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lnleiding

1. lnleiding

De ecologische functie von de rivier krijgt de lootste joren steeds meer oondocht.

De doelstelling von het Grensmoosproject is de notuurwoorde von het riviersysteem te
ontwikkelen, donkzij het herstellen von het contoct tussen de rivier en het winterbed.
Het project vooziet hierbÍj plootselijke geulverbreding, oeververloging en herstelvon
beekmondingen over het gehele Grensmoostroject.

De systeembenodering von het oeverecosysteem, de zogenoomde ecotone-
benodering, resulteert in een beeld von de oevers von de Grensmoos zo dicht mogelijk
blj het streefbeeld von de Levende Grensmoos. Voor deze benodering wordt er een
typologie von de oevers opgesteld op bosis von een referentie ondezoek en
veldinventorisoties.

Ook voor de boven- en benedenstroomse delen von de Moos gebeurde reeds een
gel'rjkoordige typering op initiotief von de rivierbeheerders (GlREA,l988; LB&P
ECOLOGISCH ADVIES BY , 19948; LB&P ECOLOGISCH ADVIES BV, I 994A).
Op Vlooms niveou werd door het lnstituut voor Notuurbehoud tevens voor de Schelde
een typering von de oevers opgesteld (HorrunNN & Metne, 1997).
ln Fronkrijk wordt op die monier ol gewerkt om het beleid rond rivieren te evolueren
(Deuonrrrn & Goncnrerun, 199ó).

Het uiteindelijke doel von deze studie is niet beperkt tot dit ropport. De opgebouwde
dotobonk kon in de toekomst worden gebruikt om vonuit dit instituut mee te helpen
om een degel'rjk onderbouwd beleid en beheer voor de Vloqmse Grensmoos te
voeren.

Deze studie kon uitgevoerd worden donkzijde somenwerking tussen de Administrotie
Woterwegen en Zeewezen en het lnstituut voor Notuurbehoud.
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Ecologische doelsfellingen

2. Écologisc he doelstellingen

Sínds enige joren is iedereen het erover eens dot oevers een ecologische functie
hebben. Omdot het begrip 'ecologisch' een zeer ruim begrip geworden is, is het niet
slecht om vonuit het notuurbehoud hier een invulling oon te geven.

Vonuit het olgemeen streven von het notuurbehoud en toegepost op rivieren, kunnen
de volgende ecologische doelstellingen voor de oevers gedestilleerd worden:

o Vergroten von de notuurlljkheid

Er wordt gestreefd noor de reolisotie von meer oeverecotopen, die von noture zouden
moeten voorkomen. Hierb'rj kon een referentiebeeld woor nog zowel de
hydrodynqmische qls de morfodynomische processen spelen, nogestreefd worden.

o Verbeteren von de ecologische verbindingsfunctie

Door hoor corridorfunctie verbindt een rivier diverse biotopen en orgonismen. De mote
woorin die verbinding tot stond komt, is ofhonkelijk von de vr'rje verbinding longs het
woter en vio de oever.

o Verhoging von de diversiteit oon ecoiopen

De diversiteit oon ecotopen is sterk gereloteerd oon het vergroten von de
notuurlijkheid. Doorbijwordt er vonuit gegoon dot een verhoging von de diversiteit
oon ecotopen een vergroting von de soortsdiversiteit tot gevolg zol hebben.
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De oever gedefinieerd

3. De oever gedefinieerd

3. l. Klossíeke definitie

De strikte definitie von de oever kon ols volgt worden geformuleerd (CUR, 1994):

De begrenzing von de oever longs een rivier is oon de londz'rjde de hoogst mogelijke
ploots tot woor het rivierwoter (kwel uitgezonderd) kon komen. Meestol ligt deze net
onder de kruin von de winterdijk. Het gedeelte von de oever tot en meÍ de zomerkode
of de rivierduinen (zomerbed von de rivier) wordt ols de oever beschouwd ols het goot
om het verdedigen vctn de oever. B'rj de beschr'rjving von de referentiebeelden moken
de uiterwoorden echter ook deel uiÍ von de rivier en dus ook von de oever.
De begrenzing von de oever oon de wotezijde wordt gevormd door de teen von het
onderwotertolud, of de woterdiepte woor nog licht beschikboor is voor de groei von
plonten. Deze diepte ligt onder de huidige omstondigheden op een woterdiepte von I

à 1,5 meter onder het zomerpeil.

3.2. Ecofone benode ring

Noost de klossieke definitie kon de oever ook bekeken worden vonuit een
londschopsecologische involshoek. Hierbij kon de oever oonzien worden ols een
ecotone.

Een ecotone kon gedefinieerd worden ols een overgongszone tussen oonliggende
ecologische systemen. Doorblj heeft een ecotone een oontol korokteristieken bepoold
door ploots- en tijdsscholen en treden er interocties op met de oonliggende
ecologische systemen (figuur 1 )(HotnNo, 1988).

Hierbij kon worden vostgesteld dot in deze definitie het ecotone specifieke
eigenschoppen heeft moor ook gedeeltelijk gedefinieerd wordt door reloties en
interocties met de oongrenzende ecosystemen.

Volgens PEns (1990) worden lond-rivier ecotonen in mindere of meerdere mote
beihvloed door vier types verstoring: overstroming, verdroging, erosie en sedimentotie.
De interoctie von die processen creëert heterogeniteit binnen het ecotone. De
structuur von het ecotone kon don weer gereloteerd worden oon de grootte en de
frequentie von die processen.

Een clossificotie von de lond-rivier ecotonen wordt voorgesteld in figuur 2. Binnen deze
clossificotie neemt de Grensmoos ergens een ploots in tussen een 'moderote-low' en
een 'low' meonderende rivier.

3.3. Zonering von de oever

Binnen één bepoolde oeversectie kunnen verschillende zones, met bljbehorende
plontengordels onderscheiden worden. Deze zones kunnen onderscheiden worden op
bosis von frequentie en duur von overstroming (figuur 3).
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grodiënt grens
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bos ecotone groslond

Figuur 1 Voorstelling von een ecotone (noor Oouu, 1990). Hierbijis A een typisch voorbeeld
woorbij een ecotone gecreëerd wordt door de discontinuiïeit in een grootscholige
grodiënt. B is een hypothetisch gevolwoorbij een ecotone gecreëerd wordt door
kleinscholige, interne processen in het ecotone zelf.

De hier voorgestelde indeling komt uit CUR 11994)

Overstroming 360-36S dogen/jooÍ: Deze vrijwel permonent onderwoter gelegen zone
grenst oon de loogwoterbedding, en volt olleen bljextreem loog woter droog. De
oeveronderdelen woter- en moerosplonten kunnen hier voorkomen.

Overslroming 40-360 dogen/joor: ln deze frequent overstroomde zone fluctueert de
woterstond, met voorolop de vlokke delen een snel heen en weer schuivende
woterlijn. De plonten die hier stoon zijn bestond tegen zowel overstroming ols enige
uitdroging. De oeveronderdelen onbegroeid grind, zond en klei, pioniers,
moerosplonten, ruigtekruiden en moerosbos kunnen hier voorkomen.

Overslroming 20-40 dogen/joor: Deze periodiek overstroomde zone wordt slechts b'rj

hoogwoter overstroomd. De oeveronderdelen pioniers, ruigtekruiden, groslond en
vloedbos kunnen hier voorkomen.

Overstroming 2 dogen/ioor: Deze zone stoot zelden onder woter en rookt zelden
overspoeld. Hier kunnen de oeveronderdelen ruigtekruiden, vloedbos, oeverwolbos en
groslond voorkomen.
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De oever gedefinieerd
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Figuur 3. lndeling von de verschillende oevezones binnen één oeversectie (noor SEBERï, l9ó8).

3.4. De referentie oever

Bij notuurontwikkeling von oevers is het belongrljk te weten hoe rivieroevers er in het
meest ideole gevoluit kunnen zien. De Grensmoos vormt een middenlooprivier met
een korokteristieke referentie oever zools weergegeven in figuur 4.

o

I

oeverwal- vloedbos hooídgeul
bos pionieÍs

vloedbos moeÍ45-moeras-hout water-
water planten planten bos

hellingbos of
oevenvalboskaal grind en

pioniers op gÍind

steilrand

hooigrasland hooigrasland hooigrasland

Figuur 4. Een referentiebeeld voor een middenloopÍivier zools de Grensmoos(CUR, 1994).
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De oever gedefinieerd

De verschillende onderdelen von de rivier (overgenomen noor CUR, 1994)

Onbegroeid grind en zond

De permonent in ondíep woter of op de drogere oever gelegen onbegroeide
grindbonken en grindploten komen olleen in de middenlooprivieren voor. Op en tussen
dit grindmoteriool kunnen olgen en ongewervelde dieren (mocrofouno) zich vestigen.
De grindbonken vormen een pooiploots voor zolmochtigen en een leefgebÍed voor
de rivierdonderpod. Vogels zools de grote gele kwikstoort en de oeverloper zijn soorten
die hier hun voedselzoeken en broeden.

De in ondiep woter of op de oever gelegen onbegroeide zondbonken en zondploten
komen voor in de oevers von olle rivieren met stroming en zondtronsport of sterke
wisselingen in de woterstond.
De zondbonken vormen het leefgebied voor sommige oon de bodem gebonden
olgensoorten en kiezelwieren. Deze olgen en wieren kunnen olleen door voorkomen
woor licht door kon dringen tot op de bodem.
Onbegroeid zond vormt een broedploots voor sterns en plevieren.

Steilronden

Steilronden zijn een kenmerkend onderdeel von oon erosie bloot stoonde rivieroevers.
ln veel gevollen komen steilronden voor in de buitenbocht von de rivier. Voorol voor
sommige soorten ongewervelde dieren, woterspitsmuizen, bevers, woelrotten,'rjsvogels
en oeverzwoluwen vormt de steilrond een ploots om holen in te groven. De eisen die
de verschillende soorten stellen oon de hoogte en breedte vqn steilrond lopen uiteen.

Pioniers op grind, zond en klei

Pioniers koloniseren de kole bodems die blootstoon oon erosie of die in de loop von de
zomer droogvollen. De plontensoorten die tot de pioniers horen kenmerken zich door
het verspreiden von veel zoden en/of snelle kieming en groei. Ze hebben vook veel
licht nodig om te kunnen kiemen. Ze overleven longdurige overstroming ols zood in de
bodem of door een uitgebreid wortelstelsel. Ze kunnen soortenr'rjke vegetoties vormen
met onder meer verschillende soorien gonzenvoet, zuring en sl'rjkgroen. Vogels zools
steltlopers, wotervogels en moerosvogels rusten, broeden of zoeken hier voedsel.

Ruiglekruiden

Voorol op plootsen woor veel ofgestorven plontenmoteriool oonspoelt is de oever
voedselr'rjk. Hier gedijen snel groeiende plontensoorten die de vr'rjkomende
voedingsstoffen benutten. Deze groep plonten bestoon uit soorten zools grote
brondnetel, koninginnenkruid, horig wilgeroosje, douwbroom, bosronk, heggeronk,
hoogwinde, bittezoet en grote engelwortel. Deze soorten versch'rjnen in smolle zones
of in kleine groepjes tussen b'rjvoorbeeld grote stortstenen. Ruigtekruiden z'rjn gevoelig
voor begrqzen en mooien.
Ruigtekrulden trekken insekten oon en dqormee ook insektenetende vogels.

Houl onder woler

Liggend en stoond dood en levend hout onder woter vormt voorol voor mocrofouno
een belongrijk leefgebied. Het hout vongl dr'rjvend en zwevend moterioolin. Een
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Typologie en hobitotmodellering von de oevers von de Grensmoos

b'rjkomend voordeel is dot hout plootselijk verschillen in stroomsnelheid teweegbrengt,
woordoor stroomminnende mocrofounosoorten weer in de rivier kunnen terugkeren.

Zqchlhoulooibos (Vloedbos)

Zochthoutooibossen groeien op minerole zond- en kleibodems die voorol 's winters
periodiek overstromen. Op de iets drogere plootsen groeit de zwort populier. Wilgen en
de zworte populieren kiemen olleen op kole bodems die in de periode von mei tot juni
droogvollen. ln het dynomische riviermilieu kon deze groep von plonten en bomen
zeer longe tijd in een pioniersstodium blijven. ln stobíelere milieus kon dit bostype hoog
opgroeien en zich mengen met of opgevolgd worden door hordhoutooibos. Bij

intensieve beweiding verdw'rjnen de zochthoutooibossen en goon ze over in groslond.
Zochthoutooibossen vormen het broedgebied von onder ondere vele zongvogels. ln
oudere bossen kunnen oolscholvers en reigerochtigen broeden. De wortels en tokken
in het woter z'rjn belongrijk voor veel soorten mocrofouno en vissen. Bij doling von de
woterstond komen steltlopers en eenden er voedselzoeken.

H ordhoulooibos (Oeverwolbos)

Op hoge, zondige oevers, die gedurende korte tijd en buiten het vegetotieseizoen
onder wqter stoot, groeit hordhoutooibos. Dit bos bestoot voorol uit zomereiken met
doornoost essen en iepen. Wilgen en populieren die zich hier in een eerder stodium
hebben gevestigd, kunnen zich hondhoven. Ze kunnen zich echter moeil'rjk
vermeerderen. Longs de ronden kunnen zich vogelkers, hoogbeuk, meidoorn en
sleedoorn vestigen. Onder invloed von beweiding ontstoot ook hier groslond.

Groslonden

Stroomdolgroslonden zijn korokteristiek voor rivieren. De vele door voorkomende
soorten specifieke plonten groeien op de zond- en kleigronden met vele grodiënten
tussen hoog en loog, tussen not en droog en tussen zond en klei. Tot de
stroomdolgroslonden behoren de hiervoor omschreven stobielere zomerkoden, de
reliëfr'rjke weiden en ook de winterdijk, voornomelljk don de op het zuiden
geëxponeerde hellingen. Opvollende plontensoorten ljn beemdkroon, kleine rotelqqr,
gewoon knoopkruid, oosterse morgenster, gewone vogelmelk, kottendoorn,...

3.5. De oevers von de Grensmoos

3.5.1. De klossieke oever von de Grensmoos

Wonneer de klossieke definitie wordt gevolgd, strekt de oever zich uit tot oon de kruin
von de winterd'rjk. ln deze definitie wordt echter ook gesteld dot de oever slechts reikt
tot oon de zomerdijk wonneer gesproken wordt over oeververdediging.
ln deze ropportering wordt olleen de oever bekeken tot oon de kruin von de zomerdijk.
Dit omdot het ondezoek gebeurde in functie von een 'oeverbeheer' in het koder von
meer integroolwoterbeheer en omdot er proktisch geen contoct meer is tussen de
winterbedding en de rivier zelf.

De oever is, door de versteviging, in de meeste gevollen een zeer smolle strook. Aon
Vloomse z'rjde is 80 % von de oever, minder don 20 m breed. Liefst 92 %iszelfs minder
don 30 m breed (zie verder in hoofdstuk ó).

t0



De oever gedefinieerd

3.5.2. De ecolone benodering longs de Grensmoos

Bij het benoderen von de oevers vonuit een ecotone-definitie moet worden
vostgesteld dot, door het sterk ontropogeen korokter, de interocties tussen de rivier, de
oever en de winterbedding zeer sterk 'verormd' zijn.
De begeleidende ecologische processen von overstroming zijn dikw'rjls niet meer
oc'tief.

3.5.3. De zonering von de oever

Het opdelen von de oever in verschillende zones von overstromingsduur is mogelijk.
Wel moest in het veld worden vostgesteld dot hierbij niet meer de corresponderende
vegetoties worden oongetroffen. Door het sterk ontropogeen korokter en de
'verormde' interocties, z'tjn de verschillende vegetotiezones grotendeels verloren
gegoon. Momenteel bestoot de gereduceerde interoctie uit een onnotuurlijk
overspoelen von de kruin en een onnotuurl'rjke erosie von de oever vonuit de rivier.

ln tobel I is een ovezicht geschetst von de verscheidenheid qon vegetoties op de
oever. De som von de percentoges is niet 100 %. Dit volt te verkloren door het feit dot
op een oeversectie verschillende vegetoties elkoor kunnen opvolgen. ln porogroof
6.4.4. wordt dieper ingegoon op de verschillende vegetoties longs de Grensmoos.

Tobel i. Procenfueel oondeel von de verschillende vegetoties over de totole lengte von de
Grensmoos (Vloomse kont).

Onder de pioniersvegetoties moeten zowel 'onbegroeid grind en zond', steilronden ols
pionierssituoties verstoon worden. Actueelwordt op 12 7"von de oevers nog een
pionierssituotie oongetroffen. Wonneer dit vergeleken wordt met de referentiesituotie is

dit minimoql.

Groslonden worden op 47 7"von de oevers oongeïroffen. Het verschil hier met de
referentiesituotie zit in de 'ruigheid'. Schrole groslonden worden bijno niet meer
oongetroffen.

Op moor liefst 92 7"von de oevers worden ruigten oongetroffen. ln vergel'rjking met
een notuurl'rjke situotie is dqt veelte veel (zie porogroof 6.4.4). Deze hoge mote von
oonwezigheid von ruigtekruiden kon verkloord worden door het sterk ontropogeen
korokter von de oevers: de versteviging met stortsteen zorgt voor het invongen von
heelwot slib. Hierdoor ontstoon er, door de grote voedselr'rjkdom, olleen nog ruigtes.

Momenteelis er geen zocht- en hordhoutooibos oonwezig op de oevers von de
Grensmoos. De reden hiervoor is dot, tot een joor geleden, olle bomen op de oevers
systemotisch werden gekopt.

t1
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2
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Pioniersvegetotie
Groslond
Ruigte
Struweel
Ooibos
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Typologie en hobitotmodellering von de oevers von de Grensmoos

3.5.4. De referenlie voor de Grensmqos

Wonneer wordt vostgesteld dot ongeveer de volledige oever sterk ontropogeen
beihvloed is, wordt het snel duidelljk woorom een referentie wordt gehonteerd. Een
goede referentie voor de Grensmoos is dus een middenlooprívier met een
grindkorokter. Concrete referenties voor de Grensmoos worden gevormd door de Allier
en de historische Grensmoos von rond .l800.

De Allier

De Allier in Midden-Fronkrijk is een grindrivier die nog grotendeels hoor notuurlljke loop
en korokter behouden heeft. Binnen het winterbed wordt het londschop hoofdzokelijk
bepoold door de dynomiek von de rivier. Spontone processen ols sedimentotie, erosie,
spontone bosontwikkeling,... zijn processen die grote delen von de oevers, en de
hiermee gepoord goonde floro en founo bepolen.

Figuur 5 toont de loop von de Allier ter hoogte von Chötel-de-Neuvre. Voorol de
nevengeulen, de grindbonken en de eilonden, met de hiermee gepoord goonde
korokteristieke oevers, tonen de grote diversiteit von het riviersysteem.

Figuur ó tot 8 tonen een oontolfoto's woorop verschillende oevertypes te len zijn.

De hislorische Grensmoos

Met de historische Grensmoos wordt de Grensmoos von voor de normolisotiewerken
bedoeld (voor 1850). Het zomerbed hod, door de vele nevengeulen en strongen, nog
een veel beter contoct met het winierbed. Doornqost hod de rivier nog veel eilonden
en von zomerdljken wos geen sproke. De oevezone bevotte veelstroken met
grindbonken, wilgenstruwelen en 'ruigere vegetoties'. Hiermee werd een vegetotie
bedoeld die niet in londbouwbeheer wos (figuur 9).

Figuur l0 en I I tonen een oontol typische oevers rond .l850. 
De opvollende breedte

(+/- ZOO m) en het ontbreken von een zomerdijk zijn hel meest kenmerkend.
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Typologie en hobitotmodellering von de oevers von de Grensrnoos

Figuur ó. Een typische concove oever longs de Allier

Figuur 7. Een typische grindoever longs de Allier.
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De oevergedefinieerd

I

Fguur 8- Een typische beboste oever longs de AIlier
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Typologie en hobitotmodellering von de oevers yon de Grensmoos
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Figuur 10. Voorbeeld von een historisch oeverprofielter hoogte von Moosbompt: Dworsprofiel
bij De Kruiff-plon (WCAP l5ó5)(uit HnuHurs & OvrRuens, 199ó).

Figuur I l. Voorbeeld von een historisch oeverprofiel tussen Doniëlsweerd en Visserweert:
Dworsprofiel bij De Kruijff-plon (WCAP l8ó5-3)(uit Hnuxurs & OvERMARs, 199ó).
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Eco/ogrsche functie von de oever

4. Ecologische functie von de oever

Uit de verschillende definities bl'tjkt dot een notuurlijke oever niet op achzelf stoot, moor
sterk wordt bethvloed door processen en de omliggende ecosystemen. Het is doorom
belongr'rjk om de oevezone te zien vonuit een 'ecosysteem-perspectief'. Concreet
betekent dit het zien von ecologische verbindingen tussen het lond- en het woter-
systeem binnen de context von olluviole gronden en geomorfologische processen die
doorop inspelen (Gneconv et ol., I 991 ) . Verder moet nog een onderscheid worden
gemookt tussen de strikte functies von de oever op zich en de oever in somenhong tot
het omringende londschop

4.1. Strikte functie

Volgens Prrrs & Celow 11996) z'rjn er 3 'groepen' processen die notuurl'rjke riviersystemen
met bijbehorende oevers beihvloeden:

o seofi'torfologische processen
. hydrologische processen
. biogeochemische processen

Het belong von geomorfologische en hydrologische processen wordt geillustreerd in
figuur 12 (GnrooRv eÍ o/., l99l ).

Het voorgestelde 'systeemmodel' von GRroonv el ol. (.l99.l) vertrekt vonuit de
voststelling dot geomorfologische processen een mozoi'ek von stroomgeulen creëren
doorheen de riviervollei. Geomorfologische en ondere 'verstorings'- processen, von
zowelterrestrische ols oquotische oorsprong, creëren oevezones. Die oevezones
determineren zowel het ruimtelijk potroon ols de vegetotieontwikkeling von
oevervegetoties.

De verschillende volleivormen met de bijbehorende oevervegetoties vormen ols het
wore een 'ketting' von fysische hobitots voor ollerlei dieren en plonten.
De oonwezigheid von deze (woter-) dieren en plonten wordt niet enkel door deze
fysische hobitots bepoold moor eveneens door de hoeveelheid en de kwoliïeit von de
verschillende voedingsbronnen binnen de oevervegetoties.

Zowel geomorfologische ols hydrologische processen, oeveryegetotie en
woterplonten en -dieren z'rjn functioneel oon elkoor gebonden door 'retentie'.
Orgonisch moteriool en onorgonisch sediment moeten binnen het systeem worden
gehouden om te kunnen dienen ols voedingsbron of schuilploots voor
woterorgonismen. Keien, houtblokken en tokken in het woter vongen moteriool in. Op
de zones woor het woter minder snel stroomt, ontstoon don weer plootsen woor
moterioolsedimenteert. Deze diversiieit oon hobitots zorgt voor een groot potentieel
oon woterorgonismen.
Deze diversiteit in het woter hongt nouw somen met de structuur en de
verscheidenheid von de oevezone.

Het belong von biogeochemische processen wordt gefllustreerd in figuur 
.l3. 

Hierin
toont MARTDET" (1995) het belong von beboste rivieroevers oon. Een deel von de
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vegetotieresten (bloderen, tokken,...) uit het bos komt in het woter terecht en vormt op
die monier een bron von orgonisch moteriool.
Noost hei omzetten von orgonisch moterioolin voedingsstoffen, is de oevervegetotie
eveneens belongrljk voor de filtrotie en stockqge von orgonisch moterioql.
Doornoost heeft een ol don niet beboste oever een regulerende werking op de
hoeveelheid licht die tot het woter doordringt.Op die monierwordt, noost de oonvoer
von orgonisch moteriqol, het gehele trofisch net beihvloed.

Figuur 12. Overacht von de verschillende processen die inspelen op de oevezone (Gneconv et
o1.,199'll.

De positieve effecten von een oontol belongrljke obiotische processen op de
ecologische ontwikkeling von de Grensmoos worden voorgesteld in tobel2
(PnolrcrauREAU GRENSMAAS, 199 6).

4.2. Somenhong

Uit de vele verschillende processen en de hierdoor gevormde ecotopen, volt of te
leiden dot ieder stukje oever een zekere woorde heeft. Toch blijkt de woqrde in termen
von (potentiële) biodiversiteit von een oever pos volledig wonneer niet één enkel
stukje oever wordt bekeken, moor wonneer de oever over de totole lengte wordt
bekeken.

Om de interocties tussen de rivier en de soorten longs de oever, qls conidor, te
begr'rjpen, honteren PEns & BRnolrv 11997) een oontol uitgongspunten:

Volleivormen

Geomorfologische &
Hydrologische

processen

Successie
processen

OevervegetotieOevezone

Retentie

Fysisch Hobitot Voedingsbronnen

Woterplonten
en -dieren
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Ecologische funcfie von de oever

' Bed ding Mod ellere nde' ofv oer (Cho nnel-f orming dischorgeJ

Riviersystemen worden in hoofdzook gestructureerd door de morfologie en de
morfologische processen in de rivierbedding. Op die monier ontstoot een mozor'ek von
verschillende 'potches' (milieus, stondplootsen, ecotopen). Elke stondploots wordt
doorbij gekorokteriseerd door sediment type, hoogte (die op hoor beurt de
overstromin gsko ns beihvloedt) en de leeftijd ( d.w.z. successiestodio) .

Hierbij kon gesteld worden dot op elk punt longs de rivier de dimensies von de
rivierbedding gecorreleerd zijn oon de woter- en sedimenttoevoer.
LnNe (.l955) stelde dot er een verbqnd bestond tussen sedimenttronsport en sediment
grootte enez'rjds en woterofvoer en konoolvorm ondez'tjds.

Oeverbos

t
!c

?

d

Figuur 13. De invloed von de oevervegetotie op het trofisch net binnen het oquotisch
ecosysteem (Menton, I 995).
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Typologie en hobitotmodellering von de oevers von de Grensmoos

Tobel2. Ovezicht von enkele belongrijke obiotische processen en hun positieve ecologische
effecten op hei Grensmoosgebied (Pnolecrauneeu GneNsuAAs, 

.l99ó).

Het gevolg von de correlotie tussen de dimensie von de rivierbedding enezljds en de
woter- en sedimenttoevoer ondezijds, uit zich enezljds in de osymmetrische opvolging
von convexe en concove oevers en ondezijds in de olgemene beddingvorm met
specifieke steilte en hoogte von oevers. De bosis von deze invloed op de morfologie
ligt in de schommelingen in woierofuoer en de stroomsnelheden die hoofdzokelíjk door
het vervol bepoold worden. Het notuurlijke osymmetrisch korokter von de
Grensmoosbedding wordt mooigerllustreerd in figuur 

.l0. 
Door menselijk toedoen (het

optrekken von zomerdijken en de verdieping von de bedding) volt von dit
osymmelrisch korokter tegenwoordig bijno niets meer te merken (figuur 14).
De dikke lijn op figuur l4 toont don weer de ingreep die moet gebeuren in het koder
von het Grensmoosproject. Het Grensmoosproject mookt het osymmetrisch korokter
dus weer mogelijk.

Oevererosíe

Afzetling van grind en zond

Eilandvorming

Vorming von erosiegeulen

V orming von (lijdelijke) poelen
en koíken

Windversluiving

Wisselende sfroomsnelheden

Boomworp

Afzellingvan dood hout

ljsvorming

Afzetling v o n plo nte nza d e n

Vorming en voortdurende verversing von oeversteilronden.
Het ie woter roken von bomen, sediment en zoodbonken.

Het ontstoon von nieuwe pionierssituoties. Voriotie in
sedimenttype in de rivier ols gevolg von lokole ofuettingen.
Ophoging von oeverdelen / wollen, rivierduinvorming en
uiteindel'rjk de vorming von hogere biotopen.

Vorming von predotor-orme biotopen, interessont voor
broedvogels.

Vergroting von reliëf in het tenein.

Ontstoon von stogneerde woteren in het gebied, oldon
niet periodiek droogvollend of gevoed door kwelwoter.

Verstuiving von zondruggen; vorming von rivierduintjes;
ofdekking von vegetotie.

Voriotie in het oquotische milieu door voriotie in dynomiek,
woterdiepte en wotertemperotuur.

Vergroting von de structuurvoriotie ín ooibos en von
rivieroevers. Vergroting von de hoeveelheid dood hout, bron
voor drijfhout.

Aonzet tot lokole sedimentotie en erosie processen en dus
tot meer voriotie in de stroomgeul.

Afbrook en vorming von structuren (o.o. in bos).

Goede konsen op een rijke floro en vegetotie
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Figuur 14. Actueel dworsproÍiel von de Grensmoos ter hoogte von Moosbompt. De dikke zworte
l'tjn duidt de oeververloging oon in het koder von het Grensmoosproject.

Rivier continu um concepf

Het 'rivier continuum concept' (VnNNonr et ol., 1980) stelt dot beboste riviersystemen
een longitudinole structuur hebben die wordt gevormd door een grodiënt von fysische
processen. Die fysische processen berhvloeden het relotief belong von de drie primoire
energiebronnen nl. input von orgonisch moteriool (von oevervegetoties), primoire
produktie in de rivier zelf en tronsport von bovenstrooms orgonisch moïeriool.
De structuur en het functioneren von levensgemeenschoppen longsheen de rivier
vormt op die monier een dynomisch evenwicht met de fysische omgeving (Prns &
BReorrv,1997).

Figuur I 5 (noor CuuutNs, 1975in Prns & Cnlow, 199ó) illustreert de veronderende
structuur von de levensgemeenschoppen: de bovenloop von de rivier is

overschoduwd door bomen. De primoire energiebron hierbijzijn ofgevollen bloderen
die verwerkt door'schropers' (shredders, schropende mocro-invertebroten) en
collectors (vezomeloors).
De middenloop is vrij breed en ondiep. Door het licht en de oonvoer von
voedingsstoffen worden veel olgen oongetroffen. Hier leven don ook veel 'grozers',
die zich voeden met de olgen. ln de benedenloop doorentegen spelen voornomel'rjk
'collectors' een rol. Deze nemen hoofdzokelijk orgonisch moteriool, getronsporteerd uii
de middenloop, op.

De potentíële rijkdom von de Grensmoos oon mocrofquno wordt geillustreerd door
KuNr & Bu or Vnnre (.l99ó). No het hoogwoter von februori 1995 werden enkele
inundotiekolken en hoogwotergeulen ondezocht op de oonwezige mocrofouno. Klink
en Bij de Voote wisten zeker dot de soorten werden meegevoerd door de rivier
oongezien de genoemde woteren eerder niet bestonden. ln deze snel uitdrogende
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Typologie en hobitotmodellering von de oevers von de Grensmoos

woteren werden in totool 234 mocrofqunosoorten oongetroffen. Doqrvon woren moor
liefst 129 soorten de ofgelopen tientollen joren niet meer in de Grensmoos
woorgenomen.
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Figuur 15. Een verolgemeend schemo von de verschillende levensgemeenschoppen oon
invertebroten longs een riviersysteem voorspelt door het rivier continuum concept
(CumurNs, 1975 in PErÍs & Cnlow, 199ó).

Flood-pulse concepf

Het flood-pulse concept (JuNr et ol., 1989j stelt dot er een verbond bestoot tussen de
diversiteit en de produktiviieit von het oquotisch en het tenestrisch systeem binnen de
rivieroevers en het stroomregime.

Gedurende een hoogwoter worden herbivoren gedwongen om hoogwotervlucht-
plootsen op le zoeken. Op die monier wordt voorkomen dot de overstromings-
vegetoties overbegroosd worden.
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Eco/ogische functie von de oever

Aquotische orgonismen migreren bij een hoogwoter noor die overstromingsvlokten.Op
zo'n moment ontstoon notuurlijke pooiploqtsen. Wonneer het woter zich terugtrekt in
de rivierbedding komen, noost heelwot nutriënten, ook jonge vissen en inverïebroïen
mee.

Het' hydroulic streom ecology' concepÍ

Het 'hydroulic streom ecology' concept is geboseerd op het feit dot een relotief
verschil in snelheid, tussen een orgonisme en het medium woorin het leeft, het energie
budget von dit orgonisme beihvloedt (SrnrzNrn et ol., 1988).

Een gevolg hiervon is, dot zowel longs de hele rivier ols bij een klein troject, de
diversiteit oon founo gereloteerd is oon de heterogeniteit von hydroulische
omstondigheden.

Op een klein troject kon die diversiteit oon founo, die gereloteerd is oqn de
heterogeniteit von hydroulische omstondigheden, mooi geillustreerd worden oon de
hond von loopkevers. ln 1993 verrichtte Desender een ondezoek op een vijftol grote
grindbonken von de Grensmoos (DrsrNoeR ef ol., 1994). Op omper I0 m werden meer
don 50 verschillende loopkeversoorten oongetroffen. Hierbij ging het vook om zeer
zeldzome tot bijno uitgestorven soorten die veelol sterk gespecioliseerde
oeverbewoners z'rjn. De typische loopkevers von deze onstobiele milieus beschikken
over goed ontwikkelde vleugels om bij plotse ongunstige omstondigheden snel te
kunnen ontsnoppen. Soorten von stobiele milieus hebben doorentegen meestol
kortere vleugels.

4.3. Doeltypes Yan oeYerbeheer

LnRcr & Prns (1997) mookten een ovezicht von de verschillende typen oever met
verschillende functies.

Doorin wordt gesteld dot oevers een zeer belongrljke rol en heelwot functies vervullen
in het hele riviersysteem. Dit houdt o.o. in dot moet gestreefd worden noor een hoge
biodiversiteit, een verbetering von de notuurbehoudswoorde en het minimoliseren von
woterkwoliteiisproblemen zowelin het oppervlokte- ols grondwoter. De voordelen von
oeverstobiliteit en woterbergend vermogen stijgen ols de complexiteit von de oever
toeneemt. Doornoost kon de esthetische woorde en de recreotiewoorde eveneens
opgenomen worden.

Figuur I ó illustreert verschillende oeverscenorio's die kunnen oongewend worden b'rj

notuuronfwikkeling. Tobel3 toont de verschillende functies bljde verschillende typen.
De term 'buffer'wordt hier oongewend in de context von 'een strook lond tussen het
bouwlond en de rivier'.
De oevertypen voriëren von oevers woor ongeveer geen buffer oonwezig ís (scenorio
1) tot zeer brede buffers die bestoon uit complexe oevers met een zeer grote
ecologische woorde en een grote diversiteit oon verschillende hobitots (scenorio ó).

Deze doeltypen voor oevers kunnen ook voor de Grensmoos gebruikt worden.
Aongezien de doelstellingen von het project het vergroten von de notuurlijkheid, het
verbeteren von de ecologische verbindingsfunctie en het verhogen von de diversiteit
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oon ecotopen zijn, betekeni dit dot in principe zoveel mogelijk gestreefd zou moeten
worden noqr doeltypen ó en 5.
Dii betekent doi in de oever een zomerbedverbreding met een longzoom glooiende
oever wordt gecreëerd of dot een nevengeulwordt oongelegd.

Arable Narrow
grass
buffer

Arable

Main
channel

Meadow

Wood Wood
channel

Figuur I ó. Zes scenorio's volgens LARGE & PEns (19971. De scenorio's voriëren von oevers woor
ongeveer geen buffer oonwezig is (scenorio I ) tot zeer brede buffers die bestoon uit
complexe oevers met een zeer grote ecologische woorde en een grote diversifeit
oon verschillende hobitots (scenorio ó).

Tobel 3. Ovezicht von de zes verschillende scenorio's met de resp. score per funciie
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Ecologische functie von de oever

Aongezien niet overol nevengeulen en zomerbedverbredingen moeten (en kunnen)
oongelegd worden, kon nog olt'rjd gestreefd worden noor Scenorio 5 (of 4)door middel
von een oeververloging. Afhonkelijk von de ploois in het riviersysteem wordt dit een
glooiende of een eroderende oever.

Tussen het winterbed en de riviergeul is niet overolveel beschikbore ruimte. Op die
plootsen kon geopteerd worden om de oeveryersteviging gewoon weg te holen en
spontoon verder loten ofkolven en ontwikkelen (Scenorio 3). Wonneer dit nog niet
mogelijk ís kon geopteerd worden om de versteviging weg te holen en
notuurtechnische versteviging (von wilgenbundels b'rjvoorbeeld) oon te brengen
(Scenorio 2 en 3).

De minst gunstige oplossing bestoot erin de breuksteenoever spontoon te loten
begroeien of de breuksteenoever te behouden moor wel een dekloog opbrengen en
notuurvriendelijk d'rjkbeheervoeren (Scenorio I en 2).

4.4. Concrefrierin g vctn de ecologische doelsfelííngen

No het beschrijven von het oevermilieu, het definiëren von een referentie, het
oonholen von processen en doeltypen, kunnen de 'ecologische doelstellingen'zools
voorgesteld in hoofdstuk 2 geconcretiseerd worden:

De concrete ecologische doelstellingen voor de oevers von de Grensmoos kunnen ols
volgt worden geformuleerd:

Vergroten von de notuurlijkheida

Er wordt gestreefd noor de reolisotie von meer oeverecotopen die von noture zouden
moeten voorkomen longs de Grensmoos. Hierbij dient steeds het referentiebeeld von
de Allier, woor nog zowel de hydrodynomische ols de morfodynomische processen
spelen, nogestreefd te worden.

o Verbeteren von de ecologische verbindingsfunctie

Door hoor corridorfunctie verbindt de Grensmoos diverse biotopen en orgonismen. De
mote woorin die verbinding tot stond komt, is ofhonkelijk von de vrije verbinding longs
het woter en vio de oever.

De diversiteit oon ecotopen is sterk gereloteerd oon het vergroten von de
notuurlijkheid. Doorbijwordt er vonuit gegoon dot een verhoging von de diversiteit
oon ecotopen een vergroïing von de soortsdiversiteit tot gevolg zol hebben.
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5. Hobitqt en stondploolskoroklerisolie

5.1. lnleiding

Vio een Hobitot Evoluotie Procedure (HEP) is het mogelljk om de potentiële
geschiktheid von een gebied voor een soort of een levensgemeenschop te bepolen.
De methodiek, die oorspronkelijk ontwikkeld is in de Verenigde Stoten, wordt sinds een
oontol joren gebruikt in Nederlond.

De Hobitot Evoluotie Procedure is een procedure woorin gebieden worden
geonolyseerd op de octuele kwoliteit von leefgebieden voor floro of founo in relotie
tot de kwoliteit von die leefgebieden no bepoolde ingrepen of mootregelen. Het
instrument in deze procedure hiervoor is het HSl-model (HSl = Hobitot suitobility index).

Noost de HS|-modellen wordï nog gebruikt gemookt von LARCH-modellen (LAndscope
ecologicol Rules for the Configurotion of Hobitot). LARCH is een systeem woormee per
soorf voor een bepoold gebied netwerken kunnen worden onderscheiden uitgoonde
von de nodige hobitotvereisten von een soort (KntrHovrN, 1995).

Aon de hond von HSI- en LARCH-modellen voor vooropgestelde soorten, wordt
gekeken hoe de kwqliteit vqn de verschillende oeverhobitots kon verbeteren in het
koder von het project 'Levende Grensmqos'.

5.2. Londschopsecorogísche benode ring

De oever kon gezien worden ols een ooneensluiting von verschíllende typische
rivierecotopen. Bínnen deze ketting von ecotopen kunnen ruimtelljke plekken worden
ofgebokend die het hobitot vormen von een soort. Een hobitotplek kon op die monier
overeenkomen met een ecotoop, kon bestoon uit slechts een onderdeelvon een
ecotoop of kon een vezomeling zijn von verschillende, ol don niet oon elkoor
grenzende ecotopen.

Dit olles wordt geillustreerd in figuur 17.De grote pijl toont een enorm groot hobitot
(een vezomeling von verschillende ecotopen). Als voorbeeld zou hier het hobitot von
een otter kunnen dienen: een otter heeft nood oon de hoofdgeul mel oonliggende
oevers ols voedselhobitot, moor heeft eveneens nood oon nevengeul en ooibossen ols
vooriplontingshobitot. De linkse kleine pljltoont een zeer klein hobitot. Als voorbeeld
zou hier een oeverloopkever kunnen dienen. Een oeverloopkever heeft genoeg oon
een onderdeel von een grindbonk die onmiddellijk oon de hoofdgeulgrenst. De
lootste pijlillustreert een hobitot die overeenkomt met een ecotoop. Hierbij kon
boomkikker qls voorbeeld gebruikt worden. De overgong vqn een nevengeul noor een
ruigte vormt het optimole hobitot voor de boomkikker.

Doqrnoost dient nog rekening te worden gehouden met het feit dot een ecotoop
verondert in 't'rjd en ruimte'. Dit heeft ols gevolg dot bepoolde ecotopen en de
hiermee gepoord goonde hobitots, kunnen ontstoon, een zekere tijd blijven moor don
ook weer verdwijnen.
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Figuur 17. Voorstelling von verschillende hobitotplekken op een oeversegment
Verkloring, zie tekst.

Wonneer voor ogen gehouden wordt dot hobitots worden gevormd en weer
verdwijnen longsheen het hele riviertroject, ontwikkelt zich het idee von een
ecologisch netwerk. Met onder woorden een oeversegment stoot niet olleen moor
vormt een onderdeelvon een groter geheel.

Een ecologisch netwerk bestoot hierbij uit hobitots die groot genoeg z'rjn voor een
kernpopulotie, hobitots die slechts groot genoeg zijn voor een lokole populotie en
corridors (figuur 18).

Ecologisch netwerk

O hobitot voor kernpopulotie

O hobitot voor lokole populotie

Figuur I B. Voorstelling von een ecologisch netwerk longs een rivier,

Een 'hobitot voor een kernpopulotie' is een plek woor het hobitot von een soort
gereoliseerd is en zelfs in die mote doi de populotie zo groot is dot de kons op
uitsterven relotief klein is. Hierbij kon er verbreiding optreden noor de ondere delen von
het netwerk.

Een 'hobitot voor een lokole populotie' is eveneens een plek woor het hobitot von een
soort gereoliseerd is. Deze hobitotplek is echter niet groot genoeg voor het
voortbestoon von een outonome populotie.
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Corridors moeten don weer gelen worden ols gebieden die fungeren ols
migrotieboon voor individuen tussen verschillende hqbitots. Bij rivieren wordÍ de
corridor heel dikwijls gevormd door de rivierzelf of door de oever.

Het concept von de verbinding iussen die verschillende hobitots en meer bepoold
tussen de verschillende lokole of kernpopuloties binnen het riviersysteem, wordt
con nectiviteit genoemd.

Net zools de oppervlokte von een geschikt hobitot voor een bepoolde soort
soortsofhonkelijk is, is dit eveneens zo voor een ecologisch netwerk.
Als voorbeeld longs de Grensmoos kunnen enkele grindbonken groot genoeg z'rjn voor
een duuzoom netwerk voor oeverloopkevers. Wonneer echter wordt gestreefd noor
een duuzoom netwerk voor de otter dienen niet enkelqlle oevers von de Grensmoos
geschikt te zijn, moor ook nog een deelvon de Woolse Mqos en/of de Nederlqndse
Moosplossen.

5.3. Hsr-modellen

5.3.1. De modelstrucluur (noor Durl, 1992)

De bosis von HSl-modellen z'rjn beschrijvingen von het verbond tussen verschillende
hqbitotfoctoren en de mote von geschiktheid von een ploots ols hobitot voor
diersoorten. ln een HS|-model zijn olleen milieufoctoren opgenomen die relevont zijn
voor het bepolen von de geschiktheid von een gebied ols (onderdeel von) hobitot
von de in beschouwing genomen soort. Het resultqot von HS|-modellen is een
numerieke woordering von het gebied. Deze wqordering betreft een indenryoorde ten
opzichte von de optimole hobitolkwoliteit voor de specifieke soorten.

ln dit ropport wordt uiisluitend gewerkt met mechonistische HSl-modellen. Deze
modellen zijn opgebouwd uit een vezomeling von grofieken woorin de invloed von
relevonte hobitotvoriobelen op het voorkomen von soorten is weergegeven lzie
b'rjloge 1). Alle modellen werden ontwikkeld in Nederlond (zie o.o. Durt,1992; VnN orR
WTNDEN et ql., 199ó; MnncHAND, 1995). Hiermee werd impliciet verondersteld dot de
Vloomse situotie niet wezenlijk verschilt von de Nederlondse.

5.3.2. De belekenis von de index (noor Durl, 1992)

Bij mechonistische modellen wordt von een groot oontol hobitotvoriobelen de
indexwoorde berekend. Deze woorden voriëren tussen 0 en I en worden olifld
ofgerond tot op één c'tjfer no de kommo.
Voor het bepolen von de HS|-woorde von een gebied worden in één model meestol
twee verschillende berekeningen toegepost (zie o.o. figuur 32):
. De loogste woorde von ofuonderlijke foctorindices. Het uitgongspunt hierbij is dot de

meest beperkende foctor de kwoliteit von een hobitot bepoolt.
. De (gewogen) gemiddelde woorde von de foctorindices. Het uitgongspunt hierbij is

dot bepoolde foctoren die optimool oonwezig zijn ondere foctoren compenseren
die niet optimool oonwezig zijn.

Het verbond tussen de HS|-woorde en de kwolificotie von een gebied is terug te
vinden in tobel4.
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ln dit ropport werd geopteerd om slechts onderscheid te moken tussen 2 groepen
kwolificoties: enez'tjds 'goed' en 'optimool' die we 'geschikt' noemen en ondez'rjds
'motig', 'slecht' en 'ongeschikt' díe we voor onze situotíe ols 'ongeschikt' typeren
(tobel 4). Dit leek ons de enige hoolbore werkw'rjze om tot oonvoordbore
voorspellingen te komen.

Tobel4. Het verbond tussen de HS|-woorde en de kwolificotie von een gebíed volgens DueL
(1992')en in dit ropport.

5.3.3. lntegrotie von HS!-modellen met hel GIS

Het procedureschemo voor de toepossing von HSl-modellen is geboseerd op de
Hobitot Evoluotion Procedure (US FtsH & Wtloure SrRvtcr, 1980). Het procedureschemo
omvot 7 stoppen (figuur 17):

Begrenzing studiegebied.
Het ondezoeksgebied is voorof duidelljk gedefinieerd. De minimole grootte von het
ondezoeksgebied is ofhonkelijk von diersoorten wqoryoor de hobitotkwoliteit wordt
geonolyseerd. De grootte von het ondezoeksgebied is minimool de grootte von het
leefgebied von één individu von de soort woornoor de oondocht uitgoot, voozover
dit bekend is.

2. Typering en begrenzing londschopstypen/ecosysteemtypen
De onolyse von de hobitotkwoliteit heeft uitsluitend betrekking op de londschops-
en ecosysteemtypen die de hobitotfunctie voor de in beschouwing genomen
soorten kunnen vervullen.

3. De qondochtssoorten
Veelol is voorof bekend voor welke diersoort(en) een kwoliteitsonolyse von het
hobitot ploots vindt. Het kon hierbij goon om soorïen die kenmerkend z'rjn voor een
bepoold type ecosysteem, doelorgonismen von een gebied, zeldzome en/of
bedreigde soorten en/of soorten die kritisch zrjn ten oonzien von bepoolde
milieufoctoren.

4. OverÀcht von de benodigde doto
Voor de onolyse von de kwoliteit von een gebied dienen gegevens over het gebied
in het model te worden ingevoerd, nomel'rjk de gegevens over de hobitotfoctoren
von de in beschouwing genomen soorten.

5. lnvoer von de gebiedsgegevens
De woorden von de milieukenmerken von een gebied worden ingevoerd in het
desbetreffende HS|-model. Het kon zijn dot verschillende milieuporometers niet
direct kunnen worden ingevoerd, moor de bosis vormen voor de berekening von
bepoolde hobitotvoriobelen.

I

0.7-o.9
0.4-o.6
0.i-0.3
0.0

optimool
goed
motig
slecht
ongeschikt

geschikt
geschikt
ongeschikt
ongeschikt
ongeschikt
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Typologie en hobitotmodellering von de oevers von de Grensmoos

ó. Hobitotgeschiktheidsonolyse
Op bosis von de ingevoerde gegevens wordt met het HSl-model een indenaroorde
ols moot voor de hobitotkwoliteit von het gebied berekend. Bij de beschrijving von
het model is toegelicht op welke (ecologisch onderbouwde) wijze de indexering
von de woorden von de hobitotvoriobelen tot stqnd komt.

7. Verwerking uitkomsten
De uitkomslen von een hobitotonolyse kunnen in de vorm von koortbeelden
worden gepresenteerd. Bij dit olles is een Geogrofisch lnformotie Systeem een
belongr'rjk hulpmiddel.

7. verwerking uitkomsten:
presentatie kaartbeelden

Figuur 17. Koppeling tussen HSl-modellen en GlS.

5.3.4. HS!-modellen en hel verbond mel herinrichting von oeveÍs

ln het koder von het herstel von meer notuurl'rjke overgongen tussen lond en woter
kunnen HSl-modellen op verschillende mqnieren een rolspelen:

o. KnepunÍenonolyse

Met behulp von dergelljke modellen kunnen de knelpunten ten oonzien von inrichting
en beheer von de oevers met betrekking tot de diersoorten wqoryoor men het
oevermilieu wil verbeteren, worden geihventoriseerd. Op die monier wordi een
ovezicht verkregen von de foctoren die het meest beperkend zijn.

b. OnÍwikkelen von mooÍregelpokketfen

Wonneer de knelpunten gesignoleerd z'tjn, kon worden nogegoon hoe die kunnen
worden opgelost. Die mogelijke mootregelen kunnen doorgerekend worden op de
consequenties voor ondere founoelementen.

6. habitat-geschi ktheidsanalyse

5. invoer gebiedsgegevens
habitatvariabelen

1. definieer studiegebied
2. def inieer ecosysteem/landschaps§pe

3. selecteer modellen
4. overzicht benodigde data
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c. Effectbepolingen von ingrepen in een gebied

Met behulp von de modellen kunnen de effecten von ingrepen op de founo in een
gebied worden geihventoriseerd. Dit geschiedt oon de hond von de veronderingen in
de relevonte hobítotvoriobelen die optreden ols gevolg von de inrichtings- en
beheersmootregelen.

d. Kwoliteifsono/yse von ontw erpen

HS|-modellen kunnen eveneens een rol spelen bij
hobitotkwoliteit voor specifieke diersoorten von
notuurvriendelijke oevers.

het onolyseren von de
verschillende ontwerpen

5.4. LARCH-modeííen

5.4.1. De modelstrucluur

De bosis von LARCH-modellen zijn beschrijvingen von een oontol hobitotfoctoren en
ofstonden die bepolen of een diersoort ol don niet tot eenzelfde netwerk behoort.

Het resultoot von LARCH-modellen is een visuele voorstelling von het ol don niet
kunnen voorkomen von populoties. Hierbij kon het goon om zowel lokole, kern- ols
duuzome populoties.

ln dit ropport wordt uitsluitend gewerkt met reeds bestoonde LARCH-modellen. Alle
modellen werden ontwikkeld op het IBN-DLO in Nederlond. Hiermee werd impliciet
verondersteld dot de Vloomse siïuoiie niet wezenlijk verschilt von de Nederlondse.

5.4.2. Terminologie

De hieronder gehonteerde terminologie is geboseerd op een ropport met definities
von BrRceRS & OPDAIU (1 99ó):

Hobitotplek of leefgebied
Ruimtel'rjk gedefinieerde plek woor het hobitot von een soort is gereoliseerd. Een
ecotoop kon somenvollen met de hobitotplek, moor ook kon die binnen het ecotoop
ofgrensboor z'rjn. don wel somenvollen met een mozol'ek von ecotopen.

Lokole populotie
Populotie die deel uitmookt von een metopopulotie. Een ruimtelijk of te grenzen
populotie woorbinnen'rondom moting' ('willekeurige poring') plootsvindt.

Kernpopulotie
Deelpopulotie von een zodonige omvong dot de kons op lokool uitsterven relotief
klein is, en er netto een dispersiestroom is in de richting von de overige delen von het
hobitotnetwerk. Een kernpopulotie is meestol ook een bronpopulotie.

M et o p o p u loti e, ne Íwerkpo p uloti e
Ruimtel'rjk gestructureerde populotie verdeeld in deelpopuloties die in hobitotplekken
voorkomen, die met elkoor vio dispersie een netwerk vormen.
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Dlspersie
Ongerichte beweging von een orgonisme noor een (mogelijke) vestigingsploots.

Duurzome populotie
Een populotie woorbij de kons von overleven over een bepoolde t'rjd zeer groot is.

Lokole fusieofsfond
De ofstond die orgonismen 'dogel'tjks' kunnen overbruggen. De verschillende hobitots
liggen met ondere woorden zo dicht blj elkoor dot een orgonisme helemool geen
moeite geeft om zich von de ene noor de ondere hobitotplek te begeven.

NeÍwerk fusieofsÍond
De ofstond die orgonismen moximool kunnen overbruggen om nog tot dezelfde
metopopulotie te horen.

5.4.3. lntegrolie von [ARCH-modellen mel hel GIS

Het procedureschemo voor de toepossing von LARCH-modellen is geboseerd op een
stoppenproces zools voorgesteld in FoppeN eÍ o/. 11997) en KRrrnovEN & MEEUWSEN 11997).
Het procedureschemo omvot 7 stoppen (figuur 18):

1. Begrenzing studiegebied.
Het ondezoeksgebied is voorof duidelijk gedefinieerd. De minimole grootte von het
ondezoeksgebied is ofhonkelljk von diersoorten wooryoor de duuzoomheid wordt
geonolyseerd. De grooite von het ondezoekgebied is minimool de grootte von het
leefgebied von één individu von de soort woornoor de oondocht uitgoot, voozover
dit bekend is.

2. Kevze geschikte hobitots voor de respectievelijke diersoort.
Het bepolen von de geschikte hobitots gebeurt ofwel oon de hond von de
geschikte ecotopen uit het concept 'Levende Grensmoos' ofwel oon de te
verwochten vegetotie die ontstoot op de oevers wonneer noor de referentiesituotie
wordt gekeken.

3. Opzoeken von lokole populoties
Geschikte hqbitots die zodonig dicht blj elkoor liggen dot individuen zich
probleemloos over en weer kunnen begeven tussen deze geschikte hobitots,
worden geclusterd. ln dit ropport werd deze stop overgeslogen en werd onmiddell'rjk
punt 4 uiÍgevoerd. Door deze stop over te sloon worden 'snippers' von hobitots niet
in rekening gebrocht.

4. Droogkrocht bepolen von lokole populoties
De volgende stop bestoot erin olleen de hobitots te weerhouden woqrvon de
oppervlokte voldoende groot is. Op die monier ontstqon de lokole populoties.

5. Netwerkbepoling door toepossing von de fusie-ofstond
Om duuzome populoties te creëren moeten er genoeg lokole populoties oonwezig
z'rjn die voldoende dicht bij elkoor liggen. Aon de hond von de fusie-ofstond wordt
gekeken of oon de voorwoorde von 'voldoende dicht bijelkoor liggen'voldoon is.
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ó. Bepolen von de duuzoomheid
Wonneer blijkt dot een oontol lokole populoties, ol don niet met kernpopulotíes,
voldoende dicht bij elkoor liggen, wordt gekeken of de nodige oppervlokte
gereoliseerd is om een duuzome populotie te creëren.

7. Verwerking uitkomsten
De uitkomsten von deze netwerkonolyse kunnen in de vorm von koqrtbeelden
worden gepresenteerd.

1 . definieer studiegebied
2. keuze geschikte habitats

3. opzoeken van lokale populaties

4. draagkracht bepalen van tokale populaties 
I

5. netwerkbepaling door fusie-afstand

6. bepalen van duurzaamheid
7. verwerking uitkomsten

Figuur lB. Verschillende stoppen in een LARCH-model.

5.4.4. [ARCH-modellen en hel verbond mel herinrichting von oeveÍs

ln het koder von het herstel von meer notuurlijke overgongen tussen lqnd en woter
kunnen LARCH-modellen op verschillende monieren een rolspelen:

o. Knelpunfenono/yse

Met behulp von dergelijke modellen kunnen de knelpunten ten oonzien von inrichting
en beheer von de oevers met betrekking tol (duuzome) populoties von diersoorten
wooryoor men het oevermilieu wil verbeteren, worden geihventoriseerd. Op die
monier wordt een ovezicht verkregen von de knelpunten die de meest beperkende
foctor vormen.

b. Ontwikkelen von mootregelpokkefÍen

Wonneer de knelpunten gesignoleerd z'rjn, kon worden nogegoon hoe die kunnen
worden opgelost. Die mogelijke mootregelen kunnen doorgerekend worden.
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c. Effectbepolingen von grooÍscholige ingrepen in een gebied

Met behulp von de modellen kunnen de effecten von ingrepen op de founo in een
gebied worden geihventoriseerd. Dit geschiedt oon de hond von de veronderingen in
de relevonte hobitotvoriobelen die optreden ols gevolg von de inrichtings- en
beheersmootregelen.

5.5. Keuze Yon de soorÍen

De keuze von de soorten is ofhonkelijk von de uiteindelljke beoordelingscriterio. Deze
criterio vollen uiteen in drie hoofdgroepen:

. Beoordeling op grond von mootschoppelljke relevontie, zools notuurbehouds-
woorde, recreotieve woorde, economische woorde,'ooiboorheid'.

. Beoordeling op grond von heï ecologisch functioneren von een gebied.
o Beoordeling op grond von het kritisch z'rjn ten oonzien von een milieufoctor.

De keuze von soorten op grond von de ene set criterio kon een geheel ondere
uitkomst geven ten opzichte von de ondere set criterio. Uiteroord kon ook noor een
combinotie gezocht worden (MnncnnNo, 1995).

5.6. Concrefe uitwerking voor de Grensmoos

5.6.1. HSI-modellen

Het procedureschemo voor de toepossing von HS|-modellen wordt hier concreet
getoetst oon de Grensmoos. Het procedureschemo omvot de 7 stoppen zools
beschreven in 5.3.3.:

l. Begrenzing studiegebied.
Het ondezoekgebied Ís voorof duidelijk gedefinieerd. Hier betreft dit de oevers oon
de Vloqmse zijde von de Moos volgens het 'Levende Grensmoos'-project.

2. Typering en begrenzing londschopstypen/ecosysteemtypen
De onolyse von de hobitotkwoliteit heeft normool olleen betrekking op de typen die
ols hobitot voor de in beschouwing genomen soorten kunnen fungeren. Aongelen
hier een heel oqntol soorten werden gebruikt, werden don ook olle londschops-
typen opgenomen. Hiervoor kon de digitole versie von de Biologische
Woorderin gskoort gebruikt worden.

3. De oondochtssoorten
De oondochtssoorten die hier worden gebruikt z'tjn een combinotie von soorten
typisch voor een bepoold ecosysteem, doelorgonismen von een gebied, zeldzome
soorten en soorten die kritisch z'rjn ten oonzien von bepoolde milieufoctoren. De
ochterliggende idee bljde keuze von de soorten wordt behondeld in 5.5.
De modellen die uiteindelijk werden gebruikt zijn ollen ofkomstig uit Nederlond
(Duri,\992: VAN DER WtttoEN et ol.,l99ó; MnncHAND, 

.l995).
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4. Overzicht von de benodigde doto
De gegevens over de hobitotfoctoren von de in beschouwing genomen soorten ljn
terug te vinden in bíjloge l. Aon de hond von een veldfiche (bíjloge 2) werden de
porometers gekorteerd die in het veld moesten worden opgenomen.

Deze gegevens werden hoofdzokelijk vezomeld tussen opril en juli 1997 d.m.v.
korieer- en inventorisotiewerk. Concreet werd hiervoor, voorof, een roster von 25 bi
25 m gebruikt. Dit roster werd op een topogrofische koort von schqol l/10.000
gelegd. Een voorbeeld vqn deze roster-overloy is terug te vinden in bijloge 3.

5. lnvoer von de gebiedsgegevens
Alle veldvoriobelen werden ingevoerd in een reloiionele dotobonk (MS Access). ln
Access werden olle veldvoriobelen omgezet in modelvoriobelen die noodzokelijk
woren voor het toepossen von de HSl-modellen.

ó. Hobitotgeschiktheidsonolyse
Op bosis von de ingevoerde gegevens werd per HS|-model een inde><woorde ols
moot voor de hobitotkwoliteit von ieder rosterhokje von 25 op 25 m berekend. Op
die moníer werden tobellen verkregen met exocte locoties en bíjbehorende
indexwoorde.

7. Verwerking uitkomsten
De uitkomsten von een hobitotonolyse worden gepresenteerd in de vorm von
koortbeelden die werden oongemookt met Genomop. Genomop is het
Geogrofisch lnformotie Systeem von het lnstituut voor Notuurbehoud.
De combinotie von het GIS met de dotobonk mookte het mogelljk om een oqntol
olternotieven door te rekenen.

ln figuur 19 is de opbouw von het project schemotisch weergegeven. De c'rjfers
verwijzen noor de ploots in het procedureschemo.

Figuur 19. De opbouw von het project. De nummers tussen hookjes komen overeen met de
gevolgde concrete stoppen zools in porogroof 5.4.

HSl-Modellen (3) Grs GeschiktheidskaaÉ (6)Model verfijning

lnrichtingsvoorstellen (7)Veldwerk (4)

Statistische verwerkingRelevante parameters (4)

Typologie

Natuurontwikkelings-
scenario 'Levende

GrensmaasLiteratuuronderzoek

Referentie-onderzoek Successie-schema
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5.6.2. [ARCH-modellen

Het procedureschemo voor de toepossing von LARCH-modellen wordt hier concreeÍ
getoetst oon de Grensmoos. Het procedureschemo omvot de 7 stoppen zools
beschreven in 5.4.3.:

1. Begrenzing studiegebied.
Het ondezoeksgebied is voorof duidelijk gedefinieerd. Hier betreft dit de oevers oon
de Vloomse zijde von de Moos volgens het 'Levende Grensmoos'-project.

2. Kevze geschikte hobitots voor de respectievelljke diersoort.
Het bepolen vqn de geschikte hobitots voor de kwok en de boomkikker gebeurde
oon de hond von de geschikte ecotopen uit het concept 'Levende Grensmoos'.
Voor de Bever werd geopteerd om de vegetotie op de oevers in rekenschop te
brengen zools deze eruit ziet wonneer de oever nog proktisch volledig notuurlijk
zouden z'rjn.

De modellen die uiteindelijk werden gebruikt ljn ollen ofkomstig von het IBN-DLO in
Nederlond.

3. Opzoeken von lokole populoties
Op bosis von de geschikte soorïspecifieke hobitots werden per LARCH-model ol don
niet een oontollokole populoties verkregen.

4. Droogkrocht bepolen von lokole populolies
ln het GIS werden olleen de locoties weerhouden die voldeden oon het
oppervlokte criterium voor een lokole populotie. Op die monier werden olle
gebieden die te klein woren voor één poor individuen niet in rekening gebrocht.

5. Netwerkbepoling door toepossing von de fusíe-ofstond
ln het GIS werden olle lokole populoties die voldoende dicht blj elkoor logen
gefuseerd tot één groot netwerk. De fusie-ofstonden werden soms kleiner genomen
don voorgesteld in FoppeN eÍ ol. (1997) omdot ze volgens ons te ruim genomen
woren. Door het verkleinen von de fusie-ofstond, werd het moeil'rjker om te voldoen
oon het ofsïondscriterium. De consequentie hiervon is dot de juistheid von de
voorspelling wordt verhoogd.

ln deze studie werd geen rekening gehouden met bonières. Deze kunnen op zich
verhinderen doi bepoolde hobitotplekken mogen geclusterd worden tot één
netwerk.

ó. Bepolen von de duuzoomheid
Wonneer werd vostgesteld dot we met een netwerk te moken hodden, werd
opnieuw een oppervlokïe criterium gehonteerd, om zo te kunnen beoordelen of het
netwerk een duuzome populotie kon opleveren.

De exocte normen voor de gebruikte diersoorlen Zjn telkens weergegeven bij het
bespreken von de resultoten.

7. Verwerking uitkomsten
De uitkomsten von een hobitotonolyse worden gepresenteerd in de vorm von
koortbeelden die werden qongemookt met Genomop.
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H obitot en sfondplootskorokferisotie

5.6.3. Keuze von de soorten

ln het koder von dit ondezoek gebeurde de keuze von de soorten hoofdzokelijk op
grond von het ecologisch functioneren von het Grensmoosgebied.
Hierblj werd gekozen voor modellen woorbij de soorten stoon voor enkele belongrijke
ecologische processen. ln tobel 5 wordt vermeld welke de belongrijkste ecologische
processen zijn die weerslog hebben op het ol don niet voorkomen von die bepoolde
soorten.

Tobel 5. De gebruikte soorten met bljbehorende typische ecologische processen

5.ó.4. Oevertypologie

Noost het doorrekenen von een oontol HSI- en LARCH-modellen werd nog een
oevertypologie opgesteld. Hiervoor werden uit de dotobonk de meest relevonte
voriobelen geselecteerd.

Eilondvorming
Erosie
Erosie
Successie
Bosontwikkeling
Bosontwikkeling
Vorming von nevengeulen,

Grindbonk(vorming)
Steilwonden
Steilwonden
Struweel
Grootscholige wilgen bossen
Zqchthoutooibos
Nevengeulen

kolken en len
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ó. Typologie von de oevers

6.1. Ëen sysfemofísche typologie

Een typologie heeft ols doel inzicht te verwerven in de oord en de opbouw von de
verschillende oevermilieus. De hier gekozen typologie benoemt gebieden op een
systemotische wijze volgens voorgeschreven criterio. De voorgeschreven criterio
werden voornomelijk gehoold uit de beschrijving von de oevers von de Allier, de
referentie voor de Grensmoos.

De invloeden die het oevermilieu in grote mote vormen en bepolen, z'rjn voorol
obiotisch von korokter. Wisselende woterhoogten, erosie en sedimentoiie ljn, noost de
ingrepen door de mens, bepolend voor de vorm von de oever. Slechts in tweede
instontie zijn plonten en dieren vormend voor de oever.

6.2. Hoofdfoctoren

De hoofdfqctoren woormee de typologie wordt gpgebouwd zijn:

. de invloed von het woter;

. de bodemsomenstelling;

. de oeverprofiel (hoogte en hellingsgrood);

. de vegetotiestructuur.

6.2.1. lnvloed von het woler

Hoogwoter vormt het belqngrijkste proces in het rivierengebied. Het rechtstreeks
gevolg hiervon is dot hoogwoter, en de hiermee gepoord goonde snelheid en krocht
von het woter, heel veel oevers creëert en vervormt. Grootscholige erosie en
sedimentotie zljn het gevolg von hoogwoter. Op die monier ontstoon convexe en
concove oevers. Tussenin worden nog intermedioire types oongetroffen.
Door het hoogwoter ontstoon op de concove oevers nieuwe sïeilwonden, op de
convexe nieuwe grind- en zondbonken en op de intermedioire stukken zond- en
slibbonken.

Noost het hoogwoter, qls londschopsvormend proces, speelt de invloed von woter
oltijd een rol; weliswoor niet op dezelfde schoql. Toch is het mogelijk dot de invloed
von woter op een concove oever blijft inwerken en zo steeds opnieuw pionierssituoties
doet ontstoon.

Door de invloed von woter ontstoon, in het horizontole vlok, dus drie typen oever:
convexe, concove en intermedioire.

6.2.2. Bodemsomenslelling

De bodemsomenstelling beihvloedt vele eigenschoppen von de oever, zools structuur,
stevigheid, vochthoudend vermogen, e.d.
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Omdot het in het veld niet olt'rjd evident is om gedetoilleerde uitsproken te doen over
bodemsomenstelling, werd ín het koder von dit ondezoek het substroottype ingedeeld
in vrij ruime cotegorieën.

Als'substroottypen' z'rjn gekozen
Zondige klei
Leemhoudend zond
Grind
Breuksteen met sediment
Breuksteen
Beton

6.2.3. Oeverprofiel

Noost substroot is de profiel von het oppervlok een kenmerk von het obiotisch milieu.
Er werd geopteerd om enkele eenvoudige structuurkenmerken te bepolen:

Hoogte: De hoogte werd ingeschot per meter. Uiteindelijk wordt deze hier uitgedrukt
in 3 klossen (< 4m, lussen 4 en7 m, > 7 m). Longs de Grensmoos kunnen deze
hoogten oonzien worden ols 'loge', 'middelmotig hoge' en 'hoge' oevers.

Hellingsgrood: De helling werd ingeschot per 5o. Uiteindelijk wordt deze hier
uitgedrukt in drie klossen (<40", tussen 40o en 70", > 70"). Longs de Grensmoos
kunnen deze hellingen oqnzienworden ols'zocht','middelmotig'en'steil'hellend.

a

a

Alhoewel de Allier de referentie vormt voor de Grensmoos, kon toch niet gesteld
worden dot de oevers identiek z'rjn von sïructuur. De indeling noor hellingsgroden kon
worden overgenomen uit de oeverprofielen von de Allier. De indeling von de hoogten
kon echter niet op die monier worden overgenomen. De oevers von de Allier z'rjn

systemotisch wot loger.

Om toch tot een verontwoorde clossificotie te komen werden de oeverhoogten von
de Allier ols het wore getronsponeerd noor relevonte oeverhoogten oon de
Grensmoos.

6.2.4. Vegetotieslructuur

De vegetotiestructuur kon omschreven worden oon de hond von vegetotietype,
vegetotiehoogte, de bedekking en het oldon niet gevoerde beheer.

o Vegetotietype

De vegetotietypering werd ontleend oon het voorgestelde ecotopenstelsel door VnN
Looy & De Blusr (in pres.). Hieruit werden de korokteristieke oevertypen gehoold. ln het
veld werden nog kleine wijzigingen oongebrocht om de typologie iets te verf'rjnen
specifiek noor de oever toe.
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Volgende vegetotietypen werden onderscheiden:

Pioniersvegelolies

pioniersvegeÍoÍie op slibbrge plootsen
Het type pioniersvegetotie op slibbige plootsen wordt gekorokteriseerd door een 'rjle

vegetotie, met onder onder getonde weegbree en verschillende tondzoodsoorien.

pioniersvegefo Íie op efemere ploofsen
Zeer ijle vegetotie met kenmerkende soorten ols rode gonzenvoel, driedelig
tondzood, kleine leeuwebek en okkerkers.

Ruiglen

rietgrosruigte
Dit type vegetotie wordt gekenmerkt door een sterke dominontie von rietgros
Begeleidende soorten hierbijzijn dikwijls kottestoort, wolfspoot en poelruit.

oordpeerruigte
Een oordpeerruigte bestoot bijno uitsluitend uit oordpeer. ln hei voorjoor, wonneer
oordpeer nog klein is, kunnen nog enkele 'sterke' soorten ols kweek, reukloze komille
en b'rjvoet worden teruggevonden.

workruidruigte
De ruigte die longs de Grensmoos werd gekorteerd ols workruídruigte'heeft volgende
diognostische soorten: hoogwinde, heksenmelk, douwbroom, gewone brondnetel,
zeepkruid en groot workruid.

rietrvigte
De diognostische en dominonte soort is riet

ruig glonshover
De korteringseenheid die sloot op 'ruig glonshover' bestoot hoofdzokelijk uit een
soortensomenstelling die zowel een oontol elementen bevot uit een
glonshovergroslond ols elementen uit een workruidruigte. Soorten ols glonshover en
bljvoet zijn diognostisch. Douwbroom is dikwijls oonwezig in een zeer loge obundontie

Groslqndvegeloties

glonshover
Een glonshovergroslond wordt gedomineerd door glonshover. Verdere korokteristieke
soorten z'rjn morgriet, groot streepzood, gewoon knoopkruid en grote bevernel.
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píoniersvegeÍoÍie op open zondige ploofsen
Wit en zocht vetkruíd vormen de korqkteristieke soorten voor een pioniersvegetotie op
open zondige plootsen.

pioniersvege Íotie op v erstoorde plooÍsen
De pioniersvegetotie op verstoorde plootsen wordt gekorokteriseerd door ruderole
soorten ols herik, kloproos en stolkoors. Een 'verstoorde ploots' moet hier
geihterpreteerd worden ols een ploots woorb'rj de bodem wordt omgewoeld. Dit type
vegetotie werd voornomelijk oongetroffen oon de onderkont von eroderende oevers.
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komgros
Een groslond wordt gekorteerd ols een komgroslond wonneer soorten ols komgros,
gewoon reukgros, kottendoorn en wilde kruisdistel voorkomen.

bemeste weide
Een bemeste weide wordt gedomineerd en gekorokteriseerd door Engels rooigros.
Andere oonwezige soorten zijn witte klover, poordebloem en ruw beemdgros.

Struwee!

wilgenstruweel
Een vegetotie wordt gekorteerd ols een wilgenstruweelwonneer een oontol
struikvormende wilgensoorten min of meer ooneengesloten voorkomen.

Bos

'Bos' wordt mee opgenomen ols oorspronkelijke korteereenheid moor wordt nergens
oongetroffen op de oever.

Vegetotiehoogtea

o

T'rjdens het veldwerk werd de hoogte opgemeten ols onderdeelvon de
vegetotiestructuur. Er dient wel rekening mee gehouden te worden dot olle opnqmen
gebeurden in meien juni. Met qndere woorden sommige vegetoties woren nog moor
heel rudimentoir ontwikkeld.

De hoogteklossen z'tjn:

0
<l0cm
l0-40 cm
4O-7O cm
70-1 00 cm
1 00-l 30 cm
> l30cm

Bedekking

Noost het vegetotietype en de hoogte werd ook de verticole bedekking ingeschot
oon de hond von een decímole schoql die vorieerde von 0 tot I O0 %.

a Beheer

Een vierde element dot de structuur von de vegetotie bepoolt is het gevoerde
beheer. Twee globole beheersvormen worden toegepost:

* Een eerste mogelljkheid bestoot erin dot er helemool geen vegetotiebeheer werd
gevoerd.
Een uitzondering vormt het koppen von bomen dot systemotisch werd uitgevoerd
'in functie von de veiligheid'. Vonqf 1995 werd deze beheersmootregel opgeschort
in het koder von een pilootondezoeksproject omtrent het dijkbeheer.
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* De ondere mogel'tjkheid bestoot uit het voeren von een mooi- of groosbeheer. Het
mooibeheer gebeurt met mochines (klossiek). Begrozing gebeurt met schopen en
vee.
Hierbij is het interessont te weten dot de oevers vonof de kruinhoogte (Plenissimum
flumens) veelol in porticulier bezit zijn. Woor mogelfik werden de oevergronden
immers in londbouwgebruik gegeven. Op enkele plootsen gebeurt een mooibeheer
in opdrocht von de rivíerbeheerder.

Voor de beheersvormen mookten we een onderscheid noor de ploots woor het
toegepost werd: over de volledige oever, een groot deel ervon of slechts de kruin von
de oever.

Somenvottend bestoot het beheer dus uit:

- niets doen

- koppen (tot '95 vrijwelsystemotisch)

- mooien en grozen: volledige oever
groot deeloever
kruin

6.3. Bes chrijving vcrn de referenfie

Het convex/concoof kqrokler bepoolt volledig de indeling. Blj de referentie rivier
kunnen grofweg 3 typen von oever onderscheiden worden. ïobel ó geeft een
schemotisch ovezicht von deze drie types oever.

6.3.1. Concqve oeveÍ

Een concove oever bestoot meestol uit een steilrond woorbij erosie oclief optreedt.
Hierdoor onïstoot een hoge oever met een helling von meer don 70 o. De
bodemsomenstelling von de ofbrokkelende steilronden bestoot uit zondige kleiof
leemhoudend zond.
Door een zekere stobilisotie von bomen en struiken (wilgen, Zworte populier of Zwqrte
els) kon dit type oever soms ook begroeid zijn met ruigte.
Op de top worden weinig dynomische zond-grind overgongen met op de rond vook
vele vertegenwoordigers von het Vetkruidverbond (typisch Wit en Zocht veïkruid)
oongetroffen.

6.3.2. Convexe oever

Zondige en grindige, glooiende oevers bestoonde uit pioniersmilieus mel veelol loge
bedekkingen. Convexe oevers vertonen sterke sedimentotie en een grote dynomiek
omwille von de geringe hoogte. De plontengemeenschoppen die zich hierop vestigen
bestoon uit pioniersgemeenschoppen op zondige substroten en pioniers von het
Vetkruidverbond, op de vloedlijn worden populieren- en wilgen kiemplonten
oongetroffen.
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6.3.3. lnlermedioire oever (lussen convexe en concove oever)

Vormen vrijzocht hellende (30')tot vrljsteile (70o) oevers woorop voorolvoedselr'rjke
zondpokketten worden ofgezet. Hier ontstoon ruigten en zochthoutooibossen
bestoonde uit nitrofiele soorten, vonof notte, dynomische locoties tot op de drogere
top.

Tobel ó. Ovezicht von de bi de referentie situotie Allier, Fro

6.4. Actuere sÍfuofÍe yon de Grensmoos

Voor de onolyse von de octuele situotie oon de Vloomse zijde von de Grensmoos
werd de oever opgedeeld in ló08 eenheden von 25 m long. l2 eenheden vormden
beek- of grindplosmondingen en bestonden dus olleen uit woter. Deze l2 eenheden
werden niet in rekening gebrochi. Er blijven dus 159ó eenheden 'oever' over.

Allereerst werd gekeken wot het korokter von elke eenheid zou zrln volgens het
oonwezige meonderende stroompotroon. Er werd m.o.w. gekeken of de eenheden
oon de Vloomse kont een convex, concoof of intermedioir korokter hebben. Dit vormt
de referentie situotie.
Vervolgens werd, per hoofdfoctor uit de typologie, de octuele situotie vergeleken met
de referentie situotie. Op die monier kon je voststellen wot we werkelijk hebben en
woor we noor toe moeten streven.

6.4.1. De invloed von wqler

Volgens het oonwezige meonderende stroompotroon zouden 436 (27 %)eenheden
een concoof, 4l 2 (26%)een convex en748 (47 %) een intermedioir korokter moeten
hebben (figuur 20).

6.4.2. Toludsubstrool

ln figuur 2l is het percentoge von elke type toludsubstroot weergegeven. Actueel
bestoot 637"von de oeversegmenten uit breuksteen (ol don niet met sediment).
Doornoost bestoot nog I O % uit beton. Dit betekent dot zeker 73 7" von de oevers heel
sterk ontropogeen beihvloed is. Dit wil echter niet zeggen dot de overige 27 % niet
ontropogeen beihvloed zouden zijn. 2l3von die oevers heeft een verstevigde voet of
een gedeeltel'tjke bestorting ondergoon. Er kon dus gesteld worden dot slechts 9 7" von
de oeversegmenten niet direct ontropogeen belhvloed zijn (figvur 22).

Concoof Convex lnlermedioir

erosie/sedimentotie

helling
hoogte
vegetotie oon de
woterl'rjn

substroot

erosie op flonk en
top
>70"
4-7men>7m
verstoorde
pioniersvegetoties
pioniersvegetoties
op kole oever

grind
zond
leemhoudend zond
sedimentotie op
flonk
<30"
<4m
open zondige
pioniersvegetoties
pioniers von het
Vetkruidverbond

leemhoudend
zond
zondige klei
olle
mogel'rjkheden
30-200
<4m en4-7m
ruigte
zochthoutooibos

leemhoudend zond
zond
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Figuur 20. Korokter (concoof, convex of intermedioir) von de oevers ofgeleid uil de
referentiesifuolie.
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Figuur 21. Percentuele verdeling von het toludsubstroot longs de oever

Toludsubslroot von de concove oevers

Volgens het notuurlijk stroompotroon (referentie) zouden 43ó eenheden een concove
oever met een leemhoudend zondsubstroot moeten hebben. Momenteel bestoon
nog 1 29 von deze 43ó eenheden (30 %) uii leemhoudend zond (figuur 23). Opnieuw
kon zeker niet gesteld worden dot ol deze oevers nog notuurl'tjk zijn. Von die 

,l29

eenheden zijn er moor 11 (9 7") eenheden oon de voet niet verstevigd met
breukstenen.
Doornoost kon vostgesteld worden dot er relotief veel breuksteen zonder sediment
voorkomt. Dit betekent dot de breukstenen qllemool recent, in het koder von de
overstromingen von '93 en '95, werden oongelegd.

Toludsubstroot von de convexe oevers

Bij de convexe oevers werden nog de meeste notuurlijke oevers vostgesteld. Deze
bestoon uit een toludsubstroot von leemhoudend zond oldon niet met notuurlljk grind
en zonder breuksteen oon de voet (figuur 241. Op enkele plootsen worden oevers
oongetroffen die voor meer don 50 % uit grindofzettingen bestoon. De oevers die hier
bestort zijn met breukstenen (303 eenheden)hebben in36% (l l0 eenheden) toch nog
een notuurlijke vooroever die bestoot uit grind. ln tegenstelling tot de referentie,
ontbreekt zond ols toludsubstroot volledig.

Toludsubslrool von de inlermedioire oeveÍs

Twee derde von de intermedioire oevers bestoon uit een toludsubstroot von
breuksteen (figuur 25).26 % heeft nog een vrij notuurlijk toludsubstroot. l3l hebben een
leemhoudend zondsubstroot, ól eenheden een zondige kleitoludsubstroot(figuur ó).

zandige klei lsemhoudènd bí€ukstsen
zand msl sediment

Trludrubstrart
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von de oevers

Ook hier moet echter worden vostgesteld dot 77 7"von deze oevers verstevigd is met
een voet von stortstenen.

0

grind zandige klei betonlèemhedend breuk§oon
zaÉ met sdiment

Taludsubsttaí

Figuur 23. Toludsubstroot von de concove oevers.
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Figuur 24. Toludsubstroot von de convexe oevers.

breukí€gn beton

47

grind



Typologie en hobitotmodellering von de oevers von de Grensmoos

.-

^Jat

\
.- -f

0

breukste€n beton

Taludsubstraat

Figuur 25. Toludsubstroot von de intermedioire oevers.

Conclusie

Uit de referentie siïuotie bl'rjkt dot 27,26 en 47 % concove, convexe en intermedioire
oevers kon voorkomen longs de Vloomse zijde von de Grensmoos. Hierbljwordt
oongenomen dot uitgoonde von het stromingspotroon, het korokter von de oever kon
voorspeld worden.

Uit de referentie situotie blijkt eveneens een grote differentiotie von substroottype per
oevervorm.
Uit de inventorisotie longs de Grensmoos bl'rjkt dot nog moor resp. 3, 19 en 6 %

concove, convexe en intermedioire oevers longs de Vloomse Grensmoos het
'notuurl'rjk' substroottype hebben (tobel 7).

Tobel 7. Ovezicht von de verschillende typen oever noor de hoofdÍoctor 'substroottype'.
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6.4.3. OeverproÍiel

Twee eenvoudige structuurkenmerken vertellen toch ol heelwot over de oeverprofiel:
nl. hoogte en helling.

B'rj de referentiesituotie bestoot een concove oever uit een steile, erosieve helling (>
70") die meestol hoger is don 7 m. Een convexe oever doorentegen bestoot uit een
lichte helling (< 40') die niet boven de 4 m uitsteekt. Een intermedioire oever heeft don
meestol een helling tussen de 40 en de 70" en een hoogte tussen de 4 en de 7 m.

De octuele situotie von de oeveryorm is weergegeven in figuur 2ó. Actueel heeft
slechts 1,8% von de oevers een helling loger don 4m en een hellingsgrood kleiner don
407".35,2% heeft doorentegen een intermedioir korokter en9,7 Tovon de oever is

hoger don 7m met een hellingsgrood hoger don 70".

ln tobel 8 situeren de ideole woorden zijn in een gr'rjze rechthoek

Oeverprofiel von concove oevers

ln de referentie situotie heeft een concove oever een hellingsgrood von meer don 70o
De hoogte is normool 7m of hoger. Toch kon de hoogte gedeeltel'rjk in vroog worden
gesteld.
Wonneer de hoogte von 7 m wordt oongehouden voldoen octueelslechts 17 % (74
elementen op 43ó) von de concove oevers oon de referentie. Wonneer een hoogte
von 5 m wordt oongehouden wordt dit 3l %(135 elementen op 43ó) (tobel 8: figuvr 27)

:40 
,"1ïï1ï,ï#., 

>7o

Figuur 26. Procentuele verdeling von de oevers opgedeeld noor resp. hellingsgrood en hoogte

o
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Oeverprofiel vqn convexe oevers

Convexe oevers vertonen bij de referentie situotie een hoogte loger don 4 m en een
hellingsgrood loger don 40". Hier kon gedeeltelijk over de hellingsgrood gediscussieerd
worden. Bijvoorbeeld een zeer zocht hellende oever, loger don 4 m die plots een
toludhelling von 50" vertoont zou niet meer in oonmerking komen.

Actueel z'rjn slechts 1,7 7"von de concove oevers te vergelijken met de referentie
situotie. Wonneer een hellingsgrood tot en met 50o wordt oongehouden, voldoet 28%
( I I 5 op 4l 2 elementen) (tobel 8; figvvr 27).

Oeverprofi el intermedioir

ln de octuele situotie voldoet slechts 36 7o (266 op 7 48 elementen) oon de referentie
situotie (tobel 8: figwr 27).

Conclusie

Uit de inventorisotie longs de Grensmoos blijkt dot nog moor resp. 17, 1,7 en36%
concove, convexe en iniermedioire oevers het 'notuurlijk' oeverprofiel hebben.
Het meest opmerkelijke oon die situotie is dot proktisch geen convexe oevers, volgens
de referentie situotie, octueel nog een convex korokter hebben.
Het meest opvollende ospect von de intermedioire oevers is dot ze octueel heel
dikwijls te steilzijn.

Aongelen het overgrote deel von de oevers zeer sterk menselijk beihvloed is, volt, ook
hier, b'rjno nergens nog een notuurlijk korokter of te leiden.
ïoch kon het notuurlijk oeverprofiel meer oongetroffen worden (gem. 33%l don het
notuurlijke toludsubstroot (gem . 9 %).

Noor de hoofdfoctor oeverprofiel gerekend, komen dus nog moor resp. 17,1,7 en 36%
echte concove, convexe en intermediqire oevers voor longs de Vloomse Grensmoos.

6.4.4. Vegetotieslrucluur

De vegetotiestructuur wordt gekenmerkt door het vegetotietype, vegetotiehoogte en
-bedekking en door het beheer.

. Vegelqtiehoogle

Een ovezicht von de vegetotie volgens hoogteklosse wordt weergegeven in tobel 9.
Ongeveer 70 % wordt hierblj ingenomen door vegetoties tussen de 70 en de 100 cm. Er

z'rjn opvollend weinig vegetoties die in de ollerloogste en de ollerhoogste klosse vollen.
Dit komt hoofdzokelijk omdot longs de Grensmoos nog weinig grindbonkvegetoties
resteren en helemoolgeen bossen worden oongetroffen op de oever.

Bedekkinga

Een ovezicht von de vegetotie volgens bedekking wordt weergegeven in tobel 10.
Ook hier is de mqssole oonwezigheid von een bedekkingsklosse opvollend. Moor liefst
72%von de oevers is volledig begroeid.

50



Typologie von de oevers

Tobel 8. Verdeling von de oeveryorm (zowel hoogte ols hellingsgrood) bijde 3 referentie
oevertypen. De meer donkere grijszones tonen de ideole referentiesituotíe. De lichtere
grijszones (met stippellijn) vertonen een ruime interpretotie von de referentiesituotie.

Tobel9. Verdeling von de vegetotie volgens hoogteklosse
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Tobel 10. Verdeling von de vegetotie volgens bedekkingsgrood

De verschillende typen von vegetotiestructuur die mogelljk zt1n, ztln zeer ongel'rjk
vertegenwoordigd longs de Vloomse Grensmoos. Zeer dichte {bedekking 100 %) en
redelijk hoge (meer don 70 cm) vegetoties besloon immers hoost 80 % von olle oevers.
De meeste ondere combinoties komen zeer zelden voor (tobel I i ).

Tobel i l. Kruistobel von de hoogte en bedekking von de vegetotie.

Beheer

Tobel 12 geeft een ovezicht von de vegetotie volgens beheerstype.
2l3von olle oevers longs de Vloomse kont von de Grensmoos kent geen duidelijk
zichtboor beheer. Het zou kunnen dot een deel hiervon in het nojoor nog gemooid
werd, moor tljdens hei vegetotieseizoen wos dit niet zichtboor.

De begrozing von de oevers gebeurde nooit vonuit een notuurbeheers- moor olt'rjd
vonuit een londbouwoogpunt.

Tobel 12. Verdeling von de vegetotie volgens beheerstype
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Vegetotietypen von concqve oevers

Volgens het noiuurlijk stroompotroon hebben 43ó eenheden een concove oever met
een leemhoudend zondsubstroot.
De notuurl'rjke vegetoties die hierbijte verwochten ljn, zijn pioniersvegetoties vqn
versïoorde plootsen. Actueelworden deze vegetoties op de concove oevers von de
Grensmoqs nergens oongetroffen (figuur 28).

De vegetoties die octueel obundont oonwezig zljn op concove oevers zijn vegetoties
die bestoon uit workruid- en ruige glonshovenuigten(figuur 28). Dit ljn de vegetoties
die domineren op bestortsieende oevers (tobel l3).

Vegetolietypen von convexe oeveÍs

Convexe oevers bestoon, bij een notuurlijk stroompotroon, uit leemhoudend zond, met
een oldon iet notuurlijke grindbonk op de voorgrond.

Op de grindbonken wordt normooleen pioniersvegetotie oongetroffen. Deze kon
zowel bestoon uit een pioniersvegetotie von open zondige, slibbige of efemere
plootsen.

Op de convexe oevers woor geen grindbonken worden oongetroffen, z'rjn de
notuurlijke vegetotie verschillende types ruigten.

Longs de Grensmoos worden nog op 5% von de convexe oevers pioniersvegetoties
teruggevonden (figuur 29).De ruigten komen op ongeveer3/, von de convexe oevers.
Dit komt overeen met een notuurlljk situotie. Het verschil is echter dot de bodem niet
notuurlijk is (tobel l3).

Vegelolietypen von inlermediqire oeyers

De notuurlijke vegetotietypen von intermedioire oevers bestoon hoofdzokelijk uit
zochthoutooibossen ofgewisseld met ruigten.

Actueelwordt slechts op 1% von de oevers een wilgenstruweel oongetroffen (figuur
30). Voor de ruigten geldt dezelfde opmerking ols de vegetotietypen op de convexe
oevers: ruigten komen mossool voor (figuur 30) moor echter niet op de notuurlijke
bodem (tobel l3).

Conclusie

Uit de inventorisotie longs de Grensmoos bl'rjkt dot de vegetotiestructuur slechts in heel
weinig gevollen overeenkomt met de notuurlijke situotie.

De diversiteit oon vegetotiehoogten en -bedekkingen, ols uitdrukking von de
vegetotiestructuur, is zeer klein in vergelljking met een notuurlijk riviersysteem.

Notuurl'rjke vegetotietypen ontbreken volledig op concove oevers. Op convexe en
intermedioire oevers wordt nog resp. 5%en I % notuurlljke vegetotietypen
oongetroffen.
Dit ontbreken von de notuurlijke vegetotiestructuur is weer hoofdzokelijk toe te
schrijven oon de zeer sterke mensel'tjke beihvloeding.
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6.5. De Belgísche Moos

De Woolse moos stroomt over zo'n I28 km door Wollonië. Grosso modo kon dit
moostroject opgedeeld worden in twee grote stukken: nl.lo Meuse moyenne
supérieure en lq Meuse moyenne inférieure.

'Lo Meuse moyenne supérieure' strektzich uit, overzo'n 140 km, von het Fronse
Mézières tot in Nomen. Hierbijstroomt ljvon oon de Belgische grens tot in Nomen over
een ofstond von 49 km.
'Lo Meuse moyenne inférieure' strekt lch uit von Nomen tot oon Lonoye over 79 km.

Het belongrljkste verschil met de Grensmoos is dot de Wqolse Moos geschikt werd
gemookt voor de scheepvoort. Hierbijis voorol de rivierindijking in deze eeuw in sterk
controst met de Grensmoos. ln de Woolse Moos verdwenen deze eeuw nog 3l
eilonden door rechttrekking en kqnolisotie.

Tobel 14 geeft een vergelljkend ovezicht tussen beide stukken Woqlse moos en de
Grensmoos wot betreft het bodemsubstroot. De gegevens voor de Woolse moos zijn
ontleend oon GIREA (1988).

De Moos heeft in totool 302 km oevers in België. Hiervon heeft nog slechts 25 km I = 8,4
%) een niet orïificieel bodemsubstroot. De overige 277 km z'rjn ollemoolzeer sterk
beihvloed door de mens.
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Tobel 13. Het verbond tussen bodemtype en vegetotietype opgedeeld noor notuurl'ljk
oevertype.

Tobel 
,l4. 

Procentuele verdeling von het toludsubstroot longs de oevers von de Belgische Moos.
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a

7. Hobitqlmodellering

7.1. lnleiding

Zools reeds eerder oongehoold, zijn de doelstellingen von hobitotmodellering vierledig

Ecologische kennís von de oeverhobilots verweryen en kwoliteitsbeoordeling von
gebieden

HS|-modellen kunnen gebruikt worden blj de onolyse vqn de hobitotkwoliteit von
gebieden voor bepoolde diersoorten. De uitkomst von een HS|-model is een
indexwoorde ols moot voor de hobitqtkwoliteit en -kwqntiÍeit binnen een zeker
gebied.

De uitkomst von die modellen kon op koort worden gepresenteerd. Zo wordt snel
duidelijk woor het hobitot ol don niet geschikt is voor de desbetreffende diersoort.

ln dit ropport wordt nog een stop verder gegoon. De octuele hobitqtkwoliteit en
-kwontiteit voor een diersoort wordt uitgezet tegenover de referentiesituotie. De
moot die hierdoor onistoot geeft een indicotie vqn de oppervlqkte die nu ol
beschikboor is voor de desbelreffende diersoort.

. Anolyseren von knelpunten ten oonlen von inrichting en beheer von oevers

Wonneer de HS|-modellen zijn doorgerekend en gepresenteerd op koorten, kon
gezocht worden noor de meest beperkende foctor. Blj de inrichting en het beheer
kon rekening worden gehouden met deze meest beperkende foctor. Op die monier
kon stop voor stop noor een ideole situotie worden gewerkt.

. Het doonekenen von voorgestelde inrichtings- en beheersmootregelen

HS|-modellen kunnen onmiddellijk weergeven hoe de oppervlokte geschikt hobitot
zolwijzigen bij de, oldon niet gedeeltelijke, uitvoering von bepoolde
werkzoomheden. Op die monier kon het concept'Levende Grensmoos' getest
worden. Het verstevigen of het wegholen von bepoolde oeverstructuren kon
eveneens op die monier geëvolueerd worden.

o Het berekenen von effecten von een inrichtingsscenorio op de founo

Wonneer de indexwoorde in de octuele en in de toekomstige situotie wordt
bepoold, kon nogegoctn worden hoe de indexwoorde verondert. Op die monier
ontstoot een systemotische benodering von plootsen die kwolitotief voor- of
ochteruitgoon voor een bepoolde soort.

Noost het gebruik von hobitotmodellen, die in deze gevollen meestolzeer
eenvoudig zijn, wordt hier ook gebruikt gemookt von LARCH-modellen.
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ln de volgende porogrofen worden oon de hond vqn enkele soorten, relevont voor de
Grensmoos, scenorio's doorgerekend.

De geselecteerde soorten z'rjn kleine plevier,'rjsvogel, oeverzwoluw en bosrielzonger.

Het model voor kwok en bever zijn geschikt om de voorgestelde inrichtings- en
beheersmootregelen, die zich over grote gebieden situeren, door te rekenen. Tenslotte
werd het modelvoor boomkikker gebruikt om te zien hoe het Grensmoosproject kon
bijdrogen tot de duuzome instondhouding von een bepoold founoelement dot nu
nog oonwezig is in het gebied, moor zeer grote problemen von isolotie en
populotieofnome kent.

7 .2. Kw olífeifsbe o or d eli ng en kn elp u nfen on olyse

ln het koder von het herstel von meer notuurlijke overgongen tussen lond en woter,
kunnen HS|-modellen een rol spelen voor wot betreft de knelpuntenonolyse. Met
behulp von dergelijke modellen kunnen de knelpunten ten oonzien von inrichting en
beheer von de oevers met betrekking tot de diersoorten woorvoor men het
oevermilieu wil verbeteren, worden geihventoriseerd. Op die monier wordt een
ovezicht verkregen von de meest beperkende foctoren.

Wonneer de knelpunten gesignoleerd z'rjn, kon worden nogegoon hoe die worden
opgelost. De mogelijke mootregelen kunnen doorgerekend worden op de
consequenties voor ondere founoelementen.

7.2.1. Het HSI-model kleine plevier

De kleine plevier is oongepost oon het broeden op kole of bijno niet begroeide
gronden. De soort foerogeert op slikkige, voedselrijke gebieden in een zoet milieu. Het
notuurlijk broedbiotoop von de kleine plevier bestoot uit grind-, kiezel en zondbonken
in riviervqlleien. Dit notuurlijk biotoop is nu grotendeels verdwenen. Reeds geruime tljd
broedt de soort ook in biotopen die oon die kenmerken voldoen, moor niet meer longs
de rivier zljn gelegen. Voorbeelden hiervon z'rjn opgespoten- en industrieteneinen en
steen- en zondvlokten bij groofwerkzoomheden. Zelfs broedgevollen op
porkeerterreinen en op het dok von een loods z'rjn vostgesteld (CoTcKELBERGH, 1989).

Zowel de notuurlijke ols de kunstmotige hobitots hebben een dynomisch korokter. Door
noiuurl'rjke successie vermindert de geschiktheid von een broedploots. De soort is don
ook een echte pionierssoort.

Volgens DEVos et ol. (199.l ) kon de Vloomse populotie kleine plevier op zo'n 300 - 330
poor geschot worden. Hiervon neemt de regio Beneden-Schelde het grootste deel
voor z'n rekening (t 155 poor). ln de Moosvollei broedden in I995 óó poor (Becrrns eÍ
o1.,1995 ). Dit gebeurde niet zozeet in het notuurl'rjk biotoop von de Grensmoos-rivier-
oevers, moor voornomelijk rond de grindplossen.
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ln het HS|-modelzijn volgende hobitotfoctoren opgenomen (VaN DER WTNDEN et ol.,
1996) (figuur 3'l en 32):
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o Chloridegeholte
. Bedekking kruidenvegetotie
. Bos binnen 

,l00 
m von slikoever

. Lengte oever zonder begroeiing
o Areool slikken/zondploten
. Aontol prooien/mz slik of zondploot
. Bereikboorheid voor grondpredotoren
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Figuur 32. Flowdiogrom von het HS|-model kleine plevier (VnN oen WTNDEN et ol., 1996)

Bespreking van de verschi//ende poromeÍers

. Het gebruik von de toludvorm zools die in de dotqbonk is opgenomen, zou tot
verkeerde conclusies kunnen leiden. De toludvorm oonwezig in de dotobonk is nl.
het meest steile deel vqn de oever. Doorom werd voor deze porometer de ol don
niet qonwezigheid von een grindbonk oongenomen. De oonwezigheid von een
grindbonk veronderstelt een volledig vlok tolud.

. De porometer ondiep woter werd opgenomen ols oon- of ofwezig.
o Aongezien het overol opnemen von de grondwoterstond veel te complex is, werd

ook hier weer oongenomen dot een grindbonk voldoet oqn een zeer ondiepe
grondwoterstond.

. Tussen de moonden mei en ougustus werden geen overstromingen genoteerd.
Midden julitrod wel een geleidelljke peilst'rjging op zodonig dot het grootste deel
von de grindbonken onder woter kwom. Aongezien dit ol vrij loot op het
broedseizoen is voor kleine plevier werd dit niet ols negotief beschouwd.

. Uit meetgegevens von de VMM werd op verschillende plootsen in de Grensmoos
een chloridegeholte von 40-50 mg/lvostgesteld. Aongezien de HSl-index optimool
bl'rjft tot 300 mg/lwerd deze overol ols optimool oonzien.

o De bedekking von de kruidenvegetotie werd opgenomen. Deze woorde is echter
weer een gemiddelde woorde von de verschillende delen von de oever. Doorom
werd doornoost nog het vegetotietype in rekening gebrocht. De vegetotie moest
een pionierskorokter vertonen of er moest een proktisch kole oever genoteerd zijn.

o De porometer bos werd opgenomen ols ol don niet oonwezigheid von bomen.

ó1



Typologie en hobitotmodellering von de oevers von de Grensmoos

. Bij de octuele situotie werd een oeverlengte zonder begroeiing doorgerekend von
350 m. 350 m stoot voor een HS|-woorde von 0,8, wot suboptimool is. Voor de
referentie situotie werd een lengte von 500 m oongehouden. Dit komt overeen met
een HS|-woorde von l.

. Het oreoolslikken/zondploten werd impliciet ols optimool beschouwd omdot op de
grindbonken een ruime froctie slib en zond oonwezig is.

o Aongezien de slikken op en longs de grindbonken zeer voedselrijk zijn werd ook deze
porometer ols optimool beschouwd.

. Binnen dit modelwerd de bereikboorheid door grondpredotoren ols klein
oongenomen. De oonwezigheid von roofdieren op de grindbonken zolimmers ols
zeer uifzonderlljk zijn.

AcÍueel en pofenÍie el hobitatgebruik

Het octuele geschikt hobitot is beperkt zich tot 4 verschillende plootsen longs de
Grensmoos. Potentieelzou de kleine plevier op elke convexe oever een geschikt
hobitot moeten vinden (figuur 33). Er kon dus gesteld worden dot de kleine plevier
momenteel slechts op 25 % 1104 op 412 convexe oeverelementen)von het totole te
creëren biotoop oonwezig is.

Meesf beperken de f octor

De meest beperkende focior om een geschikt hobitot te doen ontstoon voor kleine
plevier is de ofwezigheid von grindbonken woor een'rjle pioniersvegetotie opgroeil en
woor een zone von ondiep woter voorligt. Wonneer oon deze voorwoorde wel
voldoon wordt, is onmiddellijk 87 % (359 op 412) von olle oeverelementen geschikt ols
hobitot voor de kleine plevier.

7.2.2. Het HS!-model iisvogel

De ijsvogel broedÍ voorol longs beken, rivieren, grochten, vijvers,... Het nest wordt
gegroven in een steile oever, in wortelkluiten von omgevollen bomen of in zondwollen
De oonwezigheid von bomen in het broedgebied wordt op prijs gesteld, moor is niet
noodzokelijk. Uitkijkposten boven of bij het woter in de vorm von iokken of riet zljn
noodzokelljk. Er lljkt een voorkeur te bestoon voor stromend helder woter (VAN DER

WrNorN et o1.,1996).

B'rj 
'rjsvogel is het olgemeen gekend dot het broedbestond joorlijks zeer sterke

schommelingen kon ondergoon ten gevolge von weersomstondigheden. Strenge
winters kunnen een populotie in één klop decimeren zools midden de joren '80 werd
vostgesteld (Devos & ANs*ru, 19961.

Volgens DEVos & ANseuN ( 199ó) kon de Vloomse populotie ijsvogel geschot worden op
zo'n2OO-220 poor. De helft von deze Vloomse broedpopulotie houdt zich op in
Limburg. ln de Moosvolleibroedden in 

.l995 
20 poor. Deze kwomen voornomelijk voor

longs de Grensmoos en de Oude Moos bljOhé en Look. Het hoge oontol
broedgevollen kwom door de geschikte hobitots in vers ofgeslogen steilwonden die
woren ontstoon no het hoogwoter von jonuori '95 (BrcrrRs et ol., 1995).

62



Hobitotmodellering

N

I
L / (

Kin r ioo I
I

I

I /
I
I

I I
7

Moc sei
I

*
\

\
i
I

I
I 4 \- )
/
\.

-v

)

C
I (

7
\

(-
(U
\- )

]

/,
I

(

Dir
\

sen \
Stc kker

'/

n I

1,- ,t'
í

Mo< silTe :he I à n 2 r

I
{ ,_ \

\
/

\

Í
v

\ ( 4 /
Lor oke ,) I r

/ _/,
I

I

I
I
I

rr \

,/

)

I /

(

B Actuee I hob i tot
I Potentieel hobitot

ffi
Figuur 33- Het ocfueel en potenlieel geschikt hobitot voor de kleine plevier-

ó3

)



Typologie en hobitotmodellering von de oevers von de Grensmoos

ln het HSl-model ijsvogelz'rjn volgende hobitotfoctoren opgenomen (VnN DER WTNDEN eÍ
o1.,19961 (Figuur 34 en 35):

o Areool open woter binnen I km
. Breedte woter
. Lengte steiltolud
. Hoogte steiltolud
. Aontolsteilwonden per km oever
o Bodem steilwond
o Peilfluctuolie
o Gemiddeldewoterdiepte
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o Zichtdiepte
o Bomen op de oever
. Zitplekken boven het woter
o Afstond steílwond - woter
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Hobitotmodellering
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Figuur 35. Flowdiogrom von het HSl-model ijsvogel (VeN orn WrNorN et ol.,1996)

Besprekin g verschi,len de porom e fers

. Aon het criterium 'oreqol open woter binnen I km' werd sowieso voldoon
oongezien het net de oevers zijn die in rekenschop werden genomen.

. Een optimole breedte von de beek of rivier ontstoot bij2 m. Ook hierwerd overol
voldoon oon dit criterium.

. De lengte von het steil tolud wos minstens 25 m oongezien dit de kleinste werkbore
eenheid wos.

. De hoogte werd ols porometer overol opgenomen.

. Als er steilwonden oonwezig woren, is het oontolsteilwonden per km oever oltijd
minimum l, onders zouden er geen steilwonden oonwezig zijn.

. Het bodemtype werd overol opgenomen. Aon het modelwerden nog beton en
grote stortstenen toegevoegd met ols HS|-woorde 0. Dit omdot het onmogel'rjk is

voor een ijsvogel om in het beton of in grole stortstenen nestgongen te groven.
o De peilfluctuotie werd impliciet ols optimoolverondersteld. Deze veronderstelling

volt zeker te verontwoorden oongezien proktisch olle oevers hoger zijn don 2 m en
op die monier slechts heel uilzonderlijk onderlopen door peilfluctuoties in het
broedseizoen.

. Omdot het proktisch niet mogelijk is om een gemiddelde diepte von het woter in de
Grensmoos te bepolen, werd de diepte ols ideool beschouwd, vonuit de
overweging dot er voldoende ondiepe wotezones oqnwezig zijn.

. Er troden geen noemenswoordige oversiromlngen op tussen moort en ougustus,
Zeker niet in die mote dot nesten onder woter hodden kunnen komen te stoon.
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Typologie en hobitotmodellering von de oevers von de Grensmoos

o De zichtdiepte werd ols optimool beschouwd oongezien de Grensmoos overol
helder woter heeft.

o Bomen op de oever werden opgemeten ols oon- of ofwezig.
o Zitplekken boven het woter wqren nergens oonwezig moor dit werd

gecompenseerd door de plootsen woor bomen en struiken stoon longs de oever
o De ofstond von de steilwond tot het woter is olt'rjd minimool oongezien olle

steilwonden oevers zljn. Met ondere woorden is de ofstond iedere keer optimool.

Actueel en poÍenÍieel hobitotgebruik

Momenteelwordt slechts op één ploots (Heppeneert)een optimool hobitot voor de
'rjsvogel oongetroffen. Deze octuele situofie is slechts I % (5 op 438 elementen) von het
poteniiële hobitotgebruik von de ijsvogel. Het potentiële hobitot is in principe elke
concove oever woor erosie optreedt en op die monier steeds nieuwe kole verticole
steilwonden ontstoon (figuur 3ó).

MeesÍ beperken de f octor

Wonneer nergens meer bomen en struiken worden gekopt, ontstoot longs 1 I

elementen een geschikt hobitot. De meerwoorde voor de'rjsvogel door het niet meer
koppen von bomen en struiken is dus gering.

Wonneer echter wordt beslist om de grote stortstenen weg te holen op olle concove
oevers, met kole oevers ols gevolg, ontstoon op 123 elementen geschikte
hobitotlocoiies (figuur 37).
Enkele joren no het wegholen von die stortstenen, treedt er overol octief erosie op
zodoníg dot de steilwqnden steiler worden en dot permonent nieuwe kole oevers
ontstoon. Op dot moment zijn ol 429 von de 438 (98%) concove oeverelemenfen
geschikt ols broedhobitot voor de ijsvogel.

7.2.3. Hel HS!-model oevemvqluw

De oeveraaroluw grooft 40-150 cm diepe nestgongen in steile oorden of losse stenen
wonden voorolin zond, klei en leem. Steilwonden die recent ljn ontstoqn hebben de
voorkeur (RlN, 

.l983).

De notuurlijke broedhobitots zijn ofgekolfde oevers von beken, rivieren en meren, moor
ook steile oeverwonden, stuifduinen en rivierduinen. De soort heeft zich oongepost oon
diverse door de mens geschopen milíeus: zond-, klei- en mergelgroeve, dijken,
konooloevers, toluds von spoorwegen, ... (Duel & SpecreN, '1995)

Longs onze rivieren zijn de notuurlijke broedplootsen (steilrondoevers) von de
oeverzwoluw grotendeels verdwenen ols gevolg von oeververdedigingswerken.

Volgens WTNDTG & FLoRUS 11997) kon de Vloomse populotie oeverzwoluwen geschot
worden op zo'n 4ó50 poor in 199ó. Voor de oeverzwoluw geldt de Grensmoqs, somen
met de hovens von Zeebrugge en Antwerpen, tot de belongrijlate gebieden voor
Vloonderen (Wtxotc & Ft-oRus, 1997).
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Typologie en hobitotmodelleing von de oevers von de Grensmoos
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Hobitotmodellering

Voor de Grensmoos, oon beide oevers, werden in 
,l995 

moor liefst 
,l766 

broedporen
geteld. Het hoge oontol broedgevollen wos te w'rjten oon het ontstoon von geschikte
hobitots in vers ofgeslogen steilwonden die woren ontstoon no het hoogwoter von
jonuorÍ '95 (Brcrrns eÍ o/., 

.l995).

ln het HS|-model zijn volgende hobitotfoctoren opgenomen (Durt & SprcrrN, 
.l995)

(figuur 38 en 39):

. Hoogte en breedte von steilwonden

. Substroot/bodemtype steilwond

. Expositie vqn steilwond

. Open ruimte tot steilwond

. Afstond tot voedselgebieden
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Figuur 38. Grofische weergove von de HS|-porometers voor oeverzwoluw (Duel & SPEcKEN, 1995).
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Typologie en hobitotmodellering von de oevers von de Grensmoos

Oppen/akte steilwand

Epositie steilwand
HS!-nesthabitat

E:rpositie steilwand

funwelgheid open ruimte

Afistand tot wedselgebieden

Figuur 39. Flowdiogrom von het.HSl-model oeverzwoluw (Dueu & SrecrrN, 1995)

Eesprekin g verschil,en d e poro meÍers

. De hoogte werd systemotisch opgemeten. De breedte is minimool25 m oongezien
dii de minimum werkbore eenheid wos. Blj het ioepossen von het model uitgoonde
von een situotie met volledig notuurlijke oevers, werd rekening gehouden met een
breedte von 250 m.

o Het bodemtype werd ols porometer opgenomen. Nel ols b'rj'rjsvogelwerden oon dit
model beton en stortstenen toegevoegd met een HS|-woorde 0.

. ln het model von Duel & Specken (1995) wordt een noordelijke expositie ols
optimool oonzien. ln de tekst bij het modelwordt echter gerefereerd noor RIN (1983)
woorin stoot dot een ideole expositie zuid toi west georiënteerd is. ln dit gevolwerd
gekozen voor de zuid(oost) tot west expositie.

o Aon de open ruimte voor de steilwond werd olt'rjd impliciet voldoon omdot het over
de oevers ging woor olleen woter voorlog en nergens struiken en/of bomen werden
oongetroffen.

. De voedselgebieden liggen b'rj voorkeur op minder don 250 m von de nestploots.
Longs de Grensmoos is hier systemotisch oon voldoon oongezien de oevers
onmiddellijk noost het woter liggen.

Actueel en pofenfie el hobitotgebruik

Actueelwordt slechts op twee plootsen (Heppeneert en Heerenlook)een optimool
hobitot voor de oeverzwoluw oongetroffen. Deze octuele situotie is slechts 6% (15 op
2ó8 elementen) von het potentiële hobitotgebruik von de oeverzwoluw. Het potentiële
hobitot komt in principe nogol sterk overeen met dot von ijsvogel nl. elke concove
oeverwoor erosie optreedt en op die monier steeds nieuwe kole verticole steilwonden
ontstoon. BIj de oeverzwoluw is er echter nog een bijkomende voorwoorde nl. de
expositie (figuur 40).

M eesf beperken de f octor

De enige monier om opnieuw mossool oeverzwoluwen oon te trekken is het creëren
von veriicole steilronden. Dit gebeurt het best door het wegholen von de grote
stortstenen op de concove oevers.
Net zools b'rj de'rjsvogel neemt het potentieel hobitot enkele joren no elkoor toe door
het creëren vqn steeds nieuwe oevers.

MIN
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7.2.4. Hel HS!-model bosrielzonger

De bosrietzonger is een olgemene broedvogelvon ruderole biotopen. Het hobitot
besioot hoofdzokelijk uit dichte vochtige ruigtekruiden, vook met struikopslog (SOVON,
1987). Een voorwoorde is hei voorkomen von resten von opgoonde, overjorige kruiden
ol don niet gemengd met riet (Trtxrtn t , 1979: Bt.llst"tR, 1985 in VeN orn WrNorN et ol., 1996)

Rivieroevers met een opslog von hoge ruigtekruiden (vook een mengselvon
brondnetels en riet) vormen een ideole broedplek woor bosrietzongers in hoge
dichtheden voor kunnen komen (ScHuLzr-HAGEN, I 99.l in VnN orn WTNDEN et ol., 1996).

ln Vloonderen in de Bosrietzonger een olgemene broedvogel (Dr Lusl, 1989). Toch
vertoont de soort opvollende regionole verschillen in dichtheid. De grootste
broedconcentroties worden bereikt in de beekvolleien von de Voerstreek, de Kempen,
de Demervollei, Noord-west-Brobont en zondig Vloonderen.

ln het HS|-modelzijn volgende hobitotfoctoren opgenomen (VnN DER WTNDEN et ol.,
1996) (figuur 41 en 42):

. Toludvorm

. Grondwoterstond

. Overstromingen

. Breedte oevervegetotie

. Successiestodio

. Areool oevervegetotie

. Hoogte kruidenvegetoties

. Aontol struiken per 100 m oever

. Stengeldichtheid ruigtekruiden
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Typologie en hobitotmodellerng von de oevers von de Grensmoos

Eesprekrn g verschi//ende porome fers

. ln eerste instqntie werd het model uitgevoerd met de HS|-indexwoorden die bij de
toludvorm hoorden zools voorgesteld in VeN DER WTNDEN et ol. (l 99ó) (figuur  l ). Bij de
doorrekening von het modelwerd er proktisch nergens een geschikt hobitot
oongetroffen. Toch kon tijdens het veldseLoen worden geconsloteerd dot de
bosríetzonger op ongeveer olle (steile) oevers broedde. Dit betekent dot in het
model de porometer'toludvorm' niet overeenkomt met de werkelijkheid. Volgens
ons is er geen verbond tussen de helling von de oever en het voorkomen von de
bosrietzonger. Doorom werden de HS|-indexwoorden die bij de toludvorm hoorden
ollemool op I gebrocht.

. Dezelfde redenering werd gevolgd bijde porometer grondwoterstond. Bij het model
bosrietzonger is de ideole grondwoterstond een zeer ondiepe grondwoterstond, Op
de steile oevers, woor heel dikwijls bosrietzongers broedden, wordt net, in
vergel'rjking met de hoogte von de oevers, een vrij loge grondwoterstond
oongetroffen.

o Er woren geen noemenswoordige overstromingen tussen mei en ougustus. Zeker niet
in die mqte dot nesten, die lch in de hogere ruigten bevinden, onder woter hodden
kunnen komen te stqon.

o De breedte von de oevervegetotie werd opgenomen ols porometer.
. Het vegetotietype en het doormee gepoord goonde successiestodium werd in het

veld overolopgenomen.
. Het oreooloevervegetotie werd berekend. Aongezien 0,1 ho geldt ols optimum

wos het voldoende om 4 opeenvolgende elementen te hebben die voldeden oon
olle ondere criterio. Proktisch iedere oever is wel l0 m breed en ieder element wos
25 m long.

o De hoogte von de kruidenvegetotie werd systemotisch opgemeten.
o Aongezien oordperen tot 2 m hoog worden werden deze oonzien ols struiken.

Doornoost werden de ondere struiken eveneens doorgerekend.
. Stengeldichtheid werd impliciet ols optimool bestempeld wegens het zeer

veelvuldig woornemen von bosrietzonger in die ruige vegetoties.

Actueel en potenÍieel hobifo tgebruik

Momenteelworden heelveel plootsen oongeduid ols optimool hobitot voor de
bosrielzonger (figuur 43). Dit komt ook overeen met de octuele situotie in het veld.

Volgens de referentie situotie komt de bosrietzonger olleen voor op de intermedioire
oevers. Op die oevers ontstoon nomelijk ruigten en zochthoutooibossen.

Het oondeel octueel optimool hobitot is hier dus veel groter don het oondeel volgens
de referentie situotie (1088 octuele oever segmenten tegenover 748 intermedioire
oeversegmenten of I 45 %)(figuur 43).

Actueelz'rjn heelwot oevers verstevigd met grote stortstenen. Op die plootsen ontstoot
een onnqtuurlijk hoge slíbvong. Dit mqnifesteert zich in het dominont korokter von
oordpeer dqt enkele joren loter wordt overgenomen door bromen. Net in die workruid-
en oordpeenuigten komen de bosrietzongers mossooltot broeden.
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Hobitotmodellering

MeesÍ beperkende foctor

Bij het model bosrietzonger longs de Grensmoos kon moeilijk gesproken worden von
de 'meest beperkende' foctor in de letterlijke zin von het woord. Hier wordt eigenl'rjk de
foctor bedoeld die het meest verontwoordelljk is voor de (te) mossole oonwezigheid
(i.p.v.ofwezigheid blj de ondere soorten) von de bosrietzonger.

Toch is de meest verontwoordelijke foctor dezelfde ols bij een oontol ondere modellen:
de sterke oonwezigheid von grote stortstenen.
Als verondersteld wordi dot de workruidruigten verdw'rjnen door bv. stortstenen weg te
holen of deze te bedekken met een zondig substroot, zijn nog slechts 443 elementen
op 748 geschikt ols hobitot von de bosrietzonger (figuur 44).

Wonneer dezelfde denkoefening wordt overgedoon moor met het loten verdw'rjnen
von oordpeer, blijven nog oltijd 943 (126%) elementen over.

7. 3. Effectbe palingen inrichtingsmoofregeren

Met behulp von de modellen kunnen de effecten von ingrepen op de founo in een
gebied worden geihventoriseerd. Dit geschiedt oon de hond von de veronderingen in
de relevonte hobitotvoriobelen die optreden ols gevolg von de inrichtings- en
beheersmootregelen. Dergel'rjke modellen bieden dus de gelegenheid om het
concept 'Levende Grensmoos' te toetsen.

7.3.1. Hel model kwqk

ln 1994 werden in Vloonderen 39 poor kwokken geteld. 3ó poren, uit een holfwilde
populotie, broedden in de Zwinbosjes te Knokke-Heist. Andezijds werden 3
verschillende solitoire broedgevollen vostgesteld (Drvos & ANSELTN, 1996l.. Eén von deze
broedgevollen hield zich op in de Moosvollei. ln 

.l995 
heerste er twijfel over het ol don

niet opnieuw broeden von een poor kwok in de Mqosvollei (Becrrns et ol., 
.l995).

ln het modelzijn volgende hobitotfoctoren opgenomen (FoeeeN et o1.,1997):

o Aonwezigheid von de ecotopen: moeros en ooibos
. Lokole populotie bij min.8 ho moeros of 40 ho woter
o Kernpopulotie bij min. I ó0 ho moeros of 800 ho woter
. Duuzome populotie met kernpopulotie:3200 ho woter of 640 ho moeros
o Lokole fusieofstond 5000 m

Eesprekin g verschillende porometers

o De ecotopen moeros en ooibos werden geselecteerd uit concept 'Levende
Grensmoos ' (VnN Looy & DE BLUST, 1995).

o Lokole fusieofstond werd in deze ropportoge veel kleiner genomen en werd hier
voslgesteld op 1000 m.

. Blj het bepolen von een lokole populotie werd rekening gehouden met het
minimum von 8 ho moeros. Het woter werd hierbij ochterwege geloten.

o Bij het bepolen von een kernpopulotie werd I ó0 ho moeros vooropgesteld.
. Dit gebeurde evenzo voor het bepolen von een duuzome populotie (met

kernpopulotie).
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Typologie en hobitotmodellering von de oevers von de Grensmoos

Actueel en potenfieel hobítotgebruik

Momenteelworden nergens, longs de oever, plootsen oongeduid ols optimool hobitot
voor de kwok.

Door de uitvoering von het project 'Levende Grensmoos' zou +/- 800ho moeros en
moerosbos ontstoon. Deze blljken te bestoon uit 22 gebieden die ollemool groter z'rjn

don 8 ho. Door verder rekening te houden met de lokole fusieofstond von I km, kon
worden vostgesteld dot longs de Grensmoos ploots is voor een duuzome populotie
(met kernpopulotie) von Kwok (figuur 45).

Verder kon bij het toepossen von het model Kwok oongetoond worden dot rond de
plossen von Kessenich een outonome kernpopulotie kon ontstoon. Hier zou nl. 157 ho
moeros en bos ontstoon.

De overige 21 gebieden moeten oonzien worden ols lokole populoties die ollen
onderdeelzijn von het geheelvon een duuzome populotie. Elf gebieden hiervon
hebben een oppervlokte die echter kleiner is don 20 ho. Tussen de 21 en de 40 ho
worden nog 7 gebieden oongetroffen (figuur 4ó).

Het is dus mogelljk dot, no uitvoering von het project Levende Grensmoos, een
duuzome populotie kwokken zich longs de Grensmoos kon vestigen (figuur 45).

12

0-20 2140 4160
Opperulrktc c.t 9oÍlo (hr)

61-80 80+

Figuur 4ó. Verdeling von het oontol potentiële hobitots voor kwok no uitvoering von het project
'Levende Grensmoos'. Gebieden mel een oppervlokte kleiner don 8 ho werden
ochterwege geloten.
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Typologie en hobiloÍmodellering von de oevers von de Grensmoos

Meesf beperken de f octor

Het ol don niet voorkomen von de kwok wordt dus bepoold door de grootscholige
oonwezigheid von ooibos en moeros. Wonneer het project 'Levende Grensmoos' niet
integrool wordt uitgevoerd, is de kons reëel dot er zich nooít een duuzome populotie
kwok kon vestigen.

7.3.2. Hel model bever

De bever werd sinds 1848 niet meer woorgenomen in Vlqonderen. Toch is het niet
onreolistisch om te.stellen dot de bever, no I50 joor ofwezigheid, kon terugkomen
wonneer het 'Levende Grensmoos' project wordt uitgevoerd. Deze hypothese is voorol
gesteund op het feit dot in de periode 1993 tot .l997 

verschillende bevers werden
gezien in de Moosplossen. Een ovezicht von de woornemingen is terug te vinden in
VnN DrN BeRcr & VANAcKen (1 997). De meest recente woorneming doteert von opril'97
(VAN BUGGENUM & BncratrR, 1997).

ln het modelzijn volgende hobitotfoctoren opgenomen (FoeerN et o1.,1997):

. Grens von zochthoutooibos met woter

. Lokole populotie: grenslengte is min. 2000 m (+/- 20 ho)
o Kernpopulotie: bij optimool hobitot min.800 ho
. Duuzome populotie met kernpopulotie:3200 ho
. Lokole fusieofstond: 2000 m

Eesprekin g verschrïlen d e p oro me Íers

. Actueelwordt nergens zochthoutooibos oongetroffen longs de oever. ln de
toekomst zou doqr echter verondering moeten in komen no uitvoering von het
project'Levende Grensmoos'.
Longs de Allier ontwikkelen zochthoutooibossen voornomelljk op de intermedioire
oevers. Dit werd don ook ols criterium gehonteerd voor de plootsen woor in de
toekomst zich zochthoutooibos longs de oever kon ontwikkelen.

o De grenslengte von 2000 m oever werd oongenomen.
. Hier werd de lokole fusieofstond von 2000 m eveneens overgenomen.

AcÍueel en poÍentieel hobilo tgebruik

Momenteelworden nergens, longs de oever, plootsen oongeduid ols optimool hobitot
voor de bever.

ln de toekomst zouden vier gebieden (Uikhoven, Meesw'rjk, Bichterweerd, Kessenich)
moeten ontstoon woqr de zochthoutooibossen meer don twee kilometer
ooneengesloten bos vormen longs de oever. Wonneer hierbijeen lokole fusieofstond
von 2000 m wordt gehonteerd, wordt vostgesteld dot dit 3lokole populoties kunnen
worden (figuur 47).
Wonneer echter rekening wordt gehouden met de tussenliggende bossen die een
oeverlengte von meer don 500 en meer don 1000 m hebben, stellen we toch vost dot
we kunnen spreken von één grote lokole populotie. V'rjfhonderd en duizend meter is

don niet voldoende om een lokole populotie te vormen, moor kon zeker dienen ols
conidor voor migrerende dieren (figuur 47).
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Hobitotmodellering

Op die monier ontstoot een leefgebied die net geen kernpopulotie kon bevotten.
Wonneer echter rekening wordt gehouden met de ochterliggende grindplossen, woor
in de nobije toekomst eveneens zochthoutooibos kon ontwikkelen, is het gebied toch
groot genoeg om het leefgebied voor een kernpopulotie te vormen.

De Grensmoos blijft echter wel te klein om een duuzome populotie te vormen (3200
ho). Somen met de Moosplossen kon dit in de toekomst hoogst woorsch'rjnlijk wel
ontstoon.

Meesf beperkende focfor

Het ol don niet voorkomen von de bever wordt dus bepoold door de grootscholige
oonwezigheid von zochthoutooibos longs het woter. Wonneer het project 'Levende
Grensmoos' niet integroolwordt uitgevoerd, is de kons reëel dot het voorkomen von
bever zich zol beperken tot enkele incidentele woornemingen.

7.4. lnrichfingsscenorio's en founo

7.4.1. Hel model boomkikker

De boomkikker heeft nood oon ollerleiondiepe en stilstoonde zoetwoterplossen. De
grootte von de plos is minder von belong. Belongr'rjk is wel dot het woter goed en
longdurig door de zon beschenen wordt en dot de plos niet droogvolt voor het einde
von de zomer. De oonwezigheid von een gordelvon ondergedoken of dr'rjvende
woterplonten is gunstig.
De londbiotopen von de boomkikker bestoon uit zonbeschenen ruigtevegetoties,
houtwollen en bosronden met zowel een dichte kruid- ols struikloog. Belongrijk is dot de
vegetotiestructuur mogelijkheden biedt voor een optimole regeling von de
lichoomstemperotuur en beschutting geeft tegen de wind (BnuwrNs & Cnus, 1996l,.

ln Vloonderen is de boomkikker de meest bedreigde von de inheemse omfibieën.
Tijdens de ofgelopen 20 joor verdwenen een groot oontol vindplootsen en zijn de
oontollen dieren in de meeste populoties sterk ofgenomen. ln totoolzijn in Vloonderen
nog 5 populoties oonwezig woorvon er zich één in Moosmechelen bevindt (BnuweNs &
Cmus, 1996).

ln het modelz'rjn volgende hobitotfoctoren opgenomen (ForerN et o1.,1997)

. Ruigtes, moeros, zochthoutooibos en moerosbos die grenzen oon poelen of ol don
niet dynomische nevengeulen

. Lokole fusieofstond: 250 m

. Netwerk fusieofstond: 2000 m
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Typologie en hobitotmodellering von de oeveÍs von de Grensrnoos
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Hobitotmodellering

a

a

a

Besprekin g verschi/lende porome fers

Bij de boomkikker is exoct geweten in welke poelen in Mooswinkel er zich nog een
populotie bevindt. De ruigtes en bossen werden overgenomen uit het project
'Levende Grensmoos'
Lokole fusieofstond von 250 m werd oongehouden. Op die monier kon worden
vostgesteld dot het nog om één populotie goot, oongezien de drie resterende
poelen ollen op minder don 100 m von elkoor liggen.
De netwerk fusieofstond dit hier werd gehonteerd is 500 m en 1000 m.

Actueel en pofentieel hobifotgebruik

Momenteelwordt nog slechts één populotie Boomkikker oongetroffen longs de
Grensmoos nl. te Mooswinkel. ln lggT werden nog een tientol roepende monnetjes
oongetroffen (gegevens Orchis vzw).
ln het soortbeschermingsplon Boomkikker worden enkele mootregelen voorgesteld om
de populotie boomkikker te redden. Deze komen hoofdzokel'rjk neer op het oonleggen
von enkele poelen rond de nu nog resterende leefgebieden (VenvooRT & Gooorrns,
lee6).

ln de toekomst zou, no uitvoering von het project 'Levende Grensmoos', het mogel'rjk
zijn dot de populotie op een spontone monier de moeros- en ruigtevegetoties rond de
nevengeul koloniseert (binnen de fusieofstond von 500 m). Vonuit de nevengeul is het
zelfs mogelijk dot de Oude moos von Leut (met grindplossen) gekoloniseerd wordt
(binnen de fusieofstond von 1000 m) (figuur 48).

Wonneer de fusieofstond von 2000 m wordt gehonteerd, zools voorgesteld in FopprN ef
ol. 11997), kon er zich zelfs een duuzome populotie hondhqven.

Meesf beperken de foctor

De meest beperkende foctor is hier notuurl'rjk het ol don niet oonleggen von een
nevengeul. Het oonleggen von die nevengeul is niet essentieelvoor het overleven von
de boomkikkerpopulotie, moor is wel een verontwoord qlternotief voor het olleen moor
oonleggen von een oontql poelen in de buurt.
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8. Besluit

Voor de typering von de oevers von de Grensmoos werd vertrokken vonuit een
referentiesituotie, zools beschreven longs de Fronse grindrivier Allier.
Uit de referentiebeschr'rjving bl'rjkt dot 27,26 en 47 % concove, convexe en
intermedioire oevers kunnen voorkomen longs de Vloomse zijde von de Grensmoos.
Hierbijwordt qongenomen dot uitgoonde von het stromingspotroon, het korokter von
de oever kon voorspeld worden. Uit de referentiesituotie bl'rjkt eveneens een grote
differentiqtie von substrqottype per oeveryorm. Longs de Grensmoos hebben echter
nog moor 9 7"von de oevers een niet oriificieel substroottype.

Het overgrote deel von de oevers is dus zeer sterk menselijk berhvloed. Bljno nergens
hebben substroottype en bodemprofiel nog een notuurlijk korokter. Het gevolg hiervon
is dot de diversiteit oon vegetotiehoogten en -bedekkingen, ols uitdrukking von de
vegetotiestructuur, zeer klein is in vergelljking met een notuurlijk riviersysteem.

Uit berekeningen met hobitotmodellen bl'rjkt dot de huidige oevers beperkt geschikt
zijn voor de kenmerkende soorten eryon. Deze ongunstige situotie wordt nog duidelljker
wonneer we vergelijken met de referentie en het toekomstbeeld von het 'Levende
Grensmoos'-project. De enige uitzondering hierop vormt de modellering voor de
bosrietzonger. De soort komt veelvoor, zelfs meer don op bosis von het hobitotmodel
voorspeld. Dit is gemokkel'rjk te verkloren door het feit dot de bosrietzqnger zeer
gemokkelijk tot broeden komt in ruigten. Deze ruigten worden nu mossool
oongetroffen op de sterk ontropogene oevers.

Wonneer het vergroten von de notuurlijkheid von de oevers en de geschiktheid ols
hobitot worden nogestreefd, komt 'stortsteen' dikw'rjls ols de meest beperkende fqctor
noor voor. Doornoost is het ontbreken von grote grindbonken een belongrljk probleem
wonneer men de notuurlijkheid wilverhogen.

Uit dit ropport kunnen een oontol conclusies en oonbevelingen voor inrichting en
beheer von de Grensmoos-oevers geformuleerd worden. Het gebruik von de
b'rjbehorende dotobonk loot een verdere concrete invulling toe:

Vonuit de inventorisotie en typologie kon voor elke locotie longs de rivier eenvoudig
ofgeleid worden welke mootregelen nodig zijn om een notuurlijker oever te
bekomen. Tevens kunnen vonuit de onolyse von de beperkende foctoren, de
prioritoire plootsen oongeduid worden woor gemokkelijk pilootprojecten kunnen
worden uitgevoerd. De selectie von deze locoties is vrlj eenvoudig oon de hond von
de relotionele dotobonk die volledig in een GIS gerhtegreerd is.

a

o Een ondere toepossing bestooï erin om plootsen oon te duiden woor erosie von
steilronden opnieuw toegeloten kon worden zonder dot hierb'rj schode wordt
oongericht oon de ochterliggende infrostructuur.

r Voor de plootsen woor het omwille von veiligheidsospecten niet hoolboor is om de
breukstenen weg te holen, kon worden nogegoon hoe met het ofdekken ervon de
inrichting gevoelig verbeterd kon worden. Welk moteriool doorvoor in oonmerking
komt, kon uit de dotobonk worden ofgeleid.
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. Ooibos moet integrool deeluitmoken von de nieuwe Grensmoos. Woor dit tot
ontwikkeling moet kunnen komen en woor dit nu reeds onmiddellijk kon, is eveneens
of te leiden uit de dotobonk.

. Deze methodiek is erg geschikt voor het opstellen von functietoekenningsplonnen is

deze methodiek eveneens zeer geschikt. Door bij de knelpuntenonolyse deze
modellen toe te possen, kon immers bepoold worden woor, met de minste schode
voor het totole ecosysteem vqn de Grensmoos, ondere functies ontwikkeld kunnen
worden.

We zijn er don ook von overtuigd dot het gebruik von de hier voorgestelde dotqbqnk
een degel'rjke onderbouwing kon geven oqn een beleid en beheer von de Vloomse
Grensmoos woorbijde integrole ecologische ontwikkeling ten volle tot ontplooiing kon
komen.
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Biilogen
Bijloge l. Ovezicht von olle mogelijke benodigde

GIS en/of BWK-parameters
1 opp. moeraslandschap binnen 2-3 km
2 opp. water binnen straal van 3 km
3 opp.water binnen 1 km
4 hooilanden binnen 3 km
5 bos binnen 100 m van slikoever
6 bosopslag / boombedekking
7 rietranden langs water
8 successiestadia
9 breedte water

10 aandeel open water

Waterparameters
1 1 dagelijkse peilfluctuaties
12 overstromingen
1 3 stroomsnelheid water
14 areaal ondiep water (< 30 cm)
15 ondiep water
1 6 gemiddelde waterdiepte
17 grondwaterstand
18 chloridegehalte
19 zichtdiepte
20 waterstand
21 waterdiepte (helofytenzone)

Vegetatieparameters
22 hoogte vegetatie
23 bedekking kruidenvegetatie
24 plaatsen met drijvende waterplanten
25 bomen op oever

Oeverparameters
26 taludvorm
27 breedte oevervegetatie
28 lengte steiltalud
29 hoogte steiltalud
30 bodem steilwand
31 lengte oever zonder begroeiing
32 areaal slikken/zandplaten
33 areaal oevervegetatie
34 aantalstruiken per 100 m oever

'Vreemde parameters'
35 aantal koeien/ha
36 maait'rjdstip
37 zitplekken boven water
38 hoogte vlotjes tov wateropp.
39 open plekken op bodem (slikkig)

porometers

ha
o/o

ha
aan/afwezig
aanlatwezig
o/o

km/ha
vegetatietypen
m
o/o

cm/dag
maand
stil/zwaUstro/sterk
ha
aanlatwezlg
cm
cm
mg/l
m
cm
cm

cm
o/o

aan/afirezig
aan/afirezig

maand
aan/afwezig
Cm
aan/afwezig

0

zlkVzl

ntal

m
m
m

m
ha
ha
aa
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Bijlogen

Bijloge 2. Veldfiche lnventorisotie oevers

Te meten veldporometers
Gemeente: Lo / mm / Di / Me / Ki

Coördinoot: .....

VEGETATIE

hoogte (cm):
bedekking (%)

bomen:
struiken:

0r0
70-r00
ó0 70

r 00-r 30
80 90

>130

100

opeenv. perc.

<10

oon
oon

r 0-40
20

40-70
4030 50

successiestodio:

beheer:

vegetotietypen: pioniers

groslond:

ruigte:

efemeer (riviertondzood-orde)
verstoord (herik / kloproos)
open zondig (zocht verkruid-oss.)
slibbig (komille / geionde weegbree)
glonshover-type met Echt bitterkruid
komgrosweilond met Kottendoorn / Kruisdistel
ruig glonshovertype met Morjolein / Heksenmelk
workruidverbond (Brondnetel / Douwbroom / Hoogwinde)
oordpeer-ruigte
rielgros-ruigte

pioniers
groslond
ruigte (riet / droog / vochtig / struiken/ met boomopslog)
struweel
(moeros) bos (met open plekken / vr'rjwel gesloten)

9een
mooibeheer (kruin / groot deel oever / volledig) (begrozing / klossiek)
niet gekopt / gekopt lootste joor

ofwezig
otwezig

OEVER

toludvorm (per 5o):

breedte oevervegetotie (m)
lengte oevervegetotie (m):

lengte steil tolud (per m): ....
hoogte steil tolud lper 1/z m)...

erosie (flonk / topl
sedimentotie (flonk / top;

microreliëf:
oever zonder begroeiing (m):

oon ofwezig

ondi woter:

BODEM
opeenvolging percentoge

beton
grind
zondige klei
leem

Bilzekruid / Bittere Wilg / Grote tijm / Mottenbies / Oeverstekelnoot / Veldsolie /
Vlottende woterrononkel / Wilde kottendoorn / Wilde kruisdistel / Zochl vetkruid
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leemhoudend zond
stortstenen < 35 cm ....
stortstenen > 35 cm ....
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Biiloge 3. Detoil von het 25X25 m rqster over de oevers von de Grensmoos
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HBr Insuruur vooR NlruuRnBHouD

Het Instituut voor Natuurbehoud (I.N.) is een wetenschappelijke instelling
van de Vlaamse Gemeenschap.

Het werd op 1 maart 1986 operationeel met als algemene taakstelling:
"alle passende wetenschappelijke studies, onderzoekingen en werkzaamheden
uit te voeren in verband met het natuurbehoud, inzonderheid met het oog op het
uitwerken van actiemiddelen en wetenschappelijke criteria tot het voeren van een

beleid inzake natuurbehoud; hiertoe verzamelt het alle nuttige documentatie,
onderneemt het de nodige studies en onderzoekingen, richt enquëtes in en zorgt
voor de overdracht van de verworven kennis aan de bevoegde overheden..."

Het onderzoek heeft betrekking op de biodiversiteit, meer bepaald op de
inventarisatie, monitoring en ecologie van diverse planten- en diersoorten,
populaties en levensgemeenschappen. In het landschapsecologisch onderzoek
gaat de aandacht vooral naar ecohydrologie en habitatfragmentatie. De
wetenschappelijke kennis ligt aan de basis van soortbeschermingsplannen,
referentiekaders, kartering en evaluatie van natuurwaarden, gebiedsgerichte
acties inzake natuurontwikkeling, -herstel en -beheer. Dit beoogt het
inpassen van ruimtelijke en kwalitatieve noden van natuurbehoud in landin-
richting, structuurplanning en milieubeheer.

Het Instituut is betrokken bij verschillende internationale onderzoekspro-
jecten en organisaties.

Adviesverlening is een belangrijke taak van het Instituut. Deze gebeurt
zowel naar het Kabinet van de bevoegde Minister, de Vlaamse Hoge Raad
voor Natuurbehoud, de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, de admini-
stratieve diensten voor natuurbehoud, als naar provincies, gemeenten en
diverse particuliere natuurverenigingen.

In opdracht van derden kunnen via het Eigen vermogen specifieke studies,
karteringen en expertises worden uitgevoerd, waarvoor contractuele
medewerkers kunnen worden aangetrokken.

Directeur van het Instituut: Prof. Dr. Eckhart Kuijken.
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