyse van de bodemstalen 

Volgende chemische analyses worden uitgevoerd met de bedoeling de bodem te karakteriseren: 

 Textuurbeschrijving (bepaling op terrein) 

 Zuurtegraad  

 Droogrest 

 Gloeiverlies (Totaal C) 

 Stikstof (Kjeldahl) (Totaal N) 

 Extraheerbaar stikstof (1M KCL) 

 Biobeschikbaar fosfor (P-Olsen) 

 Totaal gehalte aan mineralen en metalen, ontsloten met salpeterzuur(Ca, P, S, Fe en Al 

(bodemdestructie)  

 Oxalaat extraheerbaar ijzer, aluminium en fosfor. 

Voormalige landbouwgronden worden gekenmerkt door hoge gehalten aan nutriënten in de 

toplaag, waarvan voornamelijk P sterk is geaccumuleerd en zeer immobiel is. 

Olsen-P is een maat voor het biobeschikbaar P, dat binnen het huidige groeiseizoen beschikbaar is 

voor de plantengroei. Oxalaat-P is een maat voor het actief P of traag-circulerend P, dat op langere 

termijn kan beschikbaar komen. De metingen van zowel Fe als Al op dit oxalaat-extract zijn 

belangrijk voor de bepaling van de fosfaatverzadigingsgraad. Bovendien krijgen we zo inzicht in de 

mate waarin P gebonden is aan Al (wat relevant is bij verzuring van de bodem) of aan Fe (wat 

relevant is bij vernatting). 

In bodems waar een aanzienlijke fractie van P aan ijzer (Fe) gebonden zit kan in zuurstofarme 

omstandigheden (vb. in de winterperiode bij hoge grondwaterstanden) Fe gereduceerd worden 

van Fe3+ naar Fe2+, wat een lagere bindingscapaciteit voor P heeft. Dit heeft tot gevolg dat extra P 

vrij beschikbaar kan komen in het bodemwater (Lamers et al. 2005). Na vernatting kunnen dus 

ernstige eutrofiëringsverschijnselen optreden. Het is van belang om een goed inzicht te verkrijgen 

in de P die op korte termijn biobeschikbaar is, alsook in de P concentraties die op langere termijn of 

bv. door vernatting kunnen vrijkomen. De diepte van de fosfaatverzadiging hangt sterk samen met 

de omvang van de fosfaatbemesting, het bodemtype en het grondgebruik (diepgeploegd of niet) 
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(Lamers et al. 2005). De biobeschikbaarheid van P hangt bovendien sterk samen met de 

redoxtoestand en dus de (dynamiek in) grondwaterstand op het perceel (Smolders et al. 2006). 

Bodems met veel Fe kunnen dikwijls ook hoge concentraties aan totaal P bevatten, terwijl de 

biobeschikbare concentraties toch laag kunnen zijn (zie Figuur 3). De totale P stock is dus geen 

goede maat voor de P fractie die op korte of langere termijn beschikbaar kan komen, maar geeft 

wel een beeld van de mate van bemesting in het verleden. De meting van totaal P is nuttig om de 

(Fe-S)/P-ratio te berekenen. Deze ratio geeft een idee van het risico op interne eutrofiëring en 

geeft een indruk van de hoeveelheid ijzer die beschikbaar is voor fosfaatbinding. Wanneer deze 

ratio kleiner is dan twee is het risico op fosfaatnalevering bij vernatting groot (Lucassen et al. 2008, 

Boers & Uunk 1990).  

 

 

Figuur 3: In ijzerrijke bodems is een lagere fractie van de totale P-pool biobeschikbaar dan in ijzerarme bodems (De 

Schrijver et al. 2013b). 

2.1.2 Hydrologisch onderzoek 

Installatie van de piëzometers en druksondes 

Aangezien het in dit project voornamelijk gaat om grondwaterafhankelijke vegetatietypes, was het 

nodig om een meer gedetailleerd beeld te krijgen van de waterhuishouding in het gebied.  

Direct bij de aanvang van het project werden piëzometers geplaatst verspreid over het 

projectgebied, zodat meer vlakdekkende hydrologische informatie kon verkregen worden. Er werd 

één raai geplaatst loodrecht op de Mark. De locaties werden gekozen op basis van landschappelijke 

en hydrologische karakteristieken van het gebied. De plaatsing van de peilbuizen gebeurde volgens 
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de methode van Van Daele (2003). De peilbuizen werden uitgerust met automatische druksondes 

die geprogrammeerd werden om twee maal per dag te meten (12/00 en 24u wintertijd). De 

druksondes hebben gedurende een jaar gemeten om een strikte minimum aan bruikbare gegevens 

te hebben inzake grondwaterdynamiek. Dagelijkse automatische metingen hebben het voordeel 

ten opzicht van gebruikelijke tweewekelijkse handmetingen, dat met zekerheid de laagste en 

hoogste peilen gemeten worden. Die laagste en hoogste metingen zijn van cruciaal belang als 

sturende hydrologische standplaatskarakteristieken. In ideale omstandigheden zijn drie tot zeven 

aaneensluitende jaren van metingen noodzakelijk om korte termijnfluctuaties in klimatologische 

omstandigheden mee in rekening te kunnen brengen en uitzonderlijke peilen te kunnen 

uitmiddelen. Na één jaar meten kan gewerkt worden met tot op zekere hoogte betrouwbare 

inschattingen van de noodzakelijke grondwaterdynamische karakteristieken voor de percelen in 

kwestie. Met minder gegevens zal de betrouwbaarheid van het eindresultaat onvoldoende zijn 

waardoor het inschatten van potentiële vegetatieontwikkelingen sterk aan kwaliteit zal inboeten. 

  

Foto 2: Links: Uitlezen van divers. Rechts: Piëzometer in het projectgebied. 

Beschrijving van de grondwaterhuishouding 

Aan de hand van de gemeten peilen in het projectgebied kan een idee verkregen worden van de 

grondwaterdynamische karakteristieken in het gebied: gemiddelde laagste (GLG), gemiddelde 

hoogste (GHG) en de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG), de zogenaamde GXG’s. Door 

vergelijking van deze erg korte tijdreeksen met de langere beschikbare tijdreeksen in de 

referentiegebieden kan het rudimentaire karakter van de nieuwe reeksen kwalitatief worden 

bijgeschaafd. 

Chemische analyses van het grondwater 

Naast inzicht in de stijghoogtefluctuaties van het grondwater is het van belang om te meten wat de 

kwaliteit is van het grondwater. De kwaliteit van het freatische grondwater 

(mineralensamenstelling, aanwezigheid van nutriënten en sulfaatconcentraties) geeft inzicht in de 

kansen voor de te ontwikkelen pimpernelgraslanden en de mogelijke knelpunten die een rol 
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spelen. Goed gebufferd, ijzerrijk grondwater biedt kansen, grondwater waarin veel sulfaat of 

nitraat is opgelost vraagt om aanvullend beheer en een bewuste inrichting van het terrein. Zo kan 

aan alle bodemchemische en hydrologische parameters zijn voldaan, maar wanneer er sprake is 

van langdurig stagnerend sulfaatrijk grondwater in het terrein (bijvoorbeeld door 

vernattingsmaatregelen) is de kans op een goede ontwikkeling van pimpernelgraslanden erg klein. 

Voor alle grondwaterstalen worden minimaal volgende chemische analyses uitgevoerd: 

 pH 

 geleidbaarheid 

 concentraties carbonaat, bicarbonaat, fosfaat, nitraat, nitriet, ammonium, sulfaat, 

chloride, natrium, kalium, calcium, magnesium en ijzer 

 

Effect van oppervlaktewaterpeilen en oppervlaktewaterkwaliteit 

Vooreerst werd in het kader van deze studie het afwateringssyteem van het studiegebied bekeken 

in relatie tot detailtopografie en bodemopbouw. 

Met behulp van WatinaPLUS (INBO) werden transecten bekeken ter hoogte van de raai, zowel in de 

winter- als in de zomerperiode om na te gaan in welke mate de Mark een drainerende werking 

heeft. 

Data met betrekking tot de oppervlaktewaterkwaliteit (fysisch-chemische parameters en 

biologische kwaliteitselementen) werden verkregen via het geoloket van de Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM).  

Ten einde meer inzicht in het fysisch en het geohydrologisch systeem te verkrijgen werd vooral de 

ecologische inventarisatie en visievorming van het stroomgebied van de Mark geraadpleegd (Van 

Hoydonck 2003). 

Overstromingen 

In het kader van het rivierherstelproject van de Mark werd door de Vlaamse Milieumaatschappij 

(VMM) een oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering uitgevoerd voor het stroomgebied van de 

Mark. Overstromingskaarten met een overstomingfrequentie (retourperiode) van T1, T2 en T5 

werden opgevraagd. Er werd nagegaan of eventueel informatie over de duur van inundaties 

beschikbaar was. 

2.2 Scenario-analysen 

2.2.1 Inschatten van ontwikkelingskansen voor schrale graslanden en 
moerasvegetaties 

De kansen voor de ontwikkeling van de doelvegetatietypes wordt ingeschat door een toetsing van 

de actuele standplaatscondities aan de gemiddelde na te streven abiotiek van de doelvegetaties 

alsook van de variabiliteit hierop. 

Deze referentiewaarden van doelvegetaties moeten als een indicatie beschouwd worden. Vaak 

worden referentiewaarden bepaald op basis van de kenmerken van (enkele) referentiegebieden 

die als onverstoord en representatief (qua soorten, structuur en abiotische kenmerken) voor een 
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habitattype worden beschouwd. Daarbij wordt aangenomen dat de bodem- en watertoestand op 

terrein in evenwicht is met de waargenomen vegetatie en fauna. Waarden gemeten in een relatief 

klein aantal gebieden hangen echter altijd af van een specifieke toestand en kunnen niet zonder 

meer in alle gevallen worden toegepast. Toch leveren ze nuttige informatie en zullen eveneens 

worden aangewend in dit project. 

2.2.2 Voorstel voor omvormingsbeheer per perceel of cluster van percelen 

Aan de hand van een overzichtstabel en met behulp van kaarten is voorgesteld hoe via een beheer 

van maaien, uitmijnen en afgraven de noodzakelijke abiotiek kan bekomen worden voor herstel en 

creatie van schrale graslanden en moerasvegetaties. Voor elke herstelmaatregel werd de duur 

berekend om de gewenste abiotiek in relatie tot P te bekomen. 

2.2.3 Uitwerken van verschillende ontwikkelingsscenario’s 

Op basis van de huidige standplaatscondities, ontwikkelingskansen en verschralingstermijnen 

werden 2 scenario’s voor natuurontwikkeling voorgesteld. Voor elk scenario werden per perceel 

meerdere mogelijkheden aangereikt met betrekking tot het te ontwikkelen vegetatietype met 

daaraan gekoppelde (omvormings)beheer. Uit deze mogelijkheden kan een keuze gemaakt worden 

die in overeenstemming zal moeten gebracht worden met de nog vast te leggen hydrologische 

veranderingen door de constructie van de nieuwe meander. 

2.3 Opvolgingsplan 

Er is een opvolgingsschema met betrekking tot de bodemnutriënten opgesteld. Dit schema geeft 

aan welke biotopen gerealiseerd kunnen worden, met welke verschralingsmaatregel en hoelang 

deze maatregel moet worden aangehouden, vooraleer over te stappen op regulier beheer. 

Het beheer dient enkel geëvalueerd te worden voor de percelen, waar inrichtingswerken en/of 

omvormingsbeheer zullen worden uitgevoerd. Percelen waar een regulier beheer kan ingezet 

worden, worden niet meegenomen in het opvolgingsplan en dienen enkel als ijkpunt. 

Op basis van de actuele P-beschikbaarheid van een perceel en de toegekende 

omvormingsmaatregel zijn er strata bepaald. Voor elk stratum wordt een aantal stalen voorgesteld 

alsook een opvolgingsfrequentie. 
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3 Referentiecondities voor de te ontwikkelen vegetatietypen 

3.1 Natuurontwikkeling in relatie tot fosfor (P) 

Zoals reeds eerder vermeld is limitatie van de plantengroei door minstens één essentieel 

voedingselement cruciaal voor de ontwikkeling van soortenrijke natuur (Lucassen et al. 2008). Het 

sturen op limitatie van P blijkt voor meerdere graslandtypes cruciaal te zijn (Fagan et al. 2008; 

Lucassen et al. 2008; Smolders et al. 2006; Wassen et al. 2005, Ceulemans et al. 2013). Recente 

literatuur stelt dat voor de ontwikkeling van soortenrijke vegetaties zowel limitatie van N als P 

noodzakelijk kan zijn (Elser et al. 2007, Harpole et al. 2011, Agren et al. 2012). 

De nutriëntbeschikbaarheid wordt niet enkel bepaald door nutriëntconcentraties in de bodem, 

maar ook door de mobiliteit van nutriënten alsook door de ecofysiologie van plantensoorten 

(mechanismen voor opname van nutriënten). Ook de aanwezigheid van mycorrhiza speelt hierbij 

een rol omdat ze de opname van P faciliteren door een verhoging van oppervlakte/volume 

verhouding (Drouillon 2004). Niet elke plant in een biotoop wordt in zijn groei gelimiteerd door 

hetzelfde nutriënt. Input van nutriënten die de biomassaproductie niet limiteren kunnen wel 

specifieke plantensoorten bevoordelen wat mogelijks een verandering in soortensamenstelling kan 

teweeg brengen (Güsewell et al. 2003, Güsewell 2004). Uit deze informatie kunnen we dus 

voorlopig besluiten dat zowel N als P limiterend kunnen optreden. N en P zouden ook synergetisch 

kunnen werken in hun effect op de soortenrijkdom. 

Verschillende auteurs die N-limitatie aantroffen benadrukken het belang van fosforbeschikbaarheid 

voor de soortenrijkdom en voor bedreigde plantensoorten. Herstel van fosforlimitatie zou meer 

kans hebben om de oorspronkelijke soortenrijkdom te verkrijgen, uiteraard indien andere factoren 

zoals dispersiemoeilijkheden geen beperkende rol spelen. 

3.2 Streefbeeld voor het projectgebied 

Het streefbeeld dat hier in het projectgebied wordt vooropgesteld, is een open meersengebied met 

soortenrijke graslanden en moerasvegetaties. 

Volgende vegetatietypen kunnen deel uitmaken van zo’n complex in het valleigebied : 

 Glanshavergrasland (6510_hu, 6510hus) 

 Grote vossestaartgrasland (6510_hua, RbbVos) 

 Dottergrasland (RbbHc) 

 Zilverschoongrasland (RbbZil) 

 Moerasspirearuigte (RbbHf) 

 Rietmoeras (RbbMr) 

 Grote zeggenvegetaties (RbbMc) 
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3.3 Streefwaarden voor de te ontwikkelen vegetatietypen met betrekking tot 
fosfor (P) 

Elk vegetatietype heeft specifieke standplaatsvereisten. In onderstaande tabel wordt voor elk 

vegetatietype 10-90-percentielwaarden voor biobeschikbaar fosfor (Olsen-P) aangereikt. 

Tabel 1: 10-90-percentielwaarden voor biobeschikbaar fosfor (Olsen-P) voor verschillende vegetatietypes. Voor 

RbbZil is er geen data van referentiepercelen in Vlaanderen beschikbaar. 

Vegetatietype Aantal sites P10 P90 

6510_hu  23 3,55 15,31 

6510_hua 2 15,13 22,42 

6510_hus 14 5,45 9,69 

RbbHc 45 2,71 38,70 

RbbHf 7 4,08 22,35 

RbbMc 8 4,48 66,76 

RbbMr 2 41,42 81,03 

RbbVos 52 7,17 43,59 

 

In Tabel 2 worden de vereisten van de verschillende vegetatietypen meer veralgemeend 

weergegeven voor voedselrijkdom en vocht. 

Tabel 2: Vegetatietypen in functie van gradiënten voor voedselrijkdom (Olsen P) en vocht. 

 

In deze studieopdracht leggen we de focus op percelen die in kader van de vooropgestelde 

natuurdoelen moeten verschraald worden.  

Hierbij beschouwen we: 

 < 15 mg/kg P-Olsen als streefwaarde voor schrale droge en vochtige graslanden; 

 < 25 mg/kg P-Olsen als streefwaarde voor matig voedselrijke graslanden en 

moerasvegetaties. 

Op basis van deze grenswaarden worden de kansen voor de ontwikkeling van het vegetatietype 

ingeschat. 

< 15 15-25 25-40 > 40

Voedselarm Matig voedselrijk Matig -zeer voedselrijk Zeer voedselrijk

Vochtig

Nat

Vochtig-

nat

Glanshavergrasland 

Grote vossenstaartgrasland

Dottergraslanden

Moerasspirearuigte                                

Zilverschoongraslanden

Derivaat- en 

rompgemeenschappen

Rietmoeras                                                                                                   

Grote zeggenvegetaties

Soortenarm                  

Productief

Voedselrijkdom gradiënt (Olsen-P)
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tg
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d

ië
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t

Droog
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Voor andere referentiecondities van de tot doel gestelde vegetatietypes wordt verwezen naar 

bijlage 3. 
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4 Landschapshistoriek, actuele standplaatscondities en potenties 
voor natuurontwikkeling 

4.1 Landschapshistoriek 

De Markvallei was tot 8000 jaar geleden een natuurlijk systeem met water regulerende 

veendepressies. De eerste landbouwactiviteiten in het gebied vonden zo’n 2000 jaar voor onze 

tijdsrekening plaats in een landschap van broekbossen en veenvormende plantengemeenschappen 

in beekvalleien en hoger geleden depressies. Op hogere gronden kwamen eiken-berkenbossen 

voor. Gedurende 3000 jaar ging het voornamelijk om kleinschalige, extensieve landbouw. Op het 

einde van de vroege Middeleeuwen kwamen de landbouwactiviteiten in een stroomversnelling 

terecht door de oprichting van religieuze gemeenschappen in de omgeving. Ten tijde van Ferraris 

(eind 18e eeuw) was nagenoeg het volledige overstromingsgebied van de Mark in cultuur gebracht. 

De Ferrariskaart geeft weer dat in het projectgebied van deze studie de uiterwaarden van de 

meanderende Mark uit weiland bestonden, omzoomd door hagen. In de directe omgeving van de 

weilanden bevonden er zich voornamelijk heidegebieden met vennen (Figuur 4  en Figuur 5). 

  

Figuur 4: projectgebied ten tijde van Ferrarris (1771-1778). 
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Figuur 5: projectgebied ten tijde van Vandermaelen (1848-1854). 

4.2 Regionale grondwatersysteem Markstroomgebied 

In het stroomgebied van de Mark wordt de diepe watervoerende laag gevormd door grove zanden 

van de mariene kalkrijke Formatie van Merksplas. Dit pakket wordt van de dekzanden afgeschermd 

door de slecht doorlatende Formatie van de Kempen. Deze Formatie bestaat in het stroomgebied 

van de Mark uit kleiige en zandige lagen. De kleiige lagen komen aan de top van de Formatie voor. 

Naar onderen toe worden deze eenheden zandiger. Naar het noorden toe wordt de Formatie van 

de Kempen steeds beter doorlatend en kan ze niet meer als een afsluitende laag beschouwd 

worden. Bovenop de Formatie van de Kempen komen zandige Kwartaire aanvullingen voor (Van 

Hoydonck 2003). 
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Figuur 6: Regionale grondwatersysteem van het Markstroomgebied (Everts et al. 2002). 

4.3 Topografie 

De laagst gelegen delen van de percelen zijn terug te vinden langs de Mark. Bekijken we 

verschillende hoogteprofielen loodrecht op de Mark gesitueerd, dan vinden we het grootste 

hoogteverschil terug tussen perceel 14 (11,01 m TAW op de hoogste delen) en perceel 13 gelegen 

langs de Mark (7,74 m TAW).  

 

Figuur 7: Weergave van het digitaal hoogtemodel ter hoogte van het projectgebied. 



 

www.inbo.be INBO.R.2015.10352783 27 

4.4 Bodem 

4.4.1 Bodemtype in de onderzoeksgebieden 

In het onderzoeksgebied komen vijf bodemtypes voor; nat zand, vochtig zand, droog zand, 

landduin en nat zandleem. Op basis van het aanwezige bodemtype werden de percelen 

onderverdeeld in subpercelen (zie Figuur 8). 

 

 

Figuur 8: Bodemtypes van de onderzochte percelen.
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4.4.2 Bodemprofielen 

 

Figuur 9: Overzicht van het bodemprofiel per subperceel. De profielen hebben een lengte van 50 cm. De donkere zones bij foto 7, 9, 10 en 17 zijn schaduwen van de fotograaf. 
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4.4.3 Resultaten chemische analyses 

Onderstaand worden de resultaten van de chemische analyses op de bodemstalen voorgesteld 

door middel van overzichtsfiguren per bodemvariabele en kaarten per bodemvariabele voor de 

diepteklasse 0-10  en 10-20 cm. Kaartmateriaal voor de overige diepteklassen ( 20-30, 30-40 en 40-

50 cm) werd geplaatst in bijlage 1. Achtereenvolgens worden de resultaten voor biobeschikbare P 

concentraties (POlsen), de totale Fe concentraties (Fetotaal), de (Fe-S)/P-ratio, de actuele 

zuurtegraad (pH-H2O) en het percentage koolstof (C) in de bodem getoond. Hier wordt kort de 

relevantie van deze chemische analyses toegelicht. 

 

Olsen-P (Polsen): is een maat voor het biobeschikbaar P, het P dat binnen het huidige groeiseizoen 

beschikbaar is voor biota. 

Totaal Fe: is een maat voor de totale concentraties aan Fe in de bodem. Bodems met veel Fe 

kunnen dikwijls ook hoge concentraties aan totaal P bevatten, terwijl de biobeschikbare P 

concentraties laag kunnen zijn. 

(Fe-S)/P-ratio: het risico op interne eutrofiëring kan nagegaan worden door de bepaling van de (Fe-

S)/Pratio van de bodem (gebaseerd op totale concentraties Fe, S en P). De (Fe-S)/P ratio geeft een 

indruk van de hoeveelheid ijzer die beschikbaar is voor fosfaatbinding. Wanneer deze ratio kleiner 

is dan vijf is het risico op fosfaatnalevering bij vernatting zeer groot (Boers & Uunk 1990). Wanneer 

deze ratio kleiner is dan tien is het risico op fosfaatnalevering bij vernatting groot. Deze ratio wordt 

ook gebruikt in functie van het herstel van open water (Boers & Uunk 1990), o.a. in beleidsregels 

die zijn opgesteld door waterschappen in Nederland (De Schrijver et al. 2013a). 

pH-H2O: de actuele bodemzuurtegraad pH-H2O geeft een actueel beeld van de concentratie aan 

protonen in de bodemoplossing. Wanneer de pH-H2O lager is dan 4.5 bevindt de bodem zich in het 

aluminiumbufferbereik, waar aluminium in oplossing komt en toxisch kan zijn voor diverse 

ecologische groepen. 

Percentage koolstof (C): geeft inzicht in de hoeveelheid organisch materiaal aanwezig in de bodem.  

Percentage stikstof (N): geeft inzicht in de totale hoeveelheid stikstof aanwezig in de bodem, 

voornamelijk gebonden aan organisch materiaal. 
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Biobeschikbaar fosfor (Olsen-P) 

 

Figuur 10: Concentratie aan biobeschikbaar fosfor (Olsen-P) in mg kg
-1

  op verschillende dieptes 

De biobeschikbare concentraties fosfor (Olsen-P) variëren in de bovenste 10 cm tussen 8.58 mg kg-

1 op perceel 10 en 62.13 mg kg-1 op perceel 2. Drie percelen hebben Olsen-P concentraties die 

lager liggen dan 15 mg kg-1, twee percelen hebben een P-Olsen concentratie tussen 15 en 25 mg 

kg-1. In de bodemlaag 10-20 cm hebben vijf percelen een Olsen P-concentratie lager dan 15 mg kg-

1 en hebben zes percelen een Olsen-P concentratie tussen 15 en 25 mg kg -1 (Figuur 11). In de 

diepere bodemlagen worden lagere Olsen-P concentraties teruggevonden met uitzondering van 

de meest noordelijke percelen in het projectgebied. 
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Figuur 11: Ruimtelijke variatie van de concentratie aan biobeschikbaar P (Olsen-P) in mg.kg
-1

 op 0-10 cm diepte 

(boven) en 10-20 cm diepte (onder). 
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Ijzer 

 

Figuur 12: Concentratie aan totaal Fe in mg kg
-1

 op verschillende dieptes.
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Er worden zeer hoge concentraties aan totaal Ijzer aangetroffen in de verschillende bodemlagen. 

Ze variëren in de bovenste 10 cm van de bodem tussen 1612.31 en 83155.64 mg kg-1. Het 

aanwezige bodemtype heeft een duidelijke invloed op de totale Fe-concentratie;  natte 

zandbodems in het projectgebied hebben lagere Fe-concentraties dan natte zandleembodems 

(Figuur 13). Bij de natte zandleembodems nemen de Fe-concentraties over het algemeen toe bij 

toenemende diepte. Bij natte zandbodems geldt het tegenovergestelde.  Fe-concentraties spelen 

een cruciale rol bij de biogeochemie van fosfor in de bodem.  

 

Figuur 13: Verschil in totaal Fe tussen de verschillende bodemtypes. 
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Figuur 14: Ruimtelijke variatie van de concentratie aan totaal Fe in mg kg
-1

 op 0-10 cm diepte (boven) en 10-20 cm 

diepte (onder).  
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(Fe-S)/P-ratio 

 

Figuur 15: (Fe-S)/P ratio op verschillende dieptes. 

Een (Fe-S)/P-ratio >10 geeft aan dat het risico op nalevering van P (interne eutrofiëring) bij hoge 

grondwaterstanden wellicht onbestaande is. In de bodemlaag van 0-10 cm voldoen tien percelen 

niet aan dit criteria. Bij toenemende diepte daalt het risico op interne eutrofiëring voor Fe-rijke 

natte zandleembodems.  Vanaf een diepte van 30 cm hebben al deze bodems een (Fe-S)/P-ratio 

>10. Natte en Fe-armere zandbodems blijven echter nog steeds gevoelig voor interne eutrofiëring 

bij toenemende diepte; vijf percelen hebben op een diepte van 40-50 cm nog steeds een (Fe-S)/P-

ratio <10 (Figuur 16).   
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Figuur 16: Ruimtelijke variatie van de (Fe-S)/P ratio op 0-10 cm diepte (boven) en 10-20 cm diepte (onder).  
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Zuurtegraad (pH-H2O) 

 

Figuur 17: De bodemzuurtegraad (pH-H2O) op verschillende dieptes. 

Voor de meeste percelen liggen de pH-H2O waarden allemaal in het 

kationenuitwisselingsbufferbereik (pH-H20, 4.5-6). Voor enkele percelen zijn waarden tussen 4 - 

4.5 genoteerd. De pH-H2O waarden variëren van 4.32 tot 7.16 over alle percelen en dieptelagen 

heen (Figuur 18). 
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Figuur 18: Ruimtelijke variatie van de bodemzuurtegraad (pH-H2O) op 0-10 cm diepte (boven) en 10-20 cm diepte 

(onder). 
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Koolstof 

 

Figuur 19: Het percentage koolstof (C) op verschillende dieptes. 

De toplaag van 0-10cm bevat voornamelijk koolstofpercentages (C) hoger dan 3%. De meeste 

bodemprofielen vertonen een daling in percentage (C) tot een diepte van 20-30 cm. Bij grotere 

dieptes is er zowel toename als afname van het percentage C mogelijk. Percelen 2, 4,6, 8 en 16 

hebben het hoogste percentage C op een diepte van 40-50cm. Perceel 10 heeft over het gehele 

bodemprofiel opvallend hoge C-percentages  (tot > 30%) in verhouding tot de andere percelen. 

Het percentage C is direct gelinkt aan het gehalte organisch materiaal in de bodem, wat een 

belangrijke rol speelt in de buffercapaciteit van de bodem. 
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Figuur 20: Ruimtelijke variatie van het percentage koolstof (C) op 0-10 cm diepte (boven) en 10-20 cm diepte 

(onder). 
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4.5 Oppervlaktewater 

4.5.1 Waterlopennetwerk 

De Mark en zijbeken zijn typische laaglandbeken. Van nature wordt dit systeem voornamelijk door 

regenwater gevoed. De bovenlopen liggen gemiddeld 2m in het dekzandpakket en zijn uitgediept 

ten behoeve van betere drainage. Op verschillende plaatsen zelfs tot op het kleisubstraat. De 

bovenlopen oefenen voornamelijk een drainerende functie uit (Van Hoydonck 2003). 

 

Figuur 21: Weergave van de hydrografische situatie in de omgeving van het studiegebied. 

 

4.5.2 Oppervlaktewaterkwantiteit 

Momenteel komen nauwelijks overstromingen voor in het projectgebied. In 2002 werd door Gedas 

NV een oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering uitgevoerd van het stroomgebied van de Mark. 

Voor de achtergrond en totstandkoming hiervan wordt verwezen naar Gedas, 2002. 3 jaar geleden 

werd een update gemaakt van het model. Met behulp van dit model heeft de VMM in kader van 

deze studie 3 simulaties uitgevoerd. Bij een retourperiode (terugkeerperiode) van T1, T2 en T5 

werden overstromingshoogtes berekend in het projectgebied. Het resultaat hiervan wordt 

weergegeven op Figuur 22 en Figuur 23. Over de duur van de inundaties kon geen uitspraak 

worden gedaan. 
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Figuur 22: Gemodelleerde overstromingen bij een retourtijd van 1 jaar (T1, boven) en een retourperiode van 2 jaar 

(T2, onder). 
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Figuur 23: Gemodelleerde overstroming bij een retourperiode van 5 jaar (T5). 

 

4.5.3 Oppervlaktewaterkwaliteit 

De kwaliteit van het oppervlaktewater en de sedimentvracht zijn cruciale factoren voor het 

bepalen van de potenties van verschillende vegetatietypes. Een hoge nutriënteninput via 

oppervlaktewater en/of sediment (bijvoorbeeld bij overstroming) kan de inspanningen van 

verschralingsbeheer volledig teniet doen. De invloed van minder kwalitatief overstromingswater zal 

tevens afhankelijk zijn van factoren zoals grondwaterstand, afwatering en bufferende capaciteit 

van de bodem. Hoge grondwaterstanden en een vlotte afwatering zullen de infiltratie van 

nutriëntenrijk overstromingswater tot een minimum herleiden. Hoge gehaltes organische stof 

zullen dan weer een positieve invloed hebben op de pH-bufferende capaciteit van de bodem.  

Artikel 60. van het decreet Integraal Waterbeleid schrijft voor dat de oppervlaktewaterlichamen 

opgedeeld worden in de categorieën rivier, meer en overgangswater en per categorie verder 

ingedeeld worden in typen. Daarnaast werd overeenkomstig bijlage V van de kaderrichtlijn Water 

(KRW) voor de beoordeling van de ecologische toestand een kader met vijf kwaliteitsklassen 

opgelegd. De waarde tussen goede en matige toestand, de milieukwaliteitsnorm, is opgenomen in 

het Besluit Milieukwaliteitsnormen. De verdere indeling in vijf klassen (zeer goed, goed, matig, 

ontoereikend, slecht) werd uitgewerkt per categorie voor het stroomgebied van de Maas (CIW 

2010). Om een inschatting te kunnen maken van de potentiële nutriënteninput via 

oppervlaktewater in het studiegebied werden de gegevens van nabijgelegen VMM-meetpunten 

bekeken. Omdat er een grote seizoenale variatie bestaat in microbiële activiteit werd er een 

In de huidige situatie is het studiegebied weinig gevoelig voor overstromingen. Enkel een 
beperkte, smalle zone langsheen de oever is gevoelig voor overstromingen die kunnen oplopen tot 
1m boven maaiveld bij een retourperiode van 5 jaar. In de modellen werd een geen rekening 
gehouden met afgravingen.  
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onderscheid gemaakt tussen zomerperiode (maart t.e.m. augustus) en winterperiode (september 

t.e.m februari). Van de nutriëntenaanvoer via het sediment kon geen inschatting gemaakt 

worden. 

In totaal werden gegevens van vier verschillende VMM-meetpunten bekeken over een periode van 

9 jaar (2006-2014). Het meest dichtstbijzijnde, stroomopwaarts gelegen meetpunt van de Mark dat 

uitvoerig werd bemonsterd bevindt zich 4km van het studiegebied (meetpunt 72500). Aangezien 

dit punt relatief ver verwijderd ligt van het studiegebied werden ook twee meetpunten op kleinere 

waterlopen (Gerrevenloop en Witvenloop) bekeken. Deze kleinere waterlopen zijn gelegen tussen 

meetpunt 72500 en het studiegebied en monden uit in de Mark. Het vierde meetpunt ligt ook op 

de Mark maar is niet uitvoerig bemonsterd (1 meting, slechts enkele parameters). Een overzicht 

van de meetpunten is terug te vinden in Figuur 24 en Tabel 3. Het gemiddelde per seizoen van de 

fysico-chemische variabelen (Tabel 4) werd per categorie vergeleken met de referentiewaarden uit 

het stroomgebiedbeheerplan voor de Maas (CIM, 2010) (Bijlagetabel 14). 
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Tabel 3: Overzicht van de VMM-meetpunten voor oppervlaktewaterkwaliteit. 

Waterloop Categorie VMM-meetpunt Afstand tot projectgebied 

Mark grote beek Kempen 72500 ± 4 km 

Mark grote beek Kempen 72400 ± 1 km 

Gerrevenloop kleine beek Kempen 79400 ± 2 km 

Witvenloop kleine beek Kempen 79200 ± 0,6 km 

 

 

Figuur 24 : Ruimtelijk overzicht van de VMM-meetpunten die in beschouwing werden genomen (bron: geoloket 

waterkwaliteit VMM).  
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Tabel 4: Overzicht van de fysico-chemische variabelen (VMM-meetpunten) beoordeeld aan de hand van referentiewaarden uit het stroomgebiedbeheerplan voor de Maas. De hoge 

nutriëntenconcentraties (P-totaal, N-totaal, o-PO4) en de slechte kwaliteit van de Gerrevenloop vallen op. Voor ammonium (NH4
+
) werden geen referentiewaarden teruggevonden. 

      T pH O2 
O2 
verzadigd EC 20 Cl

-
 CZV KjN NH4

+
 NO3

-
 NO2

-
 Ptot oPO4 ZS Ntot 

Waterloop Meetpunt VMM Datum °C - mg/L % µS/cm mg/L mgO2/L mgN/L mgN/L mgN/L mgN/L mgP/L mgP/L mg/L mgN/L 

Mark 72500 winter (1-3) 2010-2011 4,87 6,93 9,90 76,67 431,00 37,67 39,33 2,80 1,20 5,80 0,12 0,29 0,20 9,67 
 

Mark 72500 zomer (4-8) 2011 16,22 7,36 5,98 60,00 443,60 37,20 25,80 2,20 0,79 2,58 0,11 0,29 0,21 9,00 
 

Mark 72500 winter (9-12) 2011-2012 12,13 7,25 6,53 59,50 382,00 35,00 35,25 2,20 0,83 2,80 0,16 0,67 0,20 16,60 
 

Mark 72500 winter (1-3) 2013-2014 7,67 7,23 8,77 73,00 454,33 52,00 48,00 1,43 0,96 6,80 0,08 0,28 0,16 12,00 8,30 

Mark 72500 zomer (4-8) 2014 15,86 7,32 5,08 50,60 474,40 41,33 29,67 1,38 0,69 2,12 0,13 0,39 0,20 8,67 3,63 

Mark 72500 winter (9-12) 2014-2015 12,55 7,30 6,88 63,25 421,00 31,00 57,00 1,89 0,25 4,65 0,12 0,61 0,24 11,80 6,65 

Mark 72400 29/08/2014 18,80 7,10 7,60 83,00 360,00  74,00       20  

Gerrevenloop 79400 zomer (6-8) 2006 17,00 7,00 6,27 65,00 733,67    2,60 17,20 0,26 4,74 2,76 38,13  

Gerrevenloop 79400 winter (9-3) 2006-2007 10,89 6,86 7,13 63,86 563,29 
   

3,50 18,49 0,39 2,30 1,75 32,68 
 

Gerrevenloop 79400 zomer (4-8) 2007 15,18 7,02 7,26 72,00 546,00 
   

3,05 18,30 0,51 8,08 2,10 38,43 
 

Gerrevenloop 79400 winter (9-12) 2007-2008 12,00 6,78 5,78 53,25 517,50 
   

0,76 17,78 0,44 3,07 1,48 69,95 
 

Witvenloop 79200 zomer (7-8) 2006 18,80 6,75 5,10 55,00 551,00 
   

1,67 5,43 0,30 0,13 < 0,07 9,15 
 

Witvenloop 79200 winter (9-3) 2006-2007 10,80 6,59 5,90 52,00 438,29 
   

0,98 10,19 0,10 0,29 0,17 17,70 
 

Witvenloop 79200 zomer (4-8) 2007 15,44 6,78 8,35 85,75 434,80 
   

0,80 4,53 0,05 0,22 0,13 23,00 
 

Witvenloop 79200 winter (9-12) 2007-2008 10,80 6,75 7,68 68,75 452,00 
   

0,43 6,73 0,06 0,25 0,18 42,90 
 

Witvenloop 79200 20/10/2010 9,90 6,80 3,3 29,00 420,00           

                  

goed tot zeer 
goed  

matig ontoereikend slecht               
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De hoge nutriëntenconcentraties in de Mark, Gerrevenloop en Witvenloop impliceren dat er een 

input van nutriënten zal zijn bij overstroming van het studiegebied. Deze nutriënten zijn 

voornamelijk afkomstig van huishoudelijke afvalwaterlozing en instroom van nutriëntenrijk run-off 

water van landbouwgronden. Op de meeste plaatsen worden de nutriënten wel verdund door de 

instroom van nutriëntenarm maar mineraalrijk water (Van Hoydonk 2003). 

De gemiddelde waarden voor elektrische conductiviteit bedragen zowel voor de Mark als de 

kleinere waterlopen meer dan 300 μS/cm wat kan wijzen op een input van ionenrijk kwelwater of 

op lozingen van nutriëntenrijk afvalwater. 

Het chemisch zuurstofverbuik (CZV) geeft het gewicht aan zuurstofgas weer dat verbruikt wordt om 

het oxideerbaar materiaal af te breken. Tijdens verschillende meetseizoenen op de Mark is het CZV 

matig tot ontoereikend. Een zuurstoftekort wordt veroorzaakt door een hoge stikstof- en 

fosfaatbelasting vanuit de landbouw of door lozing van afvalwater. Wanneer dit enkel in de zomer 

wordt waargenomen kan dit te wijten zijn aan een toename van microbiële activiteit in het water 

bij aanwezigheid van stikstof- en fosfaatbelasting. Hoewel er in de Mark een daling is van de 

zuurstofconcentratie in de zomerperiode is het CZV hoger in de winterperiode. Bij overstromingen 

zal er een toevoer zijn van nutriënten in de overstroomde percelen via het oppervlaktewater. 

Overstromingen met een slechte water- en/of sedimentkwaliteit kunnen de 

verschralingsinspanning teniet doen. Enerzijds is er nutriëntenaanvoer via sediment mogelijk, 

anderzijds kan er een sterke invloed zijn van het overstromingswater in het studiegebied door een 

beperkte waterverzadiging van de bodem in alle seizoenen. Specifiek de doelsoort Grote pimpernel 

is gevoelig voor fosforbeschikbaarheid (Gowing et al., 2002). Onderzoek van Beumer (2008) toont 

aan het voorkomen van waardevolle soorten mogelijk is met overstromingen met water van matige 

kwaliteit op voorwaarde dat grondwaterstanden en de pH bufferende capaciteit (hoge organische 

stof gehalte) hoog zijn. 

4.6 Grondwater 

Om na te gaan welke potentiële vegetatietypes gerealiseerd kunnen worden is het belangrijk om 

ook de chemische samenstelling (kwaliteit) en de standen van het grondwater (kwantiteit) in het 

projectgebied te onderzoeken. Voor kwelbeïnvloede terreinen is grondwater de dominante factor 

en zullen bodemcondities een minder belangrijke rol spelen. Terreinen waar de grondwaterstand 

aanzienlijk kan wegzakken in het zomerhalfjaar zullen dan weer afhankelijker zijn van de 

biochemische bodemcondities. In overstromingsgevoelige gebieden kunnen grondwaterverzadigde 

bodems een belangrijke factor zijn in het beperken van de nutriënteninstroom vanuit het 

oppervlaktewater. Anderzijds is voor verschillende vegetatietypes belangrijk om een goede 

waterdrainage te hebben in het groeiseizoen om verdrinkingsstress te voorkomen. 

4.6.1 Grondwaterkwantiteit 

 Aan de hand van de gemeten peilen in het projectgebied kan een idee verkregen worden van de 

grondwaterdynamische karakteristieken of GXG’s. Hierbij wordt er gekeken naar de gemiddelde 

laagste grondwaterstand (GLG), de gemiddelde hoogste (GHG) en de gemiddelde 

voorjaarsgrondwaterstand (GVG). Deze grondwaterkarakteristieken kunnen dan getoetst worden 

aan referentiepercelen (Standplaatsonderzoek INBO, ).  

Van juli 2014 tot augustus 2015 werden op tien peilpunten dagelijks de grondwaterstanden 

gemeten aan de hand van automatische dataloggers (Figuur 26). Een ruimtelijk overzicht van deze 
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peilpunten is terug te vinden op Figuur 7. Peilbuizen MARP217 tot en met MARP220 vormen een 

raai loodrecht op de Mark (Figuur 25). De GXG’s van de peilbuizen zijn terug te vinden in Tabel 5, 

de GXG’s van de referentiegebieden in bijlage 2. Tabel 7 geeft per periode weer hoeveel dagen het 

water boven maaiveld stond. 

 

Tabel 5: GXG’s van de peilbuizen. 

Peilbuis GHG GLG GVG 

MARP215 -0,06 -1,11 -0,41 

MARP216 0,03 -1,10 -0,26 

MARP217 -0,40 -1,13 -0,78 

MARP218 -0,26 -1,11 -0,61 

MARP219 -0,09 -0,89 -0,32 

MARP220 0,02 -0,91 -0,27 

MARP221 -0,14 -1,36 -0,32 

MARP222 0,04 -0,55 -0,18 

MARP223 -0,15 -1,23 -0,44 

MARP224 0,14 -0,57 -0,07 

 

Tabel 6: GXG's van de referentiepercelen. 

Vegetatietype GHG p10 GHG p90 GLG p10 GLG p90 GVG p10 GVG p90 Aantal referenties 

6510_hu -0,68 -0,16 -1,75 -0,84 -0,91 -0,24 7 

6510_hus -0,24 -0,24 -1,26 -0,83 -0,43 -0,31 2 

6510_hua -0,13 -0,13 -0,91 -0,91 -0,32 -0,32 1 

91E0_eutr -0,24 0,00 -0,92 -0,03 -0,36 0,00 19 

91E0_veb -0,32 -0,02 -1,03 -0,17 -0,35 -0,03 16 

RbbHc -0,08 0,00 -0,79 -0,10 -0,19 0,00 64 

RbbHf -0,14 0,00 -0,83 -0,12 -0,23 -0,01 22 

RbbMc -0,06 0,00 -0,70 -0,07 -0,12 0,00 28 

RbbMr -0,10 0,00 -0,75 -0,02 -0,29 0,00 15 

RbbVos -0,38 -0,01 -1,37 -0,62 -0,46 -0,09 34 

RbbZil 0,00 0,00 -0,33 -0,33 -0,01 -0,01 1 
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Tabel 7: Overzicht van het aantal dagen waarop het grondwaterpeil zich boven maaiveld bevond (winter: 

november-maart, zomer: april-oktober). Het maximaal aantal opeenvolgende dagen boven maaiveld wordt 

weergeven in de kolom “Max W” en “Max Z” voor respectievelijk winter en zomer. 

 

 

 

Peilbuis Aantal dagen Winter Zomer Max W. Max Z. 

MARP215 0 - - - - 

MARP216 9 9 0 2 0 

MARP217 0 - - - - 

MARP218 0 - - - - 

MARP219 0 - - - - 

MARP220 7 7 0 1 0 

MARP221 0 - - - - 

MARP222 39 39 0 36 - 

MARP223 0 - - - - 

MARP224 152 127 25 99 13 
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Figuur 25: Transect loodrecht op de Mark (MARP217-MARP220) in zomer, winter en voorjaarsperiode. De Mark is 

gelegen langs MARP217. 
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Uit bovenstaande figuren zijn hogere grondwaterstanden waar te nemen in de winterperiode. 

Zowel in de winter- als in de zomerperiode heeft de Mark een drainerende werking. De 

grondwaterspiegel daalt geleidelijk naar de Mark (MARP217) toe. 

 

Indien men percelen wenst af te graven voor een hydrologische herstelmaatregel of 

nutriëntenreductie moet er rekening gehouden worden met het effect van de fluctuatie van de 

freatische grondwatertafel (en de eraan gebonden wijziging in de redoxcondities) op de 

beschikbaarheid van nutriënten. In kalkarme gronden wordt een aanzienlijk deel van het minerale 

fosfor gebonden of geresorbeerd door aluminium en ijzer(hydr)oxiden. Onder natte, zuurstofarme 

condities wordt ijzer in de bodem gereduceerd, en neemt de oplosbaarheid van de 

ijzer(hydr)oxiden toe. Fosfor dat aan de ijzer (hydr)oxiden gebonden was, kan dan in de waterlaag 

terecht komen. Bij een verhoging van de grondwaterstand kan de beschikbaarheid van P hierdoor 

sterk toenemen (o.a. Smolders et al. 2006). Of een significante toename van P-beschikbaarheid 

effectief zal gebeuren, hangt sterk af van de lokale omstandigheden, en voornamelijk van de 

dynamiek van het water in het systeem (stagnant systeem versus doorstroomsysteem), het 

eventuele droogvallen van het systeem tijdens de zomermaanden, en de chemische samenstelling 

van het water. 
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Figuur 26: Dynamiek stijghoogten t.o.v. het maaiveld in het projectgebied. 
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4.6.2 Grondwaterkwaliteit 

Naast inzicht in de stijghoogte en (seizoenale) schommelingen van het grondwater is het belangrijk 

om de grondwaterkwaliteit te kennen. Verschillende factoren van het freatische grondwater 

(buffering, nutriënten- en sulfaat concentraties) kunnen een inzicht geven in de potentiële 

ontwikkelingsmogelijkheden van verschillende vegetatietypes. Goed gebufferd, ijzerrijk grondwater 

biedt kansen, grondwater waarin veel sulfaat of nitraat is opgelost vraagt om aanvullend beheer 

(zoals maaien, …) en een bewuste inrichting van het terrein. Zo kan aan alle bodemchemische en 

hydrologische parameters zijn voldaan, maar wanneer er sprake is van langdurig stagnerend 

sulfaatrijk grondwater in het terrein (bijvoorbeeld door vernattingsmaatregelen) is de kans op een 

goede ontwikkeling van schrale graslanden erg klein. In natte gebieden kan sulfaat reageren met 

het organische materiaal dat gevormd wordt uit dode plantenresten. Het sulfaat wordt dan 

gereduceerd tot sulfide. Sulfide reageert weer met ijzerverbindingen (o.a. ijzer(hydr)oxiden) 

waarbij ijzersulfide (FeS) en pyriet (FeS2) wordt gevormd. Fosfaat dat eerder aan ijzer was 

gebonden, komt hierbij vrij. Wanneer alle ijzer in de bodem is vastgelegd als ijzersulfide kan er ook 

giftig sulfide ophopen in de onderwaterbodem. Slechts weinig water- en moerasplanten zijn hier 

tegen bestand. Daarnaast stimuleert een toename van de sulfaatconcentratie de anaërobe afbraak 

van organisch materiaal, doordat het als alternatieve elektronenacceptor voor zuurstof optreedt. 

Indien dit soort alternatieve elektronenacceptoren afwezig zijn, verloopt de anaërobe afbraak van 

organisch materiaal slecht (Smolders et al. 2006).  

Vooreerst werd er een kwaliteitscontrole uitgevoerd op de chemische analyses om labofouten na 

te gaan. Hierbij werden de gemeten en berekende elektrische conductiviteit met elkaar vergeleken 

(tolerantieverschil van 15%). Verder werd de ionenbalans bekeken (tolerantieverschil van 10%). De 

resultaten zijn terug te vinden in Bijlagetabel 1. Voor meetpunten MARP215, MARP220, MARP221 

en MARP223 werd er niet voldaan aan de kwaliteitscontroles maar bij verdere controle bleken de 

resultaten correct. Hierdoor werden deze punten mee opgenomen in het rapport.  Figuur 27 t.e.m. 

Figuur 31 geven een ruimtelijk overzicht van de verschillende parameters.  
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Figuur 27: Ruimtelijke variatie van de conductiviteit (boven) en pH (onder) in het ondiepe grondwater. 
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Figuur 28: Ruimtelijke variatie van de PO4 (boven) en SO4 (onder) in het ondiepe grondwater. 
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Figuur 29: Ruimtelijke variatie van NH4 (boven) en N03 (onder) in het ondiepe grondwater. 
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Figuur 30: Ruimtelijke variatie van NO2 (boven) en HCO3 (onder) in het ondiepe grondwater. 
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Figuur 31: Ruimtelijke variatie van de Ca (boven) en Fe (onder) in het ondiepe grondwater. 
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In bovenstaande figuren kan vooral worden waargenomen dat in zones met zandigere bodems 

lagere carbonaatconcentraties en lagere ijzerconcentraties in het grondwater worden 

aangetroffen. Het grondwater heeft op deze punten ook een lagere pH. Deze meetpunten zijn ook 

hoger gelegen, verder van de Mark. Er is dus een effect van textuur en topografie. De 

fosfaatgehaltes lagen bij alle meetpunten onder het detectieniveau. 

 

 

Figuur 32: EGV-ER diagram van alle gemeten stalen. De gemeten referentiepunten zijn At (atmoclien, regenwater), 

Li (lithoclien, grondwater/diepe aquifer) en Th (thalassoclien/zeewater). IR staat voor ionenratio; de verhouding van 

het calcium en chloride aandeel in de ionensom. EGV is de gemeten conductiviteit in het labo. 

In de classificatie volgens Stuyfzand worden de meeste stalen geplaatst tussen atmoclien en 

lithoclien water. MARP217 en MARP218 hebben een duidelijke grondwatersamenstelling 

(lithoclien), MARP216 en MARP222 hebben een duidelijke regenwatersamenstelling (atmoclien). 
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Figuur 33: De Stiffdiagrammen geven de anion- en kationconcentraties weer in meq. L
-1

.  Aan de hand van deze 

diagrammen kunnen de waterstalen worden ingedeeld in verschillende types.  

Op basis van de Stiffdiagrammen kan aan MARP217 en MARP218 een gemengd kwelprofiel 

toegekend worden. MARP215, MARP216, MARP221 en MARP222 hebben een infiltratieprofiel, 

MARP219 en MARP224 een gemend infiltratieprofiel. 
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Figuur 34: Maucha-diagrammen op basis van de  hydrochemische kenmerken van de verschillende ondiepe 

piëzometers. 

Op basis van de Maucha-diagrammen kan aan MARP217 en MARP218 een gemengd lithoclien 

profiel toegekend worden. MARP219 heeft een gemengd lithoclien-atmoclien profiel, MARP215, 

MARP216, MARP221, MARP222 en MARP224 hebben een gemengd atmoclien profiel. 

 

4.6.3 potentie van vegetatietypes in functie van oppervlaktewaterberging 

In de studie van De Nocker et.al. uit 2007 (deels gebaseerd op Runhaar et.al., 2004) werd de 

combineerbaarheid van verschillende natuurtypes met waterberging onderzocht. Hierbij werd er 

rekening gehouden met de periode, frequentie, duur en diepte van de waterberging. Aan de hand 

van deze gegevens werden twee kennistabellen opgesteld: 

- combineerbaarheid van natuurtypes met waterberging 

- potenties van natuurtypes in functie van de waterberging 

 

De kennistabel die de combineerbaarheid weergeeft tussen waterberging en natuurtype gaat ervan 

uit dat het betreffende natuurtype reeds aanwezig is. Er kunnen vier scores toegekend worden aan 

een combinatie: “niet combineerbaar”, “slecht combineerbaar”, “matig combineerbaar” en “goed 

combineerbaar”. De kennistabel voor potentie van natuurtypes bij waterberging geeft weer welke 

natuurtypes mogelijk kunnen ontwikkelen op basis van het type waterberging. Er kunnen vier 
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scores toegekend worden: “geen potentie”, “beperkte potentie”, “goede potentie” en “optimale 

situatie”.  

Een bijkomende tabel werd opgesteld die rekening houdt met de kwaliteit van het 

oppervlaktewater. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen nutriëntenarm gebufferd en 

nutriëntenrijk gebufferd water. Er kunnen drie scores toegekend worden aan de natuurtypes: “kan 

optimaal voorkomen”, “tolerant” en “niet tolerant”. Voor de bostypes worden de scores uitgedrukt 

in gevoeligheid voor aanrijking: “niet gevoelig”, “matig gevoelig” en “zeer gevoelig”. Er wordt 

echter geen rekening gehouden met andere parameters zoals bodemconditie, 

grondwatermodellen, migratie- en kolonisatiemogelijkheden. Om een situatie goed in te kunnen 

schatten is het dus aangewezen om bijkomstige gegevens te raadplegen.  

Op basis van de nabijgelegen VMM-meetpunten kan de oppervlaktewaterkwaliteit van de Mark 

onder de categorie “nutriëntenrijk gebufferd water” worden geplaatst.  De te onderzoeken 

habitattypes werden gekoppeld aan de natuurtypes uit De Nocker et.al. Vervolgens werd de 

overtromingsgevoeligheid voor eutroof water opgezocht in de kennistabel. Deze worden 

weergegeven in Tabel 8. Voor de habitattypes die niet of weinig gevoelig zijn voor eutroof 

oppervlaktewater werden vervolgens de ontwikkelingsmogelijkheden opgezocht in de kennistabel 

“potenties van habitattypes in functie van de waterberging” (Tabel 9).  
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Tabel 8: Gevoeligheid van habitattypen voor eutroof oppervlaktewater (naar De Nocker et. al., 2007) 

Habitattype Omschrijving Score 

91E0_veb Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos   

91E0_eutr Eutroof elzenbroekbos   

    
 

niet gevoelig matig gevoelig zeer gevoelig 

      Habitattype Omschrijving Score 

rbbhf Moerasspirearuigte met graslandkenmerken    

rbbzil Zilverschoonverbond   

6510_hua/ rbbVos Verbond van grote vossenstaart   

rbbhc Dotterbloemgrasland   

6510_hu Glanshaververbond   

rbbmc Grote zeggenvegetatie   

rbbmr Rietmoerassen   

    
 

kan optimaal 
voorkomen 

tolerant niet tolerant 
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Tabel 9: Kennistabel potenties van habitattypes in functie van waterberging (De Nocker et. al. 2007).  

Periode Frequentie 
Duur 
(dagen) 

Diepte RbbZil 
6510hua
& 
RbbVos 

RbbMc RbbMr RbbHf 

Winter Frequent < 14  < 20 cm      

      20-50 cm      

      > 50 cm      
    > 14  < 20 cm      

      20-50 cm      

      > 50 cm      
  Regelmatig < 14  < 20 cm      

      20-50 cm      
      > 50 cm      

    > 14  < 20 cm      

      20-50 cm      
      > 50 cm      

  Onregelmatig < 14  < 20 cm      

      20-50 cm      
      > 50 cm      

    > 14  < 20 cm      

      20-50 cm      
      > 50 cm      

  Weinig < 14  < 20 cm      
      20-50 cm      

      > 50 cm      

    > 14  < 20 cm      
      20-50 cm      

      > 50 cm      

Zomer Frequent < 14  < 20 cm      
      20-50 cm      

      > 50 cm      

    > 14  < 20 cm      
      20-50 cm      

      > 50 cm      
  Regelmatig < 14  < 20 cm      

      20-50 cm      

      > 50 cm      
    > 14  < 20 cm      

      20-50 cm      

      > 50 cm      
  Onregelmatig < 14  < 20 cm      

      20-50 cm      

      > 50 cm      
    > 14  < 20 cm      

      20-50 cm      
      > 50 cm      

  Weinig < 14  < 20 cm      

      20-50 cm      
      > 50 cm      

    > 14  < 20 cm      

      20-50 cm      
      > 50 cm      

         geen 
potentie 

beperkte 
potentie 

goede 
potentie 

optimale 
situatie 
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5 Verschraling van nutriëntenrijke bodems 

Wanneer van een sterk bemeste situatie wordt vertrokken zijn vaak ingrijpende maatregelen nodig om 

naar een nutriëntenarm systeem terug te keren. Via bv. het ontgronden van de bovenste bodemlaag is 

het mogelijk om op korte termijn de gewenste abiotische situatie te bereiken. Maaien en uitmijnen kan 

dan weer gezien worden als een vorm van natuurontwikkeling over langere termijn. 

5.1 Ontgronden 

De laatste jaren wordt steeds vaker overgegaan tot ontgronden om een snelle verschraling te realiseren. 

Hierbij wordt de nutriëntenrijke bodemlaag tot soms wel meer dan 50 cm diepte afgevoerd. Ontgronden 

blijkt inderdaad een effectieve maatregel te zijn voor de afvoer van P gezien het tot een sterke afname 

van de bodemnutriëntenstock leidt (Frouz et al. 2009, Klooker et al. 1999, Verhagen et al. 2001). Het is 

echter belangrijk dat de diepte van ontgronden beslist wordt op basis van metingen, de ploegvoor 

verwijderen blijkt vaak onvoldoende gezien P in P-verzadigde bodems ook dieper verhoogde 

concentraties kan vertonen. Deze drastische ingreep heeft echter ook nadelen: het weghalen van de 

bovenste bodemlaag veroorzaakt ook de verwijdering van het merendeel van het bodemorganisch 

materiaal, wat betekent dat (een deel van) het zuurbufferend vermogen van de bodem vermindert. 

Verder wordt bij ontgronden (een deel van) de bodembiota en de zaadbank verwijderd. De zeer hoge 

kostprijs is eveneens een nadeel. Deze maatregel kan echter goedkoper worden uitgevoerd als bv. de 

grond gebruikt kan worden bij de aanleg van dijken of andere toepassingen (zo’n 15000 à 25000€/ha). 

Hierbij moeten we wel de nuance maken dat na ontgronden de vegetatie ook blijvend beheerd moet 

worden door maaibeheer. De kost die hiermee gepaard gaat is doorsnee wel lager dan een maaibeheer 

met als doel de bodem te verschralen, omdat bij deze laatste maatregel meerdere maaisneden 

noodzakelijk zijn terwijl bij een onderhoudsbeheer de vegetatie meestal slechts één of maximaal 

tweemaal gemaaid wordt.  

Het is echter niet in alle gevallen mogelijk om te ontgronden tot de gewenste diepte door het ontstaan 

van een ‘badkuip’ waarin het regenwater blijft staan. Ook de aanwezigheid van erfgoedwaarden kunnen 

conflicteren met deze maatregel. In de depressie van de Moervaart zorgt de aanwezigheid van 

paleogeulen er bijvoorbeeld voor dat in bepaalde zones ontgronden onmogelijk is. Daarenboven is het 

gewenste resultaat na ontgronden niet gegarandeerd gezien de herkolonisatie van doelplantensoorten 

vaak moeizaam verloopt zonder introductie. 

Met een oppervlakkige ontgronding, of plaggen, wordt bedoeld dat minder dan 10 cm van de toplaag 

afgevoerd wordt. Met deze maatregel wordt een deel van de nutriënten en een belangrijke hoeveelheid 

bodemorganisch materiaal verwijderd. Op landbouwbodems waarop kerende grondbewerkingen werden 

toegepast, zitten de verhoogde nutriëntenconcentraties echter minstens tot op 30 cm diepte. Hierdoor is 

plaggen meestal niet geschikt voor het herstel van de abiotiek op voormalige landbouwbodems.  

5.2 Maaien en afvoer van maaisel  

Het maaien van graslanden wordt al honderden jaren uitgevoerd om het hooi te gebruiken als 

wintervoeding voor vee. Tegenwoordig wordt maaibeheer in de natuursector toegepast om bloem- en 

soortenrijke vegetaties te creëren en te behouden. Maaien en afvoeren in bestaande natuurgebieden 

voert nutriënten af, houdt de vegetatie open en zorgt zo voor een verhoogde soortenrijkdom in 

graslanden. Maaibeheer kan ook worden ingezet om natuurontwikkeling te realiseren op voormalige 

landbouwgronden. Een bemest grasland dat meermaals gemaaid wordt, kan jaarlijks meer dan 15 ton 

biomassa produceren. De biomassaproductie zal bij omschakeling van landbouwbeheer naar verschralend 

maaibeheer reeds na enkele jaren afnemen door een limitatie door stikstof (N) of kalium (K). Deze kan 
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zelfs snel terugvallen naar minder dan vijf ton biomassa per jaar zonder een verhoging in het aantal 

plantensoorten met zich mee te brengen. Dit was ook zo bij een hoge maaifrequentie van vier keer per 

jaar. De vegetatie-samenstelling blijft dan vaak steken in een soortenarme, grasrijke vorm omdat deze N- 

of K-limitatie onvoldoende is om de competitieve grassen in hun groei te beperken. Een (co-) limitatie 

door P is noodzakelijk voor veel soortenrijke vegetatietypes.  

Fosfor is echter veel minder mobiel dan N en K en bijgevolg ook moeilijker uit het systeem te verwijderen. 

En als daarbovenop ook de afnemende biomassaproductie de P-afvoer vertraagt door N- of K-limitatie, zal 

het via maaien en afvoeren vaak meer dan honderd jaar duren om voldoende P-arme omstandigheden te 

verkrijgen. Het is bijgevolg beter om een verschralend maaibeheer in te zetten op terreinen waar de 

gewenste bodem-P-condities bijna bereikt zijn, zoals vanaf 25 mg POlsen kg-1.  

Naast de bijzonder lange tijdsduur om via maaibeheer de geschikte biogeochemische omstandigheden te 

creëren, hangt er ook een zekere kostprijs vast aan een ontwikkelingsbeheer via maaien, die varieert 

tussen 580 en 1872 euro ha-1 j-1 (Tabel 10). Deze kostprijs is afhankelijk van de verkoopswaarde van het 

hooi, die op zijn beurt grotendeels bepaald wordt door de kwaliteit van het maaisel. De maaiselkwaliteit 

wordt mede beïnvloed door de frequentie van het maaien. Bij vier keer maaien is de verteerbaarheid veel 

hoger dan bij slechts twee keer maaien. Voor maaisel van een lagere kwaliteit kunnen de paarden- en 

schapensector interessante afzetmarkten zijn. Ook bij runderen zijn er afzetmogelijkheden. Drooggevallen 

en jonge koeien kunnen dit hooi als voeder gebruiken. Hooi van latere kwaliteit kan ook zonder 

productieverliezen bijgemengd worden (tot 40 %) voor hoog productief melkvee. 

Tabel 10: Geschatte kostprijs van verschillende natuurontwikkelingsmaatregelen. Gegevens uit Anonymous (2012a) en 

Oosterbaan et al. (2008). Maatregelen die jaarlijks herhaald moeten worden, werden uitgedrukt in jaarlijkse kost. 

Maatregel Kostenrange (euro ha
-1

) 

Ontgronden (30 cm) 15 000 – 300 000 

Plaggen 6000 – 11000  

Maaien en afvoeren 580 – 1872 

Uitmijnen 540 

5.3 Uitmijnen 

Een alternatief voor ontgronden en maaien en afvoeren is de techniek van P-uitmijning. Uitmijnen is een 

aangepaste landbouwmethode gericht op het afvoeren van P, waardoor een overgangsfase gecreëerd 

wordt van landbouw naar natuur. Deze techniek kan ingezet worden als uitbolscenario ter voorbereiding 

op een natuurbeheer. Uitmijnen wordt voorgesteld als een snellere verschralingstechniek dan maaien 

aangezien de nutriëntenlimitaties worden opgeheven door selectieve bemesting met andere nutriënten 

(N en K) dan P. De hoeveelheid N en K die wordt toegevoegd is afhankelijk van het bodem- en gewastype 

en kan best geadviseerd worden door experten (vb. Bodemkundige Dienst van België). Hierbij moet ook 

de pH tussen de 5,5 en 6,5 worden gehouden met bv. bekalking om maximale opname van P mogelijk te 

maken. Er zijn echter nog tal van onzekerheden aan deze techniek in ontwikkeling.  

De eerste veld- en potexperimenten van P-uitmijnen met grassen bij verschillende bodem-P-niveaus 

tonen aan dat de efficiëntie van het uitmijnen zal dalen bij afname van de bodem-P-concentratie en dus in 

de loop van het verschralingsproces (Figuur 35, Schelfhout et al. In press). Het onmiddellijk opneembare P 

in de bodemoplossing kan via uitmijnen op korte termijn sterk dalen, maar over de langetermijneffecten 

van uitmijnen is nog niet veel geweten. De meer gefixeerde bodem-P-fracties blijven vaak hoog en 

kunnen met vertraging P aanleveren, waardoor P-arme bodemcondities niet snel gehaald kunnen worden. 
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Hierdoor zal een verschraling van een P-rijke tot een P-arme bodem met uitmijnen toch nog decennia 

kunnen duren, afhankelijk van de uitgangssituatie en het natuurdoeltype. Uitmijnen zal bijgevolg een 

methode zijn die slechts in een beperkt aantal situaties wordt aangeraden. Ook maakt deze bevinding 

duidelijk dat uitmijnen tot aan de doel-P-concentratie af te raden is, gezien de geringe meerwaarde ten 

opzichte van maaien en afvoeren zonder bemesting. In de latere fase van een uitmijnbeheer kan ook best 

overgeschakeld op maaien en afvoeren waarbij ook met het biotisch herstel kan gestart worden.  

Ook over de kostprijs van uitmijnen is er nog onzekerheid. Zolang een landbouwkundig waardevol 

product geteeld kan worden, is de kostenbalans mogelijks neutraal of zelfs positief. Het is echter nog 

onbekend of de voederkwaliteit optimaal blijft bij lage bodem-P-concentraties. 

 

  

Figuur 35: Biomassa productie en P-afvoer in het derde jaar (2013) na de start van de veldproef in natuurgebied Landschap 

de Liereman (Natuurpunt vzw) op drie verschillende bodem-P-niveaus: Hoog is 110 mg POlsen kg
-1

, Mid is 70 mg POlsen kg
-1

 en 

Laag is 30 mg POlsen kg
-1

. Uitmijnen van P door bemesting met N en K wordt vergeleken met maaien en afvoeren zonder 

bemesting. De biomassaproductie en P afvoer zijn veel lager bij verschralend maaien. Het valt op dat ondanks de gelijke 

biomassa-productie op de drie percelen er toch een groot verschil in P afvoer bestaat. Uitmijnen vertraagt dus met de tijd. 

De veldproef is nog lopende en zal nog minstens twee jaar opgevolgd worden 

Verschraling via uitmijnen blijkt dus, zeker bij hoge bodem-P, bijna 50% sneller te gaan dan maaien en 

afvoeren, maar voor veel voormalige landbouwpercelen is de benodigde tijdsduur nog steeds erg lang. 

Het inzetten van P-uitmijnen als natuurontwikkelingsmaatregel moet dan ook doordacht gebeuren. Deze 

techniek is eerst en vooral een landbouwtechniek gericht op een zo hoog mogelijke P-afvoer om de 

abiotische omstandigheden te herstellen voordat overgegaan wordt naar een biotisch herstel. Beheerders 

en ook recreanten kunnen het moeilijk hebben met het verder zetten van een landbouwmethode op een 

pas verworven perceel door de natuursector. Zo kan bv. de teelt van mais, ondanks de hoge P-afvoer, op 

tegenstand stuiten. Andere factoren dan een snelle P-afvoer kunnen bepalend zijn voor de gewaskeuze. 

Zo kan het gebruik van graangewassen, boekweit, luzerne en grasklaver beter in het volledige plaatje van 

natuurherstel passen door hun bijkomende waarde voor bv. akkervogels en insecten. Ook is voor de 

bodembiota zeer nadelig om grondbewerkingen uit te voeren op een reeds lang gevestigd grasland zodat 

gewassen zouden kunnen worden ingezaaid. Uitmijnen met de bestaande vegetatie kan een mogelijke 

piste zijn, maar moet nog verder uitgetest worden. 
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6 Berekeningsduur maaien en afvoeren 

Op basis van literatuur en eigen metingen nemen we aan dat de P-afvoer via maaibeheer in 

natuurpercelen tussen 5 en 12 kg P per hectare bedraagt. De pool van biobeschikbaar P (hier 

gekwantificeerd als POlsen) wordt permanent aangevuld vanuit de traag circulerende actieve P pool (hier 

gekwantificeerd als Poxalaat). De berekeningen van de verschralingsduur moeten m.a.w. gebeuren op basis 

van de stocks aan Poxalaat. Op basis van de stock aan Poxalaat kan per perceel berekend worden wat de 

huidige overmaat is aan P in de ploegvoor. Deze overmaat aan Poxalaat moet worden weggewerkt via het 

verschralend maai- of uitmijnbeheer.  

De duur van het maaibeheer kan berekend worden door de overmaat aan Poxalaat te delen door de P-

afvoer via maaien (hier werd gemiddeld 10 kg P genomen). De uitmijnduur werd berekend tot de Olsen-P 

concentraties lager liggen dan 25 mg kg-1, waarna voor de berekeningen in functie van de strengere 

criteria van Olsen-P < 15 mg.kg-1 werd overgestapt op een klassiek maaibeheer waarbij geen bemesting 

van N en K meer wordt toegediend. Op deze manier gaat in schralere condities ook het biotische herstel 

al van start. Door de gekende relatie tussen de concentraties oxalaat-P en Olsen-P kan per perceel 

doorheen de tijd berekend worden hoe de P-afvoer vermindert (volgens Tabel 11). 

Tabel 11: Indicatieve aannames van P-afvoer in een uitmijnbeheer (N+K-bemesting) bij dalende biobeschikbaarheid aan P in 

de ploegvoor (0-30 cm). Vanaf Olsen-P < 25 mg kg
-1

 wordt overgestapt op een maaibeheer 

Olsen-P concentratie in de 
ploegvoor  

(mg kg
-1

) 

 
P-afvoer 

(kg ha
-1

 j
-1

) 

 

> 60  50  

50-60  45  

40-50  40  

30-40  30  

25-30  25  

20-25  10 Vanaf hier maaibeheer 

<20  10  

 

Deze gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis, maar blijven indicatief en dienen nog verfijnd te 

worden op basis van het lopende onderzoek.  

Het is mogelijk dat eens de abiotische omstandigheden geschikt zijn, de kolonisatie door typische soorten 

uitblijft gezien de aanvoer van zaad van doelsoorten vaak te laag is in ons sterk gefragmenteerde 

landschap. Veel soorten hebben slechts een kortlevende zaadbank en een beperkte dispersiecapaciteit 

(verspreiding). Na landbouwgebruik zijn de meeste zaadbanken van bodems arm aan zaad van 

doelsoorten. In vele gevallen is het wenselijk de kolonisatie van doelsoorten te versnellen door zaden aan 

te voeren, bv. via het overbrengen van maaisel of zaad uit goed ontwikkelde percelen uit de buurt.  

Om de vestigingskansen van deze soorten te verhogen wordt best ingezaaid op een niet gesloten en 

dichte grasmat (vb. na maaibeheer en oppervlakkig loswoelen van de bodem met eg). Een aantal proeven, 

bijvoorbeeld in het natuurinrichtingsproject Turnhouts Vennengebied, wijzen uit dat het inbrengen van 

zaad en maaisel op een naakte bodem (na ontgronden of plaggen) bijzonder succesvol kan zijn.  

 

Het overbrengen van soorten kan ook subtieler door het inzetten van ‘bewegende corridors’ zoals 

gedeelde maaimachines tussen soortenrijke habitats. Ook kan het inbrengen van zaad van halfparasieten 
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de ontwikkeling van soortenrijk grasland versnellen. Zo zal Grote ratelaar parasiteren op grassen en hen 

daardoor onderdrukken, waardoor andere kruidachtigen meer kansen krijgen om zich te vestigen. Dit kan 

echter alleen wanneer de productiviteit van het grasland voldoende laag is (< 5ton/ha.j), zie hiervoor het 

artikel in Natuurpunt Focus Demey et al. 2013. 
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7 Verschralingstermijnen in het projectgebied 

In dit hoofdstuk wordt tabelmatig en met kaartmateriaal voorgesteld hoe via een beheer van maaien, 

uitmijnen en afgraven de noodzakelijke abiotiek kan bekomen worden voor herstel en creatie van schrale 

graslanden en moerasvegetaties. 

Vooreerst wordt met behulp van kaarten getoond wat de duur van een herstelmaatregel is om de 

gewenste abiotiek in relatie tot P te bekomen in het geval van het strengste (Olsen-P < 15 mg.kg-1) en het 

minder strenge (Olsen-P < 25 mg.kg-1) criterium. 

Volgende termijnen werden berekend en geprojecteerd op een kaart van het projectgebied:  

 duur van het maaibeheer tot een P-Olsen concentratie van 15mg kg-1 (boven) en 25 mg kg-1 

(onder); 

 duur van het uitmijnbeheer tot een P-Olsen concentratie van 15mg kg-1 (boven) en 25 mg kg-1 

(onder); 

 duur van het maaibeheer tot een P-Olsen concentratie van 15mg kg-1 (boven) en 25 mg kg-1 

(onder) na 10 cm afgraven; 

 duur van het uitmijnbeheer tot een P-Olsen concentratie van 15mg kg-1 (boven) en 25 mg kg-1 

(onder) na 10 cm afgraven; 

 duur van het maaibeheer tot een P-Olsen concentratie van 15mg kg-1 (boven) en 25 mg kg-1 

(onder) na 20 cm afgraven; 

 duur van het uitmijnbeheer tot een P-Olsen concentratie van 15mg kg-1 (boven) en 25 mg kg-1 

(onder) na 20 cm afgraven. 

Tabel 12 geeft het cijfermateriaal achter deze kaarten. 
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Figuur 36: Duur van het maaibeheer tot een P-Olsen concentratie van 15mg kg
-1

 (boven) en 25 mg kg
-1

 (onder). 
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Figuur 37: Duur van het uitmijnbeheer tot een P-Olsen concentratie van 15mg kg
-1

 (boven) en 25 mg kg
-1

 (onder) 
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Figuur 38: Duur van het maaibeheer tot een P-Olsen concentratie van 15mg kg
-1

 (boven) en 25 mg kg
-1

 (onder) na 10 cm 

afgraven. 
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Figuur 39: Duur van het uitmijnbeheer tot een P-Olsen concentratie van 15mg kg
-1

 (boven) en 25 mg kg
-1

 (onder) na 10 cm 

afgraven. 
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Figuur 40: Duur van het maaibeheer tot een P-Olsen concentratie van 15mg kg
-1

 (boven) en 25 mg kg
-1

 (onder) na 20 cm 

afgraven. 
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Figuur 41: Duur van het uitmijnbeheer tot een P-Olsen concentratie van 15mg kg
-1

 (boven) en 25 mg kg
-1

 (onder) na 20 cm 

afgraven. 
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Tabel 12: verschralingsduur (jaren) voor de verschillende beheertypes. “maaien” in de kolom “Uitmijnen+maaien” duidt aan dat de Olsen-P concentratie lager is dan 25 mg kg
-1

 en  enkel 

maaibeheer aangewezen is. De duur van het maaien kan dan teruggevonden worden in de kolom “Maaien”, 15 mg kg
-1

. 

Perceelnr. Maaien Maaien Uitmijnen Uitmijnen+maaien Maaien Maaien Uitmijnen Uitmijnen+maaien Maaien Maaien Uitmijnen Uitmijnen+maaien 

 25 mg kg
-1

 15 mg kg
-1

 25 mg kg
-1

 15 mg kg
-1

 25 mg kg
-1

 15 mg kg
-1

 25 mg kg
-1

 15 mg kg
-1

 25 mg kg
-1

 15 mg kg
-1

 25 mg kg
-1

 15 mg kg
-1

 

 Niet ontgronden na 10 cm ontgronden na 20 cm ontgronden 

1 0 32 0 maaien 0 17 0 maaien 0 36 0 maaien 

2 185 258 74 147 115 188 46 119 69 142 28 101 

3 0 23 0 maaien 0 11 0 maaien 0 4 0 maaien 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 33 0 maaien 0 8 0 maaien 0 0 0 0 

6 0 100 0 maaien 0 43 0 maaien 0 0 0 0 

7 0 29 0 maaien 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 67 122 27 82 7 62 3 58 0 38 0 maaien 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 15 0 maaien 0 6 0 maaien 0 0 0 0 

12 0 1 0 maaien 0 34 0 maaien 0 8 0 maaien 

13 0 56 0 56 29 69 12 52 20 40 8 28 

14 95 133 38 75 95 136 38 79 76 116 30 71 

15 0 125 0 maaien 0 120 0 maaien 12 103 5 96 

16 481 593 192 305 425 538 170 282 382 494 153 265 

17 0 54 0 maaien 0 0 0 0 0 0 0 0 
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8 Ontwikkelingsscenario’s 

Op basis van de huidige standplaatscondities, ontwikkelingskansen en verschralingstermijnen zijn 2 

scenario’s voor natuurontwikkeling  voorgesteld. Het verschil tussen deze scenario’s heeft vooral te 

maken met de positie van zones waar afgravingen in functie van waterberging worden gepland. Bij elk 

scenario werden zones ingekleurd volgens een vochtgradiënt. Aan deze zones is een vegetatiereeks 

toegekend. Per vegetatiereeks is de ontwikkeling van één of meerdere vegetatietypes mogelijk met 

daaraan gekoppeld een (omvormings)beheer.  

De opdrachtgever kan uit deze mogelijkheden een keuze maken die in overeenstemming zal moeten 

worden gebracht met de nog vast te leggen hydrologische veranderingen door de constructie van de 

nieuwe meander. Of omgekeerd kunnen de hydrologische randvoorwaarden volgend uit de hydrologische 

modellering sturend zijn voor de keuze van het uiteindelijke scenario. 

8.1 Scenario 1 

In dit scenario worden afgravingen enkel aan de binnenzijde van de meander voorgesteld, met een natte 

rietzone op het einde. Tabel 13 geeft een overzicht van de vegetatiereeksen. 

 

Figuur 42: Scenario 1. 

 

 

 

 Vegetatiereeks 1 

Vegetatiereeks 2 

Vegetatiereeks 3 
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Tabel 13: Vegetatiereeksen bij scenario 1 

    Referentiewaarde   

    15 mg/kg ref 25 mg/kg 50 mg/kg   

Vegetatiereeks 1: droog-vochtig       

Perceel-
nummer Type Olsen-P Verschraling Beheertype 

Duur tot 
referentiecondities 

(jaren) 

Perceel 1 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig  

Perceel 2 RbbVos te hoog moeilijk haalbaar 
afgraven 20cm + 
uitmijnen + maaien 28 

Perceel 3 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 4 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 4 6510_hu goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 5 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 6 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 6 6510_hu te hoog noodzakelijk afgraven 10cm + maaien 43 

Perceel 7 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 7 6510_hu te hoog noodzakelijk maaien 29 

Perceel 8 RbbVos te hoog noodzakelijk afgraven 10cm + maaien 3 

Perceel 9 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 9 6510_hu goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 10 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 10 6510_hu goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 11 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 11 6510_hu te hoog noodzakelijk maaien 15 

Perceel 12 6510_hu goed niet noodzakelijk maaien 1 

Perceel 12 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 13 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 14 RbbVos te hoog noodzakelijk uitmijnen + maaien 38 

Perceel 15 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 17 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 17 6510_hu te hoog noodzakelijk afgraven 10cm  0 

            

Vegetatiereeks 2: vochtig-nat       

Perceel-
nummer Type Olsen-P Verschraling Beheertype 

Duur tot 
referentiecondities 

(jaren) 

Perceel 4 RbbHf goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 4 RbbHc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 4 RbbMc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 4 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 6 RbbHf goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 6 RbbHc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 6 RbbMc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 6 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 7 RbbHf goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 7 RbbHc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 7 RbbMc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 7 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 8 RbbHf te hoog noodzakelijk afgraven 10cm + maaien 3 

Perceel 8 RbbHc te hoog noodzakelijk afgraven 10cm + maaien 3 

Perceel 8 RbbMc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 8 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 10 RbbHf goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 10 RbbHc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 10 RbbMc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 
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Perceel 10 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 12 RbbHf goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 12 RbbHc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 12 RbbMc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel-
nummer Type Olsen-P Verschraling Beheertype 

Duur tot 
referentiecondities 

(jaren) 

Perceel 12 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 13 RbbHf goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 13 RbbHc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 13 RbbMc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 13 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 14 RbbHf te hoog noodzakelijk uitmijnen + maaien 38 

Perceel 14 RbbHc te hoog noodzakelijk uitmijnen + maaien 38 

Perceel 14 RbbMc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 14 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 15 RbbHf goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 15 RbbHc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 15 RbbMc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 15 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

            

Vegetatiereeks 3: nat         

Perceel-
nummer Type Olsen-P Verschraling Beheertype 

Duur tot 
referentiecondities 

(jaren) 

Perceel 14 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 15 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 16 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 
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8.2 Scenario 2 

Scenario 2 is een scenario waarbij gestreefd wordt naar een nat-droog gradiënt aan beide zijden van de 

meander. Tabel 14 geeft een overzicht van de vegetatiereeksen.  

 

Figuur 43: Scenario 2. 

Tabel 14: Vegetatiereeksen bij scenario 2. 

    Referentiewaarde   

     15 mg/kg ref 25 mg/kg  50 mg/kg   

Vegetatiereeks 1: droog-vochtig       

Perceel-nummer Type Olsen-P Verschraling Beheertype 

Duur tot 
referentiecondities 

(jaren) 

Perceel 1 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig  

Perceel 2 RbbVos te hoog moeilijk haalbaar 
afgraven 20cm + uitmijnen 
+ maaien 28 

Perceel 3 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 4 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 4 6510_hu goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 5 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 6 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 6 6510_hu te hoog noodzakelijk afgraven 10cm + maaien 43 

Perceel 7 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 7 6510_hu te hoog noodzakelijk maaien 29 

Perceel 8 RbbVos te hoog noodzakelijk afgraven 10cm + maaien 3 

Perceel 9 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 9 6510_hu goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

 Vegetatiereeks 1 

Vegetatiereeks 2 

Vegetatiereeks 3 
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Perceel 10 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 10 6510_hu goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 11 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 11 6510_hu te hoog noodzakelijk maaien 15 

Perceel 12 6510_hu goed niet noodzakelijk maaien 1 

Perceel 12 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 13 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 14 RbbVos te hoog noodzakelijk uitmijnen + maaien 38 

Perceel 15 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 17 RbbVos goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 17 6510_hu te hoog noodzakelijk afgraven 10cm  0 

            

Vegetatiereeks 2: vochtig-nat       

Perceel-nummer Type Olsen-P Verschraling Beheertype 

Duur tot 
referentiecondities 

(jaren) 

Perceel 2 RbbHf te hoog moeilijk haalbaar 
afgraven 20cm + uitmijnen 
+ maaien 28 

Perceel 2 RbbHc te hoog moeilijk haalbaar 
afgraven 20cm + uitmijnen 
+ maaien 28 

Perceel 2 RbbMc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 2 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 4 RbbHf goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 4 RbbHc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 4 RbbMc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 4 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 5 RbbHf goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 5 RbbHc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 5 RbbMc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 5 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 6 RbbHf goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 6 RbbHc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 6 RbbMc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 6 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 7 RbbHf goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 7 RbbHc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 7 RbbMc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 7 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 8 RbbHf te hoog noodzakelijk afgraven 10cm + maaien 3 

Perceel-nummer Type Olsen-P Verschraling Beheertype 

Duur tot 
referentiecondities 

(jaren) 

Perceel 8 RbbHc te hoog noodzakelijk afgraven 10cm + maaien 3 

Perceel 8 RbbMc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 8 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 10 RbbHf goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 10 RbbHc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 10 RbbMc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 10 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 12 RbbHf goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 12 RbbHc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 12 RbbMc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 12 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 13 RbbHf goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 13 RbbHc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 13 RbbMc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 13 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 14 RbbHf te hoog noodzakelijk uitmijnen + maaien 38 

Perceel 14 RbbHc te hoog noodzakelijk uitmijnen + maaien 38 
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Perceel 14 RbbMc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 14 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 15 RbbHf goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 15 RbbHc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 15 RbbMc goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 15 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

      Vegetatiereeks 3: 
nat 

     

Perceel-nummer Type Olsen-P Verschraling Beheertype 

Duur tot 
referentiecondities 

(jaren) 

Perceel 14 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 15 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

Perceel 16 RbbMr goed niet noodzakelijk maaien reeds aanwezig 

 

8.3 Uitwerking scenario 1 

In samenspraak met de opdrachtgever werd geopteerd om het eerste scenario verder uit te werken mits 
enkele aanpassingen (Figuur 44). De meander moet bereikbaar blijven voor onderhoudswerken waardoor 
de vochtig-natte zone slechts aan één zijde van de meander kan worden gerealiseerd. Om de 
waterbergende functie niet in het gedrang te brengen werd gekozen om de natte rietzone te behouden. 
Een deel van het terrein zal door omsluiting met de nieuwe meander echter onbereikbaar worden. Zowel 
voor onderhoud van de meander als voor beheer (maaien) van het terrein is het echter belangrijk dat de 
bereikbaarheid van deze percelen gegarandeerd blijft. 
 
Bij het verder uitwerken van het inrichtingsscenario zal een voorbeeld worden gegeven van een mogelijke 
inrichting van de verschillende vegetatiezones. Hierbij gaan we uit van de huidige hydrologische situatie. 
Door het aanleggen van de meander zal er echter drainage optreden in de aangrenzende percelen 
waardoor in deze percelen lagere grondwaterpeilen te verwachten zijn. Ook bij eventuele opstuwing van 
de Mark met het oog op vernatting moet er rekening worden gehouden met een wijziging van de 
potentieel in te richten vegetatietypes.  
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Figuur 44: Aangepast inrichtingsplan met weergave van de doorsnede. 

 
De inrichting van bepaalde vegetatietypes zal sterk samenhangen met het gevoerde beheer op terrein. 
Vegetatietypes kunnen in elkaar overgaan bij intensiveren, extensiveren of aanpassen van het beheer. Zo 
zal bijvoorbeeld bij het wegvallen van het maaibeheer in dottergrasland een overgang naar 
moerasspirearuigte optreden. Het is belangrijk om rekening te houden met de haalbaarheid van de 
nodige beheermaatregelen aangezien deze maatregelen meestal met een constante regelmaat 
uitgevoerd dienen te worden. Figuur 46 geeft een indicatie van het nodige beheer van de 
doelvegetatietypes. 
 
In GIS werd een doorsnede gemaakt tussen enerzijds het verlengde van de raai en anderzijds het digitaal 
hoogtemodel en de laag met vegetatiezones (Figuur 44). Dit gaf als eindresultaat een dwarsprofiel van het 
terrein met aanduiding van de in te richten zones. Door de piëzometers van de raai op deze figuur te 
projecteren krijgen we een beter inzicht in de grondwaterhuishouding van het terrein (Figuur 45). Omdat 
de raai maar tot de helft van het terrein loopt werd een extra punt (MARP22X) geïnterpoleerd op basis 
van MARP221 en MARP222.  
 
Door het creëren van een zwak hellende oever zal er een vochtgradiënt ontstaan waardoor er 
verschillende vegetatietypes naast elkaar kunnen worden gerealiseerd (Figuur 46).  
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Figuur 45: Dwarsprofiel ter hoogte van de raai (geel: droog-vochtig,  donkerblauw: vochtig-nat, lichtblauw: positie nieuwe 

meander). De groene lijn duid de GHG aan, de rode lijn de GLG. 
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Figuur 46: Beheervereisten en GXG’s van de doelvegetaties op basis van Tabel 5 en Tabel 6 . 
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In de doorsnede ligt de focus op twee verschillende zones: de gele zone “droog-vochtig” en de blauwe 

zone “vochtig-nat”. Voor elke zone werd ter illustratie een vegetatietype gekozen (6510_hu, 

Glanshavergrasland, voor de gele droog-vochtige zone en RbbMc, Grote Zeggenvegetatie,  voor de blauwe 

vochtig-nat zone). Vervolgens werden de 90-percentiel GXG’s van deze vegetatietypes op de doorsnede 

weergegeven De 90-percentiel waarden geven aan dat maximaal 90% van de referentiepercelen met dit 

vegetatietype een GXG-waarde heeft die kleiner is dan die van het 90-percentiel. 

Voor 6510_hu zien we dat de huidige en gewenste GXG’s overeen komen (Figuur 47) . Voor Rbb_Mc zien 

we echter dat de gewenste GLG’s lager zijn dan de huidige GLG’s (Figuur 48). Hiervoor zal er dus afgraving 

van het terrein nodig zijn (Figuur 49). Op basis van deze gegevens werd een nieuw profiel gecreëerd 

(Figuur 50). De rechtoever helt af naar de meander en heeft een helling van maximaal 40/4. Deze 

hellingsgraad zorgt voor voldoende stabiliteit van de oever en maakt de ontwikkeling van structuurrijke 

oevervegetatie mogelijk (VMM, 1998). Zo kunnen naast de vegetatietypes 6510_hu en RbbMc ook andere 

vegetatietypes een plaats in de hellinggradiënt innemen. De linkeroever heeft een helling lager dan 4/4. 

Het waterpeil van de meander werd, overeenkomstig met het gesimuleerde oppervlaktewaterpeil van de 

Mark, op 5,8m TAW ingesteld  (De Schrijver et al., 2013).  

 

 

Figuur 47: Dwarsprofiel met de aanduiding van de 90-percentiel GLG (onderbroken rode lijn) en de 90-percentiel GHG 

(onderbroken groene lijn) voor het vegetatietype 6510_hu.   
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Figuur 48: Dwarsprofiel met de aanduiding van de 90-percentiel GLG (onderbroken rode lijn) en de 90-percentiel GHG 

(onderbroken groene lijn) voor het vegetatietype RbbMc.    

 

Figuur 49: Nodige aanpassing (afgraving) van het terrein om de te voldoen aan de 90-percentiel GXG’s van RbbMc. 
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Figuur 50: Voorbeeld voor een nieuw aan te leggen profiel voor de meander ter hoogte van doorsnede 1. 
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9 Opvolging van de bodemchemie en grondwaterdynamiek na inrichting 

Om na te gaan of de verschralingsmaatregelen succesvol zijn en de doelvegetatietypes kunnen 
gerealiseerd worden, kan een opvolging van het grondwaterniveau en de bodemchemie in de tijd 
voorgesteld worden, afhankelijk van de vorderingen van het project. 
 

9.1 Voorstel opvolgingsplan 

Figuur 51 geeft een voorstel voor opvolging van bodemchemie en grondwaterdynamiek weer. 
 

9.1.1 Opvolging bodemchemie 

De meetpunten werden geselecteerd op basis van: 
• De nodige verschralingsduur. Enkel meetpunten waar verschraling nodig is werden 

geselecteerd. 
• De vegetatiereeks. De meetpunten werden verspreid over de verschillende vegetatiereeksen 

en dus de te realiseren doelvegetatietypes. 
3 jaar na realisatie van de omvormingsregel kan een nieuwe bodemstaalname uitgevoerd worden zoals 
eerder in deze rapportage is omschreven. Per meetpunt wordt 1 ondiep staal genomen (0-10 cm) en 2 
diepe stalen (20-30 cm en 40-50 cm).De stalen worden aan de lucht gedroogd en gezeefd over een 2 mm 
zeef en droog bewaard, waarna de analyses in het labo worden uitgevoerd.  
De resultaten worden vergeleken met de uitgangssituatie en de criteria waarnaar gestreefd wordt. Indien 
de gewenste evolutie ongunstig is, dient verder bekeken te worden of bijkomende maatregelen nodig zijn 
of dat de doelvegetatie bijgesteld moet worden. Afhankelijk van de gekozen optie kan een verdere 
opvolging gewenst zijn. 
 
Chemische bodemanalysen 

Er worden chemische analyses uitgevoerd op de bodemmonsters die veranderingen in beschikbaar fosfor 
en totaal stikstof kunnen aantonen. Volgende analyses worden uitgevoerd op de mengstalen:  

• Zuurtegraad  
• Droogrest 
• Gloeiverlies (Totaal C) 
• Extraheerbaar stikstof (1M KCL) 
• Biobeschikbaar fosfor (P-Olsen) 
• Totaal gehalte aan mineralen en metalen, ontsloten met salpeterzuur(Ca, P, S, Fe en Al 

(bodemdestructie)  
• Oxalaat extraheerbaar ijzer, aluminium en fosfor. 

 

9.1.2 Opvolging grondwaterdynamiek 

Voor een opvolging van de grondwaterdynamiek kunnen de geplaatste piëzometers behouden blijven of 

opnieuw op dezelfde locatie geplaatst worden zoals eerder in deze rapportage is beschreven. 

De grondwaterstanden worden met behulp van divers gedurende een jaar opgevolgd. 

De resultaten dienen te worden vergeleken met de uitgangssituatie en met streefpeilen. De resultaten 

dienen samen te worden geïnterpreteerd met het gewenste bergingsvolume, het nieuw te realiseren 

meanderpeil en de oppervlaktewaterdynamiek. 
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Figuur 51: Opvolgingsplan voor bodemchemie.
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Bijlage 1: Resultaten bodemchemische analyses voor de diepteklassen 20-30, 
30-40 en 40-50 cm. 

Achtereenvolgens worden de resultaten voor biobeschikbare P concentraties (Olsen-P), de totale P 

concentraties (totaal P), de totale Fe concentraties (totaal Fe), de (Fe-S)/P-ratio, de actuele zuurtegraad 

(pH-H2O) en het percentage koolstof (C) in de bodem getoond. 

 

Concentraties biobeschikbaar fosfor (Olsen-P) in de bodem 

 

Bijlagefiguur 1: Ruimtelijke variatie van de concentratie aan biobeschikbaar P (Olsen-P) in mg.kg
-1

 op 20-30 cm diepte. 
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Bijlagefiguur 2: Ruimtelijke variatie van de concentratie aan biobeschikbaar P (Olsen-P) in mg.kg
-1

 op 30-40 cm diepte 

(boven) en 40-50 cm diepte (onder). 
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P-totaal 

 

 
Bijlagefiguur 3: Ruimtelijke variatie van de concentratie aan totaal P in mg kg

-1
 op 20-30 cm diepte (boven) en 30-40 cm 

diepte (onder). 
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Bijlagefiguur 4: Ruimtelijke variatie van de concentratie aan totaal P in mg kg
-1

 op 40-50 cm diepte. 

Ijzer 

 

Bijlagefiguur 5: Ruimtelijke variatie van de concentratie aan totaal Fe in mg kg
-1

 op 20-30 cm diepte. 
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Bijlagefiguur 6: Ruimtelijke variatie van de concentratie aan totaal Fe in mg kg

-1
 op 30-40 cm diepte (boven) en 40-50 cm 

diepte (onder). 
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(FE-S/P)- ratio’s 
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Bijlagefiguur 7: Ruimtelijke variatie van (FE-S/P)-ratio op 20-30 cm diepte (boven) en 30-40 cm diepte (onder).

 
Bijlagefiguur 8: Ruimtelijke variatie van (FE-S/P)-ratio op 40-50 cm diepte. 

Zuurtegraad (pH-H2O) 

 
Bijlagefiguur 9: Ruimtelijke variatie van de bodemzuurtegraad (pH-H2O) op 10-20 cm diepte. 
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Bijlagefiguur 10: Ruimtelijke variatie van de bodemzuurtegraad (pH-H2O) op 30-40 cm diepte (boven) en 40-50 cm diepte 

(onder). 
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Koolstof 

 

 

Bijlagefiguur 11: Ruimtelijke variatie van het percentage koolstof (C) op 20-30 cm diepte (boven) en 30-40 cm diepte 

(onder). 
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Bijlagefiguur 12: Ruimtelijke variatie van het percentage koolstof (C) op 40-50 cm diepte (boven) 
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Bijlage 2: Kwaliteitscontrole van de grondwaterstalen 

Ter controle van de kwaliteit op de chemische analyses worden de gemeten en berekende conductiviteit 

met elkaar vergeleken, alsook wordt de ionenbalans bekeken. 

De conductiviteit wordt berekend aan de hand van de ion-activiteit gestandaardiseerd naar 25 °C. Het 

verschil tussen de berekende en meten waarde mag niet groter zijn dan 5-15% (Huybrechts & De Becker 

1997). De ionenbalans wordt uitgedrukt als een percentage van de totale mili-equivalentsom van anionen 

en kationen samen. Deze moet neutraal zijn. Fouten tot 10% wordt nog aanvaard. Indien de afwijking 

groter is, is er mogelijks iets fout gelopen bij de staalname of labo-analyse. 

In Bijlagetabel 1 worden de resultaten van de betrouwbaarheidsanalyse getoond.  

 

Bijlagetabel 1: Kwaliteitsberekening van de grondwatermetingen.  

  EC berekend EC gemeten % Verschil Totaal Anionen Totaal Kationen % Verschil 

  meq L
-1

 meq L
-1

   meq L
-1

 meq L
-1

   

MARP215 246,61 207,9 18,62 1,836 2,7845 20,5 

MARP217 322,22 319,8 0,76 3,4598 3,6027 2 

MARP218 320,77 304,4 5,38 3,5126 3,7011 2,6 

MARP219 288,77 295 2,11 2,8289 2,8953 1,2 

MARP220 160,97 154,4 4,26 1,3306 2,0061 20,2 

MARP216 194,01 204,2 4,99 1,5387 1,4068 4,5 

MARP221 253,36 274 7,53 2,2869 1,5366 19,6 

MARP222 112,85 115 1,87 0,8766 0,9503 4 

MARP223 488,1 425,3 14,77 4,1616 5,8983 17,3 

MARP224 380,09 397,6 4,4 3,382 3,1244 4 
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Bijlage 3: Referentiecondities voor bodemtextuur, grondwaterdynamiek en 
grondwaterkwaliteit voor valleigraslanden en moerassen 

Bodemtype op de referentiepercelen 

 

Bijlagefiguur 13: Vereenvoudigde weergave van het voorkomen van bodemtype op de referentiesites van een aantal 

vegetatietypes. De getallen geven het aantal percelen weer. 

Gemiddelde grondwaterstanden voor de doelvegetatietypes 

Bijlagetabel 2: GXG’s van de referentiepercelen. 

Vegetatietype GHG p10 GHG p90 GLG p10 GLG p90 GVG p10 GVG p90 Referenties 

6510_hu -0,68 -0,16 -1,75 -0,84 -0,91 -0,24 7 

6510_hus -0,24 -0,24 -1,26 -0,83 -0,43 -0,31 2 

6510_hua -0,13 -0,13 -0,91 -0,91 -0,32 -0,32 1 

91E0_eutr -0,24 0,00 -0,92 -0,03 -0,36 0,00 19 

91E0_veb -0,32 -0,02 -1,03 -0,17 -0,35 -0,03 16 

RbbHc -0,08 0,00 -0,79 -0,10 -0,19 0,00 64 

RbbHf -0,14 0,00 -0,83 -0,12 -0,23 -0,01 22 

RbbMc -0,06 0,00 -0,70 -0,07 -0,12 0,00 28 

RbbMr -0,10 0,00 -0,75 -0,02 -0,29 0,00 15 

RbbVos -0,38 -0,01 -1,37 -0,62 -0,46 -0,09 34 

RbbZil 0,00 0,00 -0,33 -0,33 -0,01 -0,01 1 
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Referentiecondities voor de waterkwaliteit 

Bijlagetabel 3: Referentiecondities voor de waterkwaliteit van dottergraslanden. 

Habitattype Variabele Min. Max. Gem. p10 p90 Aantal 

RbbHc Cond 47,00 1403,00 538,36 157,70 954,30 94 

RbbHc pH 4,52 7,91 6,55 5,45 7,29 94 

RbbHc HCO3 0,50 680,58 234,57 10,51 452,93 94 

RbbHc P-PO4 0,01 10,59 0,16 0,01 0,07 94 

RbbHc N-NO3 0,01 28,60 0,92 0,01 0,22 94 

RbbHc N-NO2 0,01 0,16 0,02 0,01 0,05 69 

RbbHc N-NH4 0,01 129,10 1,74 0,04 0,56 94 

RbbHc SO4 0,50 502,00 51,41 2,50 116,17 94 

RbbHc Cl 0,54 137,00 29,25 6,00 51,68 94 

RbbHc Na 1,61 79,10 15,28 4,85 25,95 94 

RbbHc K 0,15 26,50 3,06 0,25 7,31 94 

RbbHc Ca 3,94 212,31 81,48 13,52 167,90 94 

RbbHc Mg 0,47 53,80 8,41 2,04 15,19 94 

RbbHc Fe 0,04 74,60 9,83 0,05 33,87 94 

 

Bijlagetabel 4: Referentiecondities voor de waterkwaliteit van glanshavergraslanden. 

Habitattype Variabele Min. Max. Gem. p10 p90 Aantal 

6510_hu Cond 275,00 1050,00 690,89 411,00 943,60 9 

6510_hu pH 6,92 7,35 7,13 6,99 7,30 9 

6510_hu HCO3 137,30 524,72 363,86 241,79 485,74 9 

6510_hu P-PO4 0,01 0,03 0,02 0,01 0,02 8 

6510_hu N-NO3 0,01 2,88 0,37 0,01 0,73 9 

6510_hu N-NO2 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 9 

6510_hu N-NH4 0,03 5,18 1,32 0,09 3,27 9 

6510_hu SO4 0,50 83,00 25,62 0,93 72,60 9 

6510_hu Cl 2,40 85,00 25,35 2,53 58,12 9 

6510_hu Na 2,66 36,80 14,86 3,30 25,29 9 

6510_hu K 0,05 6,95 1,66 0,29 4,29 9 

6510_hu Ca 36,92 179,60 112,71 63,41 171,92 9 

6510_hu Mg 2,55 19,23 9,02 3,70 14,75 9 

6510_hu Fe 0,25 21,99 9,06 0,45 18,17 9 

 

  



 

110 INBO.R.2015.10352783 www.inbo.be 

Bijlagetabel 5: Referentiecondities voor de waterkwaliteit van dottergraslanden. 

Habitattype Variabele Waarde Aantal 

6510hua Cond 949,00 1 

6510hua pH 7,19 1 

6510hua HCO3 637,39 1 

6510hua P-PO4 0,02 1 

6510hua N-NO3 0,03 1 

6510hua N-NO2 0,02 1 

6510hua N-NH4 0,04 1 

6510hua SO4 25,78 1 

6510hua Cl 4,30 1 

6510hua Na 9,90 1 

6510hua K 2,10 1 

6510hua Ca 220,03 1 

6510hua Mg 4,61 1 

6510hua Fe 2,23 1 

 

Bijlagetabel 6: Referentiecondities voor de waterkwaliteit van grote pimpernelgraslanden. 

Habitattype Variabele Min. Max. Gem. p10 p90 Aantal 

6510_hus Cond 147,00 1829,00 684,14 227,40 1338,80 7 

6510_hus pH 6,37 7,40 6,79 6,50 7,18 7 

6510_hus HCO3 58,01 445,60 253,19 119,04 383,93 7 

6510_hus P-PO4 0,02 0,07 0,02 0,02 0,04 7 

6510_hus N-NO3 0,01 7,25 1,09 0,02 3,00 7 

6510_hus N-NO2 0,02 0,14 0,03 0,02 0,06 7 

6510_hus N-NH4 0,04 1,03 0,48 0,04 0,98 7 

6510_hus SO4 4,26 216,27 46,09 6,56 105,15 7 

6510_hus Cl 5,08 337,96 62,24 6,19 170,01 7 

6510_hus Na 4,21 181,46 35,46 5,42 85,98 7 

6510_hus K 0,48 49,09 8,04 0,49 20,99 7 

6510_hus Ca 18,66 197,92 99,14 33,74 172,04 7 

6510_hus Mg 1,29 16,17 6,53 2,00 14,94 7 

6510_hus Fe 0,05 15,59 6,16 1,17 15,28 7 
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Bijlagetabel 7: Referentiecondities voor de waterkwaliteit van alluviale elzebroekbossen. 

Habitattype Variabele Min. Max. Gem. p10 p90 Aantal 

91E0_eutr Cond 76,00 973,00 676,80 447,00 903,00 25 

91E0_eutr pH 4,80 7,50 6,92 6,33 7,42 25 

91E0_eutr HCO3 11,90 669,00 308,98 91,40 459,00 25 

91E0_eutr P-PO4 0,01 4,69 0,25 0,01 0,13 25 

91E0_eutr N-NO3 0,01 12,70 0,72 0,02 0,69 25 

91E0_eutr N-NO2 0,01 0,06 0,02 0,01 0,04 17 

91E0_eutr N-NH4 0,01 1,52 0,25 0,04 0,62 25 

91E0_eutr SO4 0,50 198,70 72,27 10,70 160,00 25 

91E0_eutr Cl 6,89 65,65 33,67 12,00 50,12 25 

91E0_eutr Na 3,81 129,71 20,75 8,17 34,64 25 

91E0_eutr K 0,50 35,70 6,69 0,74 21,48 25 

91E0_eutr Ca 6,19 181,00 109,19 51,28 163,40 25 

91E0_eutr Mg 2,01 25,30 12,71 4,59 22,44 25 

91E0_eutr Fe 0,05 14,40 2,56 0,22 7,96 25 

 

Bijlagetabel 8: Referentiecondities voor de waterkwaliteit van beekbegeleidende vogelkers-essenbos en essen-iepenbos. 

Habitattype Variabele Min. Max. Gem. p10 p90 Aantal 

91E0_veb Cond 460,00 1547,00 731,02 548,00 1050,40 49 

91E0_veb pH 6,40 9,00 6,96 6,52 7,32 49 

91E0_veb HCO3 44,00 462,00 310,37 172,00 440,00 49 

91E0_veb P-PO4 0,01 0,54 0,07 0,01 0,14 49 

91E0_veb N-NO3 0,01 10,10 1,37 0,03 5,00 49 

91E0_veb N-NO2 0,01 0,54 0,03 0,01 0,02 40 

91E0_veb N-NH4 0,01 6,41 0,50 0,05 0,77 49 

91E0_veb SO4 2,00 244,00 89,87 23,10 169,48 49 

91E0_veb Cl 9,00 197,35 47,30 20,30 70,84 49 

91E0_veb Na 7,10 39,56 17,23 10,00 27,72 49 

91E0_veb K 0,15 26,50 5,50 0,58 10,48 49 

91E0_veb Ca 54,20 279,39 123,11 80,78 158,00 49 

91E0_veb Mg 2,60 32,21 13,60 7,83 22,54 49 

91E0_veb Fe 0,03 36,80 4,02 0,15 9,63 49 
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Bijlagetabel 9: Referentiecondities voor de waterkwaliteit van moerasspirearuigten. 

Habitattype Variabele Min. Max. Gem. p10 p90 Aantal 

RbbHf Cond 193,00 1567,00 757,03 323,90 1203,30 30 

RbbHf pH 6,30 8,01 7,01 6,45 7,49 30 

RbbHf HCO3 66,00 867,68 355,01 106,00 656,60 31 

RbbHf P-PO4 0,01 0,51 0,09 0,01 0,23 27 

RbbHf N-NO3 0,01 7,49 0,37 0,03 0,64 31 

RbbHf N-NO2 0,01 0,08 0,01 0,01 0,03 25 

RbbHf N-NH4 0,04 4,11 0,48 0,04 0,98 31 

RbbHf SO4 1,29 379,00 78,94 5,40 150,00 31 

RbbHf Cl 8,40 185,90 42,69 13,24 83,70 31 

RbbHf Na 7,12 136,78 24,65 8,47 37,40 31 

RbbHf K 0,28 22,10 3,60 0,50 11,30 31 

RbbHf Ca 25,00 260,77 130,96 47,70 222,00 31 

RbbHf Mg 1,19 24,80 10,66 3,13 23,05 31 

RbbHf Fe 0,00 42,76 7,28 0,05 17,23 31 

 

Bijlagetabel 10: Referentiecondities voor de waterkwaliteit van grote zeggevegetaties. 

Habitattype Variabele Min. Max. Gem. p10 p90 Aantal 

RbbMc Cond 191,00 2430,00 849,67 413,60 1455,60 39 

RbbMc pH 6,20 7,53 6,97 6,59 7,37 39 

RbbMc HCO3 52,00 1132,65 395,50 170,80 634,20 39 

RbbMc P-PO4 0,01 0,24 0,04 0,01 0,10 38 

RbbMc N-NO3 0,01 6,00 0,33 0,01 0,12 39 

RbbMc N-NO2 0,01 0,06 0,01 0,01 0,02 28 

RbbMc N-NH4 0,01 4,89 0,32 0,03 0,43 39 

RbbMc SO4 0,50 267,57 51,55 1,95 118,00 39 

RbbMc Cl 8,30 710,00 62,78 13,16 118,24 39 

RbbMc Na 5,72 172,00 28,66 9,04 71,40 39 

RbbMc K 0,05 36,10 2,82 0,14 4,89 39 

RbbMc Ca 29,90 337,05 134,96 58,97 238,00 39 

RbbMc Mg 2,33 60,70 11,62 3,63 25,46 39 

RbbMc Fe 0,05 115,00 17,40 0,25 58,84 39 
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Bijlagetabel 11: Referentiecondities voor de waterkwaliteit van rietlanden. 

Habitattype Variabele Min. Max. Gem. p10 p90 Aantal 

RbbMr Cond 179,00 2360,00 880,95 266,80 2244,60 20 

RbbMr pH 4,76 7,38 6,49 5,74 7,12 20 

RbbMr HCO3 3,60 569,30 219,40 31,08 516,76 20 

RbbMr P-PO4 0,01 0,54 0,10 0,01 0,26 18 

RbbMr N-NO3 0,02 24,08 2,37 0,02 4,96 20 

RbbMr N-NO2 0,01 0,05 0,01 0,01 0,03 16 

RbbMr N-NH4 0,03 3,30 0,32 0,04 0,51 20 

RbbMr SO4 3,70 150,00 59,66 4,99 141,00 20 

RbbMr Cl 12,90 894,80 169,79 22,16 700,68 20 

RbbMr Na 8,10 271,00 35,59 9,37 41,42 20 

RbbMr K 0,15 40,00 8,05 0,42 16,94 20 

RbbMr Ca 8,90 355,00 123,93 24,49 317,40 20 

RbbMr Mg 1,40 55,50 13,39 2,91 26,83 20 

RbbMr Fe 0,03 93,00 11,28 0,05 22,04 20 

 

Bijlagetabel 12: Referentiecondities voor de waterkwaliteit van zilverschoongraslanden. 

Habitattype Variabele Waarde Aantal 

RbbZil Cond 1156,00 1 

RbbZil pH 6,98 1 

RbbZil HCO3 578,00 1 

RbbZil P-PO4 0,44 1 

RbbZil N-NO3 0,05 1 

RbbZil N-NO2 0,01 1 

RbbZil N-NH4 3,52 1 

RbbZil SO4 107,00 1 

RbbZil Cl 55,00 1 

RbbZil Na 24,10 1 

RbbZil K 39,90 1 

RbbZil Ca 120,00 1 

RbbZil Mg 61,80 1 

RbbZil Fe 0,03 1 
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Bijlagetabel 13: Referentiecondities voor de waterkwaliteit van grote vossestaarthooilanden. 

Habitattype Variabele Min. Max. Gem. p10 p90 Aantal 

RbbVos Cond 210,00 1582,00 689,61 355,20 891,00 59 

RbbVos pH 5,74 7,81 6,91 6,38 7,43 59 

RbbVos HCO3 18,37 496,00 305,69 103,21 492,00 59 

RbbVos P-PO4 0,00 0,27 0,03 0,01 0,11 59 

RbbVos N-NO3 0,01 3,41 0,20 0,01 0,53 59 

RbbVos N-NO2 0,01 0,04 0,01 0,01 0,02 44 

RbbVos N-NH4 0,04 4,11 0,65 0,04 1,63 59 

RbbVos SO4 0,50 176,00 50,44 4,86 115,60 59 

RbbVos Cl 0,83 367,16 42,12 9,27 44,84 59 

RbbVos Na 2,38 187,08 24,73 7,46 29,40 59 

RbbVos K 0,15 26,60 3,96 0,38 10,17 59 

RbbVos Ca 21,10 209,23 99,20 41,58 145,21 59 

RbbVos Mg 2,09 23,31 10,67 4,02 19,08 59 

RbbVos Fe 0,04 66,23 16,97 0,25 44,53 59 
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Bijlage 4: Fysico-chemische referentiewaarden voor grote (BgK) en kleine 
beek (BkK) van de Kempen uit het stroomgebiedbeheerplan voor de Maas 

Bijlagetabel 14: referentiewaarden BgK en BkK. 

Type Parameter Eenheid Toetswijze 
Zeer 
Goed Goed Matig 

Ontoe-
reikend 

BkK temperatuur °C Maximum 23 25 27,5 30 

BkK 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 8 6 4 3 

BkK opgeloste zuurstof (verzadiging) % max 70-110 110-120 
60-70 / 
120-130 

50-60 / 
130-140 

BkK 
biochemisch zuurstofverbruik 
(BZV) mg/l P90 3 6 10 25 

BkK chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg/l P90 20 30 40 80 

BkK elektrische geleidbaarheid µS/cm P90 150 600 1000 1250 

BkK chloride mg/l P90 30 120 200 250 

BkK sulfaat mg/l Gemiddelde 60 90 120 150 

BkK pH  min-max 5,5-8,5 5,5-8,5 

<5,5-4,0 
of >8,5-
9,5 

<4,0 of 
>9,5 

BkK nitraat mg N/l P90 2 10 11,3 17 

BkK totaal stikstof mg N/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 3 4 8 12 

BkK totaal fosfor mg P/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,04 0,14 0,35 0,7 

BkK orthofosfaat mg P/l gemiddelde 0,04 0,07 0,14 0,28 

BgK 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 8 6 4 3 

BgK temperatuur °C Maximum 23 25 27,5 30 

BgK opgeloste zuurstof (verzadiging) % max 70-110 110-120 
60-70 / 
120-130 

50-60 / 
130-140 

BgK 
biochemisch zuurstofverbruik 
(BZV) mg/l P90 3 6 10 25 

BgK chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg/l P90 20 30 40 80 

BgK elektrische geleidbaarheid µS/cm P90 150 600 1000 1250 

BgK chloride mg/l P90 30 120 200 250 

BgK pH  min-max 5,5-8,5 5,5-8,5 

<5,5-4,0 
of >8,5-
9,5 

<4,0 of 
>9,5 

BgK sulfaat mg/l Gemiddelde 60 90 120 150 

BgK nitraat mg N/l P90 2 10 11,3 17 

BgK totaal stikstof mg N/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 3 4 8 12 

BgK totaal fosfor mg P/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,04 0,14 0,35 0,7 

BgK orthofosfaat mg P/l gemiddelde 0,04 0,07 0,14 0,28 
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Bijlage 5: Ruimtelijke patronen in de hydrochemische variabelen 

 

Bijlagefiguur 14: Ruimtelijke variatie van K (boven) en Mg (onder) in het ondiepe grondwater. 
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Bijlagefiguur 15: Ruimtelijke variatie van Na (boven) en Cl (onder) in het ondiepe grondwater. 


