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VLINA 00/13
Effecten van de groei van macrofyten en

kruidruiming op de waterafvoer in laaglandbeken
Evaluatie van het onderzoek

Wetenschappelijke doelstellingen

Met dit project zijn we erin geslaagd een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van
macrofytengemeenschappen in Vlaanderen. Zo werd de link gelegd met de productiviteit van de
waterloop en de nutriëntenrijkdom en werd bepaald dat de maximale periode van biomassa tijd- en
plaatsafhankelijk kan zijn. Aan de hand van laboratoriumexperimenten werd meer inzicht bekomen in
de relatie tussen biomassa, debiet, waterdiepte en ruwheid/verval. Het was echter niet mogelijk om de
invloed van de soortensamenstelling op de ruwheid/verval te bepalen. Hiervoor dienen experimenten te
worden uitgevoerd met plantenmateriaal afkomstig van duidelijk verschillende vegetatietypes.
Terreinmetingen konden het verband tussen biomassa en optredend verval bevestigen. Ook de
efficiëntie van het maaien in blokpatronen werd bevestigd, dit zowel op laboschaal als op het terrein.
Voor een echte modelmatige benadering van het plannen van maaibeheer zijn echter te weinig
metingen verricht. Hiertoe dienen meerdere waterlopen van verschillende dimensies (breedte, diepte)
en gekenmerkt door verschillende soortensamenstellingen onderzocht te worden naar
biomassaontwikkeling en de link met de opstuwing.

Relevantie voor natuurontwikkeling

Het onderzoek sluit nauw aan bij actie 73 van het MBP over het actief peilbeheer in waterlopen. De rol
van watervegetaties in het bepalen van de waterafvoer en het waterpeil is hierbij zeer belangrijk. Deze
kennis is ook belangrijk bij de opmaak van de waterhuishoudingsplannen in actie 62. De gewenste
abundanties voor watervegetaties dienen opgenomen te worden in de streefbeelden die vastgelegd
worden in actie 51. De effecten op de waterafvoer bepalen ook de kansrijkdom om bepaalde
streefbeelden te realiseren in een aantal laaglandbeken. Deze worden vastgelegd in actie 105.

Het opvolgen van de waterplantenontwikkeling in enkele laaglandbeken draagt bij tot een bredere
kennis van het watersysteem (actie 76) en het te voeren beheer en sluit aldus aan bij actie 74. Ook het
maaibeheer in blokpatronen sluit hierbij aan: het kan een milieuvriendelijke technische oplossing
bieden voor periodieke wateroverlast. Het ecologisch verantwoord maaibeheer vormt ook een
belangrijk onderdeel voor het uitwerken van de mogelijkheden voor rivierherstel die ingevuld moeten
worden in actie 93. Ook kan het achterwege laten van maaibeheer gebruikt worden voor
vernattingsprojecten in stroomopwaarts gelegen gebieden (actie 73).

Praktische toepassingen van de resultaten

Omdat werd aangetoond dat het maaien in blokpatronen de afvoercapaciteit terug kan verhogen, kan er
reeds gestart worden met enkele proefprojecten op het terrein. Deze moeten dan uiteraard zowel
ecologisch als hydraulisch opgevolgd worden om nog een beter inzicht te krijgen. In het kader van de
opmaak van de bestekken voor het maaibeheer van de onbevaarbare waterlopen in 2002, werden met
Afdeling Water, buitendienst Antwerpen afspraken gemaakt over het toekomstig maaibeheer aldaar, op
basis van aanbevelingen uit dit rapport. Hieromtrent zullen ook stappen gezet worden naar lokale
waterbeheerders toe (provincies, gemeenten).

Ruimere toepassing (Breder Kader)



Dit project sluit nauw aan bij de inventarisatie en typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in
Vlaanderen. De databank die hierbij werd aangelegd geeft vooral een beeld van de verspreiding van
een aantal typen van watervegetaties in Vlaamse waterlopen in relatie tot een aantal abiotische
kenmerken. Aansluitend daarop zijn er talrijke licentiaatsverhandelingen die dieper ingaan op de
ontwikkeling van de watervegetatie in relatie tot de trofiegraad en in relatie tot de soortenrijkdom en
abundantie van macro-invertebraten.
Daarnaast kadert het project ook binnen een onderzoek dat het effect naging van ecologisch maaien van
aquatische vegetatie op de waterafvoer. Het betreft experimenteel onderzoek in stroomgoten,
uitgevoerd in een laboratorium met daarvoor geschikte faciliteiten. In dit onderzoek werd in een eerste
fase via vergelijkende experimenten gezocht naar simulatiemateriaal dat het gedrag van echte
waterplanten (Potamogeton trichoides en P. pectinatus) voldoende benaderde. In een tweede fase
werden verschillende maaipatronen ingebouwd in een stroomgoot, waarbij het effect van verschillende
factoren op de opstuwing werd gemeten

Aanbevelingen voor het beleid

Het achterwege laten van het beheer is vanuit ecologisch oogpunt aan te bevelen. Waterplanten kunnen
echter de waterafvoer belemmeren en beheer kan dus noodzakelijk zijn om overstromingen tegen te
gaan of te beperken. Wil de plantengroei in waterlopen op een degelijke manier gecontroleerd worden,
moet er gestreefd worden naar een integrale controle en naar een duurzame oplossing voor de
toekomst. Dit betekent onder andere dat:

 ecologische kennis noodzakelijk is voor een goed beheer;
 de verschillende methoden (maaien, ruimen, beschaduwing, ...) tegen elkaar afgewogen moeten

worden;
 er acties moeten ondernomen worden om de toename van de concentratie aan nutriënten in de

waterlopen, zowel in het water als in de bodem, tegen te gaan.

Specifiek voor het maaibeheer kan besloten worden dat omwille van negatieve effecten op allerlei
levensgemeenschappen, maaibeheer zo laat mogelijk in het jaar moet toegepast worden. Indien
omwille van overstromingsrisico’s toch al eerder in het jaar gemaaid moet worden, dan vormt het
maaien in patronen een aanvaardbaar compromis. De beslissing omtrent welk maaipatroon dient
aangebracht worden is onder andere afhankelijk van : 

 het optreden van probleemsituaties;
 het gewenste reductiepercentage voor verval;
 de haalbaarheid op het terrein (machines, toegangswegen, breedte waterloop).

Aandachtspunten voor verder onderzoek

Om het belang van de nutriëntenrijkdom in te schatten, dient in de toekomst de waterbodem
nauwkeurig onderzocht te worden. Bovendien moet steeds de beschikbaarheid van anorganische
koolstof mee bekeken worden, zowel in water als waterbodem, en de dominerende vorm waarin het
voorkomt omdat dit limiterend kan zijn in watersystemen. Ook de ecologische kennis van waterplanten
in de waterlopen in Vlaanderen is nog ontoereikend om het beheer aan te passen aan lokale situaties.
De op terrein uitgeteste maaipatronen gaven een eerste indicatie dat de afvoercapaciteit gegarandeerd
kan worden, maar het toepassen van deze maaipatronen dient nog op grotere schaal uitgetest te worden
in waterlopen van verschillende dimensies (breedte, diepte). Resultaten daarvan zouden nog meer
inzicht moeten geven in de relatie waterplanten – waterafvoer en in de biologie van waterplanten.
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Samenvatting
Macrofytenvegetaties worden van nature gekenmerkt door een zeer grote verscheidenheid in groei- en
levensvormen en door een grote variatie in ruimte en tijd. De architectuur van een soort is onder andere
afhankelijk van het tijdstip in het jaar en de cyclus van de plant. Deze verscheidenheid aan
waterplanten is op zijn beurt sterk gecorreleerd met zowel een grotere verscheidenheid als een grotere
biomassa aan fauna-elementen omdat ze onder andere als schuil- en vestigingsplaats fungeren.
Bovendien beïnvloeden ze sterk de aanwezige levensgemeenschappen door de productie van organisch
materiaal, door de chemische stofwisseling, maar vooral ook door het differentiëren van de beschikbare
ruimte. Deze variatie in het fysisch milieu wordt veroorzaakt door de verschillen in stroomsnelheid en
substraat ten gevolge van de aanwezigheid van waterplanten. Bovendien kunnen waterplanten in
rechtgetrokken beken opnieuw een struktuurvariatie realiseren. 

De ontwikkeling van watervegetaties en de verschuiving in de groeivormen beïnvloedt in sterke mate
de afvoercapaciteit van stromende wateren. In vegetatieloze beektrajecten wordt de afvoer beperkt door
de ruwheid of weerstand van de bedding (‘channel roughness’). Deze waarde wordt de Manning-n
genoemd. Deze ruwheidscoëfficiënt wordt sterk beïnvloed (verhoogd) door de ontwikkeling van
watervegetaties, maar dit in een complexe relatie met debiet en stroomsnelheid. Globaal genomen kan
men stellen dat bij een welbepaald debiet een toename in biomassa gepaard gaat met een stijgende
ruwheidscoëfficiënt en een daling in waterafvoercapaciteit. De absolute waarde van deze
ruwheidscoëfficiënt is sterk afhankelijk van de vormgeving van de plant. De toename in
ruwheidscoëfficiënt is veel sterker in waterlopen met lage stroomsnelheden. 
 
In het Netebekken in Vlaanderen vormt de afvoercapaciteit van waterlopen een belangrijke functie en
kan de explosieve groei van waterplanten leiden tot een verhoogde opstuwing van het water zodat
aangelegen gronden kunnen overstromen in perioden met een hogere neerslag. Afhankelijk van het
omringende landgebruik kan dit een gewenste of ongewenste situatie opleveren. Om deze problemen te
vermijden, worden in het Netebekken jaarlijks de waterplanten gemaaid. Deze beheerswerken kunnen
heel wat ecologische gevolgen hebben op de aanwezige levensgemeenschappen. De laatste jaren zijn
de waterbeheerders in Vlaanderen steeds meer bereid om op een ecologisch verantwoorde manier te
maaien. Een meer ecologisch verantwoord maaibeheer, waarbij slechts een gedeelte van de vegetatie
wordt weggehaald, vormt een aanvaardbaar compromis tussen enerzijds een voldoende afvoer van het
water en anderzijds het intact houden van een zo groot mogelijk deel van de waterplantenvegetatie en
de bijhorende levensgemeenschappen. Voorwaarde hierbij is dat de afvoercapaciteit van de waterlopen
behouden blijft zodat overstromingen vermeden worden. Momenteel ontbreken echter nog
wetenschappelijk gefundeerde voorstellen voor dergelijke maaipatronen.

De globale doelstelling van het onderzoek is op zoek te gaan naar ecologisch verantwoorde
maaipatronen die een aanvaardbaar compromis vormen tussen enerzijds het bereiken van een
voldoende waterafvoercapaciteit en anderzijds het behoud van grotere delen watervegetaties die als
habitat functioneren voor andere organismen. Om deze antwoorden te kunnen formuleren, werd het
onderzoeksproject opgesplitst in vier grote hoofdstukken, namelijk:

Deel I: De ontwikkeling van macrofytenvegetaties in het Netebekken
In een eerste fase werd getracht een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van
macrofytengemeenschappen in waterlopen.

Deel II: De relatie tussen waterplanten en waterafvoer
In een tweede fase werd getracht de relatie tussen soortensamenstelling en biomassa enerzijds en de
ruwheid van de waterloop anderzijds zowel empirisch als experimenteel te bepalen. 

Deel III: Het effect van maaipatronen op de waterafvoer
In een derde fase was het de bedoeling om enkele ecologisch verantwoorde maaipatronen uit te testen
en het effect daarvan op de afvoercapaciteit te onderzoeken.

Conclusies en aanbevelingen
Tot slot werden enkele conclusies en aanbevelingen geformuleerd op basis van de resultaten van dit
onderzoek, literatuuronderzoek en een discussie met de waterbeheerders. Daarnaast werden voorstellen
geformuleerd voor verder onderzoek.



Deel I: De ontwikkeling van macrofytenvegetaties in het Netebekken
De groei van waterplanten in stromende wateren wordt beïnvloed door een aantal abiotische en
biotische factoren. Voorbeelden van abiotische factoren zijn onder andere anorganische koolstof, licht,
nutriëntenconcentraties in water en sediment, diepte, stroomsnelheid, substraattype en beheer.
Voorbeelden van biotische factoren zijn onder andere herbivorie en competitie. Deze komen ook tot
uiting in de groeicycli van waterplanten. De biomassa van waterplanten vertoont een unimodale
seizoenscurve gekenmerkt door een zomermaximum. Om een optimaal beheer toe te passen is inzicht
in de groei van waterplanten noodzakelijk, maar in Vlaanderen is deze kennis nog beperkt. Er werd
getracht een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van macrofytengemeenschappen in enkele
waterlopen. In een eerste fase werd voor 18 trajecten in het Netebekken de biomassa op een
kwantitatieve wijze ingeschat en werden deze resultaten vergeleken tussen boven- en middenlopen en
tussen waterlopen uit het bekken van de Kleine Nete en uit dat van de Grote Nete. Bovendien werd
nagegaan welke abiotische factoren (enkel waterparameters) deze verschillen kunnen verklaren.
Vervolgens was het de bedoeling in 2 waterlopen de groei doorheen het seizoen te beschrijven en te
bepalen wanneer de maximale biomassa werd bereikt.

Het gemiddelde drooggewicht was hoger in de middenlopen (194,5 g/m²) dan in de bovenlopen (57,8
g/m²) en het was ook hoger in het bekken van de Kleine Nete (173 g/m²) ten opzichte van in dat van de
Grote Nete (37 g/m²). Vooral de alkaliniteit en daarmee samengaand de ionenconcentraties, de
zuurgraad en de conductiviteit van het water zouden bepalend kunnen zijn voor de productiviteit van
waterlopen. Op basis hiervan kon waarschijnlijk ook het verschil tussen boven- en middenlopen en
tussen het bekken van de Kleine Nete en dat van de Grote Nete verklaard worden. De bovenlopen met
de laagste biomassa’s waren juist de meest zure waterlopen en lagen in het bekken van de Grote Nete.
In dit bekken worden de bovenlopen namelijk minder of niet beïnvloed door kanaalwater, terwijl dit in
het bekken van de Kleine Nete wel het geval is. Nutriëntenconcentraties in het water vertoonden
weinig of geen relatie met het drooggewicht, maar de nutriëntenconcentraties in het sediment werden
niet onderzocht en dit bevat meer nutriënten in vergelijking tot het water. In de toekomst is het dan ook
belangrijk de nutriëntenbeschikbaarheid in de bodem te kennen. De geschatte biomassa’s (van 16 tot
meer dan 400 g/m²) zijn vergelijkbaar met deze in gelijkaardige waterlopen in het buitenland. Uit het
onderzoek naar de seizoensgebonden patronen bleek dat de maximale biomassa in verschillende
perioden bereikt kan worden. Dit kan variëren van locatie tot locatie en van jaar tot jaar. Voor de
Desselse Nete was dit in september en bedroeg het drooggewicht bijna 1 kg/m². Voor de Grote
Caliebeek was dit in juni en bedroeg het maximum 656 g/m². Om een juiste benadering van de
maximale biomassa te bekomen, is het dus noodzakelijk om vanaf mei tot en met september meerdere
biomassabepalingen uit te voeren. De perioden waarin de optima worden bereikt, kunnen verschillen
naargelang de soort. Waterranonkel (Ranunculus spp.) verscheen al vroeg, namelijk in april. Kleine
egelskop (Sparganium emersum) en Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) waren pas duidelijk aanwezig
vanaf juni. Kleine egelskop kon vanaf dan aanzienlijk toenemen in biomassa, hoewel dit niet altijd zo
was. In de Desselse Nete bereikte Kleine egelskop een maximum van 186 g/m² in september. Pijlkruid
leek daarentegen niet erg toe te nemen in biomassa. Drijvend fonteinkruid bleef altijd duidelijk
waarneembaar (waarschijnlijk zelfs in de winter) en de perioden waarin de maxima werden bereikt
kunnen verschillen naargelang de beek. Voor de Desselse Nete was dit 629 g/m² in september en voor
de Grote Caliebeek was dit 470 g/m² in juni. Voor smalbladige fonteinkruiden en sterrenkroos waren er
geen duidelijke trends, maar dit is te wijten aan het groot aantal soorten van beide genera. Er kon enkel
gesteld worden dat sterrenkroos pas duidelijk aanwezig was vanaf juli.

Uit deze resultaten kon besloten worden dat het in de toekomst zinvol zou zijn om de periode van
maaien aan te passen aan de dominerende taxa of aan de vanuit ecologisch oogpunt interessante taxa.
Hoewel uit de resultaten enkel de hoeveelheid anorganische koolstof, de zuurgraad en
ionenconcentraties in het water belangrijke factoren bleken te zijn voor de waterplantengroei, kon niet
besloten worden dat stikstof- en fosforconcentraties onbelangrijk zijn. Om het belang van de
nutriëntenrijkdom in te schatten, dient in de toekomst de waterbodem nauwkeurig onderzocht te
worden. Bovendien moet steeds de beschikbaarheid van anorganische koolstof zowel in water als
waterbodem en de dominerende vorm waarin het voorkomt mee bekeken worden omdat dit limiterend
kan zijn in watersystemen. Om in de toekomst onderhoud te beperken is nog meer kennis noodzakelijk
van de biologie van waterplanten en van de factoren die de waterplantengroei mee bepalen.



Deel II : De relatie tussen waterplanten en waterafvoer
In vegetatieloze beektrajecten wordt de afvoer beperkt door de ruwheid of weerstand van de bedding.
Deze waarde wordt de Manning-n genoemd. Deze ruwheidscoëfficiënt wordt sterk beïnvloed
(verhoogd) door de ontwikkeling van watervegetaties, maar dit in een complexe relatie met debiet en
stroomsnelheid. De plantengroei kan dus best beschouwd worden als een versterking van een bij
onbegroeide waterlopen reeds bestaand omgekeerd verband tussen afvoer en Manning-n. Hierbij is de
toename in ruwheidscoëfficiënt veel sterker in waterlopen met lage stroomsnelheden (en debieten).
Indien de stroomsnelheid en het debiet stijgt wordt de vegetatie samengedrukt tegen de bedding en
verlaagt de weerstand. De manier waarop de vegetatie de afvoercapaciteit of ruwheid beïnvloedt is
afhankelijk van verschillende kenmerken van de aanwezige vegetatie. De buigzaamheid van de
vegetatie speelt daarbij een grote rol, namelijk hoe groter de buigzaamheid, hoe kleiner de weerstand
en hoe lager de opstuwing. Ook de vormgeving van de plant is van groot belang. De invloed van de
vegetatie op de ruwheid van een waterloop verandert ook in de loop van de tijd door seizoensvariaties.
De hoogste waarden van de Manning-n bleken het resultaat te zijn van een lage afvoer en een hoge
densiteit aan waterplanten. Er werd getracht een relatie te bepalen op basis van laboratorium
experimenten en metingen op het veld. Op het veld werd eveneens beperkt experimenteel onderzoek
uitgevoerd op een traject tussen twee regelbare stuwen.  

Experimentele benadering - laboratoriumonderzoek

Door het gebruik van de experimentele benadering konden de effecten van de biomassaontwikkeling
van watervegetaties op de afvoercapaciteit over een continu spectrum van debieten en waterdieptes
heen getest worden, wat in terreinsituaties moeilijk te realiseren is. Er werd gebruik gemaakt van echte
waterplanten, afkomstig van 2 verschillende locaties (Grote Caliebeek en Desselse Nete) en uit 3
verschillende perioden (juni, juli en augustus). De vegetatie werd telkens in een glazen kanaal gezet,
waarna het verval over een reeks van 7 debieten en bij 2 verschillende waterdieptes werd opgemeten.

De effecten van de vegetatie op de afvoercapaciteit kunnen op 2 manieren worden uitgedrukt, namelijk
enerzijds aan de hand van de relatie tussen het optredend verval en de stroomsnelheid en anderzijds aan
de hand van de relatie tussen de ruwheidscoëfficiënt en het debiet. Naar de toepasbaarheid voor
waterbeheerders werd gekozen om de resultaten weer te geven aan de hand van het verval. Dit is het
verschil tussen het stroomopwaartse en stroomafwaartse waterpeil, dat een maat is voor de opstuwing
van het water. Hieruit bleek dat:

 de opstuwing toeneemt naarmate de stroomsnelheid toeneemt1;
 de opstuwing groter is in ondiepe dan in diepe waterlopen;
 bij een stijging van het waterpeil de opstuwing minder snel zal toenemen met de stroomsnelheid;
 een toename van de biomassa meestal een verhoging van de opstuwing veroorzaakt;
 bij een grotere biomassa de opstuwing sneller toeneemt met de toenemende stroomsnelheid.

Een hogere opstuwing hoeft echter niet noodzakelijk het gevolg te zijn van een hogere biomassa, een verlaging van waterpeil of
stroomsnelheid (debiet). Het kan immers eveneens afhankelijk zijn van de verschillen in soortensamenstelling van de vegetatie,
evenals van het tijdstip in de groeicyclus van de soorten. Zo is bijvoorbeeld de stevigheid van Kleine egelskop hoger tijdens de
bloeiperiode dan in de vegetatieve fase.

Empirische benadering – onderzoek op de Grote Caliebeek en
Desselse Nete

In de trajecten waarvan waterplanten werden gebruikt voor de experimentele benadering in het labo,
werden continu debiets- en waterpeilmetingen uitgevoerd van begin juli tot eind oktober 2001. In
combinatie met een maandelijkse schatting van de biomassa aan waterplanten kon hierdoor eveneens
de relatie biomassaontwikkeling – waterafvoer onderzocht worden.

Op basis van deze veldwaarnemingen konden de resultaten van de experimenten in het labo bevestigd
worden. Algemeen kon geconcludeerd worden dat het stroomopwaartse waterpeil in grote mate de
                                                          
1 De opstuwing zwakt echter vermoedelijk af bij hogere stroomsnelheden, maar deze omstandigheden konden niet getest worden
wegens uitspoelingsproblemen met de waterplanten.



ontwikkeling van de biomassa volgt. Een toename in biomassa heeft een verhoging van het
stroomopwaartse waterpeil tot gevolg en een afname in de biomassa heeft een verlaging ervan tot
gevolg.

Empirische benadering - onderzoek op een traject tussen twee
regelbare stuwen (Aa)
In dit traject kon het debiet beperkt geregeld worden door met de stroomopwaartse stuw een bepaalde
hoeveelheid water op te sparen. Het lozen van deze hoeveelheid water op een bepaald ogenblik leverde
telkens een piekdebiet waarvan de voortplantingssnelheid doorheen het proeftraject bepaald kon
worden. Het proeftraject werd opgesplitst in drie deeltrajecten en aan het begin en einde van elk
deeltraject werden continu dieptemetingen uitgevoerd. Bovendien was de biomassa tijdens de
experimenten in elk deeltraject gekend. De experimenten werden uitgevoerd in perioden met veel
waterplanten en in perioden zonder of met weinig waterplanten zodat het effect van waterplanten kon
nagegaan worden. De resultaten werden vergeleken op basis van de veranderingen doorheen het traject
in de hoogte van de golven, de snelheid van de golven en de halfwaardetijd. Daarna werden op basis
van enkele reeksen experimenten afzonderlijke modellen opgesteld voor de afvlakking, voor de
snelheid en voor de halfwaardetijd van de watergolven. Als bepalende variabelen werden afgelegde
weg, geaccumuleerde biomassa en het ingestuwde debiet (initiële hoogte van de golf die door het
traject werd gestuurd) gebruikt. Tot slot werden deze modellen getest door op basis van de resultaten
de afvlakking, de snelheid en de halfwaardetijd te berekenen. De berekende waarden werden dan
vergeleken met de gemeten waarden.   

Zowel de hoogte van de gecreëerde watergolven als de snelheid namen af doorheen het traject (dus met
de afgelegde weg). Dit werd versterkt door de aanwezigheid van waterplanten die weerstand bieden
aan de watergolven. Ook de halfwaardetijd nam toe met de afgelegde weg, maar naar het einde van het
traject waren hiervoor geen duidelijke resultaten meer waar te nemen. Er kon ook geen duidelijk effect
van waterplanten op de halfwaardetijd vastgesteld worden in de experimenten. Vooral de modellen
voor de afvlakking (hoogte van de golven) en voor de snelheid waren complex. Het model voor de
halfwaardetijd daarentegen was eenvoudig en enkel de afgelegde weg bleek hiervoor bepalend te zijn.
De berekeningen op basis van het afvlakkingsmodel gaven redelijke resultaten en bevestigden de
waargenomen trends. De berekeningen op basis van het snelheidsmodel daarentegen spraken eerder de
waarnemingen tegen. Dit model was dan ook gebaseerd op snelheden over grotere afstanden en het zou
beter gebaseerd zijn op afstanden tussen twee nabijgelegen meetpunten. Vermits in het model voor de
halfwaardetijd enkel de afgelegde weg bepalend was, kon enkel nagegaan worden of de berekende
halfwaardetijden de gemeten waarden benaderen. Ook dit was niet het geval, maar waarschijnlijk is de
halfwaardetijd geen goede parameter om het effect van watervegetaties op de waterafvoer te bespreken.
Bovendien zouden nog andere parameters (zoals de breedte van de waterloop) extra meegenomen
moeten worden en dit zowel voor de afvlakking, als voor de snelheid en de halfwaardetijd.

Op basis van de experimenten op het traject op de Aa kan besloten worden dat waterplanten de
waterafvoer kunnen beperken. Hoewel in deze veldsituatie beperkt experimenteel onderzoek kon
gedaan worden, zijn nog veel andere factoren van belang voor de waterafvoer en is het moeilijk dit
modelmatig te beschrijven. 

Conclusies 

Op basis van de laboratoriumexperimenten kan gesteld worden dat het verval of de opstuwing
toeneemt naarmate de stroomsnelheid stijgt. De grootste opstuwingen zullen zich vooral voordoen in
ondiepe waterlopen. De ruwheid van een kanaal, in de vorm van Manning-n, neemt daarentegen af met
het debiet (en dus met de stroomsnelheid). De hoogste waarden voor Manning-n worden gevonden in
ondiepe situaties bij lage debieten. Naarmate het groeiseizoen vordert en de macrofytenbiomassa
toeneemt zal de opstuwing groter worden en neemt de ruwheidscoëfficiënt (Manning-n) toe. Dit laatste
werd ook bevestigd door aanvullende terreinmetingen op de Grote Caliebeek en Desselse Nete. De
mogelijke invloed van veranderingen in soortensamenstelling kon hier niet onderzocht worden. Uit de
experimenten op het traject op de Aa bleek ook dat waterplanten de waterafvoer kunnen beperken.
Hoewel het gedeeltelijk experimenteel onderzoek betrof op de Aa, was het toch moeilijk dit
modelmatig te beschrijven. Globaal kan gesteld worden dat met de principes van de door de



watervegetatie veroorzaakte effecten rekening gehouden moet worden bij het bepalen van het
maaibeheer.

Deel III : Het effect van maaipatronen op de waterafvoer
Beheersmethoden voor watervegetaties kunnen ingedeeld worden in vier categorieën, namelijk
handmatig, chemisch, biologisch en machinaal beheer. In Vlaanderen wordt meestal gekozen voor
machinaal onderhoud met behulp van een maaikorf waarbij enkel de watervegetatie wordt gemaaid en
verwijderd. Dergelijk onderhoud verstoort niet alleen de watervegetaties, maar ook andere organismen.
Maaien wordt daarom best zo laat mogelijk in het jaar uitgevoerd en liefst zonder te veel ruimtelijke
heterogeniteit te vernietigen. Er kan echter niet altijd gewacht worden tot het einde van de zomer.
Beheer op kleinere schaal met herstelstroken heeft dan een kleinere impact terwijl toch nog aan de
doelstellingen met betrekking tot het vermijden van overstromingen kan voldaan worden. Onderzoek
naar het maaien volgens bepaalde patronen is echter nog beperkt. Om de efficiëntie van maaipatronen
naar waterafvoercapaciteit na te gaan, werden enkele maaipatronen zowel in het laboratorium als in
veldsituaties uitgetest. 

Experimentele benadering - laboratoriumonderzoek

Om het effect van ecologisch verantwoorde maaipatronen op de afvoercapaciteit van een waterloop te
bepalen werden een aantal patronen uitgetest in een stroomgoot. De patronen bestonden uit een
aaneenschakeling van verschuifbare bakken, die gevuld waren met waterplanten (zie Fig. 1). De
planten waren afkomstig uit de Grote Caliebeek en de vegetatie bestond voornamelijk uit Kleine
Egelskop, een submers-emergente soort.

De efficiëntie van een patroon (dit is het gemiddelde percentage reductie van verval/ruwheid) bleek
groter naarmate het patroon minder grillig en/of gesloten was. Een grillig patroon kenmerkt zich door
relatief korte bloklengtes en/of een sterke meandering, gesloten patronen door een laag
maaipercentage. Na een vergelijking met vorig onderzoek, waar een submerse vegetatie werd
gesimuleerd met behulp van polyestertouwen, bleek de rangschikking van de patronen, gebaseerd op
verval/Manning-n, grotendeels gelijk te zijn voor beide geteste groeivormen. Dit duidt erop dat
maaipatronen zowel in een submerse als een gemengde vegetatie efficiënt kunnen zijn om het verval te
beperken, met andere woorden de efficiëntie van de patronen is onafhankelijk van de hier geteste
vegetatietypes. Bovendien kwam het verschil in afvoercapaciteit tussen de verschillende maaipatronen
voornamelijk tot uiting naarmate de debieten groter worden. De patronen werken dus het best bij
hogere debieten. Dit zijn juist de momenten waarop een voldoende hoge afvoercapaciteit moet kunnen
gegarandeerd worden. Uit de statistische analyse bleek dat de afvoercapaciteit van een volledig
gemaaide situatie en deze veroorzaakt door patroon 5 of 6 niet significant verschillend waren van
elkaar.



Fig. 1: Overzicht van de in het labo geteste maaipatronen. De grijze blokken stellen de resterende vegetatie voor.

Wanneer voor een bepaalde waterloop een voldoende grote afvoercapaciteit moet gegarandeerd worden
(in waterlopen met gevaar op overstromingen) kan vanuit hydrologisch en ecologisch standpunt best
geopteerd worden voor patroon 5. De afvoercapaciteit van patroon 2, 3 en 4 is beduidend lager dan die
van een volledig gemaaide situatie, maar deze maaipatronen kunnen wel toegepast worden in
waterlopen waar minder gevaar is voor overstromingen. Ook de afvoercapaciteit van de volledig
begroeide situatie en het ‘cut and bar’ patroon (= patroon 1) is niet beduidend verschillend. Dat er
tussen beide patronen geen verschil is gevonden is mogelijk te wijten aan het feit dat de hier geteste
‘volledig begroeide situatie’ in feite niet echt volledig begroeid was. Het percentage van de vegetatie
dat gemaaid is, is zelfs bijna gelijk voor beide patronen.

Empirische benadering – onderzoek op de Grote Caliebeek en
Desselse Nete
Op de Grote Caliebeek en Desselse Nete was de biomassa gekend op het ogenblik dat de patronen
werden uitgevoerd (13 september) en werden er stroomopwaarts continue debiets- en
waterpeilmetingen uitgevoerd. Aan de stroomafwaartse kant werden continue waterpeilmetingen
uitgevoerd waardoor het exacte verval kon bepaald worden. Op 13 september werden de in Figuur 2
afgebeelde patronen uitgevoerd.

De resultaten toonden duidelijk aan dat in beide waterlopen het stroomopwaartse waterpeil (dit is een
maat voor de opstuwing) onmiddellijk daalt na het toepassen van de maaipatronen. In beide waterlopen
bleef het stroomopwaartse waterpeil rond dezelfde waarden schommelen als voordien, ook tijdens de
piekdebieten in september en oktober. Er werd dus aangetoond dat het toepassen van dergelijke
maaipatronen wel degelijk een voldoende hoge afvoercapaciteit kan garanderen.
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patroon 6 (mod 612) / patroon 3 (mod 566)

ijking leeg (mod 612)
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Fig. 2: Overzicht van de uitgeteste maaipatronen op de Grote Caliebeek (patroon 5) en de Desselse Nete (patroon 2). De
gearceerde blokken stellen de resterende vegetatie voor.

Empirische benadering - onderzoek op een traject tussen twee
regelbare stuwen (Aa)
Op de Aa, een traject tussen twee regelbare stuwen, kon het debiet beperkt geregeld worden door met
de stroomopwaartse stuw een bepaalde hoeveelheid water op te sparen. Het lozen van deze hoeveelheid
water op een bepaald ogenblik leverde telkens een piekdebiet waarvan de voortplantingssnelheid
doorheen het proeftraject bepaald kon worden. Het proeftraject werd opgesplitst in drie deeltrajecten en
in elk deeltraject werd een maaipatroon uitgevoerd op 13 en 14 september (zie Fig. 3). Aan het begin
en einde van elk deeltraject werden continu dieptemetingen uitgevoerd. Bovendien was de biomassa in
elk deeltraject gekend voordat het maaionderhoud werd uitgevoerd. De experimenten werden
uitgevoerd voor en na het maaien en de resultaten werden vergeleken op basis van de hoogte van de
golven, de snelheid van de golven en de halfwaardetijd. Daarna werd getracht om de afvoerefficiëntie
van de verschillende toegepaste patronen onderling te vergelijken op basis van deze parameters.

Het maaien in dergelijke patronen had duidelijk een positief effect op de waterafvoer. De hoogte van de
golven nam duidelijker af na het maaien en ook de snelheid van de golven was hoger na het maaien dan
ervoor, hoewel de initiële golfhoogtes die door het traject werden gestuurd groter waren voor het
maaien. Daarnaast was de snelheid altijd lager in deeltraject b dan in a wat waarschijnlijk verklaard kan
worden door het effect van de afgelegde weg en door de weerstand ten gevolge van waterplanten. Op
basis van de halfwaardetijd was het moeilijk conclusies te trekken voor het laatste deeltraject omdat
waarschijnlijk de afgelegde weg een zeer grote invloed heeft. Dit geldt eveneens voor de hoogte van de
golven en voor de snelheid. Toch kon er vastgesteld worden dat tot en met deeltraject b de
halfwaardetijd hoger was voor het maaien dan erna. Voor het maaien werd de halfwaardehoogte zelfs
niet altijd bereikt. Verschillen in afvoercapaciteit tussen de verschillende maaipatronen konden niet
vastgesteld worden. In deeltraject c (maaipatroon 3) was de gecreëerde watergolf al zodanig
gemodifieerd dat veranderingen in de parameters niet met zekerheid konden toegeschreven worden aan
het uitvoeren van het maaipatroon. Ook tussen de maaipatronen in deeltraject a en b was het moeilijk
onderscheid te maken naar afvoercapaciteit. Bovendien waren de toegepaste maaipatronen weinig
verschillend en was het moeilijk deze exact uit te voeren op het terrein omdat er vanaf de twee oevers
gemaaid moest worden.
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Fig. 3: Overzicht van de op de Aa uitgeteste maaipatronen (patroon 3 in deeltraject c, patroon 4 in deeltraject b en patroon 6 in
deeltraject a). Deeltraject a is het meest stroomopwaartse, deeltraject c het meest stroomafwaartse. De gearceerde blokken stellen
de resterende vegetatie voor.

Conclusies
Maaien in blokpatronen kan 40 tot 88 % reductie van het optredend verval veroorzaken. De efficiëntie
waarmee de patronen de waterafvoer verbeteren verschilt niet zo veel tussen de verschillende
vegetatietypes die hier werden onderzocht, met name een typische submerse vegetatie en een
gemengde vegetatie. Ook de metingen op het terrein toonden duidelijk aan dat de afvoercapaciteit
verbetert na het toepassen van de maaipatronen, maar dit kon niet kwantitatief beschreven worden.

Conclusies en aanbevelingen
Het achterwege laten van het beheer is vanuit ecologisch oogpunt aan te bevelen. Waterplanten kunnen
echter de waterafvoer belemmeren en beheer kan dus noodzakelijk zijn om overstromingen tegen te
gaan of te beperken. Anderzijds kan het achterwege laten van maaibeheer zinvol zijn voor de
uitvoering van vernattingsprojecten in stroomopwaarts gelegen gebieden. Wil de plantengroei in
waterlopen op een degelijke manier gecontroleerd worden, moet er gestreefd worden naar een integrale
controle en naar een duurzame oplossing voor de toekomst. Dit betekent onder andere dat:

 ecologische kennis noodzakelijk is voor een goed beheer;
 de verschillende methoden (maaien, ruimen, beschaduwing, ...) tegen elkaar afgewogen moeten

worden;
 er acties moeten ondernomen worden om de toename van de concentratie aan nutriënten in de

waterlopen, zowel in het water als in de bodem, tegen te gaan.

Specifiek voor het maaibeheer kan besloten worden dat omwille van de negatieve effecten op andere
levensgemeenschappen, maaibeheer zo laat mogelijk in het jaar moet toegepast worden. Indien
omwille van overstromingsrisico’s toch al eerder in het jaar gemaaid moet worden, dan vormt het
maaien in patronen een aanvaardbaar compromis. De beslissing omtrent welk maaipatroon dient
aangebracht worden is onder andere afhankelijk van : 
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 het optreden van probleemsituaties;
 het gewenste reductiepercentage voor verval;
 de haalbaarheid op het terrein (machines, toegangswegen, breedte waterloop).

De keuze voor een bepaald maaipatroon moet gebeuren in nauw overleg met de lokale waterbeheerders
en moet afgestemd zijn op de noden van de omgeving. Ook moet rekening worden gehouden met de
haalbaarheid van het werken in blokpatronen op het terrein zelf. Wat betreft deze haalbaarheid kan
besloten worden dat het behouden van een vaste bloklengte en -breedte niet altijd werkzaam is. Hierbij
speelt de breedte van de waterloop een grote rol. Indien het maaionderhoud, door de breedte van de
waterloop, dient te worden uitgevoerd vanaf beide oevers zal het aanbrengen van de afwisseling in
stroken vegetatie aan de linker- en rechteroever van de waterloop niet zo evident zijn. De lengtes van
de vegetatieblokken mogen niet te kort zijn. Voor de eerste proefprojecten wordt een bloklengte
voorgesteld van minimaal 5 tot 7 keer de breedte van de waterloop, maar dit moet dan gedurende
enkele jaren op het terrein geëvalueerd worden. Het belang van het vasthouden aan deze dimensies is
dus nog niet onderzocht. De hierdoor gecreëerde microvariatie over de lengte van de waterloop zou
even goed een gunstig effect kunnen hebben op de biotische diversiteit. Een nog grotere bloklengte kan
omwille van minder afvoerbeperkingen de voorkeur krijgen. Als een waterloop te breed is en maar
vanaf één oever toegankelijk voor het beheer, wordt voorgesteld van jaar tot jaar afwisselend de
middenstrook of een vegetatiestrook zo dicht mogelijk langs de toegankelijke oever (waarbij uiteraard
enige afstand van de oever wordt behouden) te verwijderen.



Probleemstelling
Macrofytenvegetaties worden van nature gekenmerkt door een zeer grote verscheidenheid in groei- en
levensvormen en door een grote variatie in ruimte en tijd. De grote verscheidenheid aan groei- en
levensvormen is gecorreleerd met de aanwezigheid van verscheidene vegetatielagen. Er kunnen
ruwweg drie vegetatielagen onderscheiden worden: emergente planten die boven het water uitsteken,
drijvende en ondergedoken waterplanten. De architectuur van een soort is onder andere afhankelijk van
het tijdstip in het jaar en de cyclus van de plant (Westlake 1975; Fox 1996; Dawson 1988;
Bloemendaal et al. 1988). Deze verscheidenheid aan waterplanten is op zijn beurt sterk gecorreleerd
met zowel een grotere verscheidenheid als een grotere biomassa aan fauna-elementen omdat ze onder
andere als schuil- en vestigingsplaats fungeren (Gregg & Rose 1982; van der Velde 1988; Monahan &
Caffrey 1996; Kaenel et al. 1998; Wade 1996; Sand-Jensen 1998). Bovendien beïnvloeden ze sterk de
aanwezige levensgemeenschappen door de productie van organisch materiaal, door de chemische
stofwisseling, maar vooral ook door het differentiëren van de beschikbare ruimte. Deze variatie in het
fysisch milieu wordt veroorzaakt door de verschillen in stroomsnelheid en substraat ten gevolge van de
aanwezigheid van waterplanten (van der Velde 1988; Gregg & Rose 1982; Sand-Jensen 1998; Watson
1987; Wade 1996). Bovendien kunnen waterplanten in rechtgetrokken beken opnieuw een
struktuurvariatie realiseren (Wuyts 1998). 

De ontwikkeling van watervegetaties en de verschuiving in de groeivormen beïnvloedt in sterke mate
de afvoercapaciteit van stromende wateren. In vegetatieloze beektrajecten wordt de afvoer beperkt door
de ruwheid of weerstand van de bedding (‘channel roughness’). Deze waarde wordt de Manning-n
genoemd. Deze ruwheidscoëfficiënt wordt sterk beïnvloed (verhoogd) door de ontwikkeling van
watervegetaties, maar dit in een complexe relatie met debiet en stroomsnelheid. Globaal genomen kan
men stellen dat bij een welbepaald debiet een toename in biomassa gepaard gaat met een stijgende
ruwheidscoëfficiënt en een daling in waterafvoercapaciteit (Watson 1987; Fox 1996; Sand-Jensen
1998). Waterplanten kunnen dus de afvoercapaciteit belemmeren door een reductie van de
stroomsnelheid (Gregg & Rose 1982) en deze belemmering is sterk afhankelijk van de buigzaamheid
van de vegetatie. Hoe groter de buigzaamheid, hoe kleiner de weerstand en hoe lager de opstuwing
(Kouwen & Li 1980). De absolute waarde van deze ruwheidscoëfficiënt is sterk afhankelijk van de
vormgeving van de plant. Verwacht wordt dat emergente planten zoals Kleine egelskop (Sparganium
emersum) en Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) minder buigzaam zijn en minder samendrukbaar dan
fonteinkruiden (Potamogeton spp.) of waterranonkels (Ranunculus spp.) en dat ze bijgevolg een hogere
ruwheidscoëfficiënt hebben (Watson 1987; Haslam 1978). De toename in ruwheidscoëfficiënt is veel
sterker in waterlopen met lage stroomsnelheden. Bij lage debieten bepaalt de vegetatie in sterke mate
de waterafvoer. Indien de stroomsnelheid en het debiet stijgt wordt de vegetatie samengedrukt tegen de
bedding en verlaagt de weerstand (Watson 1987). De impact van de plantenbiomassa op de waterafvoer
verkleint. Samengevat zal bij een basisafvoer in laaglandbeken de watervegetatie de stroomsnelheid
afremmen en een opstuwing veroorzaken. Afhankelijk van het omringende landgebruik kan dit een
gewenste of ongewenste situatie opleveren. Indien er een piekdebiet optreedt, zal de ruwheidsfactor
dalen en zullen de planten op dat ogenblik een geringer effect hebben op waterafvoer.
 
In het Netebekken in Vlaanderen vormt de afvoercapaciteit van waterlopen een belangrijke functie en
kan de explosieve groei van waterplanten leiden tot een verhoogde opstuwing van het water zodat
aangelegen gronden kunnen overstromen in perioden met een hogere neerslag (Fox 1996; Gregg &
Rose 1982; Haslam 1978; Armitage et al. 1994; Wade 1996). Dergelijke explosieve groei van
waterplanten wordt veroorzaakt door een verbeterde waterkwaliteit die het gevolg is van het in werking
treden van waterzuiveringsinstallaties. De groei van waterplanten neemt daarenboven nog extra toe
door de diffuse input van stikstof en fosfor vanuit de landbouw (Wilcock et al. 1999). Om deze
problemen te vermijden, worden in het Netebekken jaarlijks de waterplanten gemaaid. Deze
beheerswerken kunnen heel wat ecologische gevolgen hebben op de aanwezige levensgemeenschappen
(Pearson & Jones 1978; Kaenel et al. 1998; Monahan & Caffrey 1996). De laatste jaren zijn de
waterbeheerders in Vlaanderen steeds meer bereid om op een ecologisch verantwoorde manier te
maaien. Een meer ecologisch verantwoord maaibeheer, waarbij slechts een gedeelte van de vegetatie
wordt weggehaald, vormt een aanvaardbaar compromis tussen enerzijds een voldoende afvoer van het
water en anderzijds het intact houden van een zo groot mogelijk deel van de waterplantenvegetatie en
de bijhorende levensgemeenschappen (Wade 1996; Haslam 1978; Armitage et al. 1994; Fox 1996).
Voorwaarde hierbij is dat de afvoercapaciteit van de waterlopen behouden blijft zodat overstromingen



vermeden worden. Momenteel ontbreken echter nog wetenschappelijk gefundeerde voorstellen voor
dergelijke maaipatronen.



Doelstellingen
De globale doelstelling van het onderzoek is op zoek te gaan naar ecologisch verantwoorde
maaipatronen die een aanvaardbaar compromis vormen tussen enerzijds het bereiken van een
voldoende waterafvoercapaciteit en anderzijds het behoud van grotere delen watervegetaties die als
habitat functioneren voor andere organismen. Om deze antwoorden te kunnen formuleren, kan het
onderzoeksproject opgesplitst worden in verschillende subdoelstellingen. Het rapport zal op basis van
deze subdoelstellingen ingedeeld worden in vier grote hoofdstukken, namelijk :

DEEL I: De ontwikkeling van macrofytenvegetaties in het
Netebekken
In een eerste fase wordt getracht een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van
macrofytengemeenschappen in waterlopen. De productiviteit van waterlopen in het Netebekken wordt
bepaald en vergeleken met gegevens uit de literatuur. Daarna zal nagegaan worden hoe waterplanten
ontwikkelen doorheen het seizoen en wanneer de maximale biomassa wordt bereikt en dus de grootste
problemen naar waterafvoer kunnen verwacht worden. Bovendien wordt gezocht welke abiotische
factoren de verschillen in de watervegetaties kunnen verklaren. De resultaten worden vergeleken met
beschikbare gegevens uit het buitenland. De informatie die hier verkregen wordt is een essentiële eerste
stap naar het verantwoord beheren van waterlopen.

DEEL II: De relatie tussen waterplanten en waterafvoer
In een tweede fase zal getracht worden de relatie tussen soortensamenstelling en biomassa enerzijds en
de ruwheid van de waterloop anderzijds zowel empirisch als experimenteel te bepalen. Door het
veldonderzoek aan te vullen met een  proefopstelling, waarbij zowel de abundantie van een aantal
groeivormen, als de diepte en het debiet van een  experimentele stroomgoot regelbaar zijn, kan een
grotere range van debieten en waterpeilen onderzocht worden.

DEEL III: Het effect van maaipatronen op de waterafvoer
In een derde fase is het de bedoeling om enkele ecologisch verantwoorde maaipatronen uit te testen en
het effect daarvan op de afvoercapaciteit te onderzoeken. Ook hier zal dit zowel experimenteel als
empirisch bepaald worden.

Conclusies en aanbevelingen
Tot slot worden enkele conclusies en aanbevelingen geformuleerd op basis van de resultaten van dit
onderzoek, literatuuronderzoek en op basis van een discussie met de waterbeheerders. Daarnaast
worden de onbeantwoorde vragen opgesomd en voorstellen geformuleerd voor verder onderzoek.



Deel I : De ontwikkeling van macrofytenvegetaties in
het Netebekken

1 Inleiding
De groei van waterplanten in stromende wateren wordt beïnvloed door een aantal abiotische factoren
zoals licht, watertemperatuur, de hoeveelheid anorganische koolstof, stroming, diepte, substraattype,
nutriëntenconcentraties, beheer, ... (Fox 1996; Carr et al. 1997).

De belangrijkste zijn in de eerste plaats factoren die ervoor zorgen dat waterplanten aan fotosynthese
kunnen doen, namelijk anorganische koolstof en licht (Madsen & Adams 1989). De hoeveelheid licht
wordt onder andere gereduceerd door absorptie van het water, de turbiditeit, de sedimentlading in het
water, de waterkleur, de aanwezigheid van fytoplankton en beschaduwing (Madsen & Adams 1989;
Fox 1996). Koolstofdioxide uit de atmosfeer en carbonaten uit de bodem zijn de belangrijkste bronnen
van anorganische koolstof in oppervlaktewater. Vooral binnenwateren ontvangen een belangrijk deel
van hun anorganische koolstof uit de bodem (carbonaten uit de bodem die oplossen als bicarbonaten).
Anorganische koolstof komt dus in verschillende vormen voor en het relatieve aandeel van elke vorm
is sterk afhankelijk van de zuurgraad (Carr et al. 1997). Atmosferische CO2 komt in oppervlaktewater
terecht via diffusie of opgelost via de neerslag. CO2 lost zeer goed op in water, maar de
diffusiesnelheid in water is veel kleiner dan in de lucht waardoor de beschikbaarheid voor waterplanten
vaak klein is (Fox 1996). Dit bemoeilijkt de fotosynthese van ondergedoken planten (Bloemendaal &
Roelofs 1988). De efficiëntie waarmee waterplanten CO2 kunnen gebruiken, hangt voor een belangrijk
gedeelte af van hun fysiologie en morfologie. Morfologische eigenschappen die de efficiëntie verhogen
zijn een hoge verhouding tussen bladoppervlakte en bladvolume, een hoge verhouding tussen
fotosynthetiserend en respiratoir weefsel en grote luchtholten (Bloemendaal & Roelofs 1988; Fox
1996). Alleen in stromend water, zuur water en koolzuurrijk kwelwater komen soorten voor die
uitsluitend CO2 gebruiken (CUR 2000). De meeste planten gebruiken bicarbonaat als koolstofbron
(CUR 2000). Echte waterplanten hebben een hogere affiniteit voor CO2 en kunnen vaak opgelost
bicarbonaat gebruiken (Carr et al. 1997; Sand-Jensen 1997). Het chemisch evenwicht tussen CO2 en
bicarbonaat wordt hoofdzakelijk bepaald door de zuurgraad. In zuur water domineert CO2, in basisch
water bicarbonaat (CUR 2000). Vooral in zeer zachte wateren komen echte ‘specialisten’ voor die
vooral CO2 uit de bodem halen. In zeer harde wateren, waar H2CO3 toeneemt en het CO2 gehalte laag
is, hebben ondergedoken waterplanten andere aanpassingen nodig zoals het benutten van HCO3

-. In
stromend water zorgt turbulentie ervoor dat CO2-rijk water van het wateroppervlak tot dicht bij de
ondergedoken bladeren komt waardoor soorten die geen bicarbonaat kunnen gebruiken, zich toch
kunnen handhaven in soms zeer harde, stromende wateren (Bloemendaal & Roelofs 1988). De
supersaturatie van stromend water met CO2, vaak te wijten aan de instroom van CO2-rijk grondwater of
drainagewater, is belangrijk voor de mogelijkheid tot fotosynthese van amfibische (soorten die zowel
onder water als op het land kunnen groeien zoals Sparganium emersum, Myosotis palustris, ...) en
secundaire waterplanten (terrestrische soorten die ondergedoken in leven kunnen blijven). Hierdoor
krijgen deze soorten een voldoende koolstof surplus wat overleving en groei onder water toelaat (Sand-
Jensen et al. 1992 in Sand-Jensen 1997). Als gevolg van het contact tussen land en water en de hoge
beschikbaarheid van nutriënten en CO2 in waterlopen, wordt dit ecotoon speciaal geschikt voor de
uitwisseling van soorten en de invasie van het aquatisch habitat door landplanten in een evolutionair
perspectief. Het voordeel van de submerse waterplanten met betrekking tot de gasuitwisseling
verdwijnt en ze kunnen weggeconcurreerd worden door amfibische en secundaire waterplanten (Sand-
Jensen 1997). Tenslotte kunnen waterlopen, die door een carbonaatarme bodem stromen, ook een
hoger (bi)carbonaatgehalte bevatten omdat ze beïnvloed worden door kanaalwater (Carr et al. 1997).
Ook in het bekken van de Kleine Nete worden veel bovenlopen direct of indirect gevoed met kalkrijk
kanaalwater (Bervoets & Schneiders 1990).

Morfologische factoren die invloed kunnen hebben op de groei van waterplanten zijn diepte,
stroomsnelheid en substraattype. Directe effecten van de stroming op waterplanten zijn invloed op de
fotosynthesesnelheid, blootstelling aan nutriënten en CO2, mechanische schade, groeikansen van
vrijzwevende waterplanten en vestiging van zaden. Indirecte effecten zijn onder andere de invloed op
het substraat en op de fauna (Fox 1996; Wade 1996). De stroomsnelheid kan de primaire productie
verhogen omdat de uitwisseling van opgeloste stoffen wordt vergemakkelijkt (Odum 1956 en Madsen



& Adams 1988 in Carr et al. 1997). Daarnaast zijn sommige soorten toleranter voor hogere
stroomsnelheden omwille van hun morfologische aanpassingen zoals sterke wortels en gestroomlijnde
bladeren (Westlake 1975; Madsen & Adams 1989). Het type substraat, meer bepaald de stabiliteit, de
worteldiepte en de textuur, is eveneens van belang voor de groei van waterplanten (Fox 1996; Sand-
Jensen 1997). Grof substraat is meestal ongeschikt (Sand-Jensen 1997). Een zandig substraat bevat
meestal lagere nutriëntenconcentraties waardoor waterplanten meer afhankelijk zijn van de nutriënten
in het water (Boeger 1992). Algemeen bevat het sediment meer nutriënten in vergelijking tot het water
en het is dan ook potentieel een grotere bron voor nutriëntentoevoer aan wortelende waterplanten
(Barko & Smart 1981). Het is dus belangrijk de nutriëntenbeschikbaarheid in de bodem te kennen
(Wade 1996). Het effect van deze nutriënten op de groei van waterplanten is zeer complex en staat in
relatie met andere factoren (Fox 1996). Volgens De Maeseneer (1993) kan fosforaanvoer alleen
verantwoordelijk worden gesteld voor de eutrofiëring in natuurlijke wateren. Voeding door ijzer- of
calciumrijk grondwater en de aanwezigheid van een oxidatieve bodem verminderen de hoeveelheid
voor planten beschikbaar fosfaat (CUR 2000). In zuurstofloze bodems kan fosfaat (weer) in oplosbare,
makkelijk opneembare vorm overgaan (CUR 2000). Volgens Madsen & Adams (1988)  zijn
waterplanten in natuurlijke waterlopen echter niet gelimiteerd door stikstof en fosfor en zullen de
toegenomen concentraties geen effect hebben op de groei. Sterke verhoging van het ortho-
fosfaatgehalte is dikwijls het gevolg van lozingen (afvalwater), uitspoeling en afspoeling (meststoffen).
Ammonium is een gemakkelijker aan te spreken stikstofbron dan nitraat. De belangrijkste bronnen van
ammonium zijn lozingen, mestuitspoeling, natte depositie en ammoniumrijk grondwater. Nitraat wordt
gevormd door mineralisatie van organische stof door bacteriën. Andere bronnen van nitraat zijn
uitspoeling van kunstmest, effluenten van zuiveringsinstallaties en regenwater (CUR 2000).

Tot slot kan ook de mens de groei van waterplanten beïnvloeden. Dit kan enerzijds door middel van
natuurbeheer zijn dat gericht is op het behoud van waterplantengemeenschappen. Anderzijds kunnen
beheersmaatregelen ook bedoeld zijn om overmatige groei van waterplanten te bestrijden (Arts et al.
1988).

Naast deze abiotische factoren zijn er nog een aantal biotische factoren die de groei en ontwikkeling
van waterplanten kunnen bepalen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van andere
organismegroepen die de plantengroei beïnvloedt en dit vooral door herbivorie. Daarnaast zijn er nog
veel soortspecifieke kenmerken van belang die onder andere tot uiting komen in de groeicycli,
kiemingsprocessen, productiviteit, competitie, ...

Macrofytenvegetaties worden van nature gekenmerkt door een zeer grote verscheidenheid in groei- en
levensvormen en door een grote variatie in ruimte en tijd. De grote verscheidenheid aan groei- en
levensvormen is gecorreleerd met de aanwezigheid van verscheidene vegetatielagen. Er kunnen
ruwweg drie vegetatielagen onderscheiden worden: emergente planten die boven het water uitsteken,
drijvende en ondergedoken (submerse) waterplanten. De drijvende waterplanten kunnen nog eens
opgesplitst worden in vrij drijvende soorten (bijvoorbeeld Lemna minor) en wortelende planten met
drijfbladeren (bijvoorbeeld Potamogeton natans). De architectuur van een soort is onder andere
afhankelijk van het tijdstip in het jaar en de cyclus van de plant (Westlake 1975; Fox 1996; Dawson
1988; Bloemendaal et al. 1988). De productie is ook verschillend naargelang de groeivorm van de
plant. Emergenten krijgen meer zonlicht en kunnen hierdoor grotere biomassa’s ontwikkelen.
Submerse soorten daarentegen krijgen minder licht en hebben dikwijls een te kort aan anorganische
koolstof wat resulteert in een lagere productie. Dit kan tot een tiende bedragen van de lange
emergenten (Haslam 1978). De maximale biomassa van emergente planten, uitgedrukt in kg
drooggewicht (DW) per m², kan tot meer dan 2 kg/m² bedragen terwijl dat van submerse planten
slechts tussen 0,4 en 0,7 kg/m² bedraagt (Westlake 1975). Brock (1988) geeft maximumwaarden voor
helofyten tot enkele kilogrammen asvrij drooggewicht per m² en voor ondergedoken en drijvende
waterplanten tot 1,2 kg/m². In de meeste aquatische systemen zijn biomassa en productie echter veel
lager (Brock 1988).

Verschillende onderzoekers toonden reeds de seizoensgebonden variatie aan in watervegetaties. Veel
soorten groeien snel in de lente en bereiken ergens in de zomer hun maximale biomassa (Westlake
1975; Bloemendaal et al. 1988). De biomassa van submerse macrofyten in laaglandstromen volgt dus
een unimodale seizoenscurve, gekenmerkt door een zomermaximum (Sand-Jensen 1997). In Deense
waterlopen met een zandig sediment werden maximale biomassa’s  vastgesteld tussen 150 en 220 g
drooggewicht per m². Het ogenblik waarop dit maximum bereikt wordt verschilt echter naargelang de
soort. Zo zijn sommige sterrenkroos- en waterranonkelsoorten uitgesproken vroege groeiers die hun



optimum vaak in de periode maart-juni bereiken. Ranunculus peltatus bereikt een piek vroeg in de
zomer, terwijl dit voor Potamogeton natans var. submersus pas in de late zomer en voor
sterrenkroossoorten pas tijdens de winter wordt bereikt (Kelly et al. 1983 en Thyssen et al. 1990 in
Sand-Jensen 1997). Op plaatsen waar in het voorjaar de vegetatie door bepaalde soorten wordt
gedomineerd, kunnen later in het jaar andere soorten deze vroege groeiers opvolgen (Westlake 1975;
Bloemendaal et al. 1988). Zo blijkt uit Fox (1996) dat penseelbladige waterranonkel (Ranunculus
penicillatus) een maximum bereikt tegen eind juni, terwijl emergenten pas voor het eerst rond deze
periode verschijnen . Deze laatsten nemen dan toe in biomassa tot zelfs begin oktober. Submerse
soorten (andere dan Ranunculus penicillatus) vertonen een optimum in juli. Bovendien bestaat er voor
eenzelfde soort een grote variatie tussen jaren en locaties (Westlake 1975) en dit geldt vooral voor sterk
verstoorde waterlopen (Sand-Jensen 1997). 

Herkolonisatie van waterplanten kan gebeuren door middel van zaden of op vegetatieve wijze vanuit de
omgeving. Zo zal Drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans) vooral vegetatief koloniseren door
middel van horizontaal uitbreidende rhizomen met korte internodia terwijl Brede waterpest (Elodea
canadensis) dit voornamelijk doet door middel van stengelfragmenten (Barrat-Segretain & Amoros
1996).

Zoals hierboven reeds werd aangehaald is de omgeving dus in grote mate bepalend voor de aanwezige
macrofytenvegetatie, maar deze vegetatie heeft eveneens zijn invloed op de omgeving. Deze is vooral
gebaseerd op de invloed van watervegetaties op de afvoercapaciteit van stromende wateren. Globaal
genomen kan men stellen dat bij een welbepaald debiet een toename in biomassa gepaard gaat met een
stijgende ruwheidscoëfficiënt en een daling in waterafvoercapaciteit (Watson 1987; Fox 1996; Sand-
Jensen 1998). Waterplanten kunnen dus de afvoercapaciteit belemmeren door een reductie van de
stroomsnelheid (Gregg & Rose 1982) en deze belemmering is sterk afhankelijk van de buigzaamheid
van de vegetatie. Hoe groter de buigzaamheid, hoe kleiner de weerstand en hoe lager de opstuwing
(Kouwen & Li 1980). De absolute waarde van deze ruwheidscoëfficiënt is sterk afhankelijk van de
vormgeving van de plant. De toename in ruwheidscoëfficiënt is veel sterker in waterlopen met lage
stroomsnelheden. Bij lage debieten bepaalt de vegetatie in sterke mate de waterafvoer. Indien de
stroomsnelheid en het debiet stijgt, wordt de vegetatie samengedrukt tegen de bedding en verlaagt de
weerstand (Watson 1987). De impact van de plantenbiomassa op de waterafvoer verkleint. Samengevat
zal bij een basisafvoer in laaglandbeken de watervegetatie de stroomsnelheid afremmen en een
opstuwing veroorzaken. Afhankelijk van het omringende landgebruik kan dit een gewenste of
ongewenste situatie opleveren. Indien er een piekdebiet optreedt, zal de ruwheidsfactor dalen en zullen
de planten op dat ogenblik een geringer effect hebben op de waterafvoer. Gepaard gaande met de
afremming van stroming, zullen waterplanten optreden als filter voor opgelost organisch en
anorganisch materiaal waardoor deze in grote hoeveelheden accumuleren ter hoogte van dense
watervegetaties (Gregg & Rose 1982). Er gebeurt een zelfaanrijking van het sediment
(nutriëntenretentie) (Sand-Jensen 1997). Doorworteling zorgt voor het vastleggen van het sediment
waardoor de microzone wordt uitgebreid. Als deze geoxydeerd is, dan vormt het een effectieve barrière
voor diffusie van fosfaten. Waterplanten hebben bovendien een zuiverende invloed omdat ze
bemestende bestanddelen kunnen opnemen. Smalle waterpest (Elodea nuttallii) en vederkruid
(Myriophyllum spp.) zijn hierin zeer efficiënt. Verbessem (2000) en Van Steen (2000) vonden in
plantenweefsel van Smalle waterpest 34,1 en 68,1 mg stikstof per g drooggewicht. De hogere
zuurstofproductie overdag veroorzaakt omzetting van NH4 naar stikstofoxiden (ontgiftingsproces).
Deze stifstofoxiden worden dan door het organisch slib als oxydans gebruikt. De aanwezigheid van
waterplanten heeft dus een dubbel positief resultaat, namelijk vermindering van de stikstoflast en de
afbouw van het slibpakket (De Maeseneer 1993).

Ook biotisch hebben waterplanten een belangrijke rol in aquatische ecosystemen. De verscheidenheid
aan waterplanten is sterk gecorreleerd met zowel een grotere verscheidenheid als een grotere biomassa
aan fauna-elementen omdat ze onder andere als schuil- en vestigingsplaats fungeren (Gregg & Rose
1982; van der Velde 1988; Monahan & Caffrey 1996; Kaenel et al. 1998; Wade 1996; Sand-Jensen
1998). Bovendien beïnvloeden ze sterk de aanwezige levensgemeenschappen door de productie van
organisch materiaal, door de chemische stofwisseling, maar vooral ook door het differentiëren van de
beschikbare ruimte. Deze variatie in het fysisch milieu wordt veroorzaakt door de verschillen in
stroomsnelheid en substraat ten gevolge van de aanwezigheid van waterplanten (van der Velde 1988;
Gregg & Rose 1982; Sand-Jensen 1998; Watson 1987; Wade 1996). Bovendien kunnen waterplanten
in rechtgetrokken beken opnieuw een struktuurvariatie realiseren (Wuyts 1998). 



2 Doelstellingen
Er werd getracht een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van macrofytengemeenschappen in
waterlopen. Eerst werd voor een aantal waterlopen in het Netebekken de biomassa geschat en
vergeleken met andere waterlopen. Vervolgens was het de bedoeling de groei doorheen het seizoen te
beschrijven en te bepalen wanneer de maximale biomassa werd bereikt. Daarnaast werd ook nagegaan
welke abiotische factoren de verschillen tussen de watervegetaties mogelijk verklaren. De informatie
die hier verkregen werd is een essentiële eerste stap naar het verantwoord beheren van waterlopen.

3 Materiaal en methoden

3.1 Studiegebied

Het Netebekken behoort tot het stroomgebied van de Schelde en bestaat uit twee subbekkens: het
stroomgebied van de Kleine Nete (815 km²) en van de Grote Nete (730 km²) welke beide in Lier
samenvloeien en daar de Beneden Nete (133 km²) vormen. De beken, behorende tot het stroomgebied
van de Nete, zijn typische laaglandbeken (Verhaert et al. 1989). Ze stromen in een zandige laagvlakte
wat van nature aanleiding geeft tot vrij meanderende waterlopen vanaf de bovenlopen. Hierdoor is de
relatie tussen beek en beekvallei zeer intens. De beken ontspringen niet uit echte bronnen maar worden
gevoed door oppervlakkig kwelwater dat meestal via een netwerk van grachten en sloten in de beek
terecht komt. Het netwerk van gegraven afvoersystemen verhoogt de natuurlijke afvoer van het
systeem. In de Kempen, waar de bovenlopen grotendeels gevoed worden door regenwater dat slechts
een geringe tijd in de bodem heeft verbleven, is het oppervlaktewater van nature atmotroof. Het is zuur,
kalkarm en bijgevolg van nature weinig productief. Naar de benedenloop toe neemt het water meer en
meer ionen in oplossing zodat het minder zuur wordt en meer calcium en bicarbonaat bevat. Van nature
blijven het relatief gezien ionenarme, kalkarme en dus ook weinig productieve waterlopen. Deze
gradiënt wordt echter vooral in het bekken van de Kleine Nete verstoord omdat de bovenlopen op
verschillende plaatsen direct of indirect gevoed worden met kalkrijk kanaalwater. Dit is een historische
maatregel om de arme zandgronden enigszins vruchtbaar te maken. In het bekken van de Grote Nete is
dit minder het geval en is het beekwater dus zuurder wat zich ook uit in de aanwezige
levensgemeenschappen. Voor laaglandbeken zijn de risico’s op overstroming groter en worden vaak
grotere oppervlakten bedreigd. Regularisatiewerken ten behoeve van de landbouw (rechttrekken,
uitdiepen, verbreden van de waterlopen, ...) hebben het natuurlijke karakter van de waterlopen
aangetast en beïnvloeden de natuurlijke stromingskarakteristieken. Hierdoor worden in het Netebekken
weinig structureel waardevolle waterlopen aangetroffen (Bervoets & Schneiders 1990).

De eerste fase van dit onderzoek, namelijk de biomassabepaling van waterplanten, is gebaseerd op
gegevens van Verbessem (2000), Van Steen (2000), Vermeiren (2001) en Bal (2001). Er werden steeds
onbeschaduwde trajecten geselecteerd (Fig. 1.1) met een abundante groei van watervegetaties. Meestal
betreft het een typische pioniersvegetatie, grotendeels bestaande uit een submerse vegetatie van
sterrenkroossoorten (Callitriche spp.), Haarfonteinkruid (Potamogeton trichoides) en
Schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus), een drijvende vegetatie van Drijvend fonteinkruid
(Potamogeton natans) en een emergente vegetatie van Kleine egelskop (Sparganium emersum) en
Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia). De trajecten kunnen onderverdeeld worden in bovenlopen (GNa,
GNb, KH, ZL, VN, VB, DN) en middenlopen (Wa, Wb, ZNa, ZNb, ZNc, AAa, AAb, AAc, GCBw,
GCBp, GCBd) en situeren zich zowel in het bekken van de Kleine Nete als in dat van de Grote Nete
(Fig. 1.1). De xy-coördinaten worden weergegeven in Bijlage 1.1.

Voor de tweede fase van het onderzoek, namelijk het seizoenaal opvolgen van de groei van
waterplanten, werden zeer duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot het beheer van het
waterlooptraject. Maandelijkse staalnamen moesten mogelijk zijn en het onderhoud moest vrij laat in
het groeiseizoen kunnen uitgevoerd worden. Hiervoor werd contact opgenomen met AMINAL,
Afdeling Water en de provincie Antwerpen. Voor deze fase werden de Grote Caliebeek (Fig. 1.2) en
Desselse Nete (Fig. 1.3) opgevolgd. De xy-coördinaten worden weergegeven in Bijlage 1.1.
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Fig. 1.1: Situering onderzoekslocaties in het Netebekken van Verbessem (2000), Van Steen (2000), Vermeiren (2001) en Bal
(2001). (VB= Visbeek, AA= Aa, GCB= Grote Caliebeek, W= Wamp, ZN= Zwarte Nete, DN= Desselse Nete, VN= Voorste
Nete, KH= Kleine Hoofdgracht, GN= Grote Nete, ZL= Zweilingsloop). 
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Fig. 1.2: Afbakening van het traject op de Grote Caliebeek (stafkaart 16/3-4).

#

Desselse Nete

Fig. 1.3: Afbakening van het traject op de Desselse Nete (stafkaart 17/1-2).

3.2 Fase I : vergelijking biomassa’s van verschillende waterlopen

3.2.1 Biotisch onderzoek

Voor de biomassaschattingen werd een kwantitatieve methode gebruikt die opgesteld werd door Van
Steen (2000) en Verbessem (2000). De bemonstering gebeurde met behulp van een ijzeren frame dat
een oppervlakte van 225 cm² omsluit en waarop loodrecht een net bevestigd is om de waterplanten te
verzamelen. Bij elke bemonstering werden alle in het vierkant wortelende planten verzameld. Om een



beeld te krijgen van de biomassaontwikkeling in het gehele beektraject werden volgens onderstaand
schema 30 stalen genomen (Fig. 1.4). 

Fig. 1.4: Voorstelling van de bemonsteringsprocedure voor een biomassabepaling van macrofyten.

Er werd telkens over de breedte van de waterloop een touw gespannen waarlangs dan, verspreid over
de volledige breedte, verschillende stalen werden genomen. Deze procedure werd herhaald totdat er 30
stalen waren genomen. Voor elk staal werden waterdiepte en afstand tot de linker- en rechteroever
genoteerd. De stalen werden gespoeld om zand en macro-invertebraten te verwijderen. Van elk staal
werd per taxon het volume, versgewicht en drooggewicht (48u bij 75 °C) bepaald. De resultaten
werden uitgedrukt in biomassa en volume per oppervlakte-eenheid. Bemonsteringen gebeurden in
augustus 1999 en in augustus, september en november 2000 voor de Grote Caliebeek en de Aa (AAa,
AAb, AAc). De Aa (AAa, AAb en AAc) werd in het kader van dit VLINA-project nogmaals in
augustus 2001 bemonsterd. 

3.2.2 Abiotisch onderzoek

Zowel in de zomer als in de winter werden wateranalysen uitgevoerd waarbij de
nutriëntenconcentraties, ionenconcentraties, pH, conductiviteit en O2-gehalte werden bepaald volgens
onderstaande methoden (Tab. 1.1).

Tab. 1.1: Overzicht van de parameters die geanalyseerd werden in de waterstalen met de methode en detectielimiet.

Parameter methode det.limiet
Nutriëntenanalyse
PO43- -P (mg/l) Fotometrische detectie, Skalar 0,02
NO3- -N (mg/l) Fotometrische detectie, Skalar 0,05
NO2- -N (mg/l) Fotometrische detectie, Skalar 0,01
NH4+ -N (mg/l) Fotometrische detectie, Skalar 0,08
Tot. P (mg/l) destructie, Skalar 0,07
Kjeld.N (mg/l) destructie, Skalar 0,30
Veldparameters
O2 (% en mg/l) CellOx325 0,1
Conductiviteit (µS/cm) TetraCon®325 1
pH Sen Tix 97/T 0,1
T (°C) Sen Tix 97/T 0,1
Ionenbalans
kationen :
Ca (mg/l) ICP 0,1
K (mg/l) ICP 0,3
Mg (mg/l) ICP 0,01
Na (mg/l) ICP 0,1
anionen :
Alkaliniteit(mg HCO3-/l) Fotometrische detectie, Skalar 16
SO42- (mg/l) Fotometrische detectie, Skalar 4
Cl- (mg/l) Fotometrische detectie, Skalar 1

Rij 1

Rij 2

Legende:

Staal

Stroomrichting

Touw

Breedte



De gemiddelde breedte en diepte werd berekend op basis van de gegevens die genoteerd werden tijdens
de biomassabepaling.

3.2.3 Statistische verwerking

Met de niet-parametrische, niet gepaarde Wilcoxon rank-sum test werd nagegaan of het drooggewicht
significant verschilde tussen midden- en bovenlopen en tussen waterlopen uit het bekken van de Kleine
Nete en dat van de Grote Nete. Spearman Rank Correlatiecoëfficiënten werden berekend tussen het
drooggewicht enerzijds en de abiotische parameters anderzijds. Alle statistische analysen werden
uitgevoerd in het programma S-PLUS 2000.

3.3 Fase II : seizoensgebonden variatie van watervegetaties

3.3.1 Biotisch onderzoek

Om een beter inzicht te krijgen in de seizoensgebonden variatie van de biomassa en
soortensamenstelling in laaglandbeken werd van maart tot september 2001 maandelijks de vegetatie
beschreven op basis van de Tansley-schaal (Tansley 1946 in Westhoff et al. 1995) en de in Fase I
vermelde methode voor biomassabepalingen (zie Fig. 1.4). De Tansley-schaal is zeer geschikt voor een
snelle en oppervlakkige terreinbeschrijving omdat de bedekking van de afzonderlijke soorten minder
nauwkeurig geschat wordt. Bovendien hoeven de opnamen volgens deze methode geen betrekking te
hebben op een homogeen proefvlak. (Westhoff et al. 1995). De schaal werd gedeeltelijk aangepast
omdat er moeilijk onderscheid kan gemaakt worden tussen ‘rare’ en ‘sporadisch’. Deze werden
samengenomen tot de klasse ‘rare’ (r). De klasse lokaal werd niet gebruikt. Dit resulteerde uiteindelijk
in een schaal met 6 klassen, namelijk 

d dominant (soort overheerst);
c co-dominant (soort overheerst samen met andere soorten);
a abundant (soort is veel aanwezig, maar nooit (co)-dominant);
f frequent (soort is vrij talrijk);
o occasioneel (soort is verspreid aanwezig);
r rare (soort is zeldzaam) of sporadisch (slechts enkele exemplaren aanwezig).

Voor elk taxon werden de relaties tussen versgewicht, drooggewicht en volume beschreven met behulp
van lineare regressies.
 
3.3.2 Abiotisch onderzoek

De twee trajecten werden abiotische onderzocht om deze te kunnen plaatsen in de abiotische indeling
van Bervoets & Schneiders (1990). In elk traject werden maandelijks drie wateranalysen uitgevoerd.
De nutriëntenconcentraties, het biochemisch zuurstofverbruik (BOD), het chlorofyl a gehalte en de
veldparameters werden iedere maand geanalyseerd; de ionenbalans werd één keer in het voorjaar, één
keer in de zomer en één keer in het najaar bepaald. Het chlorofyl a gehalte (µg/l) werd geanalyseerd
door middel van een extractie met N,N-Dimethylformamide en een colorimetrische bepaling met een
spectrofotometer. Het biochemisch zuurstofverbruik geeft het zuurstofverbruik gedurende 5 dagen bij
20 °C dat nodig is voor de oxidatie van het aanwezige organische materiaal (detectielimiet = 0,5 mg/l).
Het zuurstofgehalte, de conductiviteit, de pH en de temperatuur werden met de WTW-multimeter
bepaald. Tab. 1.1 geeft een overzicht van de methoden en detectielimieten voor de overige parameters.
De gemiddelde diepte werd berekend op basis van de diepte van de 30 plotjes van de
biomassabepaling. De gemiddelde breedte werd berekend op basis van de lengte van de lijnen
waarlangs de reeksen plotjes voor de biomassabepaling werden genomen. Voor de Desselse Nete
waren dit telkens 7 of 8 lijnen en voor de Grote Caliebeek 6. Daarnaast werden op de trajecten in de
Desselse Nete en in de Grote Caliebeek aan de stroomopwaartse kant van het traject debietsmetingen
(stroomsnelheid en waterpeil) verricht met behulp van STARFLOW ultrasone doppler-debietmeters.
Deze toestellen zijn reeds uitvoerig getest in kleine waterlopen en geven een vrij goede benadering van
het debiet. De frequentie van meting (5 min) en gegevensopslag (10 min) werden voldoende
nauwkeurig ingesteld.  Deze toestellen meten tegelijk ook het waterpeil. Aan de stroomafwaartse kant
van het traject werden druksondes gemonteerd die een voldoende nauwkeurige bepaling van het



waterpeil weergeven. Eén meting per 10 minuten moest hierbij volstaan. Beide toestellen zijn vanaf 3
juli 2001 werkzaam op beide beken.

De resultaten van het abiotisch onderzoek werden vergeleken met de abiotische indeling van Bervoets
& Schneiders (1990). Bovendien werden voor enkele parameters de resultaten vergeleken met de
optima voor het type waartoe de waterlopen behoren.



4 Resultaten

4.1 Fase I : vergelijking biomassa’s van verschillende waterlopen
 
Figuur 1.5 geeft voor alle bemonsterde trajecten het gemiddelde drooggewicht. De gegevens van
augustus worden verondersteld de maximale biomassa te benaderen. Hieruit blijkt dat de hoogste
biomassa waargenomen werd in de Zwarte Nete (ZNb, 400 g/m²), de Wamp (Wb, 333 g/m²) en in de
Aa (>400 g/m²). De laagste waarden werden waargenomen in enkele bovenlopen, namelijk in de Grote
Nete (34 g/m² en 16 g/m²) en in de Kleine Hoofdgracht (20 g/m²). In augustus was het gemiddelde
drooggewicht in de middenlopen (194,5 g/m²) significant hoger dan in de bovenlopen (57,8 g/m²)
(Wilcoxon rank-sum test: W=156, n=12, m=7, P=0,001). Er kan eveneens aangetoond worden dat in
augustus het gemiddelde drooggewicht hoger was in het bekken van de Kleine Nete (172,8 g/m²) dan
in dat van de Grote Nete (36,7 g/m²; Wilcoxon rank-sum test: W=178, n=15, m=4, P=0,002). In de Aa
werden in september en november 2000 opnieuw bemonsteringen uitgevoerd en daaruit bleek de
biomassa in deeltrajecten a en c nog enorm toe te nemen van september naar november. Ook in de
Grote Caliebeek werden extra bemonsteringen uitgevoerd, maar daar bleek de biomassa in alle
deeltrajecten af te nemen. Enkel in deeltraject p was er nog een kleine toename van augustus naar
september, maar deze nam daarna terug af.

Fig. 1.5: Het gemiddelde drooggewicht met de standaardfout in enkele bovenlopen (zwart) en middenlopen (grijs) van het
Netebekken tijdens de periode 1999-2001 (AA= Aa, W= Wamp, ZN= Zwarte Nete, GCB= Grote Caliebeek, GN= Grote Nete,
KH= Kleine Hoofdgracht, VB= Visbeek, VN= Voorste Nete ZL= Zweilingsloop, DN= Desselse Nete; a,b,c,p,d,w= deeltrajecten;
8= aug, 9= sept, 11= nov). De exacte locatie van de trajecten wordt weergegeven in Fig. 1.1 en Bijlage 1.1.

Om de invloed van de abiotische parameters op de biomassa na te gaan, werden correlatiecoëfficiënten
berekend tussen de biomassa enerzijds en abiotische parameters anderzijds. De significante correlaties
worden in Tabel 1.2 weergegeven. Bijlage 1.2 geeft de resultaten van de wateranalysen.
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Tab. 1.2: Spearman Rank Correlatiecoëfficiënten tussen biomassa enerzijds en abiotische parameters
anderzijds (n=25). Enkel de significante correlaties worden weergegeven.

parameter rs P
Ca (winter) 0,44 < 0,05
K (winter) 0,53 < 0,05
Mg (winter) 0,53 < 0,05
Conductiviteit (winter) 0,44 < 0,05
NO3--N (winter) 0,48 < 0,05
NO3--N + NO2--N (winter) 0,48 < 0,05
SO42- (winter) 0,47 < 0,05
TotN (winter) 0,46 < 0,05
Ca (zomer) 0,47 < 0,05
Na (zomer) 0,44 < 0,05
pH (zomer) 0,50 < 0,05
Cl- (zomer) 0,44 < 0,05
CO2 (zomer) 0,43 < 0,05
HCO3- (zomer) 0,43 < 0,05

Hieruit blijkt dat vooral de alkaliniteit en daarmee samengaand de ionenconcentraties, de zuurgraad en
de conductiviteit van het water bepalend kunnen zijn voor de productiviteit. Uit Figuren 1.6 en 1.7
blijkt dat vooral in de waterlopen van het bekken van de Grote Nete (GNa, GNb, KH, ZL) de
productiviteit gelimiteerd kan zijn door een laag CO2-gehalte en een lagere pH.

 
Fig. 1.6: Het gemiddelde drooggewicht in functie van het CO2-gehalte in de zomer voor enkele waterlopen in het Netebekken.

Nutriëntenconcentraties in het water vertoonden weinig of geen relatie met het drooggewicht en
kunnen niet als meest verklarende parameter gebruikt worden. Enkel het stikstofgehalte van NO3

-+
NO2

- in de winter en  het totale stikstofgehalte in de winter hebben een iets hogere correlatiecoëfficiënt,
maar Figuur 1.8 toont aan dat dit verband niet zeer duidelijk is.
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Fig. 1.7: Het gemiddelde drooggewicht in functie van de pH in de zomer voor enkele waterlopen in het Netebekken.

Fig. 1.8: Het gemiddelde drooggewicht in functie van het gehalte stikstof van NO3
-+ NO2

- in de winter voor enkele waterlopen in
het Netebekken.
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4.2 Fase II : seizoensgebonden variatie van watervegetaties

4.2.1 Vegetatiebeschrijving

Bijlagen 1.3 en 1.4 geven de soortenlijst en de resultaten van de vegetatiebeschrijving op basis van de
Tansley-schaal. In de Grote Caliebeek overheerste duidelijk Drijvend fonteinkruid en komen Kleine
egelskop en smalbladige fonteinkruiden abundant voor. In september werden deze laatste soorten veel
minder aangetroffen. Ook Klein kroos (Lemna minor) en Moeras-vergeet-me-nietje (Myosotis
palustris) waren tijdens alle terreinbezoeken aanwezig. Andere taxa die één of meerdere keren, maar
nooit in grote aantallen, werden waargenomen zijn : sterrenkroos, Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-
ranae), Pitrus (Juncus effusus), Puntkroos (Lemna trisulca), Slanke waterkers (Nasturtium
microphyllum), Rietgras (Phalaris arundinacea), Penseelbladige waterranonkel (Ranunculus
penicillatus), Watervorkje (Riccia fluitans), zuring (Rumex spp.), Grote brandnetel (Urtica dioica) en
Groot blaasjeskruid (Utricularia vulgaris). In de Desselse Nete kwamen Drijvend fonteinkruid, Kleine
egelskop, smalbladige fonteinkruiden, Pijlkruid en Penseelbladige waterranonkel vaak voor, maar
Drijvend fonteinkruid werd nog iets meer waargenomen dan de andere soorten. Ook Klein kroos en
sterrenkroos waren steeds aanwezig. Sterrenkroos werd zelfs abundant in september. Andere taxa die
werden waargenomen zijn : Grof hoornblad (Ceratophyllum demersum), els (Alnus spp.), grassen, Gele
lis (Iris pseudacorus), Pitrus, Puntkroos, Moeras-vergeet-me-nietje, Aarvederkruid (Myriophyllum
spicatum), Slanke waterkers, Rietgras, Gele waterkers (Rorippa amphibia), zuring en Grote brandnetel.

In beide waterlopen duidt de aanwezigheid van Drijvend fonteinkruid en smalbladige fonteinkruiden
op de Potametea (Fonteinkruiden-klasse). De Desselse Nete vertoont bovendien nog enkele kenmerken
van de Callitrichohamulatae-Ranunculetum fluitantis (associatie van de vlottende waterranonkel) met
Penseelbladige waterranonkel als een van de kensoorten en sterrenkroos als differentiërend taxon. Het
zijn vooral snelstromende beken met matig eutroof, helder water en de vegetatie vertoont vaak een
mozaïekstructuur. In wat rustiger water vergezelt het Sagittario-Sparganietum (associatie van egelskop
en pijlkruid) deze associatie. Dit geldt ook voor de Desselse Nete waar Kleine egelskop en Pijlkruid
duidelijk aanwezig zijn. Beide soorten kunnen zowel een horizontale als verticale structuur vertonen,
maar vooral Kleine egelskop zal in stromend en/of relatief diep water vooral drijvende bladeren
ontwikkelen. Deze associatie komt voor in matig voedselrijk, tot enkele decimeters diep water. Meestal
zijn het langzaam of periodiek stromend wateren. In cultuurlandschappen komt de associatie vaak voor
als er regelmatig geruimd wordt (1 x per jaar in het begin van de herfst). Als er niet geruimd wordt of
er meer dan 1 x per jaar geruimd wordt, zal de associatie verarmen of verdwijnen. In goed ontwikkelde
voorbeelden treedt Pijlkruid op de voorgrond. De associatie is dus beter ontwikkeld in de Desselse
Nete dan in de Grote Caliebeek. Vaak wordt ze aangetroffen in mozaïek met andere
waterplantengemeenschappen van de Potametea en Lemnetea minoris (Schaminée et al. 1995; Weeda
et al. 2000; CUR 2000). De aanwezigheid van Groot blaasjeskruid, Watervorkje en Kikkerbeet in de
Grote Caliebeek duidt op (nagenoeg) stilstaand water (CUR 2000).

4.2.2 Beschrijving seizoensgebonden cycli

Figuur 1.9 geeft het gemiddelde totale drooggewicht in de onderzochte trajecten voor elke periode. In
de Desselse Nete bedroeg het drooggewicht nog geen 50 g/m² in de maanden maart en april. Er was
geen duidelijk verschil tussen deze twee perioden. In mei en juni werd een verdubbeling waargenomen
van de totale biomassa, maar ook tussen deze twee maanden was er geen groot verschil merkbaar. De
enorme toename werd voor het eerst in juli waargenomen (meer dan een verdubbeling ten opzichte van
juni). In augustus werd geen bemonstering uitgevoerd, maar begin september bedroeg het gemiddelde
drooggewicht bijna 1 kg/m². Dit is de maximale biomassa die werd waargenomen. In de Grote
Caliebeek kwam dit seizoensgebonden patroon minder sterk tot uiting. In de maanden maart, april en
mei varieerde het drooggewicht tussen 57 en 107 g/m². In juni werd dan plots een enorme toename
waargenomen (6 keer ten opzichte van de vorige maanden) waarna in juli het totaal terug afnam. In
september was er terug een lichte toename waarneembaar. De maximale biomassa in de Grote
Caliebeek bedroeg 656 g/m² en dit werd waargenomen in juni.



Fig. 1.9: Het gemiddelde drooggewicht met de standaardfout in de Grote Caliebeek (GCB) en de Desselse Nete (DN) van maart
(3) tot september (9) 2001.

Als deze groei per taxon wordt bekeken in de Desselse Nete (Fig. 1.10a en  1.10b) dan bleek dat in
maart enkel Drijvend fonteinkruid duidelijk aanwezig was. In april bleef deze soort ongeveer in
dezelfde hoeveelheid aanwezig, maar iets meer dan 20 % van de totale biomassa bestond uit
waterranonkel (Ranunculus spp.). In mei en juni nam de hoeveelheid Drijvend fonteinkruid toe, maar
werd waterranonkel veel minder aangetroffen. Vanaf mei werden Kleine egelskop en Pijlkruid
duidelijk waargenomen en dit blijkbaar in vergelijkbare hoeveelheden. In juni werd al een kleine
hoeveelheid sterrenkroos aangetroffen maar dit taxon maakte pas in juli een aanzienlijk deel uit van de
biomassa. Ook Kleine egelskop en Pijlkruid namen toe van mei naar juni en kwamen ongeveer in
gelijke hoeveelheden voor. In juli nam ook het aandeel van grassen, Moeras-vergeet-me-nietje en witte
kers (Nasturtium spp.) toe wat waarschijnlijk kan verklaard worden door de hogere waterstand
waardoor meer oeverplanten in het water stonden. De hoeveelheid Drijvend fonteinkruid en Kleine
egelskop namen nog steeds toe van juni naar juli in tegenstelling tot Pijlkruid die eerder afnam.
Opvallend is dat waterranonkel terug verscheen (>20 g/m²). Een aantal taxa namen nog sterk toe en
bereikten pas in september een maximum, namelijk Kleine egelskop (186 g/m²), sterrenkroos (47
g/m²), Moeras-vergeet-me-nietje (61 g/m²) en Drijvend fonteinkruid (629 g/m²).
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Fig. 1.10a: Het gemiddelde drooggewicht per taxon in de Desselse Nete per taxon van maart tot juli 2001 (callispe= sterrenkroos,
gras= grassen, myosopal= Moeras-vergeet-me-nietje, nastuspe= witte kers, potamnat= Drijvend fonteinkruid, potamspe=
smalbladige fonteinkruiden, ranunspe= waterranonkel, sagitsag= Pijlkruid, spargeme= Kleine egelskop).

Fig. 1.10b: Het gemiddelde drooggewicht per taxon in de Desselse Nete per taxon in september 2001 (callispe= sterrenkroos,
gras= grassen, myosopal= Moeras-vergeet-me-nietje, nastuspe= witte kers, potamnat= Drijvend fonteinkruid, potamspe=
smalbladige fonteinkruiden, ranunspe= waterranonkel, sagitsag= Pijlkruid, spargeme= Kleine egelskop).
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In de Grote Caliebeek (Fig. 1.11) bestond de vegetatie in maart en april hoofdzakelijk uit Drijvend
fonteinkruid en pas vanaf mei bestond meer dan 20 % van de totale biomassa uit smalbladige
fonteinkruiden. In juni nam de totale biomassa sterk toe en de verhouding Drijvend
fonteinkruid/smalbladige fonteinkruiden bleef ongeveer dezelfde. Kleine egelskop was duidelijker
aanwezig. In juli was er al een sterke terugval in de totale biomassa waar te nemen en deze afname
kwam tot uiting voor alle aanwezige taxa. In september werd terug meer Kleine egelskop en Drijvend
fonteinkruid waargenomen, maar smalbladige fonteinkruiden waren bijna volledig verdwenen.

Fig. 1.11: Het gemiddelde drooggewicht in de Grote Caliebeek per taxon van maart tot september 2001 (potamnat= Drijvend
fonteinkruid, potamspe= smalbladige fonteinkruiden, spargeme= Kleine egelskop).

Samengevat kan gesteld worden dat waterranonkel al vroeg verscheen, namelijk in april. Kleine
egelskop en Pijlkruid waren pas duidelijk aanwezig vanaf juni. Kleine egelskop kon vanaf dan
aanzienlijk toenemen in biomassa, hoewel dit niet altijd zo was. Pijlkruid leek daarentegen niet erg toe
te nemen in biomassa. Drijvend fonteinkruid bleef altijd duidelijk waarneembaar (waarschijnlijk zelfs
in de winter) en de perioden waarin de maxima werden bereikt kunnen verschillen naargelang de beek.
Voor smalbladige fonteinkruiden en sterrenkroos waren er geen duidelijke trends, maar dit is te wijten
aan het groot aantal soorten van beide genera. Er kon enkel gesteld worden dat sterrenkroos pas
duidelijk aanwezig was vanaf juli.

Tabel 1.3 geeft voor elk taxon de lineaire regressies tussen versgewicht, drooggewicht en volume.
Hieruit blijkt dat alle regressievergelijkingen zeer significant zijn en een grote proportie van de variatie
van de responsvariabele verklaren. In verder onderzoek zal steeds het drooggewicht worden bepaald en
kunnen het versgewicht en volume op basis van onderstaande vergelijkingen hieruit berekend worden.
Emergente planten (Kleine egelskop en Pijlkruid) blijken een groot volume/drooggewicht-verhouding
te hebben. Terrestrische soorten (grassen) hebben een grotere verhouding drooggewicht/versgewicht
dan waterplanten.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

GCB3 GCB4 GCB5 GCB6 GCB7 GCB9

d
r
o
o
g
g
e
w
i
c
h
t
 
(
g
/
m
²
)

potamnat

potamspe

spargeme



Tab. 1.3: Lineaire regressies tussen drooggewicht, versgewicht en volume per taxon (potamnat= Drijvend fonteinkruid, callispe=
sterrenkroos, ceratspe= hoornblad, gras= grassen, myosopal=Moeras-vergeet-me-nietje, nastuspe= witte kers, potamspe=
smalbladige fonteinkruiden, sagitsag= Pijlkruid, spargeme= Kleine egelskop, DW= drooggewicht, FW=versgewicht).

taxon N vgl R² F p
potamnat 297 DW = 0,09 x FW + 0,26 0,97 10060 < 0,001
potamnat 297 FW = 10,56 x DW 0,97 10060 < 0,001
potamnat 297 Volume = 17,15 x DW 0,94 4605 < 0,001
callispe 57 DW = 0,06 x FW 0,99 3825 < 0,001
callispe 57 FW = 15,33 x DW 0,99 3825 < 0,001
callispe 57 Volume = 21,06 x DW 0,93 720,9 < 0,001
ceratspe 18 DW = 0,07 x FW 0,99 4624 < 0,001
ceratspe 18 FW = 15,06 x DW 0,99 4624 < 0,001
ceratspe 18 Volume = 19,76 x DW + 2,44 0,99 2110 < 0,001
gras 18 DW = 0,15 x FW 0,99 37840 < 0,001
gras 18 FW = 6,65 x DW 0,99 37840 < 0,001
gras 18 Volume = 5,20 x DW + 2,09 0,99 4073 < 0,001
myosopal 17 DW = 0,04 x FW + 0,43 0,99 1547 < 0,001
myosopal 17 FW = 25,46 x DW – 10,25 0,99 1547 < 0,001
myosopal 17 Volume = 32,12 x DW 0,99 1875 < 0,001
nastuspe 9 DW = 0,05 x FW 0,92 76,26 < 0,001
nastuspe 9 FW = 18,95 x DW 0,92 76,26 < 0,001
nastuspe 9 Volume = 26,68 x DW 0,89 58,44 < 0,001
potamspe 212 DW = 0,09 x FW 0,98 9722 < 0,001
potamspe 212 FW = 10,37 x DW 0,98 9722 < 0,001
potamspe 212 Volume = 14,98 x DW 0,98 10200 < 0,001
sagitsag 32 DW = 0,06 x FW 0,96 696,3 < 0,001
sagitsag 32 FW = 16,79 x DW 0,96 696,3 < 0,001
sagitsag 32 Volume = 31,43 x DW 0,94 438,1 < 0,001
spargeme 118 DW = 0,04 x FW 0,94 1679 < 0,001
spargeme 118 FW = 21,69 x DW 0,94 1679 < 0,001
spargeme 118 Volume = 41,30 x DW 0,92 1312 < 0,001

4.2.3 Abiotische karakterisering

Beide waterlopen kunnen volgens Bervoets & Schneiders (1990) ingedeeld worden bij het
morfologische type 2. Dit zijn voornamelijk hoofdlopen van de belangrijkste zijbekkens. De
kenmerken worden beschreven in Tabel 1.4.
 
Tab. 1.4: Kenmerken en abiotisch optimum van type 2 waterlopen in het Netebekken (Bervoets & Schneiders 1990).

Geomorfologische kenmerken
Orde 1-4
Breedte (cm) 220-700 (uitz. 900)
Diepte (cm) 10-80 (110)
Hoogte oevers 100-250 (300)
Verval (%) 0,01-0,25 (0,30)
Stroomsnelheid (m/s) (0) 0,1-0,3
Substraat Zand, lemig zand, zandleem,soms veen op

geringe diepte
Abiotisch optimum
O2 (mg/l) 8-11
BOD (mg O2/l) Gem. ≤ 3, max. 6
PO43- -P (mg/l) ≤ 0,01
NO2- -N (mg/l) Gem. ≤ 0,01
NO3- -N (mg/l) 0-3
NH4+ -N (mg/l) < 0,2
Cl- (mg/l) 20-60



Het morfologisch type 2 wordt nog opgesplitst in twee subtypes op basis van de mineralenrijkdom. De
Grote Caliebeek kan bij het mineralenarme subtype ingedeeld worden die onder andere gekenmerkt
worden door een zuurgraad lager dan 7, een geleidbaarheid lager dan 300 µS/cm en een HCO3

- gehalte
lager dan 70 mg/l. De Desselse Nete is iets mineralenrijker en wordt waarschijnlijk beïnvloed door
kanaalwater. Als de abiotische parameters worden vergeleken met het abiotisch optimum voor de
middenlopen (Tab. 1.4), kan er besloten worden dat de Grote Caliebeek organisch belast is want zowel
het biochemisch zuurstofverbruik (Fig. 1.12) als het gehalte aan ammoniakale stikstof waren steeds
hoger dan het abiotisch optimum, behalve in juli. De Desselse Nete is daarentegen weinig of niet
organisch belast. Het PO4

3- -P gehalte was hoger in de Grote Caliebeek dan in de Desselse Nete (Fig.
1.13) maar toch lagen voor beide waterlopen de resultaten boven het abiotisch optimum. Deze
parameter bleek ook af te nemen naarmate het groeiseizoen vordert tot in juli-augustus waarna de
concentratie in het oppervlaktewater terug begon toe te nemen. Het gehalte aan totaal stikstof (Fig.
1.14) verschilde niet sterk tussen beide waterlopen en vertoonde ook geen duidelijk seizoensgebonden
patroon. Het gehalte aan NO3

- -N lag voor beide waterlopen nog binnen het abiotisch optimum. In juni
werden in de Grote Caliebeek voor bijna alle parameters extreem hoge waarden gemeten. Bijlage 1.5
geeft de resultaten van de wateranalysen.

Fig. 1.12: Het gemiddelde biochemisch zuurstofverbruik per maand van maart tot oktober 2001.

Fig. 1.13: Het gemiddelde fosfaatgehalte (PO4
3- -P) per maand  van maart tot oktober 2001.
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Fig. 1.14: Het gemiddelde gehalte totaal stikstof per maand van maart tot oktober 2001.

De Desselse Nete vertoonde over de volledige periode hogere debieten en stroomsnelheden dan de
Grote Caliebeek (zie Tab. 1.5). Het verval tussen het begin- en eindpunt (= verschil tussen
stroomopwaarts en stroomafwaarts waterpeil) verschilde minder sterk tussen beide waterlooptrajecten.

Tab. 1.5: Het gemiddelde verval en debiet in de onderzochte waterlopen per maand en de gemiddelde stroomsnelheid gedurende
de volledige meetperiode (3 juli tot 22 oktober 2001) op basis van uurgemiddelden. 

verval
(cm/m)

debiet
(m³/s)

stroomsnelheid
(m/s)

juli 0,048 0,117
augustus 0,039 0,086
september 0,042 0,340
oktober 0,063 0,453

Grote
Caliebeek

volledige
periode

0,064

juli 0,038 0,331
augustus 0,036 0,295
september 0,012 0,553
oktober 0,074 0,669

Desselse
Nete

volledige
periode

0,102

5 Discussie

5.1 Fase I : vergelijking biomassa’s van verschillende waterlopen

Om de productiviteit van de onderzochte waterlopen na te gaan, worden de kwantitatieve schattingen
van de biomassa (Fig. 1.5 en 1.9) vergeleken met resultaten uit de literatuur (zie Tab. 1.6). Hieruit kan
besloten worden dat de middenlopen vergelijkbare biomassa’s hebben met deze uit het buitenland. De
bovenlopen daarentegen hebben veel lagere biomassa’s dan de meeste waterlopen. De waterlopen die
onderzocht werden om de seizoensgebonden variatie te beschrijven blijken zeer productief te zijn. De
Desselse Nete vertoonde een maximum van bijna 1 kg drooggewicht per m² in september en de Grote
Caliebeek vertoonde een maximum van 656 g per m² in juni. Hieruit kan besloten worden dat een
enkele bemonstering in juli of augustus niet voldoende is om de piek aan biomassa te kennen en het is
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dus aangewezen om vanaf mei-juni tot september of zelfs tot oktober meerdere bemonsteringen uit te
voeren. Indien er enkel vergeleken wordt met hetzelfde type waterlopen (Deense waterlopen met een
zandige waterbodem (Sand-Jensen 1997) en Deense laaglandrivieren (Kern-Hansen & Dawson 1978 in
Sand-Jensen 1997), dan kan er besloten worden dat de Aa, de Wamp, de Zwarte Nete en de Grote
Caliebeek ongeveer gelijkaardige maximale biomassa’s bereiken, maar dat de Desselse Nete enorm
productief is.

Tab. 1.6: Overzicht uit de literatuur van biomassaschattingen van macrofyten.

auteur Type waterloop g DW/m²
Westlake (1963) en
(1975) in Haury &
Aïdara (1999)

Gematigde rivieren 100-700

Kern-Hansen & Dawson
(1978) in Sand-Jensen
(1997)

Deense laaglandrivieren 200-500
extremen:
76 en 730

Peltre et al. (1993)
in Haury & Aïdara
(1999)

Eutrofe rivier Vair 21-672

Madsen & Adams (1988) Vervuilde waterloop met Potamogeton
pectinatus, Elodea canadensis en
Ceratophyllum demersum

620

Collier et al. (1999) Brongevoede laaglandrivier Nieuw-
Zeeland

370

Sand-Jensen (1997) Deense waterlopen met zandige
waterbodem

150-220

Er werd aangetoond dat de gemiddelde biomassa in de middenlopen significant hoger is dan in de
bovenlopen. Dit zou in overeenstemming kunnen zijn met het ‘River Continuüm Concept’ (Vannote et
al. 1980) waarin verondersteld wordt dat de autotrofe productie in bovenlopen gereduceerd wordt door
de beschaduwing van oevervegetaties en de overgangszone van heterotroof naar autotroof vooral
afhankelijk is van de beschaduwingsgraad. In het Netebekken zijn de bovenlopen daarentegen meestal
niet gelegen in een bosrijke omgeving en is de graad van beschaduwing dus beperkt. Bovendien
werden de waterlopen uit dit onderzoek onder andere geselecteerd op afwezigheid van beschaduwing
en kan deze factor de lagere biomassa in de bovenlopen niet verklaren. Uiteraard kan de hoeveelheid
licht wel een invloed uitoefenen door de turbiditeit van het water, de kleur van het water, ... (Madsen &
Adams 1989; Fox 1996). Dit werd echter niet verder onderzocht en zal waarschijnlijk omwille van de
geringe diepte (<2 m) geen grote rol spelen. De groei van waterplanten kan echter ook door andere
factoren beïnvloed worden zoals de ionensamenstelling van water en waterbodem,
nutriëntenconcentraties in water en waterbodem, stroming, diepte, ... (Fox 1996; Carr et al. 1997). Uit
de correlaties bleek dat vooral de alkaliniteit en dus ook de ionensamenstelling van het water
belangrijke factoren kunnen zijn. In de Kempen, waar de bovenlopen grotendeels gevoed worden door
regenwater, dat slechts een geringe tijd in de bodem heeft verbleven, is het oppervlaktewater van nature
atmotroof. Het is zuur, kalkarm en bijgevolg van nature weinig productief. Naar de benedenloop toe
neemt het water meer en meer ionen in oplossing zodat het water minder zuur is en meer calcium en
bicarbonaat bevat (Bervoets & Schneiders 1990). Dit valt eveneens op in de resultaten door het feit dat
juist die bovenlopen met zeer lage biomassa’s de meest zure zijn van de onderzochte waterlopen. De
gradiënt van bovenloop naar middenloop wordt echter vooral in het bekken van de Kleine Nete
verstoord omdat de bovenlopen op verschillende plaatsen gevoed worden met kalkrijk kanaalwater. In
het bekken van de Grote Nete is dit minder het geval en is het beekwater dus zuurder wat zich ook uit
in de aanwezige levensgemeenschappen (Bervoets & Schneiders 1990). In dit onderzoek zijn de
bovenlopen met een lagere zuurgraad (GNa, GNb, KH, ZL) gelegen in het bekken van de Grote Nete.
Het verschil in biomassa kan dus door twee factoren verklaard worden. Enerzijds kan de biomassa
toenemen van stroomopwaarts naar stroomafwaarts omdat het water meer calcium en bicarbonaat
bevat. Anderzijds kan het verschil in alkaliniteit verklaard worden omdat de waterlopen met lagere
biomassa in het bekken van de Grote Nete zijn gelegen en dat deze minder onder invloed van
kanaalwater staan en dus zuurder zijn. Om in het Netebekken aan te tonen dat de biomassa toeneemt
van stroomopwaarts naar stroomafwaarts doordat het water meer ionen in oplossing krijgt, is het
noodzakelijk binnen eenzelfde waterloop die niet onder invloed van kanaalwater staat onderzoek te
doen. Er werd geen duidelijk verband aangetoond tussen de biomassa enerzijds en
nutriëntenoncentraties in het water anderzijds, maar in de toekomst is het zeer belangrijk deze ook te
analyseren in de waterbodem omdat deze potentieel een grotere bron vormen voor de 



nutriëntentoevoer aan wortelende waterplanten (Barko & Smart 1981). De diepte zou wel invloed
kunnen hebben op de waterplantengroei omdat in zeer ondiepe situaties de submerse waterplanten een
kleiner volume water per oppervlakte eenheid beschikbaar hebben om te kunnen groeien. Dit werd
echter niet aangetoond in dit onderzoek. 

5.2 Fase II : seizoensgebonden variatie van watervegetaties

Het verschil in maximale biomassa tussen de Desselse Nete en de Grote Caliebeek kan niet met
zekerheid verklaard worden op basis van de beschikbare gegevens. De Desselse Nete is dieper dan de
Grote Caliebeek en het zou kunnen dat waterplanten in iets dieper water beter kunnen ontwikkelen.
Uiteraard mag licht geen limiterende factor worden bij toenemende diepte, maar dit is zeker niet het
geval in de Desselse Nete waar het hele jaar doorzicht tot op de bodem is. In de Grote Caliebeek
daarentegen is het doorzicht veel minder door de aanwezigheid van ijzer (geeft een bruine kleur aan het
water). Dit ijzer zou ook op een andere manier invloed kunnen hebben omdat bij regelmatige aanvoer
van ijzerrijk grondwater een permanente ijzerval ontstaat waarbij fosfaten aan de waterlaag onttrokken
worden en als moeilijk oplosbare ijzerfosfaten op de bodem neerslaan (Roelofs & Bloemendaal
1988b). Dit werd niet bevestigd in dit onderzoek want het fosfaatgehalte in het water was steeds hoger
in de Grote Caliebeek dan in de Desselse Nete. Verder onderzoek waarin ook de waterbodem wordt
geanalyseerd, is noodzakelijk om meer inzicht te verkrijgen in deze problematiek.

Opvallend uit dit onderzoek is dat de maximale biomassa in verschillende perioden kan bereikt worden.
Voor de Grote Caliebeek was dit in juni, voor de Desselse Nete daarentegen in september. In de Grote
Caliebeek werden op hetzelfde traject (GCBd) ook in de zomer en de herfst van 2000
biomassabepalingen uitgevoerd (Vermeiren 2001) en ook daaruit bleek dat de biomassa in augustus
nog nauwelijks 100 g/m² bedroeg en deze verder afnam in september en november. In een ander
deeltraject in de Grote Caliebeek (GCBp) met een abundante groei van Drijvend fonteinkruid, Kleine
egelskop, Pijlkruid en smalbladige fonteinkruiden nam het drooggewicht toe van augustus naar
september en dit vooral door een toename van Kleine egelskop en Pijlkruid (Vermeiren 2001). Deze
toename van Kleine egelskop werd ook in de Desselse Nete waargenomen. Bal (2001) stelde zelfs vast
dat op de Aa de biomassa nog enorm kon toenemen van september naar november. 

Sommige sterrenkroos- en waterranonkelsoorten zijn uitgesproken vroege groeiers die hun optimum
vaak in de periode maart-juni hebben (Westlake 1975; Bloemendaal et al. 1988). Ook in dit onderzoek
werd waargenomen dat waterranonkel al vroeg verscheen, namelijk in april. Kleine egelskop en
Pijlkruid waren pas duidelijk aanwezig vanaf juni. Kleine egelskop kon vanaf dan aanzienlijk
toenemen in biomassa, hoewel dit niet altijd zo was. Pijlkruid leek daarentegen niet erg toe te nemen in
biomassa. Uit Fox (1996) blijkt eveneens penseelbladige waterranonkel een optimum te vertonen eind
juni, terwijl emergenten pas voor het eerst verschijnen rond deze periode. Deze nemen toe in biomassa
tot zelfs begin oktober. In dit onderzoek bleef Drijvend fonteinkruid altijd duidelijk waarneembaar
(waarschijnlijk zelfs in de winter) en de perioden waarin de maxima werden bereikt kunnen verschillen
naargelang de waterloop (in de Grote Caliebeek in juni, in de Desselse Nete in september). Uit Kelly et
al. (1983) en Thyssen et al. (1990) in Sand-Jensen (1997) blijkt dat Potamogeton natans var.
submersus een piek vormt in de late zomer en dat sterrenkroos de hoogste biomassa behoudt tijdens de
winter. Voor smalbladige fonteinkruiden en sterrenkroos waren er geen duidelijke trends, maar dit is te
wijten aan het groot aantal soorten van beide genera. Er kan enkel gesteld worden dat sterrenkroos pas
duidelijk aanwezig was vanaf juli.

 
6 Conclusies
De productiviteit van waterlopen kan binnen eenzelfde type van waterlopen sterk verschillen en de
periode waarin een taxon zijn maximale biomassa bereikt, kan verschillend zijn van jaar tot jaar en van
locatie tot locatie. Onderzoek in de Desselse Nete en de Grote Caliebeek toonden aan dat sommige taxa
een optimum vertonen in een bepaalde periode (bijvoorbeeld Kleine egelskop in de herfst en
waterranonkel in het voorjaar). In de toekomst is het zinvol om de periode van maaien aan te passen
aan de dominerende taxa of aan de vanuit ecologisch oogpunt potentieel interessante taxa. Hoewel uit
de resultaten enkel de hoeveelheid anorganische koolstof, zuurgraad en ionenconcentraties in het water
belangrijke factoren blijken te zijn voor de waterplantengroei, kan niet besloten worden dat stikstof- en
fosforconcentraties onbelangrijk zijn. Om het belang van de nutriëntenrijkdom in te schatten, dient in



de toekomst de waterbodem nauwkeurig onderzocht te worden. Bovendien moet steeds de
beschikbaarheid van anorganische koolstof zowel in water als waterbodem en de dominerende vorm
waarin het voorkomt mee bekeken worden omdat dit limiterend kan zijn in watersystemen. Om in de
toekomst onderhoud te beperken, moet er in de eerste plaats nog meer inzicht verkregen worden in al
deze factoren. Daarna moeten de verschillende maatregelen die de ontwikkeling van biomassa kunnen
beperken tegen elkaar afgewogen worden op basis van ecologische impact, praktische haalbaarheid,
kostprijs, ...



Deel II : De relatie tussen waterplanten en
waterafvoer
1 Inleiding
Macrofytenvegetaties worden van nature gekenmerkt door een zeer grote verscheidenheid in groei- en
levensvormen en door een grote variatie in ruimte en tijd. De grote verscheidenheid aan groei- en
levensvormen is gecorreleerd met de aanwezigheid van verscheidene vegetatielagen. Er kunnen
ruwweg drie vegetatielagen/morfologische typen onderscheiden worden: emergente planten die boven
het water uitsteken, waterplanten met drijvende bladeren en submerse (volledig ondergedoken)
waterplanten (Stephens et al. 1963; Guscio et al. 1965; Westlake 1975; Fox 1996; Dawson 1988;
Bloemendaal et al. 1988). De samenstelling van de watervegetatie op één plaats is onder andere sterk
afhankelijk van de voedselrijkdom  van water en bodem, waterdiepte, mate van beschaduwing, al dan
niet droogvallen van de waterloop, ... Deze samenstelling is echter niet statisch, maar varieert in de tijd.
Deze variatie kan in een drietal categorieën worden opgesplitst, namelijk seizoensritmen, meerjarige
ritmen en successie (Bloemendaal et al. 1988; Roelofs & Bloemendaal 1988a, b).

In vegetatieloze beektrajecten wordt de afvoer beperkt door de ruwheid of weerstand van de bedding
(‘channel roughness’). Deze waarde wordt de Manning-n  genoemd. Deze ruwheidscoëfficiënt wordt
sterk beïnvloed (verhoogd) door de ontwikkeling van watervegetaties, maar dit in een complexe relatie
met debiet en stroomsnelheid. Waterplanten kunnen dus de afvoercapaciteit belemmeren door een
reductie van de stroomsnelheid (Gregg & Rose 1982). De plantengroei kan dus best beschouwd worden
als een versterking van een bij onbegroeide waterlopen reeds bestaand omgekeerd verband tussen
afvoer en Manning-n. Hierbij is de toename in ruwheidscoëfficiënt veel sterker in waterlopen met lage
stroomsnelheden/debieten. Indien de stroomsnelheid en het debiet stijgt wordt de vegetatie
samengedrukt tegen de bedding en verlaagt de weerstand (Watson 1987). Indien er dus een piekdebiet
optreedt, zal de ruwheidsfactor dalen en zullen de planten op dat ogenblik een geringer effect hebben
op de waterafvoer.

De manier waarop de vegetatie de afvoercapaciteit/ruwheid beïnvloedt is afhankelijk van verschillende
kenmerken van de aanwezige vegetatie. Globaal genomen kan men stellen dat bij een welbepaald
debiet een toename in biomassa/densiteit gepaard gaat met een stijgende ruwheidscoëfficiënt en een
daling in de waterafvoercapaciteit (Watson 1987; Fox 1996; Sand-Jensen 1998). De buigzaamheid van
de vegetatie speelt daarbij een grote rol, namelijk hoe groter de buigzaamheid, hoe kleiner de
weerstand en hoe lager de opstuwing (Kouwen & Li 1980). Ook de vormgeving van de plant is van
groot belang. Verwacht wordt dat emergente planten zoals Kleine egelskop (Sparganium emersum) en
Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) minder buigzaam en samendrukbaar zijn dan fonteinkruiden
(Potamogeton spp.) of waterranonkels (Ranunculus spp.) en dat deze bijgevolg een hogere
ruwheidscoëfficiënt hebben (Watson 1987; Haslam 1978). Er is dus een belangrijk onderscheid in de
wijze waarop drijvende, submerse en emergente waterplanten het stromingspatroon beïnvloeden.
Drijvende waterplanten (bijvoorbeeld waterhyacinth; Eichornia crassipes) bedekken het
wateroppervlak en kunnen bij hoge debieten uitspoelen en door lokale opeenhoping verstoppingen
veroorzaken. Hun groei kan zorgen voor een aanzienlijke toename van de ruwheid (tot 80 % reductie
van de waterafvoer) (Stephens et al. 1963; Guscio et al. 1965). Bij hogere stroomsnelheden/debieten
kan deze ruwheid evenwel gereduceerd worden, doordat de stengels van sommige soorten, zoals die
van Drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans), onder zulke omstandigheden met de stroom mee naar
beneden worden getrokken (Pitlo 1982). Submerse waterplanten verkleinen de doorstroomsectie
zodanig dat de stroom bij lage stroomsnelheden verplicht wordt zich door de vegetatie te wringen. De
impact van een submerse watervegetatie op de waterafvoer is evenwel veel groter dan die van een
drijvende (tot 97 % reductie van waterafvoer) (Stephens et al. 1963; Guscio et al. 1965). Net zoals bij
drijvende planten kunnen hogere stroomsnelheden/debieten voor een reductie van de ruwheid zorgen,
doordat de vegetatie tegen de bedding wordt platgedrukt (Watson 1987). Deze reductie blijkt groter te
zijn bij hogere dichtheden/biomassa’s van waterplanten. Het effect van de bedekking speelt dus
voornamelijk een rol bij lagere debieten; voor hogere debieten bestaat een convergentie van dit effect
(Watson 1987). In tegenstelling tot de situatie bij drijvende en submerse vegetaties blijkt het verband
tussen afvoer en Manning-n bij emergente planten positief. De door de vegetatie ingenomen
dwarssectie blijft immers  toenemen bij een verhoging van het debiet. Vermits voor emergente
waterplanten het effect van het platdrukken van de vegetatie bij hogere debieten veel minder
(afhankelijk van de buigzaamheid, lengte van de vegetatie) speelt, zal ook de stromingsweerstand



blijven toenemen. Een positief verband tussen debiet en Manning-n kan echter ook voorkomen bij
submerse vegetaties wanneer een (relatief sterke) toename van het debiet toevallig samengaat met een
sterke groei van de vegetatie (Watson 1987). Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat veel soorten
bij verschillende groeivormen kunnen ingedeeld worden en dat bovenstaande waarnemingen niet zo
eenduidig zijn.

De invloed van de vegetatie op de ruwheid van een waterloop verandert ook in de loop van de tijd. Zo
toonde Watson (1987) aan dat seizoensvariaties in de vegetatie een heel belangrijk effect hebben op de
stromingsweerstand die de vegetatie veroorzaakt. Volgens Stephens et al. (1963) zijn hierbij ook de
afmetingen van de waterloop van belang. Zo hebben in brede kanalen (met hydraulische straal R > 6m)
de (seizoens-)effecten van de waterplanten niet veel invloed, waardoor de Manning-n min of meer
stabiel is gedurende het ganse jaar. Voor rivieren met een matige dwarssectie2 (18,5 - 185 m²) en voor
kleine beekjes (dwarssectie kleiner dan 18,5 m²) daarentegen wordt de Manning-n sterk beïnvloed door
de (seizoensvariatie in) plantengroei. Powell (1972) vermeldt onderzoek van de ‘Anglian Water
Authority’ (Verenigd Koninkrijk) waaruit blijkt dat de invloed van de plantengroei op de Manning-n
gekenmerkt is door een seizoenscyclus en een dagelijkse cyclus in periodes van overvloedige
plantengroei3. Volgende waarden worden opgegeven voor Manning-n in de loop van het jaar (Chow
1959)(geen plantensoort gespecifiëerd):

piekperiode van plantengroei (juli):                             Manning-n = 0,60;
na afsterven van de planten na de zomer:                   Manning-n = 0,10 – 0,20;
wintersituatie: Manning-n = 0,02 – 0,04;
vegetatieloos: Manning-n = 0,025

Dawson (1978) toonde via zijn onderzoek in een waterloop in een kalkrijke streek die gedomineerd
wordt door een Ranunculus calcareus (syn. R. trilobus)-vegetatie, eveneens het belang aan van zowel
het debiet als de densiteit van de waterplanten voor de variatie van de Manning-n (0,05-0,40 s/m1/3). De
hoogste waarden van de Manning-n bleken het resultaat te zijn van een lage afvoer en een hoge
densiteit. Daarenboven ging een verhoogde plantengroei gepaard met sedimentatie tussen de
waterplanten. Na verwijderen/afsterven van deze waterplanten bleef hierdoor een verhoogde
Manning-n gelden voor deze beektrajecten, zodat ook buiten het vegetatieseizoen een verhoogde
stromingsweerstand blijft.

Brooker et al. (1978) vonden een positieve correlatie tussen de groei van waterplanten (verandering in
biomassa en procentuele bedekking van de dwarssectie) en de waarde van de Manning-n. Tijdens de
piekperiode van de groei (april–juni) bleek zowel de biomassa als de Manning-n omgekeerd evenredig
te zijn met de stroming in een waterloop. Deze bewering wordt tegengesproken door zowel Ham
(1977) als Dawson (1976), die stellen dat biomassa en Manning-n recht evenredig zijn met de
stroming. Bij een toenemende stroming ontstaat er immers een grotere stromingsdiepte waardoor meer
groeiruimte voor de waterplanten ontstaat. Het resultaat is een toename van biomassa en Manning-n.
Bij een afname van de stromingsdiepte zal de biomassa en dus ook Manning-n terug gaan afnemen
omwille van een grotere concurrentie voor licht onder de waterplanten. Debietsmetingen en
opmetingen van de vegetatie op terrein, zowel de procentuele bedekking van de dwarssectie (verticaal
vlak) als de biomassa in kg/m² (horizontaal vlak) leerden dat Manning-n meestal omgekeerd evenredig
is met het debiet. Dit vond Watson (1987) ook terug in zijn stroomgootexperimenten. Vanaf een
bepaalde hoeveelheid waterplanten (ingenomen dwarssectie > 80 %) bestaat echter een recht evenredig
verband tussen biomassa en debiet. De toename van debiet gaat immers gepaard met een (sterke) groei
van de waterplanten, waardoor het afnemend effect van Manning-n bij toenemend debiet verloren gaat.
Enkel als de toename van debiet samenvalt met een toenemende snelheid, blijft het afnemend effect
van Manning-n bij toenemend debiet bestaan, omdat de (groeiende) vegetatie dan wordt platgedrukt
door de hogere stroomsnelheden (Watson 1987).

Samengevat besluit Watson (1987) dat er een complexe interactie bestaat tussen Manning-n, debiet en
andere stroomparameters die beïnvloed worden door plantengroei, in het bijzonder gemiddelde
stroomsnelheid en waterdiepte.

                                                          
2 Met een breedte van ongeveer 18 m en een diepte van ongeveer 1,5 m (natte sectie: ongeveer 27 m²) kan het proeftraject op de
Aa ook bij deze categorie ingedeeld worden.
3 Deze dagelijkse cycli worden toegewezen aan de overvloedige zuurstofproductie overdag, die ervoor zorgt dat de stengels
minder soepel en buigzaam zijn.



Algemeen kan gesteld worden dat literatuur over het effect van (echte) macrofyten op de
stromingsweerstand eerder schaars is. Wat betreft experimentele studies in stroomgoten blijken deze in
het verleden voornamelijk toegespitst te zijn op korte grazige vegetaties of maakten deze gebruik van
simulatiematerialen (Watson 1987). In het uitzonderlijke geval dat toch gebruik gemaakt werd van
echte waterplanten, beperkte dit zich echter tot enkele drijvende soorten (Pitlo 1982). Wat betreft
empirische studies op begroeide waterlopen is er gelukkig meer informatie beschikbaar (Ham 1977;
Brooker et al. 1978; Dawson 1978; Powell 1978; Watson 1987). Pitlo (1982) en Stephens et al. (1963)
onderzochten de effecten van drijvende en submerse planten op de ruwheid van kanalen4. Voor
drijvende planten vonden ze dat de ruwheidsfactor tweemaal zo groot kon zijn in vergelijking met een
onbegroeid kanaal. In het geval van submerse planten kon de ruwheid wel het twintigvoud bedragen. In
realiteit is het echter eerder uitzonderlijk dat de macrofytenvegetaties in waterlopen gedomineerd
worden door één groeivorm. Het is dus noodzakelijk zowel experimenteel als empirisch onderzoek te
doen naar combinaties van groeivormen. Door het gebruik van een experimentele benadering kan een
spectrum van waarden getest worden die in het veld niet meetbaar zijn. De gegevens kunnen als input
dienen voor waterkwantiteitsmodellen die de mogelijke impact van waterplanten op waterafvoer en
daarmee dus ook de noodzaak van maaibeheer kunnen berekenen. Deze informatie vormt dus een
belangrijke basis bij het bepalen van het (maai)beheer.

2 Doelstellingen
Er werd getracht de relatie tussen soortensamenstelling en biomassa enerzijds en de ruwheid van de
waterloop anderzijds, zowel op experimentele als op empirische wijze te bepalen. Door het
veldonderzoek aan te vullen met een proefopstelling, waarbij zowel de diepte als het debiet van een
experimentele stroomgoot regelbaar zijn, kon een vooraf bepaalde range van debieten en waterpeilen
onderzocht worden.

3 Materiaal en methoden

3.1 Experimentele benadering - laboratoriumonderzoek

3.1.1 Situering

O  de situatie in het laboratorium zo representatief mogelijk te maken werd een typische
w tervegetatie van laaglandbeken (met substraat) naar een proefopstelling overgebracht. Het
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lantenmateriaal werd, inclusief wortels en substraat, uit de beekbodem gestoken en aldus vervoerd in
lastic bakken gevuld met beekwater. Aangezien de soortensamenstelling op het terrein meestal van
ie aard was dat de 3 onderscheiden groeivormen (submers, emergent en drijvend) gemengd
oorkwamen, werd ook in het labo voor een menging van groeivormen geopteerd. De planten waren
fkomstig van 2 locaties, namelijk de Grote Caliebeek in Tielen (zie Fig. 1.2 p.30) en de Desselse Nete
 Retie (zie Fig. 1.3 p.31). Omdat watervegetaties onderhevig zijn aan seizoensveranderingen in

iomassa en soortensamenstelling (Bloemendaal et al. 1988) werd dit op 3 verschillende tijdstippen (14
ni, 13 juli & 10 augustus 2001) herhaald. De planten werden bekomen in nauwe samenwerking met

e dienst Waterbeleid van de provincie Antwerpen.

.1.2 Opzet

e opstelling in het laboratorium bestond uit een glazen kanaal (lengte: 35,78 m; breedte: 0,56 m;
oogte: 0,75 m), met verhoogde bodem (lengte: 9,6 m; hoogte: 0,08 m) en een ingebouwde aluminium
ak (breedte: 0,56 m; lengte: 0,77 m; hoogte: 0,08 m) waarin de vegetatie werd aangebracht. Zowel aan
e stroomopwaartse als aan de stroomafwaartse zijde van deze verhoogde bodem werd met behulp van
jn grind een zacht hellende overgang gemaakt om het hoogteverschil tussen de bodem en de
ovenkant van deze bak geleidelijk te overbruggen en zodoende een watersprong te vermijden (zie Fig.
.1).

                                                        
 tephens et al. [1963] voerden hun onderzoek uit in rivieren met een hoog nutriëntengehalte, met een sterke plantengroei en
mming van de afvoer als gevolg.



Fig. 2.1: Schets van de proefopstelling in het laboratorium.

Vervolgens werd water door het kanaal gestuurd, waarbij zowel de waterdiepte als het debiet konden
geregeld worden. Per situatie (= combinatie van locatie en tijdstip) werd telkens een diepe en een
ondiepe waterstand uitgetest door stroomafwaarts de klepstand te regelen (38 cm en 26 cm gemeten
vanaf de bovenrand van het glazen kanaal). Wegens uitspoelingsproblemen met de waterplanten was
het noodzakelijk om de gemiddelde stroomsnelheid stroomopwaarts van de waterplanten te beperken
tot ongeveer 0,2 m/s. Het hiermee overeenstemmende debiet werd dan als maximum ingesteld.
Vervolgens werden per klepstand in afnemende volgorde zeven debieten ingesteld. Voor elk van de
ingestelde debieten werd met behulp van meetnaalden het exacte waterpeil, stroomop- en
stroomafwaarts van de planten, drie maal opgemeten. Hieruit werd voor elke situatie het optredende
verval bepaald. Dit is het peilverschil, uitgedrukt per lengte-eenheid (cm/m). Zoals hierboven reeds
vermeld werden alle metingen op 3 tijdstippen (juni, juli en augustus) herhaald. Nadien werd ter
referentie ook een vegetatieloze situatie opgemeten (enkel een aluminium bak met substraat).

Uit de verzamelde gegevens omtrent verval, debiet, dwarssectie, hellingsgraad en hydraulische straal
van het kanaal werd voor elke situatie de ruwheidscoëfficiënt (Manning-n) berekend. Deze berekening
gebeurt door integratie van de bewegingsvergelijking voor permanente stroming in een prismatisch
kanaal met een constant debiet, de zogenaamde vergelijking van Bresse (Berlamont 1980):

waarbij: dh: verandering van waterhoogte (m)

ds: verandering van de afstand volgens de lengte van het
kanaal (m)

S0: bodemverhang (-)

n: Manning ruwheidscoëfficiënt (s m-1/3)

P: natte omtrek

A: natte sectie (m²)

B: kombergingsbreedte (m)

Q: debiet (m³/s)

G: valversnelling (9,81 m/s²)
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Voor deze berekening werd een klein programma geschreven met behulp van Compaq Visual Fortran
(versie 6.1.), waarbij op iteratieve wijze het gemeten verval wordt vergeleken met een berekend verval
op basis van een geschatte Manning-n. Zolang het verschil tussen het gemeten en het berekende verval
meer bedraagt dan 5x10-4 m, wordt de Manning-n aangepast en de berekening opnieuw uitgevoerd.
Voor een overzicht van het programma wordt verwezen naar Bijlage 2.1.

3.1.3 Biomassabepaling

Om de relatie tussen watervegetatie en waterafvoer te kunnen kwantificeren werd ook telkens de
biomassa van de planten in de aluminium bak bepaald. Hiertoe werden alle in deze bak wortelende
planten verzameld, gespoeld en gesorteerd. Na de wortels van de planten te hebben verwijderd werd
per soort het versgewicht bepaald, volgens de methode zoals beschreven in Deel I. De resultaten
werden uitgedrukt in biomassa per oppervlakte-eenheid (g/m²).

3.1.4 Analyse

Per situatie (= combinatie locatie, periode en waterdiepte) werd het verval uitgezet tegen de
stroomsnelheid. Door middel van een lineaire regressie werd deze relatie telkens gekwantificeerd.

De bekomen waarden voor Manning-n werden voor elke situatie (= combinatie locatie, periode en
waterdiepte) uitgezet ten opzichte van het debiet.

3.2 Empirische benadering – onderzoek op de Grote Caliebeek en Desselse Nete

3.2.1 Studiegebied

Om een realistisch beeld te kunnen vormen van de invloed die de biomassaontwikkeling van
watervegetaties kan hebben op de afvoercapaciteit van waterlopen, werden op de Grote Caliebeek en
de Desselse Nete 2 trajecten geselecteerd met een abundante groei van watervegetaties. De exacte
locatie van de trajecten wordt voorgesteld in Figuren 1.2 en 1.3 (p.30-31) en in Bijlage 1.1. Beide
beken zijn waterlopen van tweede categorie binnen het Netebekken en vallen onder de bevoegdheid
van de dienst Waterbeleid van de provincie Antwerpen. De Grote Caliebeek en de Desselse Nete zijn
typische laaglandbeken met een ondiep ingesneden profiel. De opgemeten breedte van beide beken
bedraagt respectievelijk ongeveer 3,5 m en 3 m en hun totale lengte bedraagt respectievelijk ongeveer
21,5 km en 11 km (VHA 2000).

3.2.2 Biomassabepaling

Voor de biomassaschattingen werd een kwantitatieve methode gebruikt die opgesteld werd door Van
Steen (2000) en Verbessem (2000). Om een beeld te krijgen van de biomassaontwikkeling in het
gehele beektraject werden telkens 30 stalen genomen (methode zie p.31). Voor elk staal werden
waterdiepte en afstand tot de linker- en rechteroever genoteerd. Van elk staal werd per taxon het
volume, versgewicht en drooggewicht (48u bij 75 °C) bepaald. De resultaten werden uitgedrukt in
biomassa en volume per oppervlakte-eenheid. Bemonsteringen gebeurden op 22 en 25 juni, 26 juli en
11 september 2001.

3.2.3 Debiet en waterpeil

Ter plaatse werden aan de stroomopwaartse kant van beide trajecten debietsmetingen verricht met
behulp van STARFLOW ultrasone doppler-debietmeters. Deze toestellen zijn reeds verregaand getest
in kleine waterlopen en geven een vrij goede benadering van het debiet aan de hand van
stroomsnelheids- en waterpeilmetingen (Cornet 1998). De meters werden zodanig afgesteld dat
stroomsnelheid en waterpeil elke 5 minuten werden geregistreerd en de gegevens om de 10 minuten
werden opgeslagen. Aan de stroomafwaartse kant van deze trajecten werden druksondes gemonteerd
welke om de 10 minuten het waterpeil registreerden. De afstand tussen de 2 meettoestellen bedraagt
305 m voor de Grote Caliebeek en 425 m voor de Desselse Nete. Beide toestellen werden maandelijks
uitgelezen door de meetploeg van het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC). Ter controle van de
debietsmetingen met behulp van de STARFLOW werden op verschillende tijdstippen eveneens



ijkingsmetingen uitgevoerd met behulp van een elektromagnetische snelheidsmeter van het type Flo-
Mate Model 2000 (Marsh-McBirney). Hiermee worden op een raai verschillende snelheidsmetingen
verricht op een aantal dieptes. Voor meer details omtrent deze meetmethode en de bijhorende
verwerking van de meetgegevens wordt verwezen naar Cornet(in voorbereiding). Om de gemeten
waterpeilen op elkaar af te stemmen werd tenslotte per traject een waterpassing uitgevoerd. Hierdoor
werd het mogelijk om het exacte verval te bepalen. De toestellen zijn werkzaam vanaf 3 juli 2001.

3.2.4 Analyse

Voor beide locaties werd het verloop van het stroomopwaartse peil en de overeenkomstige debieten
uitgezet in de tijd.  Door een probleem met het STARFLOW-toestel waren de debietsmetingen van de
Desselse Nete echter onbetrouwbaar geworden. Daarom werd geopteerd om aan de hand van een
kwadratische vergelijking, gebaseerd op enkele ijkingsmetingen, de opgemeten debieten van de Grote
Caliebeek te transformeren naar bruikbare waarden voor de Desselse Nete. Beide waterlopen liggen in
hetzelfde stroombekken, niet uitzonderlijk ver uit elkaar en er kan dus aangenomen worden dat beide
beken een gelijkaardig debietsverloop kennen. Voor de bepaling van de kwadratische vergelijking
wordt verwezen naar Bijlage 2.2.
Nadien werden deze gegevens bekeken in relatie tot de biomassaontwikkeling, opgemeten op 3
tijdstippen in juni, juli en september. Deze resultaten werden eveneens vergeleken met deze uit de
laboexperimenten. 

3.3 Empirische benadering - onderzoek op een traject tussen twee regelbare
stuwen (Aa)

3.3.1 Studiegebied

De experimenten zijn uitgevoerd op de Aa, een waterloop van eerste categorie die onder de
bevoegdheid van AMINAL, Afdeling Water van de Vlaamse Gemeenschap valt. Deze waterloop is een
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ijloop van de Kleine Nete (zie Fig. 2.2). Het is een typische laaglandrivier die van nature ondie
gesneden is en een klein verval vertoont (ongeveer 0,010 cm/m voor het traject tussen stuw 3 en 
al 2001). De lengte bedraagt ongeveer 37 km en het stroomgebied beslaat een oppervlakte van 2500

a (Soenen 1997).

ig. 2.2: De situering van het stroomgebied van de Aa in het Netebekken.
et bestudeerde traject is gelegen op de gemeentegrens tussen Poederlee en Vorselaar, namelijk
roomopwaarts van de Aabrug op de baan Poederlee-Herentals. Het is gelegen tussen twee regelbare
uwen (zie Fig. 2.3) wat toelaat om het debiet te regelen. Dit traject wordt bovendien al enkele jaren
iet meer gemaaid zodat er zich een rijke waterplantenvegetatie heeft ontwikkeld. De oevers van de
aterloop zijn met behulp van houten palissades verstevigd. Ter hoogte van de stuwen is de oever



volledig vastgelegd met behulp van klinkers. Het landgebruik rond het traject wordt gedomineerd door
maïsteelt en grasland. Langsheen een deel van deze graslanden is de oever beplant met jonge eiken.
Het traject werd opgesplitst in drie deeltrajecten op basis van de morfologische karakteristieken van de
waterloop en de aanwezige vegetatie (Bal 2001)(zie Fig. 2.3).

3.3.2 Principe van de experimenten

Het traject op de Aa in Poederlee bevindt zich tussen 2 regelbare stuwen. Dit laat toe om ook op het
terrein (beperkt) experimenteel onderzoek uit te voeren om het effect van de biomassaontwikkeling op
de waterafvoer onder verschillende veldomstandigheden te bepalen. Met de opwaartse stuw kan een
bepaalde hoeveelheid water opgespaard worden. Het lozen van deze hoeveelheid water op een bepaald
ogenblik (door het laten zakken van de opwaartse stuw) levert een piekdebiet waarvan de
voortplantingssnelheid doorheen het proeftraject bepaald kan worden. Deze voortplantingssnelheid
wordt onder andere beïnvloed door de aanwezige vegetatie. Het ophouden van het water met de
stroomopwaartse stuw werd uitgevoerd gedurende meerdere intensieve meetcampagnes. Er werden
steeds verschillende debieten gecreëerd door het variëren van de openingstijd en van de inclinatiehoek
van de klep van de stuw. Tijdens deze meetsessies werden doorheen het traject aan het begin en op het
einde van elk deeltraject dieptemetingen uitgevoerd (zie Fig. 2.3) door middel van D-Divers (zie
Bijlage 2.6). Een Diver werd ter hoogte van de limnigraaf stroomafwaarts van stuw 3 geplaatst (zie
limn(PB2) in Fig. 2.3) en telt eveneens als het stroomopwaartse meetpunt van deeltraject a. Tijdens
elke meetsessie was de biomassa van aanwezige macrofyten in elk deeltraject gekend (methode zie
p.31) zodat onder veldomstandigheden experimenteel de relatie tussen biomassa en opstuwing van het
water kan bepaald worden. Het regelen van de waterpeilen in functie van het project gebeurde in nauwe
samenwerking met AMINAL, Afdeling Water.

Meetsessies vonden plaats in september 2000, november 2000 en maart 2001 (Bal 2001) en in april en
augustus 2001.

Fig. 2.3: Overzicht van de opsplitsing van het traject op de Aa in drie deeltrajecten (deeltraject a tussen limn en PB3, deeltraject b
tussen PB4 en PB5, deeltraject c tussen PB6 en PB7). Afstanden tussen de meetpunten voor waterdiepte (PB) en stuw 3 (PB3=
350m, PB4= 550m, PB5= 853m, PB6= 1240m, PB7= 1400m, stuw4= 1430m).
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3.3.3 Verwerking gegevens

3.3.3.1 Biomassabepaling

De resultaten werden zowel voor de totale biomassa als per taxon uitgedrukt in gemiddeld versgewicht
per m².

3.3.3.2 Dieptemetingen

Nadat de gegevens van de divers waren uitgelezen en gecorrigeerd voor de luchtdruk werden ze per
experiment voor elk meetpunt uitgezet in grafiek. Om het probleem van outliers in de grafieken te
voorkomen werd een ‘Friedman super smoothing’ uitgevoerd (Anonymus 1999). Dit houdt in dat er
voor een groep van naburige punten een kleinste kwadraten fit van de y variabele wordt berekend en
dat de y waarden worden vervangen door deze beste fit y-waarden (Anonymus 1999). Om de grafieken
te analyseren werd een software programma geschreven. Als vaste punten in de golf werden de
minimale hoogte vlak voor elk experiment en de maximale hoogte tijdens het experiment bepaald. Het
verschil in waterhoogte tussen de maximale en de minimale hoogte (∆h) is dan representatief voor de
dikte van de golf die passeert (zie Fig. 2.4). Door per experiment het verschil in tijd van de maximale
waterhoogte tussen de verschillende meetpunten te vergelijken, werd de reistijd (t) van de golf
vastgesteld (zie Fig. 2.4). De stroomsnelheid werd berekend door de afstand tussen twee naburige
punten te delen door deze reistijd. De stroomsnelheid geeft een beeld van de weerstand die de vegetatie
biedt aan de afvoer van water. Bovendien werden per experiment voor elk meetpunt de
halfwaardehoogte en halfwaardetijd bepaald. De halfwaardehoogte is de hoogte die gelijk is aan 50 %
van het verschil tussen minimum- en maximumhoogte en de halfwaardetijd is de tijd die nodig is om na
de maximumhoogte terug te vallen tot de halfwaardehoogte (zie Fig. 2.4).

De golven worden dus gekarakteriseerd door hun hoogte, snelheid en halfwaardetijd. Het verloop van
deze parameters over de verschillende meetpunten werd per experiment in grafiek uitgezet.

Fig. 2.4: Aflezing van de reistijd (t), het hoogteverschil (∆h) en de tijd waarop de hoogte is teruggevallen op 50% ( t50) van één
golf overheen de verschillende deeltrajecten.
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3.3.3.3 Modellering

Voor deze drie parameters (golfhoogte, snelheid en halfwaardetijd) werd een afzonderlijk model
opgesteld dat nagaat hoe de parameters variëren als gevolg van bepaalde variabelen. Elk model werd
opgesteld met behulp van de resultaten van september 2000, november 2000 en maart 2001 (Bal 2001).
De variabelen die de golf kunnen beïnvloeden tijdens zijn weg doorheen het traject zijn biomassa,
afgelegde weg en het ingestuwde debiet dat door het traject werd gestuurd. Als maat voor het
ingestuwde debiet werd de initiële hoogte van de golf ter hoogte van meetpunt PB2 gebruikt.

Het afvlakkingsmodel gaat de invloed van biomassa op de maximale hoogte van een golf na. De
inputgegevens voor dit model worden weergegeven in Tabel 2.1.  De opstelling van dit model gebeurde
in R, een programmeertaal die geïmplementeerd wordt in S-plus.

Tab. 2.1: Overzicht van de verschillende variabelen en hun eenheden die ingebracht werden in het afvlakkingsmodel.

Variabele Ingevoerde gegevens eenheid
X1:
Afgelegde weg

Afstand van stuw 3 tot het desbetreffende
meetpunt

km

X2:
Geaccumuleerde
biomassa

De hoeveelheid biomassa tussen stuw 3 en
desbetreffende meetpunt

ton
biomassa 

X3:
Debiet

Hoogte van de golf ter hoogte van
meetpunt PB2

m 

Y:
Hoogte golven

Hoogte van de golf ter hoogte van de
meetpunten

cm

Om na te gaan of er interacties optreden tussen de variabelen werden hun onderlinge producten
eveneens in het model ingebracht. Dit werd gedaan voor de verschillende mogelijke combinaties tussen
de variabelen. De afweging van welke combinatie nu het best de waargenomen variatie in waterhoogte
verklaart, werd gedaan aan de hand van Akaike’s Informatie Criterium (R Core Team 2001 +
internetadres 2). Dit criterium combineert de fit en de eenvoud van het model. Hoe lager deze waarde
hoe beter het model de waargenomen variatie verklaart.

AIC = 2logL + k*edf   

 L = likelihood
edf = aantal equivalente vrijheidsgraden (of aantal parameters)
k = constante

Het model mag dus niet te ingewikkeld worden want dan stijgt het aantal parameters en ook de AIC
waarde. Zo kan er dan een vergelijking worden opgesteld die het beste de trend van de Y-waarden
weergeeft.
De vergelijking die de variatie van Y beschrijft is van de vorm:

Y~ X1 + X2 + X3

met X1 = afgelegde weg
     X2 = geaccumuleerde biomassa
     X3 = hoogte golf aan limnigraaf (=maat voor ingestuwd
debiet)
      Y = hoogte van de golven aan de meetpunten

De schatting van de coëfficiënten van de verschillende componenten gebeurde door middel van een
regressie.

Voor de overige twee parameters (snelheid en halfwaardetijd) werd op gelijkaardige wijze een model
opgesteld. De inputgegevens van deze modellen worden weergegeven in Tabellen 2.2 en 2.3.



Tab. 2.2: Overzicht van de verschillende variabelen en hun eenheden die ingebracht worden in het snelheidsmodel.

Variabele Ingevoerde gegevens eenheid
X1:
Afgelegde weg

Afstand van stuw 3 tot het desbetreffende
meetpunt

km

X2:
Geaccumuleerde
biomassa

De hoeveelheid biomassa tussen stuw 3 en
desbetreffende meetpunt

ton
biomassa 

X3:
Debiet

Hoogte van de golf ter hoogte van meetpunt
PB2

m 

Y:
Snelheid

Snelheid waarmee de golf het stuk tussen de
meetpunten heeft afgelegd

m/s

Tab. 2.3: Overzicht van de verschillende variabelen en hun eenheden die ingebracht worden in het halfwaardetijd model.

Variabele ingevoerde gegevens eenheid
X1:
Afgelegde weg

Afstand van stuw 3 tot het desbetreffende
meetpunt

km

X2:
Biomassa per
deeltraject

Hoeveelheid biomassa tussen de
verschillende meetpunten

ton
biomassa

X3:
Type golf

Tijd tussen maximum en H50 (halfwaardetijd
limnigraaf)

s

Y:
Halfwaardetijd

Tijd tussen maximum en H50 van de
meetpunten

s

3.3.3.4 Validatie

Op basis van de resultaten van de experimenten in april en augustus 2001 werd nagegaan in hoeverre
de opgestelde modellen de werkelijkheid benaderen.

4 Resultaten

4.1 Experimentele benadering - laboratoriumonderzoek

4.1.1 Biomassabepaling

Figuur 2.5 en Tabel 2.4 geven een overzicht van de seizoensgebonden verandering in biomassa en
soortensamenstelling van de, in het glazen kanaal, gebruikte vegetatie. Op de grafiek valt onmiddellijk
op dat de soortensamenstelling van beide locaties beduidend verschilt. De vegetatie van de Grote
Caliebeek bestond voornamelijk uit Kleine egelskop (Sparganium emersum) en in mindere mate uit
Drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans). Deze van de Desselse Nete was voornamelijk
gekenmerkt door Drijvend fonteinkruid, Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) en in mindere mate door
Kleine egelskop. De vegetatie in de Desselse Nete nam duidelijk toe in biomassa over de gehele
periode. In de Grote Caliebeek was dit echter niet zo duidelijk want in juli was er een kleine afname
terwijl de biomassa in augustus terug toenam.



Fig. 2.5: Resultaten van de biomassabepaling van de waterplanten, gebruikt voor de experimenten in het glazen kanaal,
uitgedrukt in versgewicht (g/m²). De vegetatie was afkomstig van de Grote Caliebeek (GCB) en de Desselse Nete
(DN)(sagitsag= Pijlkruid, potamspe= smalbladige fonteinkruiden, potamnat= Drijvend fonteinkruid, spargeme= Kleine egelskop,
callispe= sterrenkroos).

Tab. 2.4: Overzicht van de in het glazen kanaal gebruikte biomassa’s.

Locatie – periode GCB-
juni

GCB-
juli

GCB-
augustus

DN-
juni

DN-
juli

DN-
augustus

Totale vers-
gewichten (g/m²)

4431 3634 6999 1709 3753 9037

4.1.2 Relatie verval/stroomsnelheid

De resultaten van de experimenten in het glazen kanaal zijn weergegeven in Figuren 2.6 tot 2.9. Daarin
is per klepstand voor elke situatie (= combinatie locatie en tijdstip) het verval uitgezet in functie van de
stroomsnelheid. Ter referentie werden ook telkens de resultaten van de vegetatieloze situatie in de
grafiek opgenomen. Voor de verschillende situaties werd telkens een regressierechte berekend
doorheen de puntenwolken. Hierbij werd uitgegaan van de veronderstelling dat het verband tussen de
stroomsnelheid en het verval lineair was bij de gebruikte snelheden/debieten.

Op basis van de grafieken van de Desselse Nete (Figuren 2.6 en 2.7) kan het volgende gesteld worden:

 het verband tussen verval en stroomsnelheid is recht evenredig;
 bij eenzelfde stroomsnelheid en biomassa heerst bij lagere waterpeilen een groter absoluut verval

dan bij hogere waterpeilen;
 als de biomassa toeneemt, neemt het verval sneller toe met toenemende snelheid;
 als het waterpeil stijgt, neemt het verval trager toe met toenemende snelheid.
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Fig. 2.6: Verloop van het verval in functie van de stroomsnelheid in een glazen kanaal voor de vegetatie (g/m²) van de Desselse
Nete (Retie) bij laag waterpeil. Drie verschillende tijdstippen, gerefereerd ten opzichte van een vegetatieloze situatie.

Fig. 2.7: Verloop van het verval in functie van de stroomsnelheid in een glazen kanaal voor de vegetatie (g/m²) van de Desselse
Nete (Retie) bij hoog waterpeil. Drie verschillende tijdstippen, gerefereerd ten opzichte van een vegetatieloze situatie.

Uit de grafieken van de Grote Caliebeek (Figuren 2.8 en 2.9) blijkt echter dat het niet allemaal zo
eenduidig is. De derde stelling gaat namelijk niet op voor de maanden juni en juli (respectievelijk 4431
en 3634 g/m² biomassa). Hoewel de gebruikte vegetatie van de maand juli een lagere biomassa had dan
deze van de maand juni, is er toch een snellere toename in verval te zien bij toenemende snelheid voor
juli dan voor juni.
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Fig. 2.8: Verloop van het verval in functie van de stroomsnelheid in een glazen kanaal voor de vegetatie (g/m²) van de Grote
Caliebeek (Tielen) bij laag waterpeil. Drie verschillende tijdstippen, gerefereerd ten opzichte van een vegetatieloze situatie.

Fig. 2.9: Verloop van het verval in functie van de stroomsnelheid in een glazen kanaal
voor de vegetatie(g/m²) van de Grote Caliebeek (Tielen) bij hoog waterpeil. Drie
verschillende tijdstippen, gerefereerd ten opzichte van een vegetatieloze situatie.

Ook het effect van de waterdiepte, zoals geformuleerd in de vierde stelling, geldt niet meer eenduidig.
Zo is de toename in verval bij stijgende stroomsnelheid voor de maand juni groter in de diepe situatie
(hellingsgraad= 0,2659) dan in de ondiepe situatie (hellingsgraad= 0,1662). 

4.1.3 Relatie Manning-n/debiet

Een alternatieve manier om het effect van de watervegetatie op de waterafvoer te bekijken is het
verloop van ruwheidscoëfficiënt (Manning-n) uit te zetten in functie van het debiet. Deze wijze van
voorstelling wordt meestal gebruikt in de wetenschappelijke literatuur en maakt dus vergelijking met
gelijkaardig onderzoek mogelijk. De resultaten zijn weergegeven in Figuren 2.10 tot 2.13.

Op basis van de grafieken van de Desselse Nete (Figuren 2.10 en 2.11) kan het volgende gesteld
worden :
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 het verband tussen Manning-n en debiet is omgekeerd;
 bij eenzelfde debiet en biomassa stellen we bij lagere waterpeilen een grotere Manning-n waarde

vast dan bij hogere waterpeilen;
 als de biomassa toeneemt, neemt de Manning-n waarde toe( bij een onveranderd debiet);
 de toename in ruwheidscoëfficiënt is veel sterker voor lage debieten.

Fig. 2.10: Verloop van de Manning-n in functie van het debiet in een glazen kanaal voor de vegetatie van de Desselse Nete
(Retie) bij laag waterpeil. Drie verschillende tijdstippen, gerefereerd ten opzichte van een vegetatieloze situatie.

Fig. 2.11: Verloop van de Manning-n in functie van het debiet in een glazen kanaal voor de vegetatie van de Desselse Nete
(Retie) bij hoog waterpeil. Drie verschillende tijdstippen, gerefereerd ten opzichte van een vegetatieloze situatie.

Wederom blijkt uit de grafieken van de Grote Caliebeek (Figuren 2.12 en 2.13) dat deze stellingen niet
altijd opgaan. Alhoewel de biomassa van de gebruikte vegetatie voor de maand juli lager is dan die
voor de maand juni, blijkt de Manning-n waarde even groot en in sommige situaties zelfs groter te zijn.
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Fig. 2.12: Verloop van de Manning-n in functie van het debiet in een glazen kanaal voor de vegetatie van de Grote Caliebeek
(Tielen) bij laag waterpeil. Drie verschillende tijdstippen, gerefereerd ten opzichte van een vegetatieloze situatie.

Fig. 2.13: Verloop van de Manning-n in functie van het debiet in een glazen kanaal voor de vegetatie van de Grote Caliebeek
(Tielen) bij hoog waterpeil. Drie verschillende tijdstippen, gerefereerd ten opzichte van een vegetatieloze situatie.
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4.2 Empirische benadering - onderzoek op de Grote Caliebeek en Desselse Nete

4.2.1 Biomassabepaling

Zowel in de Desselse Nete als in de Grote Caliebeek maakte Drijvend fonteinkruid het belangrijkste
aandeel uit van de vegetatie (zie Fig. 2.14). In de Grote Caliebeek waren in juni en juli ook nog
smalbladige fonteinkruiden (Potamogeton spp.) aanwezig maar deze verdwenen in september. Kleine
egelskop was hier altijd in beperkte hoeveelheid aanwezig. De Desselse Nete was soortenrijker dan de
Grote Caliebeek. In juli en september kwamen in de Desselse Nete door periodiek hoge waterpeilen
(Fig. 2.15 en 2.17) ook terrestrische taxa en moerassoorten in het water voor. Deze werden
meegenomen in de verwerking omdat ze een effect kunnen hebben op de weerstand. Grassen en Grote
brandnetel (Urtica dioica) enerzijds en Moeras-vergeet-me-nietje (Myosotis palustris) en witte kers
(Nasturtium sp.) anderzijds worden samengenomen omdat verwacht wordt dat ze een gelijkaardig
effect hebben op de opstuwing. In de Desselse Nete was steeds redelijk veel Kleine egelskop aanwezig.
Pijlkruid was ook hier steeds aanwezig maar vooral in juni. Waterranonkel (Ranunculus spp.) werd nog
aangetroffen in juni en juli maar niet meer in september. Sterrenkroos (Callitriche spp.) was pas vanaf
juli significant aanwezig. In de Desselse Nete werd ook nog een beetje Grof hoornblad (Ceratophyllum
demersum) en Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum) aangetroffen in september. In de Grote
Caliebeek werd Groot blaasjeskruid (Utricularia vulgaris) waargenomen in juli.
 

Fig. 2.14: Het gemiddelde versgewicht per taxon in de Desselse Nete en Grote Caliebeek van juli tot september 2001 (gras=
grassen, urticdio= Grote brandnetel, spargeme= Kleine egelskop, sagitsag= Pijlkruid, ranunspe= waterranonkel, potamspe=
smalbladige fonteinkruiden, potamnat= Drijvend fonteinkruid, myosopal= Moeras-vergeet-me-nietje, nastuspe= witte kers,
callispe= sterrenkroos, 6= juni, 7= juli, 9=september, DN= Desselse Nete, GCB= Grote Caliebeek). 

Tabel 2.5 geeft een overzicht van de in Figuur 2.14 afgebeelde biomassaontwikkeling voor beide
waterlopen. In de Desselse Nete nam de  biomassa toe van juni tot september, terwijl de biomassa in de
Grote Caliebeek daalt in de maand juli, om terug toe te nemen in september.
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Tab. 2.5: Overzicht van het gemiddelde versgewicht in de Desselse Nete en Grote Caliebeek in de periode juni-september 2001.

Traject-periode Totaal versgewicht (g/m²)

DN-juni 1263,11
DN-juli 3158,52
DN-september 13569,63
GCB-juni 7555,26
GCB-juli 1719,56
GCB-september 2555,85

4.2.2 Relatie stroomopwaarts waterpeil/debiet

Wanneer het verloop van het debiet in de Desselse Nete (zie Fig. 2.15) wordt bekeken voor de periode
van begin juli tot half september, blijkt dat deze tamelijk stabiel blijft. Het stroomopwaartse waterpeil,
uitgedrukt in m waterkolom, volgt de schommelingen in het debiet, maar neemt geleidelijk aan toe in
de loop van de tijd.

Fig. 2.15: Verloop van het debiet en het stroomopwaartse waterpeil voor de periode van begin juli tot half september 2001 van de
Desselse Nete (uurgemiddelden). De discontinuïteiten in de grafieklijnen van debiet en waterpeil zijn het gevolg van periodieke
problemen met de meettoestellen. De aldus foutief gemeten waarden werden vervangen door nulwaarden.

Het stroomopwaartse waterpeil bij een bepaald debiet verandert dus in de tijd. Dit is eveneens te
merken in Figuur 2.16 waarin onmiddellijk opvalt dat voor eenzelfde debiet het stroomopwaartse
waterpeil stijgt in de loop van de tijd, hetgeen wijst op een toename van de opstuwing.
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Fig.2.16: Verband tussen het debiet en het waterpeil stroomopwaarts (uurgemiddelden) voor de periode begin juli tot half
september 2001, voor de Desselse Nete.

Ook het debiet van de Grote Caliebeek blijft tamelijk stabiel gedurende deze periode. Het
stroomopwaartse waterpeil volgt de schommelingen in het debiet, maar begint af te nemen rond begin
augustus. Vanaf september begint het echter terug te stijgen (zie Fig. 2.17).

Fig. 2.17: Verloop van het debiet en het waterpeil stroomopwaarts voor de periode begin juli tot half september 2001, voor de
Grote Caliebeek (uurgemiddelden). De discontinuïteiten in de grafieklijnen van debiet en waterpeil zijn het gevolg van
periodieke problemen met de meettoestellen. De aldus foutief gemeten waarden werden vervangen door nulwaarden.

Dit is eveneens te merken wanneer het stroomopwaartse waterpeil wordt uitgezet in functie van het
debiet (zie Fig. 2.18). Daarop valt de afname  van het stroomopwaartse waterpeil gedurende de maand
augustus duidelijk te zien. Bij vergelijkbare debieten blijkt dat het peil in september terug hoger ligt in
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vergelijking met dat van augustus en ongeveer hetzelfde niveau bereikt (soms iets hoger) als dat in de
maand juli.

Fig. 2.18: Verband tussen het debiet en het waterpeil stroomopwaarts (uurgemiddelden) voor de periode begin juli tot half
september 2001, voor de Grote Caliebeek.

4.3 Empirische benadering - onderzoek op een traject tussen twee regelbare
stuwen (Aa)

4.3.1 Biomassabepaling

Figuur 2.19 geeft een overzicht van het gemiddelde versgewicht in de verschillende deeltrajecten per
periode (in maart 2001 werd verondersteld dat de biomassa in alle deeltrajecten gelijk was aan nul).
Deeltraject a bestond vooral uit smalbladige fonteinkruiden en Kleine egelskop in augustus en
september. In augustus werd er ook nog wat Pijlkruid aangetroffen. In november nam de hoeveelheid
Kleine egelskop af, maar sterrenkroos en waterpest namen sterk toe. Deeltraject b bestond in april
enkel uit Drijvend fonteinkruid, maar deze soort werd in augustus 2001 nauwelijks waargenomen
tijdens de biomassabepaling. In augustus werden wel sterrenkroos, hoornblad, waterpest, smalbladige
fonteinkruiden en gele kers (Rorippa  spp.) aangetroffen. In september 2000 werd weer wel heel veel
Drijvend fonteinkruid bemonsterd en ook veel Kleine egelskop, waterpest, gele kers en sterrenkroos.
Dit deeltraject werd in november 2000 niet bemonsterd. In deeltraject c werden vooral smalbladige
fonteinkruiden, waterpest en Kleine egelskop aangetroffen in augustus 2001. In september 2000 was er
veel minder Kleine egelskop aanwezig en ook iets minder waterpest. In november werden vooral
sterrenkroos, waterpest en smalbladige fonteinkruiden aangetroffen. In augustus werd ook in deeltraject
a en b nog een beetje Gekroesd fonteinkruid (Potamogeton crispus)aangetroffen.
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Fig. 2.19: Het gemiddelde versgewicht per taxon in de Aa per deeltraject in september en november 2000 en in april en augustus
2001 (spargeme= Kleine egelskop, sagitsag= Pijlkruid, roripspe= gele kers, potamspe= smalbladige fonteinkruiden, potamnat=
Drijvend fonteinkruid, elodespe= waterpest, ceratspe= hoornblad, callispe= sterrenkroos, 4= april, 8= augustus, 9= september,
11= november). Voor de herkomst van de gegevens (zie Tab. 2.6).

Tab. 2.6: Overzicht van het gemiddelde versgewicht in de deeltrajecten in de Aa in de periode september 2000 tot augustus 2001.

Deeltraject-periode Herkomst gegevens Totaal versgewicht (g/m²)
Aaa – april 2001 VLINA 0013 20,59
Aaa – augustus 2001 VLINA 0013 3318,67
Aab – april 2001 VLINA 0013 178,07
Aab – augustus 2001 VLINA 0013 1334,96
Aac – april 2001 VLINA 0013 9,78
Aac – augustus 2001 VLINA 0013 1928
Aaa – september 2000 Bal (2001) 2103,56
Aaa – november 2000 Bal (2001) 4528,13
Aab – september 2000 Bal (2001) 6244,3
Aac – september 2000 Bal (2001) 1416,89
Aac – november 2000 Bal (2001) 4097,27

4.3.2 Dieptemetingen

Uit het opvolgen van de afzonderlijke golven doorheen de tijd blijkt dat er een gradiënt is van de
volgende parameters overheen de meetpunten:

 De hoogte van de golven;
 De tijd van de golven om het volgende meetpunt te bereiken, dus de snelheid van de golven;
 De tijd nodig opdat de golfhoogte op een bepaald punt terug tot de helft van haar maximum

waarde gereduceerd is.

Deze gradiënt is aanwezig in alle experimenten. De hoogte van de golf doorheen het traject neemt af
met de afgelegde weg. Deze afname in hoogte is een algemene trend voor alle experimenten en
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perioden. De snelheid van de golven wijzigt ook bij het doorlopen van het traject. De tijd die nodig is
om terug te komen tot 50 % van de maximale hoogte stijgt eveneens met de afgelegde weg. Deze drie
parameters zullen eerst afzonderlijk worden besproken vooraleer ze in een model worden ingebracht
om de invloed van biomassa op deze parameters na te gaan.

4.3.2.1 De hoogte van de golven

Bijlage 2.7 geeft voor alle experimenten de hoogte van de golven voor alle meetpunten. Er blijkt een
negatieve relatie te bestaan tussen de golfhoogte en de afgelegde weg en deze wordt versterkt door de
aanwezigheid van waterplanten (zie Fig. 2.20 tot en met Fig. 2.24). Als er veel waterplanten aanwezig
waren (september 2000, november 2000 en augustus 2001), werd de hoogte van de golf bijna volledig
afgevlakt op het einde van het traject (de golfhoogte was steeds minder dan 5 cm). Als er weinig of
geen waterplanten aanwezig waren (maart en april 2001), werd de golfhoogte in veel mindere mate
afgevlakt (zie Fig. 2.22 en 2.23). Hogere golven blijken bovendien sneller aan hoogte te verliezen dan
kleinere golven.

Fig. 2.20: De afname van de golfhoogte doorheen het traject voor de experimenten op de Aa in  september 2000. Elk symbool
stelt een experiment voor. 
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Fig. 2.21: De afname van de golfhoogte doorheen het traject voor de experimenten op de Aa in  november 2000. Elk symbool
stelt een experiment voor.

Fig. 2.22: De afname van de golfhoogte doorheen het traject voor de experimenten op de Aa in maart 2001. Elk symbool stelt een
experiment voor.
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Fig. 2.23: De afname van de golfhoogte doorheen het traject voor de experimenten op de Aa in april 2001. Elk symbool stelt een
experiment voor.

Fig. 2.24: De afname van de golfhoogte doorheen het traject voor de experimenten op de Aa in augustus 2001. Elk symbool stelt
een experiment voor.

4.3.2.2 De snelheid van de golven

Bijlage 2.8 geeft voor alle experimenten de tijd die nodig was om de watergolf ter hoogte van een
meetpunt te laten passeren. Op basis van deze tabel werd de snelheid van de golf binnen deeltraject a
en b berekend voor elk experiment (zie Fig. 2.25 tot 2.27). Voor deeltraject c werd dit niet berekend
omdat de golf vaak  sneller bij meetpunt 7 was dan bij meetpunt 6 en dit zou resulteren in een
negatieve snelheid. Waarschijnlijk werden de watergolven na een dergelijk grote afgelegde weg sterk
beïnvloed door veel andere factoren zodat in dit deeltraject geen duidelijke resultaten te bekomen zijn.
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Voor de berekening van de snelheid van deeltraject b werd voor de experimenten van september en
november 2000 en maart 2001 meetpunt 3 als beginpunt gebruikt omdat er ter hoogte van meetpunt 4
geen metingen werden uitgevoerd. De snelheid van de watergolven was vooral in de perioden met veel
waterplanten (september, november en augustus) opvallend lager in deeltraject b dan in deeltraject a.
Indien er weinig of geen waterplanten aanwezig waren (maart en april 2001) was de snelheid in
deeltraject b niet opvallend lager dan in a.

Fig. 2.25: De snelheid van de gecreëerde watergolven tussen het begin- en eindpunt van deeltraject a en b tijdens de
experimenten op de Aa in september 2000 (links) en november 2000 (rechts). Elk symbool stelt een experiment voor.

Fig. 2.26: De snelheid van de gecreëerde watergolven tussen het begin- en eindpunt van deeltraject a en b tijdens de
experimenten op de Aa in maart 2001 (links) en april 2001 (rechts). Elk symbool stelt een experiment voor.
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Fig. 2.27: De snelheid van de gecreëerde watergolven tussen het begin- en eindpunt van deeltraject a en b tijdens de
experimenten op de Aa in augustus 2001. Elk symbool stelt een experiment voor.

4.3.2.3 Halfwaardetijd

Bijlage 2.9 geeft voor alle experimenten de tijd die nodig is opdat de golfhoogte in een bepaald punt
terug tot de helft van de maximale waarde gereduceerd is. Voor de meeste experimenten was er tot en
met meetpunt 5 een stijging van de halfwaardetijd waarneembaar (zie Fig. 2.28 tot en met Fig. 2.31)
met de afgelegde weg. Voor meetpunten 6 en 7 was deze trend niet erg duidelijk. Waarschijnlijk is dit
te wijten aan het feit dat de hoogte van de golven meestal niet groter was dan 5 cm en het ook geen erg
duidelijke golven waren op het einde van het traject (minimale stijging van waterhoogte, gespreid over
een langere tijdsperiode). Ook het verschil tussen de halfwaardetijd in situaties met veel waterplanten
ten opzichte van perioden met weinig of geen waterplanten was niet erg duidelijk.

Fig. 2.28: De tijd die nodig is om terug te vallen tot een hoogteverschil van 50 % tijdens de experimenten op de Aa in september
2000. Elk symbool stelt een experiment voor.
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Fig. 2.29: De tijd die nodig is om terug te vallen tot een hoogteverschil van 50 % tijdens de experimenten op de Aa in november
2000. Elk symbool stelt een experiment voor.

Fig. 2.30: De tijd die nodig is om terug te vallen tot een hoogteverschil van 50 % tijdens de experimenten op de Aa in maart
2001. Elk symbool stelt een experiment voor.

Fig. 2.31: De tijd die nodig is om terug te vallen tot een hoogteverschil van 50 % tijdens de experimenten op de Aa in april 2001.
Elk symbool stelt een experiment voor.
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Fig. 2.32: De tijd die nodig is om terug te vallen tot een hoogteverschil van 50 % tijdens de experimenten op de Aa in augustus
2001. Elk symbool stelt een experiment voor.

4.3.3 Modellering van de gegevens

4.3.3.1 Opstellen van een afvlakkingsmodel

Om de invloed van biomassa, debiet en lengte van het traject op de afvlakking van waterhoogte na te
gaan werd een model opgesteld. Uit dit model kunnen de parameters geschat worden die toelaten om
binnen de limieten van de ingebrachte gegevens voorspellingen te maken. In dit model werden niet alle
parameters opgenomen die een invloed zouden kunnen uitoefenen op het waterpeil. 

Aan de hand van Akaike’s Informatie Criterium (AIC) werd er nagegaan welke X-componenten
bijdragen tot een goede verklaring van de waargenomen Y-waarden. In Tabel 2.7 worden de AIC-
waarden weergegeven.

Tab. 2.7: Samenvatting van de AIC-waarden van de verschillende vergelijkingen die de variatie kunnen verklaren met X1 =
afgelegde weg , X2 = geaccumuleerde biomassa , X3 = hoogte golf t.h.v. limnigraaf, Y = hoogte golven.

Combinatie X-
componenten

Aantal
parameters

AIC-
waarde

Besluit

X1 2 497,72
X2 2 317,17
X3 2 529,65

Van de drie afzonderlijke
componenten verklaart X2 het beste
de waargenomen variatie

X1+X2 3 304,71
X1+X3 3 499,04
X2+X3 3 315,87

X1+X2 verklaart nog iets meer van de
waargenomen variatie (lagere AIC-
waarde)

X1+X2*X3 5 307,39
X2+X1*X3 5 303,32
X3+X1*X2 5 307,34

X2+X1*X3 geeft nog een betere
verklaring

De vergelijking die overeenkomt met de combinatie X2+X1*X3 is van de
vorm 
                   Y~X1+X2+X3+X1.X3

Een kleine AIC-waarde staat immers garant voor een goede modelfit en de eenvoud van het model.
Eenvoudige modellen worden verkozen boven gecompliceerde modellen.

Aan de hand van de waargenomen Y-waarde kan er nu een schatting gemaakt worden van de
coëfficienten van de verschillende componenten (zie Tab. 2.8).
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Tab. 2.8: Schatting van de verschillende X-parameters met hun standaardfout en de significantie van deze schattingen (***
0,001, ** 0,01, * 0,05, . 0,1).

Schatting Standaard
fout

t-waarde Pr(> |t|) Sign.

Intercept 18,2011 2,9765 6,115 1,27 e-07 ***
X1 -12,7852 4,1182 -3,105 0,00308 **
X3 -42,7381 19,0445 -2,224 0,02911 *
X2 -1,7975 0,3816 -4,710 1,88 e-05 ***
X1*X3 53,2196 27,1225 1,962 0,05510 .

Dus de vergelijking van het model wordt dan :
 
Yi = α + β1X1,i + β2X2,i + β3X3,i + β1,3X1,i*X3,I
Met α =  18,2011

β1 = -12,7852
β2 =  -1,7975
β3 = -42,7381
β1,3 =  53,2196

Bespreking coëfficiënten

α = 18,2011
Indien alle X-componenten nul zijn zou Yi = 18,2 cm. Dit houdt echter in dat men voorspellingen gaat
doen buiten het gebied van het model. De benedengrens van het model wordt onder andere bepaald
door het kleinste ingestuwde debiet (hoogte golf ter hoogte van meetpunt PB2), namelijk 3,37 cm. De
grenzen waarbinnen het model werkt voor de drie X-componenten zijn weergegeven in Tab. 2.9.

Tab. 2.9 : grenzen waarbinnen het afvlakkingsmodel werkt.

Ondergrens Bovengrens
X1 = afgelegde weg (in km) 0 1,20
X2 = biomassa (in ton/m water) 0 3,82
X3 = hoogte golf t.h.v. meetpunt PB2 (in m) 0,0337 0,2535
Y = hoogte golven (in cm) 0,20 17,69

β1 = -12,7852 
Dit houdt in dat er per kilometer traject dat doorlopen wordt een afvlakking van de golf optreedt die
12,79 cm bedraagt. Dit is wel in de veronderstelling dat X2  nul is en X3 constant blijft. Als X3 nul is,
met andere woorden als er een constant debiet is, zal de golf al 12,79 cm afgevlakt zijn ten gevolge van
de afgelegde weg.

β2  = -1,7975 
Indien een golf van 1 meter breed 1 ton biomassa passeert zal er een afvlakking van 1,80 cm zijn
opgetreden (zie Fig. 2.33). Dus afhankelijk van de densiteit van de biomassa zal een golf sneller
afvlakken of niet. 
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Fig. 2.33: Effect van biomassa op de uitdoving van een golf. Hoe meer biomassa er gepasseerd wordt, hoe sterker de watergolven
zullen afvlakken.

     
β3  = -42,7381
Deze coëfficiënt houdt rekening met het type golf dat in het traject werd ingebracht. Indien er
achtereenvolgens twee golven worden ingebracht die een verschil in hoogte vertonen van 1 cm zal de
hogere golf 0,43 cm meer afvlakken dan de kleinere golf. Dit effect is onafhankelijk van de afgelegde
weg en de hoeveelheid biomassa die onderweg is tegengekomen. Dit alles is wel in de veronderstelling
dat er geen interactieterm aanwezig is tussen  X1 en X3. Deze sterkere daling van hogere golven heeft
vermoedelijk te maken met de diepte van de waterloop.

β1,3 =  53,2196
Daar de coëfficiënt van de interactieterm positief is zal naargelang de golf hoger is en verder in het
traject is gemigreerd de afvlakking minder groot zijn. 

4.3.3.2 Opstellen van een snelheidsmodel

Hetzelfde kan nu gedaan worden voor de snelheid doorheen het traject. Door na te gaan hoe de
componenten bijdragen tot de verklaring van de waargenomen snelheden kan er een vergelijking
worden opgesteld voor de snelheid van de watergolven.

Tab. 2.10: Samenvatting van de AIC-waarden van de verschillende vergelijkingen die de variatie kunnen verklaren van het
snelheidsmodel.

Combinatie X-
componenten

Aantal parameters AIC-waarde

X1 2 208,67
X2 2 187,90
X3 2 296,75
X1+X2 3 118,10
X1+X3 3 205,72
X2+X3 3 184,13
X1*X2 4 117,42
X1*X3 4 207,67
X2*X3 4 180,22
X1+X2+X3 4 117,31
X1*X2*X3 8 102,85

De vergelijking die de snelheid het best weergeeft heeft de volgende vorm:

Y~X1+X2+X3+X1.X2+X1.X3+X2.X3+X1.X2.X3
  
De schattingen van de coëfficiënten worden weergegeven in Tabel 2.11.

Tab. 2.11: Schatting van de verschillende X-parameters met hun standaardfout en de significantie van deze schattingen (***
0.001, ** 0.01, * 0.05, . 0.1).

schatting Standaard
fout

t-waarde Pr(> |t|) Sign.

intercept 2,5405 1,2379 2,052 0,0456 *
X1 0,8115 1,6608 0,489 0,6273
X2 2,3242 0,6646 3,497 0,0010 **
X3 16,4926 7,5941 2,172 0,0348 *
X1*X2 -3,1931 0,8005 -3,989 0,000226 ***
X1*X3 -24,2170 10,9948 -2,203 0,0324 *
X2*X3 -15,3165 4,1839 -3,661 0,000625 ***



X1*X2*X3 18,4519 4,7924 3,850 0,000349 ***

De afgelegde weg blijkt geen invloed uit te oefenen op de snelheid van het traject. Dus indien er geen
biomassa aanwezig is in de waterloop zal er geen significant verschil in snelheid optreden tussen begin
en einde van het traject. De vergelijking van het model is:

Yi = α + β2X2,i + β3X3,i + β1,2X1,i*X2,I + β1,3X1,i*X3,i + β2,3X2,i*X3,i
+β1,2,3X1,i*X2,i*X3,i

Bespreking coëfficiënten

β2  = 2,3242
Als de afgelegde afstand nul is en het type golf constant is zal de stroomsnelheid na het doorlopen van
1 ton biomassa per meter watergolf zijn toegenomen met 2,32 m/s. Dit is enkel het geval indien er geen
interactietermen aanwezig zijn. Het feit dat de stroomsnelheid toeneemt ondanks de weerstand die
biomassa biedt is het gevolg van het niet opnemen van waterhoogte in het model van stroomsnelheid.
Planten worden nu als volume innemende eenheden gezien. Omdat de waterhoogte niet in het model zit
zal deze als constant aanzien worden. Hierdoor wordt het water door een kleinere ruimte gedwongen
waardoor de snelheid wel moet stijgen. Deze term heeft eerder een theoretische waarde aangezien er
altijd een zekere afstand moet gepasseerd zijn vooraleer er biomassa wordt tegengekomen.

β3  = 16,4926 
Een golf die 1 cm hoger is zal de snelheid doen verhogen met 0,16 m/s. Dit is weer in de
veronderstelling dat biomassa en afstand nul zijn.

β1,2 = -3,1931
Naarmate een golf verder in het traject migreert en meer biomassa tegenkomt zal de snelheid afnemen
met de factor –3,19. Deze term compenseert de tegenstrijdigheid van β2X2,i.

β1,3 = -24,2170
De interactieterm tussen afgelegde weg en type golf maakt dat een golf die 1 cm groter en 1 km ver is
0,24 m/s  zal vertraagd zijn in vergelijking met de 1 cm kleinere golf.

β2,3 = -15,3165
Wanneer twee golven die één centimeter van elkaar verschillen door een traject worden gestuurd met
totale biomassa van 1 ton/m zal de golf 0,15 m/s vertraagd zijn. 

β1,2,3 = 18,4519
Tussen de verschillende X-componenten blijkt er tevens een significante interactieterm aanwezig te
zijn. Wanneer men twee golven vergelijkt die 1 cm in hoogte van elkaar verschillen en een afstand
hebben afgelegd van 1 km en een biomassa hebben doorlopen van 1 ton/m zal de snelheid van de
grotere golf  0,185 m/s hoger zijn.

De grenzen waarbinnen het model werkt zijn weergegeven in onderstaande Tabel.

Tab. 2.12: Grenzen waarbinnen het snelheidsmodel werkt.

Ondergrens Bovengrens
X1 = afgelegde weg (in km) 0 1,195
X2 = biomassa (in ton/m water) 0 3,82
X3 = hoogte golf t.h.v. limnigraaf (in m) 0,0337 0,2535
Y = snelheid (in m/s) 0,45 4,88

Het feit dat coëfficiënt β2  positief is mag tegenstrijdig lijken met de algemene kennis over de
weerstand van planten, maar dit wordt gecompenseerd door de negatieve coëfficiënt van β2.



4.3.3.3 Opstellen van halfwaardetijd model

Voor het opstellen van een vergelijking voor de halfwaardetijd werd als inputparameter voor X2 de
biomassa die effectief aanwezig is tussen de punten gebruikt.

Tab. 2.13: Samenvatting van de AIC-waarden van de verschillende vergelijkingen die de variatie kunnen verklaren van het
halfwaardetijd model.

Combinatie X-componenten Aantal parameters AIC-waarde
X1 2 988,10
X2 2 859,39
X3 2 868,64
X1+X2 3 852,93
X1+X3 3 863,35
X2+X3 3 779,89
X1+X2+X3 4 773,84

Door vergelijken van de criteriawaarden kan de volgende vergelijking worden opgesteld:

Yi = α + β1X1,i + β2X2,i + β3X3,I

De coëfficiënten van de vergelijking zijn weergegeven in Tabel 2.14.

Tab. 2.14: Schatting van de verschillende X-parameters met hun standaardfout en de significantie van deze schattingen (***
0,001, ** 0,01, * 0,05, . 0,1).

schatting Standaard
fout

t-waarde Pr(> | t
|  )

Significantie

Intercept 144,8703 84,8935 1,706 0,09327 .
X1 134,4872 47,4152 2,836 0,00627 **
X2 11,589 7,4472 1,556 0,12511
X3 -0,3561 0,4065 -0,876 0,38468

De afgelegde weg blijkt de enige factor te zijn die het patroon in de halfwaardetijd verklaart. Biomassa
blijkt geen invloed uit te oefenen op de halfwaardetijd net zoals de halfwaardetijd van de golf ter
hoogte van meetpunt PB2. De vergelijking van het model is:

Yi = α + β1X1,i

Bespreking coëfficiënten

β1 =134,4872
Als een golf 1 km heeft gepasseerd, dan neemt de halfwaardetijd met 134,48 seconden toe.

4.3.4 Validatie van de modellen

4.3.4.1 Afvlakkingsmodel

Als het ingestuwde debiet (hoogte van de golf ter hoogte van meetpunt PB2) groter is dan 0,25 cm,
neemt de hoogte van de golven toe met de afgelegde weg (zie Bijlage 2.10). Deze situatie deed zich
bijna steeds voor in de experimenten van april en augustus 2001. Dit zijn echter voorspellingen buiten
de grenzen van het model en om na te gaan of het model wel voorspellingen kan doen binnen de
grenzen, werd de hoogte van de golven ook berekend op basis van de metingen waarmee het model
werd opgesteld. Zolang de parameters binnen de grenzen van het model liggen, dan neemt de
golfhoogte wel af met de afgelegde weg. De berekende golfhoogtes variëren tussen –5 en 12 cm.
Bovendien bleek ook dat de berekende golfhoogtes sterker afnamen in periodes met veel waterplanten
(september en november) ten opzichte van periodes zonder waterplanten (maart).



4.3.4.2 Snelheidsmodel

Ook om het snelheidsmodel te testen, was het noodzakelijk de metingen te gebruiken waarmee het
model werd opgesteld omdat de overige metingen bijna steeds buiten de grenzen van het model vallen.
Op basis van het model neemt de berekende snelheid een beetje toe (maximum met 0,01 m/s) doorheen
het traject (zie Bijlage 2.10). De berekende snelheden variëren rond 0,05 m/s wat veel lager is dan de
werkelijke snelheden (0,45 tot 4,88 m/s).

4.3.4.3 Halfwaardetijd model

Vermits volgens dit model enkel de afgelegde weg een invloed heeft op de halfwaardetijd, kan het
model enkel nagerekend worden voor de verschillende meetpunten. Het resultaat is dat deze iets
toeneemt doorheen het traject, zoals verwacht wordt. De berekende halfwaardetijden (zie Bijlage 2.10)
bedragen ongeveer 0,09 s wat uiteraard veel lager is dan de waargenomen halfwaardetijden.

5 Discussie

5.1 Experimentele benadering – laboratoriumonderzoek

Alhoewel het bij de experimentele benadering in het laboratorium steeds een puntopname betrof,
waardoor soortensamenstelling en biomassa niet noodzakelijkerwijze overeenstemden met de situatie
op het terrein, kan er toch geconcludeerd worden dat bij vergelijking met de gegevens van de
biomassabepalingen op het terrein, deze puntopnames (voornamelijk die van de Desselse Nete) beperkt
representatief zijn voor de terreinsituatie. Zo komt het in de stroomgoot gesimuleerde verloop van de
totale biomassa overeen met dat van de situatie op het terrein. Wat betreft de soortensamenstelling is
dit evenwel niet het geval. Dit was uiteraard te verwachten. De opgegeven biomassa’s en
soortensamenstellingen op het terrein zijn immers gemiddelden van gegevens verzameld aan de hand
van een bemonsteringsraster van 30 punten.

Door de Manning-n uit te zetten in functie van het debiet is een vergelijking mogelijk met resultaten uit
het literatuuronderzoek. De in dit experiment aangetroffen waarden van Manning-n blijken van een
vergelijkbare grootte-orde te zijn als die voor terreinsituaties (begroeide kanalen) (Brooker et al. 1978;
Dawson 1978; Powell 1978; Watson 1987).

Het verband tussen Manning-n en debiet is omgekeerd evenredig, hetgeen in overeenstemming is met
de bevindingen van Brooker et al. (1978) en Watson (1987). Volgens Stephens et al. (1963), Guscio et
al. (1965) en Watson (1987) is dit verband afhankelijk van de groeivorm van de geteste vegetatie.
Aangezien de geteste vegetaties voornamelijk bestonden uit emergente soorten (Pijlkruid en Kleine
egelskop), wordt eerder een positief verband verwacht tussen Manning-n en afvoer. De door de
vegetatie ingenomen dwarssectie zou immers moeten blijven toenemen bij een verhoging van het
debiet, vermits verondersteld wordt dat voor emergente waterplanten het effect van het platdrukken van
de vegetatie bij hogere debieten veel minder (afhankelijk van de buigzaamheid, lengte van de
vegetatie) van belang is. Hierdoor zou ook de stromingsweerstand (Manning-n) moeten blijven
toenemen (Watson 1987). Voor de geteste vegetatie, blijkt deze stelling echter niet op te gaan. Uit
Figuur 2.34 blijkt dat de vegetatie wel degelijk meer wordt platgedrukt bij een toenemend debiet. De
geteste vegetatie is dus buigzamer dan diegene waarvan sprake in Watson (1987) en waarschijnlijk zijn
het overwegend de ondergedoken vormen van Kleine egelskop en Pijlkruid. De gebruikte soort(en)
staan echter niet vermeld in Watson (1987), maar dergelijk effect is wel te verwachten voor meer
robuste soorten zoals bijvoorbeeld Mattenbies (Scirpus lacustris), Riet (Phragmites australis) en
lisdodde (Typha spp.) en geldt waarschijnlijk minder voor de soorten die in het huidig onderzoek
werden getest (Pijlkruid en Kleine egelskop).

Het recht evenredige verband tussen het verval en de stroomsnelheid werd ook bevestigd in een
voorgaande studie omtrent de stromingsweerstand ten gevolge van waterplanten (Viaene en Vereecken
2001) voor een submerse vegetatie bestaande uit Haar- en Schedefonteinkruid uit de Aa (zie Fig. 2.35). 



Wat eveneens opvalt is dat bij eenzelfde debiet de Manning-n in een situatie met laag waterpeil groter
is dan in een situatie met hoog waterpeil. Analoog hiermee treedt bij gelijke stroomsnelheden een
groter absoluut verval op in de ondiepere situatie. Bij lage waterstanden is het open deel van de
dwarssectie immers kleiner dan bij hoge waterstanden (zie Fig. 2.34), hetgeen de stromingsweerstand
dus vergroot en aanleiding geeft tot een groter absoluut verval. Dit werd ook bevestigd door het
voorgaande onderzoek van Viaene en Vereecken (2001). Een toename in biomassa heeft een
gelijkaardig effect.

Figuur 2.34: Visuele voorstelling van een aantal geteste situaties (juni, Desselse Nete), waarbij duidelijk het gedrag van de
waterplanten kan waargenomen worden. Zo blijkt dat de planten zich gaan strekken bij hogere debieten (onderste 2 situaties;
links (Q=0.07m³/s): hoge waterstand, rechts (Q=0.054m³/s): lage waterstand) in vergelijking met lagere debieten (bovenste 2
situaties; links (Q=0.01m³/s): hoge waterstand, rechts (Q=0.006m³/s): lage waterstand).

Zoals Dawson (1978) reeds postuleerde zijn ook hier de hoogste waarden van Manning-n het resultaat
van een lage afvoer en een hoge densiteit (∼ biomassa). Bij lage debieten wordt de vegetatie immers
door de lage stroomsnelheid niet tegen de bedding samengedrukt en is het water verplicht door de
vegetatie te stromen. Op het ogenblik dat de stroomsnelheid voldoende hoog is om de vegetatie te doen
buigen, neemt de Manning-n plotseling snel af, doordat het water nu de kans krijgt om door het open
deel van de dwarssectie te stromen (Watson 1987).

Het convergerende effect van de Manning-n waarden bij hogere debieten voor verschillende biomassa
’s (densiteiten) werd in dit experiment niet aangetoond. Dit zou zich pas voordoen bij hogere debieten
(Watson 1987). Deze hoge waarden werden nooit bereikt door het probleem van uitspoeling van de
gebruikte waterplanten. Analoog hiermee wordt verwacht dat het lineaire verband tussen het verval en
de stroomsnelheid verloren gaat bij hogere snelheden. De vegetatie wordt onder deze omstandigheden
immers tegen de bodem van het kanaal gedrukt. Het open watergedeelte boven de vegetatie neemt
daardoor toe waardoor het verval minder snel zal stijgen. De curve zal dus afvlakken bij hogere
snelheden (Fig 2.34). 

Het feit dat een lagere biomassa toch een hogere of gelijkaardige opstuwing kan geven, zoals de
vegetatie van de Grote Caliebeek in de maand juli ten opzichte van die van de maand juni, kan
mogelijk verklaard worden door een vermindering in buigzaamheid van de planten gedurende een
bepaalde periode. Kleine egelskop bijvoorbeeld, de meest dominante soort in dit traject, kan tijdens de



bloeiperiode emergent zijn terwijl deze soort tijdens de overige periode eerder ondergedoken is in
stromend water (Schneiders, mondelinge mededeling). Ook de soortensamenstelling zou hierin een rol
kunnen spelen, maar dit is niet het geval voor de maanden juni en juli in de Grote Caliebeek want de
soortensamenstelling was nagenoeg gelijk.

Van de soortensamenstelling wordt verwacht dat ze een duidelijk effect heeft op de manier waarop de
Manning-n reageert in functie van het debiet. Zo zou een soortensamenstelling met merendeels
emergente soorten waarschijnlijk resulteren in een grotere Manning-n in vergelijking met die van een
vegetatie, voornamelijk bestaande uit submerse soorten. Dergelijke conclusies konden echter niet
getrokken worden door de aard van het onderzoek. Een vergelijking met de studie van Viaene en
Vereecken (2001) op basis van de biomassa ’s is niet mogelijk omdat deze niet werd bepaald in
bovenvermelde studie. Hierdoor is het tevens onmogelijk een vergelijking te maken tussen de
soortensamenstelling getest in de huidige studie en de samenstelling zoals getest in Viaene en
Vereecken (2001), omdat niet exact geweten is of een mogelijk verschil te wijten is aan een effect van
biomassa of soortensamenstelling. 

Fig. 2.35: Verloop van de relatie verval/stroomsnelheid in een glazen kanaal voor een submerse vegetatie van de Aa (Haar- en
Schedefonteinkruid) bij hoog en laag waterpeil, op basis van de resultaten van een voorgaande studie (Viaene en Vereecken
2001).

5.2 Empirische benadering – onderzoek op de Grote Caliebeek en Desselse Nete

Uit de biomassabepaling (zie Fig. 2.14) blijkt dat de biomassa in de Desselse Nete geleidelijk toeneemt
van juni tot september. Alhoewel er geen gegevens beschikbaar zijn vóór de maand augustus, kan toch
verondersteld worden dat de biomassa ook gedurende deze maand geleidelijk toegenomen is. Dit blijkt
ook uit de gegevens (zie Fig. 2.5) van de vegetatie die gebruikt werden in de experimentele benadering.
Deze toename in biomassa heeft gevolgen voor het stroomopwaartse waterpeil: de weerstand (ruwheid)
vergroot immers geleidelijk zodat het water voor de vegetatie steeds meer opgestuwd wordt en het
stroomopwaartse waterpeil langzaam stijgt (zie Fig. 2.15). Voor een welbepaald debiet neemt het
stroomopwaartse waterpeil dus toe in de tijd door een toenemende biomassa-ontwikkeling (zie Fig.
2.16).

In de Grote Caliebeek werd een afname van het stroomopwaartse waterpeil waargenomen vanaf begin
augustus bij gelijkaardige debieten (zie Fig. 2.17). Alhoewel er voor de maand augustus geen gegevens
beschikbaar zijn over de aanwezige biomassa, lijkt het aannemelijk dat de dalende trend van juli in
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augustus verderging en dat pas tegen begin september de biomassa terug begon toe te nemen. Dit kan
afgeleid worden uit Figuur 2.18, waarin duidelijk te zien is dat het stroomopwaartse peil voor een
welbepaald debiet kleiner is gedurende de maand augustus en terug toeneemt gedurende september,
wat duidt op een toename van de opstuwing gedurende de laatste periode.

5.3 Empirische benadering – onderzoek op een traject tussen twee regelbare
stuwen

Zowel de hoogte van de gecreëerde watergolven als de snelheid namen af doorheen het traject (dus met
de afgelegde weg). Dit werd versterkt door de aanwezigheid van waterplanten die weerstand bieden
aan de watergolven. Ook de halfwaardetijd nam toe met de afgelegde weg, maar naar het einde van het
traject waren geen duidelijke resultaten meer waar te nemen. Het effect van waterplanten op de
halfwaardetijd kwam ook niet tot uiting in de experimenten. Uit de verschillende modellen blijkt
eveneens dat biomassa de afvoer van water op een complexe manier beïnvloedt. Hoe meer vegetatie
aanwezig is hoe langer een waterpartikel erover zal doen om het traject te doorlopen. Dit is uiteraard
het gevolg van de verminderde snelheid. Dit heeft als gevolg dat bij een constante instroom van water
de snelheid aan het begin van het traject hoger is dan op het einde. Hierdoor zal de waterhoogte stijgen
(Wanielista 1990) en treedt het traject op als een soort spaarbekken voor water. Een verhoging van de
waterstand betekent echter dat de potentiële energie van het water zal stijgen. Hierdoor zal de snelheid
iets terug kunnen toenemen. Daar de waterkracht bepalend is voor de ombuiging van waterplanten zal
de weerstand van de planten kunnen veranderen waardoor de afvoer van het water weer wordt
beïnvloed. In de opgestelde modellen zijn maar een beperkt aantal verklarende parameters opgenomen
om de waargenomen verschillen te verklaren. Zo zijn waterpeil en breedte van de waterloop niet
opgenomen en een deel van de waargenomen variatie kan dus altijd het gevolg zijn van parameters die
niet zijn opgenomen.

5.3.1 Afvlakkingsmodel

De hoogte van de golf blijkt door zowel afgelegde weg, biomassa als type golf beïnvloed te worden.
Het feit dat de afgelegde weg op zich een afvlakking van een golf teweegbrengt heeft te maken met de
kinetiek van alle waterdeeltjes. Per lengte-eenheid verliest een waterloop energie ten gevolge van
wrijving, tegenstromingen, ... (Chang 1988a). Sommige deeltjes zullen trager gaan dan andere als
gevolg van wrijving met de kanaalwanden waardoor er een uitspreiding van het volume water zal
plaatsvinden.

Hoe meer biomassa doorlopen wordt hoe meer de golf zal afgevlakt worden. Door deze
geaccumuleerde biomassa worden immers deeltjes water afgeremd waardoor er een grote uitspreiding
van het ingebrachte watervolume wordt gecreëerd. Hiermee samenhangend zal de hoogte van de golf
sterker dalen. De hoogste afvlakking zal dan ook voorkomen in het seizoen met de hoogste
biomassaproductie. Dit is uiteraard sterk afhankelijk van de groeicycli van de plant.

Het ingestuwde debiet (namelijk de hoogte van de golf ter hoogte van meetpunt PB2) blijkt eveneens
van belang voor de uitdoving van een golf. Grote golven vlakken onafhankelijk van de lengte meer af.
Hierdoor zal er voor een hogere golf dus een additionele afvlakking zijn ten opzichte van kleinere
golven.

Het model voor de afvlakking (hoogte van de golven) is complex. De berekeningen op basis van het
afvlakkingsmodel gaven redelijke resultaten en bevestigden de waargenomen trends. Zoals reeds eerder
vermeld zijn niet alle parameters die de waterstand bepalen, opgenomen in het model. Een deel van de
verschillen in de golfhoogtes kan het gevolg zijn van de morfologie van de waterloop. In bredere delen
kan er meer water opgeslagen worden en zal de stijging in waterhoogte ten gevolge van een piekdebiet
kleiner zijn.

5.3.2 Stroomsnelheidsmodel

Het model voor de stroomsnelheid blijkt een stuk ingewikkelder dan het afvlakkingsmodel. De hoogte
van het water zal immers langsheen een dwarstraject min of meer constant zijn in tegenstelling tot de
stroomsnelheid. Deze complexiteit is het gevolg van de interactie van zowel morfologische als
biologische aspecten van de waterloop. De morfologie van een waterloop bepaalt immers in sterke



mate de snelheid van het water. In een binnenbocht zal het water immers trager gaan omwille van de
kleinere afstand die moet afgelegd worden (Chang 1988b). De snelheid blijkt afhankelijk te zijn van
biomassa, ingestuwd debiet en alle mogelijke interacties tussen afgelegde weg, biomassa en ingestuwd
debiet. Het feit dat afgelegde weg geen rol speelt in de stroomsnelheid blijkt tegenstrijdig met hetgeen
uit de literatuur blijkt. De verhanglijn van een waterloop vlakt stroomafwaarts immers af en hiermee
ook de stroomsnelheid. Dat dit hier niet het geval is kan twee redenen hebben. Door menselijke
ingrepen is de verhanglijn van vele waterlopen gewijzigd. Dit is ook het geval geweest met de Aa. In
het kader van ruilverkavelingen is de Aa rechtgetrokken en zijn er stuwen geplaatst om al te snelle
afvoer van water te voorkomen (Soenen 1997). Dit heeft ervoor gezorgd dat er geen significant verschil
in stroomsnelheid tussen begin en einde van het traject wordt waargenomen. Een tweede reden voor dit
niet waarnemen van verschillen tussen begin en einde van het traject kan ook het gevolg zijn van de
korte afstand tussen de twee punten.

Volgens het model zou de stroomsnelheid toenemen bij hogere biomassa’s. Dit is tegenstrijdig met
hetgeen in de literatuur wordt teruggevonden. De weerstand die een plantenvegetatie biedt aan
stroming neemt toe met toegenomen biomassa (Pitlo 1992). Naarmate de stroming dus meer weerstand
ondervindt zou de stroomsnelheid moeten dalen en dit is in het model niet het geval. Bovendien blijkt
uit Figuren 2.25 tot en met 2.27 dat de snelheid van de golf wel daalt indien er veel waterplanten
aanwezig zijn en dat de snelheid min of meer dezelfde blijft in perioden met weinig waterplanten.

Het ingestuwd debiet (namelijk de golfhoogte ter hoogte van meetpunt PB2) blijkt ook een invloed uit
te oefenen op de stroomsnelheid. Een groter debiet gaat gepaard met hogere stroomsnelheden en zal de
vegetatie dus meer naar de bodem kunnen drukken. Hierdoor zal er minder weerstand worden geboden
waardoor de stroomsnelheid stijgt (Pitlo 1992). De β3  coëfficiënt is dus een coëfficiënt die rekening
houdt met de ombuiging ten gevolge van de stroomsnelheid/hoogte van de golf. Deze ombuiging is
bovendien afhankelijk van de flexibiliteit van de waterplanten (Dawson 1988). 

De interactietermen zijn moeilijk te interpreteren. De interactieterm tussen afgelegde weg en biomassa
blijkt de grootste significantie te vertonen en compenseert gedeeltelijk het tegenstrijdig resultaat van de
afzonderlijke term voor de biomassa (stroomsnelheid die toeneemt als biomassa toeneemt). Dit mag
ook niet abnormaal lijken. Bij het doorlopen van een langer traject zal er immers meer biomassa
doorlopen zijn waardoor het water een andere kinetiek bezit dan voorheen. De kracht, die gecorreleerd
is met de stroomsnelheid, kan zodanig zijn afgenomen dat de planten niet meer worden platgedrukt. De
weerstand zal zodoende zijn toegenomen dat de afvoer nog meer in het gedrang komt. Hieruit blijkt dus
dat de hoeveelheid doorlopen biomassa en de flexibiliteit van waterplanten door hun onderlinge
interactie sterk de snelheid van een waterloop kunnen bepalen (Kouwen et al. 1980). Deze term
vertoont dus wel een negatief verband met de stroomsnelheid en dit is hetgeen verwacht wordt uit de
literatuur. Meerdere studies hebben reeds aangetoond dat de stroomsnelheid daalt met toenemende
biomassa (onder andere Pitlo 1992) en ook uit Figuren 2.25 tot 2.27 blijkt dit op te gaan. Het product
van afstand en biomassa kan bovendien grote waarden aannemen. Over een grote afstand zullen grote
hoeveelheden biomassa doorlopen worden waardoor de stroomsnelheid sterk zal afnemen. Dit alles is
wel in de veronderstelling dat de biomassa gelijkmatig verdeeld is over de afgelegde weg. Uiteraard is
dit in de Aa niet van toepassing en er zal stroming mogelijk zijn door de minder dense delen van de
vegetatie (Querner 1995). Dit zal uiteraard belangrijk zijn in het beheer van waterlopen.

De tegenstrijdigheden die uit de interpretatie naar voren kwamen, worden ook bevestigd in de
berekeningen. De berekende snelheden zijn tegengesteld aan de waarnemingen want deze nemen
eerder toe met de afgelegde weg. De berekende snelheden zijn bovendien ook lager dan de gemeten
snelheden. Beide resultaten kunnen misschien door volgende redenen verklaard worden. De snelheden
die als Y-parameters in het model werden gebracht, zijn berekend op basis van de snelheid tussen twee
opeenvolgende meetpunten terwijl de X-parameters (afgelegde weg en geaccumuleerde biomassa)
steeds gebaseerd zijn op de totale afgelegde weg (vanaf het begin van het traject) in plaats van op de
afstand tussen twee nabijgelegen punten. Hierdoor wordt eerder de gemiddelde snelheid berekend
tussen het begin van het traject en het meetpunt. Misschien dat het model verbeterd kan worden door
als X-variabelen ook de afgelegde weg en biomassa tussen de opeenvolgende meetpunten te gebruiken. 

5.3.3 Halfwaardetijdmodel



Het model opgesteld voor de halfwaardetijd blijkt zeer eenvoudig te zijn. Enkel de afgelegde weg zou
de waargenomen verschillen verklaren. Naarmate een golf verder in een traject migreert zal de tijd om
de verhoging ten gevolge van de golf ongedaan te maken, toenemen. Hoe verder de golf gemigreerd is
hoe vlakker hij zal worden. Dit houdt in dat de tijd om dezelfde hoeveelheid water af te voeren zal
stijgen. De golf is immers uitgesmeerd over een grotere lengte. Figuren 2.28 tot en met 2.32 tonen
echter geen duidelijke relatie aan tussen afgelegde weg en halfwaardetijd. Dit is uiteraard zonder
rekening te houden met de parameter snelheid. De parameters biomassa en hoogte van de golf blijken
niet veel effect te hebben op de halfwaardetijd. Ook in Figuren 2.28 tot en met 2.32 is geen duidelijk
verschil te zien tussen de experimenten met hoge biomassa’s en deze met weinig of geen waterplanten.
De lagere significantie van dit model en het feit dat voor sommige punten de halfwaardetijd bij het
doorlopen van het traject daalt, duidt erop dat er waarschijnlijk nog andere parameters in het spel zijn
dan diegene waarvoor getest werd. De opstuwing van het water door de stuwen, dat vooral merkbaar is
tot tientallen meters voor de stuw, is er één van. Vermits in het model voor de halfwaardetijd enkel de
afgelegde weg bepalend was, kon enkel nagegaan worden of de berekende halfwaardetijden de
gemeten waarden benaderen. Ook dit was niet het geval. Waarschijnlijk is de halfwaardetijd geen
goede parameter om het effect van watervegetaties op de waterafvoer te bespreken.

6 Conclusies

Op basis van de laboratoriumexperimenten kan gesteld worden dat het verval of de opstuwing
toeneemt naarmate de stroomsnelheid stijgt. De grootste opstuwingen zullen zich vooral voordoen in
ondiepe waterlopen. De ruwheid van een kanaal, in de vorm van Manning-n, neemt af met het debiet
(en dus met de stroomsnelheid). De hoogste waarden voor Manning-n worden gevonden in ondiepe
situaties bij lage debieten. Naarmate het groeiseizoen vordert en de macrofytenbiomassa toeneemt zal
de opstuwing groter worden en neemt de ruwheidscoëfficiënt (Manning-n) toe. Dit laatste werd ook
bevestigd door aanvullende terreinmetingen op de Grote Caliebeek en Desselse Nete. De mogelijke
invloed van veranderingen in soortensamenstelling annex groeivorm kon hier niet onderzocht worden.
Uit de experimenten op het traject op de Aa bleek ook dat waterplanten de waterafvoer kunnen
beperken. Hoewel het gedeeltelijk experimenteel onderzoek betrof op de Aa, was het toch moeilijk dit
modelmatig te beschrijven. Globaal kan gesteld worden dat met de principes van de door de
watervegetatie veroorzaakte effecten rekening gehouden moet worden bij het bepalen van het
maaibeheer in waterlopen.



Deel III : Het effect van maaipatronen op de
waterafvoer

1 Inleiding
Beheersmethoden voor watervegetaties kunnen ingedeeld worden in vier categorieën, namelijk
handmatig, chemisch, biologisch en machinaal beheer (Beltman 1982; Arts et al. 1988;  Fox & Murphy
1990a,b).

Chemisch beheer veroorzaakt een plotselinge en massale sterfte van waterplanten. Deze beginnen te
rotten wat leidt tot eutrofiëring en een afname van het zuurstofgehalte (Arts et al. 1988). Sterke
schommelingen in zuurtegraad en concentraties van opgeloste gassen kunnen ontstaan doordat toxische
stoffen en nutriënten worden vrijgesteld uit het afbrekend plantenmateriaal. Bovendien treedt er
habitatverlies op voor andere organismen. Daarnaast kunnen ook opportunistische plantensoorten
beginnen groeien. Herbiciden kunnen ook toxisch zijn voor niet-doelsoorten en kunnen bovendien met
de stroming naar andere zones worden getransporteerd wat lange-termijn gevolgen kan hebben en kan
leiden tot accumulatie van ongeactiveerde residus in het ecosysteem (Wade 1996). Door chemische
bestrijdingsmiddelen wordt het biologisch evenwicht meer verstoord dan bij andere methoden
(Vanhecke & Verhaert 1997). Dit type beheer is vanuit ecologisch en toxicologisch oogpunt dus
onaanvaardbaar en wordt niet meer toegepast in Vlaanderen.

Biologisch beheer gebeurt door het inzetten van planteneters of door het onderscheppen van de
hoeveelheid licht. Het inzetten van graskarpers, een niet-selectieve planteneter, is hiervan een
voorbeeld, maar het uitzetten van soorten is vanuit ecologisch standpunt onwenselijk omdat niet
voorspeld kan worden wat de impact ervan zal zijn op het ecosysteem (Vanhecke & Verhaert 1997).
Het onderscheppen van licht kan anderzijds wel interessante mogelijkheden opleveren voor kleinere
voedselrijke waterlopen. Door bomen en struiken op oevers aan te planten of te behouden wordt de
waterkolom beschaduwd zodat overvloedige groei van waterplanten wordt voorkomen (Arts et al.
1988). Dit wordt door Madsen & Adams (1989) als beste methode beschouwd. Bovendien zijn bomen
en struiken langs waterlopen landschappelijk waardevolle elementen en fungeren ze als
verbindingselement en refugium voor veel plant- en diersoorten in de nog resterende sterk versnipperde
natuur in Vlaanderen (De Blust & Hermy 1997). Groepjes bomen en struiken zijn ook interessant
omdat ze variatie brengen in het water (donkerder en koeler) en op de oevers (Vanhecke & Verhaert
1997). De wortels kunnen de talud verstevigen, maar de waterloop zal moeilijker bereikbaar zijn. Als
oplossing hiervoor kan voorgesteld worden om steeds enkel de zuidoever te beplanten. Daarnaast is de
aanleg en het onderhoud relatief duur en zal dit type van beheer een groot verlies aan landbouwgrond
teweegbrengen (Arts et al. 1988). Bladval compenseert het verlies aan organisch materiaal afkomstig
van waterplanten (Wade 1996), maar dit organisch materiaal wordt niet meer verwijderd zodat vanuit
ecologisch standpunt het grootste nadeel van beschaduwing wordt veroorzaakt doordat er geen
verschraling optreedt. Er zal zelfs eerder een aanrijking gebeuren en voedingsstoffen en organisch
materiaal, afkomstig van bladval tijdens de herfst, hopen op in de bodem (Arts et al. 1988). Om dit te
beperken, stellen Dawson & Kern-Hansen (1979a,b) in Wade (1996) voor om open plaatsen te
behouden op de oever zodat er nog vlekken waterplanten kunnen groeien. Op deze manier zou er een
beter gebalanceerd habitat ontstaan waarin het bladstrooisel beter kan afbreken. Verdere
aandachtspunten bij het creëren van beschaduwing zijn onder andere (Wade 1996):

 maximum halve beschaduwing creëren (maximum 2/3 van één oever);
 enkel vegetatie op de zuidoevers en deze mag maximum zo hoog zijn als de afstand naar de

tegenoverligggende oever;
 de oevervegetaties moeten cyclisch aangeplant en gesnoeid worden;
 in het begin is bijkomend maaibeheer noodzakelijk.

Ook het gebruik van nymfeïde waterplanten (waterplanten met aan het wateroppervlak drijvende
bladeren) biedt mogelijkheden om een te dichte submerse vegetatie te voorkomen. Wanneer dichte
vegetaties van onder andere Drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans) in voldoende mate het
wateroppervlak afsluiten, is de beschaduwing die hierdoor ontstaat belangrijk genoeg om de groei van



de vegetatie eronder sterk te remmen (Pitlo 1982 in Vanhecke & Verhaert 1997; Bervoets &
Schneiders 1990). 

Machinaal onderhoud kan met behulp van een slootbak of een maaikorf. Door het gebruik van een
slootbak (dit is een dichte bak) wordt de bovenste bodemlaag samen met de watervegetatie verwijderd.
In dit geval wordt er gesproken van een kruidruiming. Bij het gebruik van een maaikorf (dit is een
brede gegleufde bak met een hydraulisch aangedreven maaibalk) wordt enkel de watervegetatie
gemaaid en verwijderd. Bovendien laat deze methode toe dat slib, macro-invertebraten, vissen, ... terug
in het water terechtkomen. Beheer met een maaikorf wordt kruid maaien genoemd (Arts et al. 1988).
Ook vanuit het oogpunt van milieustabiliteit worden waterplanten best verwijderd door middel van
maaien. Jaarlijks de bodem omwoelen kan namelijk resulteren in zuurstofarmoede of zuurstofloosheid
voor lange perioden (CUR 2000). In Vlaanderen wordt vooral gemaaid met een maaikorf. Bij
machinaal beheer is het van belang dat de plantenresten uit het water worden verwijderd want deze
kunnen door hun afbraak aanleiding geven tot eutrofiëring en een daling van het zuurstofgehalte
(Haslam 1978; Arts et al. 1988). Bovendien kan drijvend plantenmateriaal opnieuw verstoppingen
veroorzaken. Maaibeheer en kruidruimingen kunnen bijdragen tot de verwijdering van voedingsstoffen
uit waterlopen door in te spelen op de korte-termijn retentie van stikstof en fosfor in waterplanten.
Waterplanten kunnen netto 22 g stikstof en 2,6 g fosfor per m²/jaar opnemen (Arts et al. 1988 en Van
Oorschot et al. 1997). De ruimings- en/of maaifrequentie moet zowel vanuit economisch als vanuit
ecologisch standpunt zo laag mogelijk gehouden worden en het tijdstip waarop geruimd of gemaaid
wordt moet zo laat mogelijk in het jaar zijn. Te vroeg of te frequent onderhoud kan snelgroeiende
waterplanten bevoordelen en zo de doorstroming sterk belemmeren. Zo kan bijvoorbeeld een te vroege
verwijdering van Fijne waterranonkel (Ranunculus aquatilis) en sterrenkroos (Callitriche spp.) een
versnelde groei van ‘lastige’ soorten zoals Grof hoornblad (Ceratophyllum demersum) en waterpest
(Elodea spp.) veroorzaken (Arts et al. 1988). Ook werd reeds aangetoond dat door jaarlijks te maaien
in een met waterranonkel (Ranunculus spp.) gedomineerde Engelse rivier, de biomassa met tweederde
kon toenemen. Niet maaien gedurende 4 jaar resulteerde in een afname van biomassa en het overbodig
worden van beheer (Dawson 1976 in Fox & Murphy 1990a). Ook Barrat-Segretain & Amoros (1996)
en Van Steen (2000) toonden aan dat macrofyten geruimde trajecten snel kunnen herkoloniseren.
Barrat-Segretain en Amoros (1996) volgden een experiment op waarbij in de lente een plot werd
geruimd waarbij de ondergrondse delen volledig werden verwijderd. Na drie weken waren er al terug
macrofyten aanwezig. Van Steen (2000) volgde gedurende 3 maanden enkele locaties in de Grote Nete
nadat ze gemaaid werden in augustus. De eerste waterplanten verschenen terug na 20 tot 30 dagen. De
maximale bedekking na het maaien was lager dan deze voor het maaien. Sterrenkroos bleef zowel in de
gemaaide als in de niet gemaaide waterlopen tot begin november aanwezig. Pijlkruid (Sagittaria
sagittifolia) verdween reeds begin augustus uit de niet gemaaide waterlopen  maar bleef bij hergroei
langer aanwezig in de gemaaide waterlopen (tot november). In  Weeda et al. (2000), Schaminée et al.
(1995) en CUR (2000) wordt zelfs vermeld dat de associatie van Kleine egelskop (Sparganium
emersum) en Pijlkruid optimaal ontwikkelt als er jaarlijks in het begin van de herfst geschoond wordt.
Bij een ander onderhoudsregime zou de associatie verarmen of zelfs verdwijnen. Ook Riis et al. (2001)
toont aan dat Kleine egelskop zeer tolerant is voor kruid maaien. Kleine egelskop kan hoge dichtheden
bereiken zonder serieuze stremming te veroorzaken. Maaien kan zelfs de weerstand doen toenemen
doordat er na het maaien ook rechtopstaande bladeren ontstaan (CUR 2000). Om een vegetatie van
Kleine egelskop en Pijlkruid te behouden moeten de wortelstokken intact blijven tijdens het schonen
(Weeda et al. 2000). Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae) ontwikkelt optimaal bij een redelijk
goede waterkwaliteit en een dikke baggerlaag ten gevolge van jarenlang niet of onvolledig schonen.
Tenger fonteinkruid (Potamogeton pusillus) verdwijnt indien er meer dan 2 keer per jaar wordt
geschoond. Zomerruimingen bevorderen Grof hoornblad ten opzichte van andere soorten. Smalle
waterpest (Elodea nuttallii) vermeerdert door middel van stengelfragmenten en dit wordt dus in de
hand gewerkt door vaak te schonen. Haarfonteinkruid (Potamogeton trichoides) neemt sterk in
biomassa toe bij toenemende schoningsfrequentie. Voor Schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus)
neemt de duur van de levenscyclus af als de schoningsfrequentie toeneemt zonder dat de productiviteit
afneemt (dus deze soort zal sneller groeien). Gekroesd fonteinkruid (Potamogeton crispus) sterft af
voor de herfstmaaibeurt. Deze soort kan bij maaien in de voorzomer vervangen worden door
woekerende en verstoppende soorten zoals Schedefonteinkruid, Grof hoornblad en Smalle waterpest
(CUR 2000). Na een zomerverstoring herstelden Gewoon sterrenkroos (Callitriche platycarpa), Stijve
waterranonkel (Ranunculus circinatus), Lidsteng (Hippurus vulgaris) traag, terwijl Kleine egelskop en
Brede waterpest snel terug verschenen (Barrat-Segretain & Amoros 1995 in Barrat-Segretain &
Amoros 1996). Bestrijding van Drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans) is zelden nodig. Deze
soort wordt normaal niet verdrongen en verdraagt allerlei onderhoudsvormen goed op voorwaarde dat



ze oppervlakkig uitgevoerd worden. Soms kan deze soort wel vervangen worden door Smalle waterpest
en Haarfonteinkruid die na schonen de waterkolom sneller koloniseren (CUR 2000). Drijvend
fonteinkruid komt vaak samen voor met Smalle waterpest en bij intensief of diep ruimen wordt Smalle
waterpest bevoordeeld (Van Katwijk & Roelofs 1988 in Bervoets & Schneiders 1990). Het zou zinvol
kunnen zijn om Drijvend fonteinkruid bij ruimingen te ontzien omdat ze het wateroppervlak bedekken
en zo het licht en dus de plantengroei beperken. Bovendien hebben ze een lage
doorstromingsweerstand zodat ze de afvoercapaciteit van de waterloop niet beperken (Bervoets &
Schneiders 1990). Snelle teruggroei van Moeras-vergeet-me-nietje (Myosotis palustris) en Rietgras
(Phalaris arundinacea) wordt verklaard door het randeffect, ze koloniseren namelijk vanuit de oever
terug het water (Barrat-Segretain & Amoros 1996).

Onderhoud van waterplanten verstoort niet enkel de watervegetatie, maar ook andere
organismegroepen. Directe effecten van machinaal onderhoud op macro-invertebraten zijn de
verwijdering en verstoring ervan. Indirecte effecten zijn het verlies van substraat en de verandering van
de kwaliteit van het habitat beschikbaar voor kolonisatie (Armitage et al. 1994). Volledige
verwijdering van watervegetaties veroorzaken een toename in drift en de verwijdering van een
significante hoeveelheid macro-invertebraten (Kern-Hansen 1978 en Statzner & Stechmann 1977 in
Wade 1996). Wanneer echter het substraat tijdens machinaal onderhoud niet verstoord wordt, dan is het
herstel redelijk snel ook al werden er aanzienlijke hoeveelheden macro-invertebraten verwijderd tijdens
het onderhoud (Pearson & Jones 1975 in Wade 1996). Vrij zwemmende soorten zoals Coleoptera en
Hemiptera blijven achter (in gereduceerd aantal) en herkolonisatie door vliegende en zwemmende
soorten vindt pas plaats als er geschikt habitat ontwikkeld is. Herkolonisatie van soorten met
gelimiteerde bewegingsmogelijkheden (bijvoorbeeld Mollusca) gaat trager. Indien er slib wordt
verwijderd, zal de status van dergelijke soorten nog sterker afnemen en indien dit op intensieve wijze
gebeurd zullen ze zelfs verdwijnen (Wade 1996). Armitage et al. (1994) konden echter geen
significante afname in het aantal individuen macro-invertebraten aantonen, 2 tot 7 weken na het
onderhoud. Uit Monahan & Caffrey (1996) blijkt eveneens dat lange-termijn effecten minimaal zijn. Er
werd wel een significante afname waargenomen in totaal aantal individuen onmiddellijk na
plantverwijdering, maar de densiteiten herstelden zich binnen de 8 maanden. 

Voor vissen ligt de situatie iets anders. Zij kunnen niet zo snel reageren als macro-invertebraten en
macrofyten op de veranderingen ten gevolge van machinaal onderhoud (Wade 1996). Sommige
vissoorten gebruiken waterplanten als directe voedselbron (Swales 1982 en Lubke et al. 1981 in Wade
1996) of als belangrijke broedplaats (Mills 1981 in Wade 1996). Bovendien kunnen dalingen in het
waterpeil ervoor zorgen dat geïncubeerde eieren droog komen te liggen (Mills 1981 in Wade 1996). De
periode van onderhoud is hierbij zeer belangrijk aangezien onderhoud op een verkeerd tijdstip kan
resulteren in een verlies van kritische levensstadia (Monahan & Caffrey 1996). Zo is het waarschijnlijk
zeker dat machinaal onderhoud in de lente een grotere impact heeft dan in de zomer. Kruidruimingen
of maaien wordt dan ook beter in de zomer dan in de lente toegepast en liefst zonder te veel ruimtelijke
heterogeniteit te vernietigen. Dit kan gemakkelijk bereikt worden door sommige delen van de
macrofyten niet te verwijderen (Kaenel et al. 1998). 

Beheer op kleinere schaal met herstelstroken heeft een kleinere impact dan volledige verwijdering van
waterplanten, terwijl toch nog aan de doelstellingen met betrekking tot het vermijden van
overstromingen kan voldaan worden. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat soorten zullen verdwijnen
doordat er steeds (een deel van het) habitat behouden blijft (Armitage et al. 1994). Maaien in
blokpatronen kan ook positieve effecten hebben op de abiotiek van waterlopen. Door het ontstaan van
een micro-meandering kunnen namelijk autonome morfologische processen, zoals het hermeanderen
van een waterloop, worden gestimuleerd. Ook ontstaat er hierdoor een grotere lokale variatie in
stroomsnelheden en erosie en sedimentatie wat resulteert in een grotere variatie in beddingvorm en
samenstelling van het beddingmateriaal (Verdonschot 1995). Maaien kan ook de fysico-chemische
eigenschappen positief beïnvloeden. Als de vegetatie te dens wordt kunnen er namelijk bij lage
debieten ‘s nachts kritische zuurstofconcentraties ontstaan omdat de stroomsnelheid en reäeratie laag
zijn terwijl sedimentatie, zuurstofverbruik en temperatuur hoog zijn. Dit beperkt in sterke mate de
ontwikkeling van fauna. Ook dit pleit voor het behoud van een open kanaal met een mozaiekstructuur
van waterplanten zodat er voldoende stroming en reäeratiecapaciteit is en er een grotere variabiliteit in
habitats en voedselbronnen ontstaat (Jensen et al. 1994 en Wiberg-Larsen et al. 1994 in Sand-Jensen
1997).



Onderzoek naar het maaien volgens bepaalde patronen is echter nog beperkt. Enkel in Denemarken
wordt al gedurende meerdere jaren frequent een centraal kanaal geruimd of gemaaid terwijl de
amfibische soorten (soorten die zowel op het land als onder water kunnen groeien zoals Sparganium
emersum en Myosotis palustris) van ondiep water langs de oevers onverstoord blijven. Dit heeft tot
gevolg dat de amfibische soorten toenemen in deze waterlopen (Sode 1997 in Riis & Sand-Jensen
2001) omdat het creëren van open ruimte in de bedding amfibische soorten toelaat vanuit de
permanente populaties op de oevers lateraal te verspreiden (Henry & Amoros 1996 in Riis & Sand-
Jensen 2001). Bovendien werd aangetoond dat vegetaties in de middenstrook van de waterloop een
hogere zuurstofconcentratie hebben dan de randvegetaties. Dit kan waarschijnlijk verklaard worden
door de lagere stroomsnelheden in deze randvegetaties met hogere sedimentatie van fijn organisch
materiaal tot gevolg. Indien enkel deze centrale vegetaties worden weggenomen zullen er dus globaal
lagere zuurstofconcentraties ontstaan in de waterloop met een verarming van de fauna als gevolg
(Friberg et al. 2001). Het maaien van enkel de middenstrook heeft uiteindelijk al na twee tot drie jaar
geresulteerd in veel smallere, zwak meanderende maar sneller stromende waterloopjes (Madsen 1995).
Hieruit blijkt alvast de noodzaak om onderzoek te doen naar de effecten van het maaien in
blokpatronen waarbij zowel hydraulische als ecologische aspecten moeten opgevolgd worden.

2 Doelstellingen
Het is de bedoeling om enkele ecologisch verantwoorde maaipatronen uit te testen en het effect
daarvan op de afvoercapaciteit te onderzoeken. Ook hier zal dit zowel experimenteel als empirisch
bepaald worden.
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 Materiaal en methoden

.1 Experimentele benadering – laboratoriumonderzoek

m het effect van een aantal maaipatronen op de opstuwing te kunnen bestuderen werden 6
erschillende patronen en 2 referentiesituaties in een stroomgoot (breedte: 3 m; nuttige lengte: 25 m;
oogte: 0,8 m)(zie Fig. 3.1)  uitgelegd en getest. Een overzicht van de geteste patronen is weergegeven
 Figuur 3.2.

ig. 3.1: Overzicht van de proefopstelling voor simulatie van maaipatronen.

e verschillende maaipatronen zijn opgebouwd uit een aantal belangrijke variërende parameters,
amelijk:

 overlap (b): graad van overlapping tussen de blokken in de dwarsrichting;
 bloklengte (c): lengte van de niet-gemaaide blokken;
 verschuiving (d): verschuiving van de blokken in de lengterichting (∼overlap in de lengterichting).



De opstelling bestond uit 60 houten bakken (breedte: 0,5m; lengte; 0,75m; hoogte: 0,08m), gevuld met
waterplanten, die achtereenvolgens zodanig geplaatst werden zodat de te testen patronen gevormd
werden. De open plekken tussen de blokken vegetatie werden opgevuld met eternieten platen (hoogte:
0,08m) om het hoogteverschil tussen bodem en bovenkant van de bakken te overbruggen en zodoende
een watersprong te vermijden. De gebruikte planten vormden een typische watervegetatie, bestaande
uit een menging van groeivormen. Voornamelijk Kleine egelskop en in mindere mate Drijvend
fonteinkruid waren hierin aanwezig. De vegetatie was afkomstig uit de Grote Caliebeek (Tielen) en
werd bekomen in nauwe samenwerking met de dienst Waterbeleid van de provincie Antwerpen. Het
plantenmateriaal werd op 12 september 2001 uit de beekbodem gestoken (inclusief wortels en
substraat) en vervoerd in plastic bakken gevuld met beekwater. 

De selectie van de te testen patronen is gebaseerd op het eindrapport ‘Stromingsweerstand ten gevolge
van waterplanten (MOD 566)’ (Viaene & Vereecken 2001). Hierin werden reeds 25 maaipatronen (zie
Bijlage 3.4) met behulp van simulatiemateriaal getest op hun stromingsweerstand. Er werd gebruik
gemaakt van polyestertouwen om het gedrag van een typisch submerse aquatische vegetatie zoals
bijvoorbeeld Haarfonteinkruid (Potamogeton trichoides) na te bootsen. Tegelijk werd er gepeild naar
hun ecologische waarde op basis van een aantal vooropgestelde vuistregels. Hierbij werd een hoge
ecologische waarde toegekend aan patronen waarin

1. een minimaal onderhoud nodig is (laag maaipercentage);
2. een micro-meandering ontstaat;
3. de bloklengte voldoende groot is.

Fig. 3.2: Overzicht van de gesimuleerde maaipatronen. Boven elk patroon staat de patroonnaam vermeld, zoals gebruikt tijdens
het onderzoek met echte waterplanten (model 612). Indien een patroon overeenstemde met een reeds getest patroon, aan de hand
van simulatiemateriaal, werd de overeenkomstige patroonnaam achteraan bijgevoegd (Viaene & Vereecken 2001). De grijze
blokken stellen de resterende vegetatie voor.

De in de stroomgoot uitgevoerde testen bestonden uit peilmetingen waardoor de impact van het
gesimuleerde beheer op de afvoercapaciteit kon bepaald worden. Wegens uitspoelingsproblemen met
de waterplanten was het noodzakelijk om de gemiddelde stroomsnelheid stroomopwaarts van de
waterplanten te beperken tot ongeveer 0,2 m/s. Het hiermee overeenstemmende debiet werd dan als
maximum ingesteld. Per situatie (= combinatie van patroon en debiet) werd bij 6 verschillende debieten
(0,222; 0,184; 0,146; 0,108; 0,070 en 0,032 m³/s) het optredend verval bepaald door stroomopwaarts en
stroomafwaarts (onderlinge afstand : 16 m) van het patroon het waterpeil 3 keer op te meten.

Uit de verzamelde gegevens omtrent verval, debiet, dwarssectie, hellingsgraad en hydraulische straal
van het kanaal werd voor elke situatie de ruwheidscoëfficiënt (Manning-n) berekend. Deze berekening
gebeurt door integratie van de bewegingsvergelijking voor permanente stroming in een prismatisch

patroon 4 (mod 612) / patroon 2 (mod 566)

patroon 5 (mod 612) / patroon 16 (mod 566)

patroon 6 (mod 612) / patroon 3 (mod 566)

ijking leeg (mod 612)

ijking vol (mod 612 / 566)

patroon 1 (mod 612)

patroon 2 (mod 612) / patroon 17 (mod 566)

patroon 3 (mod 612) / patroon 1 (mod 566)



kanaal met een constant debiet, de zogenaamde vergelijking van Bresse (Berlamont 1980; zie Deel 2
p.51).

Voor deze berekening werd een klein programma geschreven met behulp van Compaq Visual Fortran
(Version 6.1), waarbij op iteratieve wijze het gemeten verval wordt vergeleken met een berekend
verval op basis van een geschatte Manning-n. Zolang het verschil tussen het gemeten en het berekende
verval meer bedraagt dan 5 x 10-4 m, wordt de Manning-n aangepast en de berekening opnieuw
uitgevoerd. Voor een overzicht van het programma wordt verwezen naar Bijlage 3.3.

Per patroon werd ook het gemiddeld percentage reductie van verval/ruwheid ten opzichte van een
volledig begroeid (patroon ‘ijking vol’ in Fig. 3.2) kanaal berekend over de verschillende debieten.
Alhoewel het patroon ‘ijking vol’ hiervoor werd gebruikt is het eigenlijk geen goede benadering van
een volledig begroeid kanaal. Er was echter geen voldoende plantenmateriaal met als gevolg dat er een
30-40 % van de vegetatie in dit patroon ontbreekt. Niettemin kan het patroon toch als ijking gebruikt
worden. Hierdoor zal het verlagend effect (berekende reductiepercentages) van het maaipatroon op de
opstuwing enkel onderschat worden. 

De resultaten werden telkens vergeleken met die van gelijkaardige patronen uit model 566 (Viaene en
Vereecken 2001) die getest werden, gebruik makend van simulatiemateriaal. De namen van de
overeenkomende patronen zijn vermeld in Figuur 3.2.

Nadien werd met behulp van SAS (SAS system for Windows Release 8.02) een mixed ANOVA-model
(variantieanalyse) opgesteld om te evalueren of het debiet en/of het patroon significant bijdragen tot de
verklaring van de variatie in verval (variabele Y). Hierbij is het debiet de random factor B en het
patroon de fixed factor A. Het inputprogramma is bijgevoegd als Bijlage 3.5. Voor meer details
omtrent de analysetechniek wordt verwezen naar Neter et al. (1990), p. 784-818.

3.2 Empirische benadering – onderzoek op de Grote Caliebeek en Desselse Nete

3.2.1 Studiegebied

Om een realistisch beeld te kunnen vormen van het effect van maaipatronen op de afvoercapaciteit in
veldsituaties, werden 2 trajecten geselecteerd met een abundante groei van watervegetaties. De exacte
locatie van de trajecten wordt voorgesteld in Figuren 1.2 en 1.3 (p.30-31) en in Bijlage 1.1. Op basis
van de resultaten van Viaene en Vereecken (2001) werden onderstaande maaipatronen op 13 en 14
september 2001 uitgevoerd op het terrein :

Fig. 3.3: De maaipatronen die in de Grote Caliebeek (patroon 5) en de Desselse Nete (patroon 2) werden uitgetest. De gearceerde
blokken stellen de resterende vegetatie voor.

PATROON 2 (MOD 612)

X

X
A B C D E F G H I J K L M N
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X

X
A B C D E F G H I J K L M N



3.2.2 Biomassabepaling

Om een beeld te krijgen van de biomassaontwikkeling in het gehele beektraject werd in de week
voordat de maaipatronen werden uitgevoerd de biomassa bepaald volgens de methode, beschreven in
Deel I (p.31).
 
3.2.3 Debiet en waterpeil

Om het effect van de maaipatronen op de waterafvoer na te gaan, werden aan de stroomopwaartse kant
van beide trajecten debietsmetingen verricht met behulp van STARFLOW ultrasone doppler-
debietmeters (zie p.53). Aan de stroomafwaartse kant van deze trajecten werden druksondes
gemonteerd welke om de 10 minuten het waterpeil registreerden. De afstand tussen de 2 meettoestellen
bedraagt 305 m voor de Grote Caliebeek en 425 m voor de Desselse Nete. Om de gemeten waterpeilen
op elkaar af te stemmen werd per traject een waterpassing uitgevoerd.

3.2.4 Analyse

Voor beide locaties werd het verloop van het stroomopwaartse peil en de overeenkomstige debieten
uitgezet in de tijd.  Door een probleem met het STARFLOW-toestel waren de debietsmetingen van de
Desselse Nete echter onbetrouwbaar geworden. Daarom werd geopteerd om aan de hand van een
kwadratische vergelijking, gebaseerd op enkele ijkingsmetingen, de opgemeten debieten van de Grote
Caliebeek te transformeren naar bruikbare waarden voor de Desselse Nete. Beide waterlopen liggen in
hetzelfde stroombekken, niet uitzonderlijk ver uit elkaar en er kan dus aangenomen worden dat beide
beken een gelijkaardig debietsverloop kennen. Voor de bepaling van de kwadratische vergelijking
wordt verwezen naar Bijlage 2.2. Er werd nagegaan of het toepassen van de maaipatronen het
stroomopwaartse waterpeil kan doen dalen. 

3.3 Empirische benadering – onderzoek op een traject tussen twee regelbare
stuwen (Aa)

3.3.1 Studiegebied en principe experimenten

Het bestudeerde traject op de Aa is gelegen op de gemeentegrens tussen Poederlee en Vorselaar,
namelijk stroomopwaarts van de Aabrug op de baan Poederlee-Herentals. Het is gelegen tussen twee
regelbare stuwen (zie Fig. 2.3 p.55) wat toelaat om het debiet te regelen. Het traject werd opgesplitst in
drie deeltrajecten op basis van de morfologische karakteristieken van de waterloop en de aanwezige
vegetatie (Bal 2001)(zie Fig. 2.3). Omdat het traject zich tussen 2 regelbare stuwen bevindt, kan er ook
op het terrein (beperkt) experimenteel onderzoek uitgevoerd worden om het effect van maaipatronen op
de waterafvoer te bepalen. Met de opwaartse stuw kan een bepaalde hoeveelheid water opgespaard
worden. Het lozen van deze hoeveelheid water op een bepaald ogenblik (door het laten zakken van de
opwaartse stuw) levert een piekdebiet waarvan de voortplantingssnelheid doorheen het proeftraject
bepaald kan worden. Het ophouden van het water met de stroomopwaartse stuw werd uitgevoerd voor
en na het toepassen van de maaipatronen. Er werden steeds verschillende debieten gecreëerd door het
variëren van de openingstijd en van de inclinatiehoek van de klep van de stuw. Tijdens deze
meetsessies werden doorheen het traject aan het begin en op het einde van elk deeltraject
dieptemetingen uitgevoerd (zie Fig. 2.3) door middel van D-Divers. De biomassa van aanwezige
macrofyten was in elk deeltraject gekend voor het maaien (methode zie p.31). Het regelen van de
waterpeilen in functie van het project gebeurde in nauwe samenwerking met AMINAL, Afdeling
Water. Op basis van de resultaten van Viaene en Vereecken (2001) werden onderstaande maaipatronen
uitgevoerd op 13 en 14 september 2001 op het terrein :



Fig. 3.4: De maaipatronen die in de Aa werden uitgetest (patroon 3 in deeltraject c, patroon 4 in deeltraject b, patroon 6 in
deeltraject a). Deeltraject c is het meest stroomafwaartse, deeltraject a het meest stroomopwaartse. De gearceerde blokken stellen
de resterende vegetatie voor.

3.3.2 Analyse

Nadat de gegevens van de divers waren uitgelezen en gecorrigeerd voor de luchtdruk werden ze per
experiment voor elk meetpunt uitgezet in grafiek. Om het probleem van outliers in de grafieken te
voorkomen werd een ‘Friedman super smoothing’ uitgevoerd (Anonymus 1999). Dit houdt in dat er
voor een groep van naburige punten een kleinste kwadraten fit van de y variabele wordt berekend en
dat de y waarden worden vervangen door deze beste fit y-waarden (Anonymus 1999). Om de grafieken
te analyseren werd een software programma geschreven. Als vaste punten in de golf werden de
minimale hoogte vlak voor elk experiment en de maximale hoogte tijdens het experiment bepaald. Het
verschil in waterhoogte tussen de maximale en de minimale hoogte (∆h) is dan representatief voor de
dikte van de golf die passeert (zie Fig. 2.4 p.56). Door per experiment het verschil in tijd van de
maximale waterhoogte tussen de verschillende meetpunten te vergelijken, werd de reistijd (t) van de
g f vastgesteld (zie Fig. 2.4 p.56). De stroomsnelheid werd berekend door de afstand tussen twee
n urige punten te delen door deze reistijd. De stroomsnelheid geeft een beeld van de weerstand die de
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egetatie biedt aan de afvoer van water. Bovendien werden per experiment voor elk meetpunt de
alfwaardehoogte en halfwaardetijd bepaald. De halfwaardehoogte is de hoogte die gelijk is aan 50 %
an het verschil tussen minimum- en maximumhoogte en de halfwaardetijd is de tijd die nodig is om na
e maximumhoogte terug te vallen tot de halfwaardehoogte (zie Fig. 2.4 p.56).

m na te gaan of het maaien volgens blokpatronen de afvoercapaciteit kan verhogen, werden telkens
olgende parameters vergeleken tussen de experimenten voor en na het maaien :

 De hoogte van de golven;
 De tijd van de golven om het volgende meetpunt te bereiken, dus de snelheid van de golven;
 De tijd nodig om terug tot de helft van de golfhoogte te komen (de halfwaardetijd).

aarna werd ook getracht om de afvoerefficiëntie van de verschillende toegepaste maaipatronen
nderling te vergelijken. Dit gebeurde op basis van het afvlakkingspercentage en de snelheid tussen het
egin- en eindpunt van elk deeltraject en op basis van de halfwaardetijd ter hoogte van elk begin- en
indpunt.

 Resultaten

.1 Experimentele benadering - laboratoriumonderzoek

m het effect van de patronen op de opstuwing onderling te kunnen vergelijken werd per patroon het
erval uitgezet in functie van het debiet. De resultaten werden, waar mogelijk, vergeleken met deze uit
iaene & Vereecken (2001), welke gebruik maakten van simulatiemateriaal in vergelijkbare patronen



(zie Fig. 3.5). Deze figuur toont voor alle patronen een stijging van het verval bij toename van het
debiet. Ook kan opgemerkt worden dat naarmate het debiet toeneemt, het verschil in verval tussen de
verschillende patronen groter wordt. De afzonderlijke curves (voor echte waterplanten en deze met
simulatiemateriaal) in Figuur 3.5 kunnen onderling niet vergeleken worden aangezien de experimenten
niet onder dezelfde condities werden uitgevoerd. In Figuur 3.6 werden de resultaten van beide
experimenten, door het in rekening brengen van de waterdiepte (klepstand), tot op eenzelfde
stroomsnelheidsschaal teruggebracht. De verschillen in absolute vervalwaarden konden hier echter niet
onderzocht worden wegens het ontbreken van biomassabepalingen in de studie van Viaene &
Vereecken (2001).

Fig. 3.5: Optredend verval in functie van het debiet voor de verschillende maaipatronen, gebruik makend van echte waterplanten
(model 612) en simulatiemateriaal (model 566). De punten voor model 612 zijn gemiddelden uit 3 herhaalde metingen.

Fig. 3.6: Optredend verval in functie van de stroomopwaartse stroomsnelheid voor de verschillende maaipatronen, gebruik
makend van echte waterplanten (model 612) en simulatiemateriaal (model 566). De punten voor model 612 zijn gemiddelden uit
3 herhaalde metingen.

Wel kan besloten worden dat de rangschikking van de patronen binnen elk experiment gelijkaardig is.
Het meest gesloten patroon (ijking vol) wordt gekenmerkt door het grootste verval. Daarna neemt het
verval af met toenemende openheid en afname in grilligheid van het patroon. Een grillig patroon
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kenmerkt zich door relatief korte bloklengtes en/of een sterke meandering, gesloten patronen door een
laag maaipercentage.

Wanneer de ruwheidscoëfficiënt, uitgedrukt in de vorm van de Manning-n waarde, wordt uitgezet in
functie van het debiet (zie Fig. 3.7) blijkt er een algemene daling in ruwheid op te treden bij een
toenemend debiet, voor die patronen waar gebruik gemaakt werd van echte waterplanten. Voor de
meeste patronen, waar gebruik gemaakt werd van simulatiemateriaal, wordt echter een initiële stijging
waargenomen. Ook hier is eenzelfde rangschikking van de patronen als in Figuur 3.5 waar te nemen.

Fig. 3.7: Ruwheid (Manning-n) in functie van het debiet voor de verschillende maaipatronen, gebruik makend van echte
waterplanten (model 612) en simulatiemateriaal (model 566).

Wanneer op basis van het percentage reductie in verval/ruwheid ten opzichte van een volledig begroeid
kanaal een rangorde van patronen opgesteld wordt (zie Tab. 3.1, maar ook Fig. 3.5 en 3.7) zijn er grote
gelijkenissen tussen deze opgesteld aan de hand van simulatiemateriaal (model 566) en deze gebaseerd
op resultaten met echte waterplanten (model 612). Enkel patroon 5 (model 612) (overeenstemmend met
patroon 16 uit model 566) en patroon 6 (model 612) (overeenstemmend met patroon 3 uit model 566)
wisselen van plaats in de rangorde.
Tabel 3.1 geeft een overzicht van de resultaten. Voor elk patroon wordt hierin aangegeven hoe groot
het aandeel is van de gemaaide oppervlakte in vergelijking met de totale oppervlakte. De gemiddelden
van het optredend verval en de Manning-n waarden werden berekend uit resultaten voor vergelijkbaar
ingestelde stroomsnelheden (debieten gelegen tussen 0,025 en 0,25 m³/s) om de reducties van het
verval en de ruwheid in beide studies enigszins te kunnen vergelijken. Ook het gemiddeld percentage
reductie van het verval/Manning-n ruwheidscoëfficiënt dat optreedt voor het geteste maaipatroon ten
opzichte van de situatie in een volledig begroeid kanaal wordt hierin weergegeven.
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Tab. 3.1: Overzicht van het effect van de verschillende maaipatronen op het verval en de Manning-n ruwheidscoëfficiënt en het
percentage reductie van verval/ruwheid ten opzichte van een ijkingssituatie waarin het kanaal volledig is begroeid.
Overeenkomstige patronen van de experimenten met simulatiemateriaal (model 566) en met echte planten (model 612) worden
gepaard weergegeven.

Patroon Gemiddeld
verval

Gemiddeld
% reductie
verval

t.o.v. vol

Gemiddelde
Manning-n

Gemiddeld
% reductie
ruwheid
t.o.v.
vol

% gemaaid

Ijking vol (model 612) 0,376 0 0,27196 0 33
Ijking vol (model 566) 0,465 0 0,1038 0 43
Patroon 1 (model 612) 0,362 4 0,26467 3 40
Patroon 2 (model 612) 0,229 40 0,19811 27 40
Patroon 17 (model 566) 0,200 58 0,0766 25 39
Patroon 3 (model 612) 0,153 60 0,15778 42 42
Patroon 1 (model 566) 0,158 72 0,0572 42 40
Patroon 4 (model 612) 0,102 74 0,12417 54 50
Patroon 2 (model 566) 0,113 80 0,0503 49 50
Patroon 5 (model 612) 0,066 82 0,10200 63 57
Patroon 16 (model 566) 0,090 81 0,0458 54 57
Patroon 6 (model 612) 0,081 79 0,10967 60 58
Patroon 3 (model 566) 0,073 88 0,0415 58 60
Ijking leeg (model
612)

0,008 97 0,03644 87 100

Figuur 3.8 geeft de belangrijkste resultaten van de variantieanalyse. Voor een volledig overzicht van de
output wordt verwezen naar Bijlage 3.6. Voor de evaluatie van eventueel aanwezige effecten van het
patroon en het debiet en de interactieterm patroon*debiet moeten de in Figuur 3.8 vet gedrukte
waarden geëvalueerd worden. Hieruit blijkt dat zowel het patroon als het debiet significant bijdragen in
de verklaring van de variatie in verval (p ≤ 0,001), evenals de interactieterm patroon*debiet.
 
Figuur 3.9 geeft een overzicht van de paarsgewijze vergelijkingen van patronen, met aanduiding van de
significante verschillen in gemiddeld verval. De belangrijkste conclusies zijn:

 blokpatronen 2, 3, 4, 5 en 6 vertonen een significant lager verval dan de volle ijkingssituatie en
patroon 1;

 patroon 2 of patroon 3 resulteert niet in een significant verschillend verval;
 patroon 3, 4, 5 of 6 resulteert niet in een significant verschillend verval;
 patroon 2, 3 of 4 zorgen voor een significant hoger verval dan de lege ijking;
 de lege ijking resulteert niet in een significant verschillend verval dan patroon 5 of 6.



The GLM Procedure

Dependent Variable: verval
                                          

      Sum of
   Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    

   Model                       47      4,19470009      0,08924894    79288,3****    

   Error                       96      0,00010806      0,00000113

   Corrected Total            143      4,19480815

                   R-Square     Coeff Var      Root MSE    verval Mean
                   0,999974      0,616506      0,001061       0,172092

   Source                      DF       Type I SS     Mean Square    F Value    

   patroon                      7      2,38778731      0,34111247     303043****    

   debiet                       5      1,19248535      0,23849707     211880****    

   patroon*debiet              35      0,61442743      0,01755507    15595,8****

   Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    

   patroon                      7      2,38778731      0,34111247     303043****    

   debiet                       5      1,19248535      0,23849707     211880****    

   patroon*debiet              35      0,61442743      0,01755507    15595,8****    

The Mixed Procedure

Type 3 Analysis of Variance
       
              Sum of

Source              DF       Squares   Mean Square F Value    

patroon              7      2,387787      0,341112  19,43****    

debiet               5      1,192485      0,238497  13,59****    

patroon*debiet      35      0,614427      0,017555  15595,8****    

Residual            96      0,000108   0,000001126                 

Fig. 3.8: Belangrijkste resultaten van de variantieanalyse met behulp van SAS. Relevante significante effecten zijn vet gedrukt
(****: p ≤ 0,0001).



Differences of Least Squares Means

                                                 Standard
  Effect     patroon     patroon     Estimate       Error      DF     t Value    

  patroon    ijkleeg     ijkvol       -0,3681     0,04417      35      -8,33****     
  patroon    ijkleeg     patroon1     -0,3536     0,04417      35      -8,01****     
  patroon    ijkleeg     patroon2     -0,2213     0,04417      35      -5,01****     
  patroon    ijkleeg     patroon3     -0,1450     0,04417      35      -3,28**     
  patroon    ijkleeg     patroon4    -0,09357     0,04417      35      -2,12*      
  patroon    ijkleeg     patroon5    -0,05801     0,04417      35      -1,31      
  patroon    ijkleeg     patroon6    -0,07285     0,04417      35      -1,65      
  patroon    ijkvol      patroon1     0,01445     0,04417      35       0,33      
  patroon    ijkvol      patroon2      0,1468     0,04417      35       3,32**    
  patroon    ijkvol      patroon3      0,2231     0,04417      35       5,05****  
  patroon    ijkvol      patroon4      0,2745     0,04417      35       6,22****  
  patroon    ijkvol      patroon5      0,3101     0,04417      35       7,02****  
  patroon    ijkvol      patroon6      0,2952     0,04417      35       6,68****  
  patroon    patroon1    patroon2      0,1324     0,04417      35       3,00**    
  patroon    patroon1    patroon3      0,2086     0,04417      35       4,72****  
  patroon    patroon1    patroon4      0,2601     0,04417      35       5,89****  
  patroon    patroon1    patroon5      0,2956     0,04417      35       6,69****  
  patroon    patroon1    patroon6      0,2808     0,04417      35       6,36****  
  patroon    patroon2    patroon3     0,07624     0,04417      35       1,73      
  patroon    patroon2    patroon4      0,1277     0,04417      35       2,89**    
  patroon    patroon2    patroon5      0,1633     0,04417      35       3,70***   
  patroon    patroon2    patroon6      0,1484     0,04417      35       3,36**    
  patroon    patroon3    patroon4     0,05146     0,04417      35       1,17      
  patroon    patroon3    patroon5     0,08703     0,04417      35       1,97      
  patroon    patroon3    patroon6     0,07218     0,04417      35       1,63      
  patroon    patroon4    patroon5     0,03557     0,04417      35       0,81      
  patroon    patroon4    patroon6     0,02072     0,04417      35       0,47      
  patroon    patroon5    patroon6    -0,01484     0,04417      35      -0,34      

Fig. 3.9: Paarsgewijze vergelijking tussen de verschillende geteste patronen, met aanduiding van de significant verschillende
patronen (****: p ≤ 0,0001; ***: 0,0001 < p ≤ 0,001; **: 0,001 < p ≤ 0,01; *: 0,01 < p ≤ 0,05).

4.2 Empirische benadering – onderzoek op de Grote Caliebeek en Desselse Nete

4.2.1 Biomassabepaling

Tabel 3.2 geeft een overzicht van de aanwezige biomassa op 11 september 2001, juist voordat de
maaipatronen werden toegepast. Hieruit blijkt dat in beide trajecten Drijvend fonteinkruid dominant
was. In de Grote Caliebeek stond daarnaast enkel nog Kleine egelskop, terwijl in de Desselse Nete ook
nog sterrenkroos, Moeras-vergeet-me-nietje, waterranonkel,  Kleine egelskop en Pijlkruid opvallend
aanwezig waren. 
In de Desselse Nete was de biomassa zo hoog, dat maaien zeker noodzakelijk was. In de Grote
Caliebeek daarentegen werd de maximale biomassa al eerder op het jaar bereikt (namelijk in juni) en
was maaien in september dus minder noodzakelijk.



Tab. 3.2: Het gemiddelde versgewicht (g/m²) per taxon en het totaal in de Desselse Nete (DN) en Grote Caliebeek (GCB),
aanwezig in september 2001 vóór de maaibeurt.

DN GCB
Sterrenkroos 723,4 2,4
Hoornblad 5,5
Grassen 42,5 1,2
Moeras-vergeet-me-nietje 1487,9
Aarvederkruid 0,6
witte kers 158,8 0,3
Onbekend 2,7
Drijvend fonteinkruid 6430,2 2281,9
smalbladige fonteinkruiden 73,6 10,2
Waterranonkel 235,9 1,3
Pijlkruid 295,0
Kleine egelskop 4113,6 258,5
Totaal 13569,6 2555,9

4.2.2 Debiet en waterpeil

In Figuren 3.10 en 3.11 is duidelijk een daling van het stroomopwaartse waterpeil waar te nemen op het
moment dat de watervegetatie gemaaid werd volgens de in Figuur 3.3 afgebeelde patronen. Daarna
volgt het peil opnieuw de schommelingen in het debiet.

Fig 3.10: Verloop van het debiet en het stroomopwaartse waterpeil voor de periode begin juli tot eind oktober 2001 van de
Desselse Nete (uurgemiddelden). De discontinuïteiten in de grafieklijnen van debiet en waterpeil zijn het gevolg van periodieke
problemen met de meettoestellen. De aldus foutief gemeten waarden werden vervangen door nulwaarden.
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Fig. 3.11: Verloop van het debiet en het stroomopwaartse waterpeil voor de periode begin juli tot eind oktober 2001 van de Grote
Caliebeek (uurgemiddelden). De discontinuïteiten in de grafieklijnen van debiet en waterpeil zijn het gevolg van periodieke
problemen met de meettoestellen. De aldus foutief gemeten waarden werden vervangen door nulwaarden.

Dit valt eveneens op wanneer het stroomopwaartse waterpeil wordt uitgezet in functie van het debiet
(Fig. 3.12 en 3.13). Binnen eenzelfde range van debieten treedt in beide waterlopen een aanzienlijke
daling van het waterpeil op in het tweede deel van september, na de maaibeurt.

Fig. 3.12: Het stroomopwaarts waterpeil (uurgemiddelden) in functie van het debiet voor de periode begin juli tot eind oktober
2001, voor de Desselse Nete (september/01=voor het maaien, september/02= na het maaien). 
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Fig. 3.13: Het stroomopwaarts waterpeil (uurgemiddelden) in functie van het debiet voor de periode begin juli tot eind oktober
2001, voor de Grote Caliebeek (september/01=voor het maaien, september/02= na het maaien). 

4.3 Empirische benadering – onderzoek op een traject tussen twee regelbare
stuwen (Aa)

4.3.1 Biomassabepaling

Tabel 3.3 geeft een overzicht van de aanwezige biomassa op 20 augustus 2001, ongeveer een maand
voordat de maaipatronen werden uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de deeltrajecten sterk verschillen op
basis van de aanwezige vegetatie en dat maaien vooral noodzakelijk was in deeltraject a. 

Tab. 3.3: Het gemiddelde versgewicht (g/m²) per taxon en het totaal in de deeltrajecten op de Aa, aanwezig in augustus 2001.

AAa AAb AAc
sterrenkroos 88,9 318,7 31,4
hoornblad 9,0 317,3 63,3
waterpest 552,2 211,9 379,1
Moeras-vergeet-me-nietje 11,4
onbekend 0,3
duizendknoop 0,4
Gekroesd fonteinkruid 2,4 3,0
Drijvend fonteinkruid 17,0 44,7
smalbladige fonteinkruiden 2264,6 165,8 907,0
gele kers 7,6
Pijlkruid 117,0 1,3
Kleine egelskop 255,9 264,3 574,3
totaal 3318,7 1335,0 1928

4.3.2 Hoogte van de golven

Bijlage 2.4 geeft voor alle experimenten de hoogte van de golven per meetpunt. De toename in
waterhoogte neemt sterk af in stroomafwaartse richting doorheen het traject, maar deze trend was
duidelijker voor dan na het maaien (zie Fig. 3.14). Bovendien waren na het maaien de golven initieel
kleiner (ter hoogte van meetpunt limnigraaf) en bleven ze toch duidelijker waarneembaar op het einde
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van het traject (meetpunt PB7: golfhoogte van 3 tot 6,5 cm na het maaien ten opzichte van 0,5 tot 4 cm
voor het maaien). Dit blijkt ook uit Figuren 3.15 en 3.16 waar het afvlakkingspercentage wordt
weergegeven. Voor het maaien werd de watergolf tot 1,2 % afgevlakt en na het maaien tot 16,7 %.
Tussen meetpunt 6 en 7 bleef de hoogte van de watergolf gelijk of nam in enkele experimenten zelfs
terug toe.

Fig. 3.14: De afname van de golfhoogte doorheen het traject voor de experimenten op de Aa voor het maaien (augustus 2001,
zwarte lijnen) en na het maaien (september 2001, grijze lijnen). Elk symbool stelt een experiment voor.

Fig. 3.15: De afname van het hoogteverschil (ten opzichte van hoogteverschil ter hoogte van de limnigraaf) doorheen het traject
voor het maaien (augustus 2001). Elk symbool stelt een experiment voor.
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Fig. 3.16: De afname van het hoogteverschil (ten opzichte van hoogteverschil ter hoogte van de limnigraaf) doorheen het traject
na het maaien (september 2001). Elk symbool stelt een experiment voor.

4.3.3 Snelheid van de golven

Bijlage 2.5 geeft voor alle experimenten de tijd die nodig was om de gecreëerde watergolf ter hoogte
van een bepaald meetpunt te laten passeren. Na het maaien duurde het minder lang vooraleer de golf
water doorheen het volledige traject was gepasseerd (Fig. 3.17). Op het einde van deeltraject a (pb3)
was dit al duidelijk waarneembaar. Op het einde van deeltraject b (pb5) duurde het voor het maaien
bijna twee keer zo lang dan na het maaien en op einde van deeltraject c (pb7) vroeg het zelfs meer dan
twee keer zoveel tijd voor dan na het maaien vooraleer de golf was gepasseerd. Hierbij dient wel
opgemerkt te worden dat de watergolf soms tegelijk meetpunt 6 en 7 bereikte of zelfs eerder meetpunt
7 dan 6. Dit werd zowel voor als na het maaien waargenomen, maar voor het maaien was dit
duidelijker waar te nemen. Als deze resultaten worden uitgedrukt in snelheden binnen elk deeltraject
(enkel voor deeltraject a en b), dan blijkt de snelheid zowel in a als in b de snelheid van de watermassa
hoger te zijn na het maaien, hoewel er kleinere golven werden gecreëerd (zie Fig. 3.18). De snelheid
was steeds lager in deeltraject b dan in a. Er kan met zekerheid besloten worden dat na het maaien tot
en met meetpunt 6 het water sneller passeerde. Over het laatste deeltraject (tussen meetpunt 6 en 7) kan
geen duidelijk besluit genomen worden.
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Fig. 3.17: De tijd van het passeren van de watergolf tussen het begin van het traject (limn) en een meetpunt (pb) voor het maaien
(aug 2001) en na het maaien in patronen (sept 2001). Elk symbool stelt een experiment voor.

Fig. 3.18: De snelheid van de gecreëerde watergolven tussen het begin- en eindpunt van deeltraject a en b voor de experimenten
op de Aa (voor het maaien, augustus 2001: zwarte symbolen, na het maaien,september 2001: grijze symbolen). Elk symbool stelt
een experiment voor.

4.3.4 Halfwaardetijd

Bijlage 2.6 geeft voor alle experimenten de tijd die nodig was om de verandering in hoogte voor 50%
ongedaan te maken. Voor het maaien werd vaak de halfwaardehoogte niet bereikt vanaf meetpunt 5 of
6 (zie Fig. 3.19). Bovendien was het vaak moeilijk de halfwaardehoogte te bepalen vermits er vaak
maar een hoogteverschil van 2 cm werd gecreëerd ter hoogte van meetpunt 6 en 7. Na het maaien (zie
Fig. 3.20) werd steeds de halfwaardehoogte bereikt en de tijd die hiervoor nodig was neemt toe in
stroomafwaartse richting (zowel voor als na het maaien). Opvallend is de terugval die soms werd
waargenomen ter hoogte van meetpunt 5. Ook voor deze parameter is het moeilijk conclusies te
trekken voor het laatste deeltraject, maar tot en met meetpunt 5 (einde deeltraject b) kan er besloten
worden dat de halfwaardetijd hoger is voor het maaien dan na het maaien.
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Fig. 3.19: De tijd die nodig is om terug te vallen tot een hoogteverschil van 50 % per meetpunt tijdens de experimenten voor het
maaien (augustus 2001). Elk symbool stelt een experiment voor.

Fig. 3.20: De tijd die nodig is om terug te vallen tot een hoogteverschil van 50 % per meetpunt tijdens de experimenten na het
maaien in patronen (september 2001). Elk symbool stelt een experiment voor.
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4.3.5 Waterafvoerefficiëntie van de toegepaste maaipatronen

Op basis van voorgaande resultaten kan moeilijk een besluit genomen worden voor maaipatroon 3 (in
het laatste deeltraject). In onderstaande tekst zal dus enkel de afvoerefficiëntie besproken worden van
maaipatroon 4 (in deeltraject b) en maaipatroon 6 (in deeltraject a). Tabel 3.4 geeft een overzicht van
de halfwaardetijd, het afvlakkingspercentage en de snelheid van de watergolven voor deeltraject a en b
zowel voor als na het maaien. De halfwaardetijd wordt telkens weergegeven voor het begin en het
einde van elk deeltraject, het afvlakkingspercentage is gebaseerd op de verhouding van de waterhoogte
aan het einde ten opzichte van het begin van elk deeltraject en de snelheid van de watergolf wordt
berekend binnen elk deeltraject.

Tab. 3.4: Halfwaardetijd aan begin- en eindpunt van elk deeltraject, afvlakkingspercentage van de golfhoogte per deeltraject en
de snelheid van de watergolf in elk deeltraject voor (aug) en na (sept) het maaien in patronen (deeltraject a : maaipatroon 6,
deeltraject b : maaipatroon 4, *= halfwaardehoogte werd niet bereikt).

Halfwaardetijd (s) Afvlakkings% Snelheid (m/s)
a b a b a b

limn PB3 PB4 PB5
Aug-exp1 357,5 871 1248 * 50,0 61,1 1,97 0,94
Aug-exp2 230,5 312 566 478 38,7 72,0 2,17 1,70
Aug-exp3 242,5 438 611 733 42,4 73,0 2,14 1,19
Aug-exp4 230 412 637 635 40,0 75,0 2,13 1,00
Aug-exp5 284,5 583,5 831 838,5 43,9 73,0 1,92 0,92
Aug-exp6 254,5 478,5 697,5 563 44,3 69,5 2,27 0,89
Aug-exp7 275,5 589,5 955,5 996 47,6 76,8 2,11 1,12
Gem. 267,9 526,4 792,3 707,3 43,8 71,5 2,10 1,1
SD 44,8 180,3 242,5 189,7 4,0 5,2 0,1 0,3
Sept-exp1 134 167 178,5 168 52,8 77,1 2,85 2,67
Sept-exp2 191 248,5 435,5 440 65,4 88,7 3,14 1,58
Sept-exp3 128,5 144,5 215,5 151,5 64,3 85,7 2,89 2,18
Sept-exp4 168,5 212,5 292 260,5 63,6 80,0 3,40 2,01
Sept-exp5 199 226,5 281,5 259 66,7 83,5 3,08 2,36
Sept-exp6 151 198,5 219 229,5 69,4 86,7 3,29 2,58
Sept-exp7 191,5 232 306,5 384,5 64,0 83,5 3,03 2,10
Sept-exp8 190 230 314,5 356,5 66,7 83,5 2,92 2,09
Gem. 169,2 207,4 280,4 281,2 64,1 83,6 3,10 2,20
SD 28,1 35,6 79,6 103,4 5,0 3,7 0,2 0,3

De halfwaardetijd  was ter hoogte van meetpunten limnigraaf, PB3, PB4 en PB5 lager na het maaien
dan ervoor. Voor meetpunt 5 werd zelfs de halfwaardehoogte niet altijd bereikt voor het maaien.

De hoogte van de watergolven werd minder gereduceerd na het maaien dan ervoor ondanks de kleinere
golven die in september (na het maaien) werden gecreëerd. Hier kan waarschijnlijk wel het wegnemen
van de vegetatie in patronen een grote rol in spelen (zie Fig. 3.14).

Ook de resultaten op basis van de snelheid (zie Fig. 3.18) geven aan dat het wegnemen van
watervegetatie in patronen de snelheid van het water kan doen toenemen en de efficiëntie van
waterafvoer dus verhogen.

Als nu de efficiëntie van de twee verschillende maaipatronen wordt vergeleken (Fig. 3.21), dan blijkt
dat het maaipatroon 6 in deeltraject a efficiënter was in het beperken van de afvlakking van de
waterhoogte dan maaipatroon 4 in deeltraject b. Als de snelheid van het water wordt vergeleken, dan
blijkt deze door beide maaipatronen even sterk toe te nemen.



Fig. 3.21: De afname van het hoogteverschil tussen het begin- en eindpunt van elk deeltraject tijdens de experimenten op de Aa
voor het maaien (augustus 2001, zwarte symbolen) en na het maaien (september 2001, grijze symbolen). Elk symbool stelt een
experiment voor.

5 Discussie

5.1 Experimentele benadering – laboratoriumonderzoek

Wegens verschillende experimentele condities van waterdiepte en stroomsnelheid was het niet
mogelijk om een vergelijking te maken tussen de absolute waarden van het verval tussen de 2
onderzochte groeivormen (de submerse groeivorm in Viaene en Vereecken (2001) (model 566) en de
gemengde groeivorm in deze studie (model 612)). Verwacht wordt echter dat de groeivorm, met name
een submerse of emergente vegetatie, een invloed heeft op het verval. Hierbij dient wel opgemerkt te
worden dat de waterplanten die in de huidige studie werden gebruikt niet als echte emergente soorten
kunnen beschouwd worden maar eerder tussenvormen zijn tussen submerse en emergente soorten, dit
in tegenstelling tot forsere soorten zoals bijvoorbeeld Riet (Phragmites australis) en lisdodde (Typha
spp.). Dit wordt bevestigd door het in Figuur 3.7 gestelde omgekeerde verband tussen ruwheid
(Manning-n ruwheidscoëfficiënt) en het debiet, wat eerder typisch is voor een submerse vegetatie.
Voor een echte emergente vegetatie daarentegen zou er een positief verband bestaan tussen de
Manning-n en het debiet (Watson 1987).

Zoals blijkt uit Tabel 3.1 kan het uitzetten van een maaipatroon in blokvorm 40 tot 88 % reductie van
het verval (of 25 tot 63 % reductie van de Manning-n) opleveren. Hierbij blijkt de efficiëntie van een
patroon (dit is het gemiddelde % reductie van verval/ruwheid) groter naarmate het patroon minder
grillig en/of gesloten is. Een grillig patroon kenmerkt zich door relatief korte bloklengtes en/of een
sterke meandering, gesloten patronen door een laag maaipercentage. De rangschikking van de
patronen, gebaseerd op verval/Manning-n, loopt grotendeels gelijk voor beide vegetatietypes. Dit duidt
erop dat maaipatronen zowel in een submerse als een gemengde vegetatie efficiënt kunnen zijn om het
verval te beperken, met andere woorden de efficiëntie van de patronen is onafhankelijk van de hier
geteste groeivormen.
 
Uit een interactieplot van de factoren debiet en patroon (Fig. 3.5), blijkt dat de factor patroon wordt
versterkt naarmate het debiet hoger ligt. Dit betekent dat de afname in verval omwille van de overgang
naar een ander patroon groter wordt naarmate de debieten groter worden. De patronen blijken dus het
best te werken bij de hogere geteste debieten. De stroomsnelheid stroomopwaarts van de waterplanten
moest tijdens de experimenten wegens uitspoelingsproblemen beperkt worden tot ongeveer 0,2 m/s.
Hoe de patronen reageren op nog hogere debieten, buiten de range van de experimenten, kon hier dus
niet onderzocht worden. Voor een eerste indicatie hieromtrent voor submerse vegetaties wordt
verwezen naar Viaene en Vereecken (2001).

Uit de statistische analyse blijkt dat de afvoercapaciteit van een volledig gemaaide situatie en deze
veroorzaakt door patroon 5 of 6 niet significant van elkaar verschillen. Wanneer voor een bepaalde
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waterloop een voldoende grote afvoercapaciteit moet gegarandeerd worden (in waterlopen met gevaar
op overstromingen) kan vanuit ecologisch standpunt best geopteerd worden voor patroon 5. De
afvoercapaciteit van patroon 2, 3 en 4 is daarentegen wel beduidend lager dan die van een volledig
gemaaide situatie. Deze kan evenwel nog steeds toegepast worden in waterlopen waar minder gevaar is
voor overstromingen. Ook de afvoercapaciteit van de volledig begroeide situatie en het ‘cut and bar’
patroon (= patroon 1) is niet beduidend verschillend. Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat de hier
geteste ‘volledig begroeide situatie’ in feite niet echt volledig begroeid was. Het percentage van de
vegetatie dat gemaaid werd is zelfs bijna gelijk voor beide patronen. Ten opzichte van een volledig
begroeide stroomgoot moet dit patroon toch een grotere reductie in verval toelaten, meer dan de hier
gestelde 4 %. Dit laatste geldt tevens voor de andere geteste patronen. Het ‘cut and bar’ patroon wordt
in Engeland gebruikt als gulden middenweg tussen het garanderen van voldoende afvoer (tegen
overstromingen) en het behoud van een voldoende hoog waterpeil (tegen laagwaterstanden in de
zomer)(Seagrave 1988).

Zoals in Figuur 3.22 duidelijk opvalt resulteert het toepassen van maaipatronen in een micro-
meandering, een differentiatie in het abiotisch milieu (zoals grote verschillen in stroomsnelheid
afhankelijk van de locatie in de waterloop) wat kan leiden tot een grotere diversiteit in het biotische
milieu. Hoe hoger de stroomsnelheid (debiet) is, hoe groter de differentiatie van stroomsnelheden zal
zijn.

5.2 Empirische benadering – onderzoek op de Grote Caliebeek en Desselse Nete

Uit Figuren 3.9 tot en met 3.13 valt duidelijk af te leiden dat het toepassen van maaipatronen in een
verlaging van het stroomopwaartse waterpeil resulteert en daarmee dus ook in een verlaging van de
opstuwing. Bij een ongemaaide situatie zou het stroomopwaartse waterpeil de schommelingen in het
debiet blijven volgen en dus blijven stijgen. Welk van de 2 maaipatronen het meest efficiënt de
waterafvoer verzorgde, was echter niet uit deze studie op te maken.

Fig. 3.22: Overzicht van de proefopstelling bij het uittesten van patroon 6 (model 612) bij verschillende debieten (van links naar
rechts:0,03, 0,11, 0,22 m³/s). Met behulp van KMnO4 werd getracht de stroombanen te visualiseren.



5.3 Empirische benadering – onderzoek op een traject tussen twee regelbare
stuwen (Aa)

Zowel op basis van de afvlakking van de watergolven, de snelheid en de halfwaardetijd kan besloten
worden dat maaien in blokpatronen de efficiëntie van de waterafvoer kan verhogen. De watergolven
werden minder afgevlakt nadat er gemaaid was in blokpatronen. Ze bleven duidelijker waarneembaar
tot op het einde van het volledige traject, hoewel de ingestuwde debieten lager waren tijdens de
experimenten na het maaien. Ook de tijd die de golven nodig hadden om zich doorheen het traject te
verplaatsen was opvallend korter na het maaien dan ervoor, ondanks het feit dat de ingestuwde
debieten kleiner waren en verondersteld wordt dat de snelheid dan lager zou zijn. Bovendien was ook
de halfwaardetijd korter na het maaien dan ervoor en soms werd zelfs de halfwaardehoogte niet bereikt
tijdens de experimenten voor het maaien. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat deze lagere
halfwaardetijden misschien eerder kunnen verklaard worden door de kleinere watergolven die werden
gecreëerd tijdens de experimenten na het maaien.

Uit deel 2 bleek al dat de afgelegde weg steeds direct of indirect een invloed heeft op de afvlakking van
de golven, op de snelheid en op de halfwaardetijd. Hierdoor was het moeilijk om iets te besluiten over
het toegepaste maaipatroon 3 in het laatste deeltraject. Soms werden de golven op het einde van het
traject terug hoger. Ook waren de golven soms sneller bij meetpunt 7 dan bij meetpunt 6. Dit kan
misschien  verklaard worden doordat de watermassa opbotst tegen de stroomafwaartse stuw (juist
voorbij meetpunt 7) en er dus interferentie optreedt. Ook voor de halfwaardetijd was het moeilijk om
conclusies te trekken voorbij meetpunt 5. Omwille van deze redenen werd enkel getracht maaipatroon
4 (in deeltraject b) met maaipatroon 6 (in deeltraject a) te vergelijken. Op basis van de resultaten zou er
voorzichtig verondersteld kunnen worden dat maaipatroon 6 iets efficiënter is naar het verbeteren van
de waterafvoer, maar waarschijnlijk speelt zelfs binnen de beperkte afstand van 850 m (tot aan
meetpunt 5, einde deeltraject b) de afgelegde weg een grotere rol dan het maaipatroon dat werd
toegepast. Dit blijkt ook uit de veel lagere snelheid van het water voor het maaien in deeltraject b ten
opzichte van deeltraject a. Bovendien was het omwille van praktische redenen moeilijk onderscheid te
maken tussen de verschillende patronen, vooral omdat in bredere waterlopen zoals de Aa gewerkt moet
worden vanaf de twee oevers. Op basis van de experimenten in het labo kan wel een bepaald patroon
uitgeselecteerd worden als zijnde het meest gunstige in een bepaalde (probleem)situatie. Het op het
terrein aanleggen van het geprefereerde patroon zal evenwel niet altijd even haalbaar zijn. Zo is het
behouden van een vaste bloklengte en -breedte immers niet altijd werkzaam. Hierbij speelt de breedte
van de waterloop een grote rol. Indien het maaionderhoud, door de breedte van de waterloop, dient te
worden uitgevoerd vanaf beide oevers zal het aanbrengen van de afwisseling in stroken vegetatie aan
de linker- en rechterzijde van de waterloop niet zo evident zijn. Het belang van het vasthouden aan
deze dimensies is evenwel nog niet onderzocht en is dus mogelijk onbestaande. De hierdoor gecreëerde
microvariatie over de lengte van de waterloop zou even goed een gunstig effect kunnen hebben op de
biotische diversiteit. In Denemarken werd al geëxperimenteerd met het gebruik van maaipatronen om
een rechtgetrokken beek terug te doen meanderen. Er werd namelijk gedurende enkele jaren in een
gekanaliseerde traagstromende waterloop gemaaid volgens het blokpatroon waarbij alternerend langs
de oevers vlekken waterplanten bleven staan. Dit resulteerde al na drie jaren in een smallere
meanderende, snelstromende waterloop met verbeterde fysische eigenschappen, een beter zelfreinigend
vermogen en meer en betere habitats. De gehanteerde lengte van één vegetatieblok werd gebaseerd op
het principe van meanderende waterlopen waarbij één meander 10 tot 14 keer de breedte van de
waterloop bedraagt. Er werd dus per vegetatieblok een lengte van 5 tot 7 keer de breedte van de
waterloop voorzien. Als dergelijke maaipatronen worden toegepast, moet steeds nagegaan worden of
de breedte van het stroomkanaal niet te smal wordt. Als de waterloop breed genoeg is, kan er ook
zodanig gemaaid worden dat er eilandjes met waterplanten blijven staan zodat er een netwerk van
smallere stroomkanaaltjes ontstaat. Daarnaast wordt ook verondersteld dat het toegepaste maaipatroon
best zoveel mogelijk het natuurlijk kanaal volgt. Dit betekent dat maaien in de diepste delen van de
waterloop resulteert in de meest efficiënte afvoer (Madsen 1995). In de eerste proefprojecten kan dus
een bloklengte toegepast worden van minimaal 5 tot 7 keer de breedte van de waterloop, maar dit moet
dan gedurende enkele jaren op het terrein geëvalueerd worden. Een nog grotere bloklengte kan omwille
van minder afvoerbeperkingen de voorkeur krijgen (Viaene en Vereecken 2001). Als een waterloop te
breed is en maar vanaf één oever toegankelijk voor het beheer, wordt voorgesteld van jaar tot jaar
afwisselend de middenstrook of een vegetatiestrook zo dicht mogelijk langs de toegankelijke oever
(waarbij uiteraard enige afstand van de oever wordt behouden) te verwijderen. Dit is niet de meest
ideale oplossing, maar wel beter dan het volledig verwijderen van de watervegetatie of jaarlijks
hetzelfde onderhoud toepassen.



6 Conclusies
Maaien in blokpatronen kan 40 tot 88 % reductie van het optredend verval veroorzaken. De efficiëntie
waarmee de patronen de waterafvoer verbeteren verschilt niet zo veel tussen de verschillende
vegetatietypes die hier werden onderzocht, met name een typische submerse vegetatie en een
gemengde groeivorm. Ook de metingen op het terrein (zowel in de Grote Caliebeek en Desselse Nete
als in de Aa) toonden duidelijk aan dat de afvoercapaciteit verbetert na het toepassen van de
maaipatronen, maar dit kon niet kwantitatief beschreven worden.

De beslissing omtrent welk maaipatroon dient aangebracht worden is afhankelijk van : 

 het optreden van probleemsituaties;
 het gewenste reductie percentage voor verval;
 de haalbaarheid op terrein (machines, toegangswegen, breedte waterloop).



Conclusies en aanbevelingen

Uit deel I blijkt dat ecologische kennis noodzakelijk is voor een goed beheer want een goede kennis
van de overlevingsbiologie van waterplanten kan bijdragen tot een genuanceerder en goedkoper
mechanisch beheer. Dit is enkel mogelijk op basis van correcte taxonomische identificaties van
plantensoorten. Factoren die de waterplantengroei bepalen, zijn nog onvoldoende gekend en konden
ook op basis van dit onderzoek niet bepaald worden.

De resultaten van deel II tonen aan dat waterplanten de waterafvoer kunnen belemmeren. De manier
waarop en de mate waarin zijn afhankelijk van de biomassahoeveelheid, de waterdiepte en het debiet,
en dit in een complexe relatie met elkaar. De invloed van de groeivorm van de planten en de
soortensamenstelling kon hier niet bepaald worden. Terreinmetingen toonden aan dat beheer van
waterplanten noodzakelijk kan zijn om de opstuwing te beperken indien men nabijgelegen gronden wil
vrijwaren voor overstromingen. Anderzijds kan het achterwege laten van maaibeheer zinvol zijn voor
de uitvoering van vernattingsprojecten in stroomopwaarts gelegen gebieden. Bovendien fungeren
waterplanten als biologische filter voor opgelost en particulair materiaal wat de biogeochemie van
stroomafwaarts gelegen zones kan beïnvloeden.

Vanuit ecologisch oogpunt is het achterwege laten van het beheer van waterplanten aan te bevelen,
maar het kan noodzakelijk zijn om overstromingen tegen te gaan of te beperken. Waterplanten kunnen
op verschillende manieren beheerd worden. Vaak wordt gekozen voor machinaal onderhoud, maar ook
andere mogelijkheden moeten bekeken worden.

Bij machinaal onderhoud dient met verschillende zaken rekening gehouden te worden. Ten eerste krijgt
maaien (enkel waterplanten verwijderen) de voorkeur boven ruimen (waterplanten en bovenste
bodemlaag verwijderen). Machinaal onderhoud dient omwille van de negatieve invloed op andere
organismen best zo laat mogelijk in het jaar toegepast te worden. Indien dit onmogelijk is omwille van
overstromingsrisico’s, kan maaien volgens blokpatronen een goed compromis vormen tussen de
ecologische en hydraulische gevolgen. Enerzijds blijven grote delen van de watervegetaties staan
waardoor ook de overige levensgemeenschappen minder verstoord worden. De resultaten uit deel III
tonen anderzijds aan dat het maaien volgens blokpatronen zowel in labocondities als op terrein
inderdaad een voldoende hoge afvoercapaciteit kan garanderen. De keuze voor een bepaald
maaipatroon moet gebeuren in nauw overleg met de lokale waterbeheerders en moet afgestemd zijn op
de noden van de omgeving. Ook moet rekening worden gehouden met de haalbaarheid van het werken
in blokpatronen op het terrein zelf. Zo mogen de lengtes van de vegetatieblokken niet te kort zijn. Voor
de eerste proefprojecten wordt een bloklengte voorgesteld van minimaal 5 tot 7 keer de breedte van de
waterloop, maar dit moet dan gedurende enkele jaren op het terrein geëvalueerd worden. Een nog
grotere bloklengte kan omwille van minder afvoerbeperkingen de voorkeur krijgen. Als een waterloop
te breed is en maar vanaf één oever toegankelijk voor het beheer, wordt voorgesteld van jaar tot jaar
afwisselend de middenstrook of een vegetatiestrook zo dicht mogelijk langs de toegankelijke oever
(waarbij uiteraard enige afstand van de oever wordt behouden) te verwijderen. Daarnaast dient zoveel
mogelijk rekening gehouden te worden met de overlevingsbiologie van waterplanten. Door op het
juiste moment in de groeicyclus te maaien kunnen er waarschijnlijk kosten bespaard worden. Het is dan
ook belangrijk om onderzoek te doen naar de korte- en lange-termijn effecten van tijdstip en frequentie
van mechanisch onderhoud. De efficiëntie van toegepaste maaitechnieken kan verhoogd worden door
(Wade 1996):

 aanpassen van tijdstip van maaien aan de aanwezige soorten;
 verwijderen van afgesneden plantenmateriaal;
 opleiden van personeel in het efficiënt gebruik van machines, de herkenning van plantensoorten,

de kennis m.b.t de rol van vegetatie en herstelprocessen, het herkennen van de verschillende
beheersdoelstellingen inclusief natuurbehoud;

 ontwikkeling van nieuwe machines.

Anderzijds wordt omwille van het grote belang van licht, het creëren van beschaduwing ook vaak als
methode besproken voor de biomassacontrole. De hoeveelheid licht mag maar maximum met 50 %
gereduceerd worden zodat er nog grote vlekken met waterplanten kunnen groeien. Het bladstrooisel



zou dan ook beter afbreken. Verdere aandachtspunten bij het creëren van beschaduwing zijn onder
andere:

 maximum halve beschaduwing creëren (maximum 2/3 van één oever);
 enkel vegetatie op de zuidoevers en deze mag maximum zo hoog zijn als de afstand naar de

tegenoverliggende oever;
 de oevervegetaties moeten cyclisch aangeplant en gesnoeid worden;
 in het begin is bijkomend onderhoud noodzakelijk.

Ook het gebruik van nymfeïde waterplanten (waterplanten met aan het wateroppervlak drijvende
bladeren) biedt mogelijkheden om te dichte submerse vegetatie te voorkomen. Wanneer dichte
vegetaties van onder andere Drijvend fonteinkruid in voldoende mate het wateroppervlak afsluiten, is
de beschaduwing die hierdoor ontstaat belangrijk genoeg om de groei van de vegetatie eronder sterk te
remmen. Jaarlijks onderhoud achterwege laten indien dergelijke vegetaties aanwezig zijn, kan een optie
zijn. Het belangrijkste negatieve aspect van beschaduwing is dat er geen voedingsstoffen meer
verwijderd worden uit het systeem omdat geen jaarlijks onderhoud wordt toegepast.

Het uitvoeren van jaarlijks onderhoud alleen om de biomassa aan waterplanten terug te dringen is
echter niet voldoende. Wil de plantengroei in waterlopen op een degelijke manier gecontroleerd
worden, moet er gestreefd worden naar een integrale controle en naar een duurzame oplossing voor de
toekomst zodat er een evenwicht komt tussen de biomassaproductie en het nutriëntenniveau in de
waterlopen. Hoewel uit de resultaten enkel de zuurgraad, de hoeveelheid anorganische koolstof en
ionenconcentraties in het water belangrijke factoren blijken te zijn voor de waterplantengroei, kan niet
besloten worden dat de hoeveelheid stikstof en fosfor onbelangrijk zijn. De rol van de
nutriëntenrijkdom van bodem en de wisselwerking met die van het water is nog onvoldoende gekend.
Er dienen acties ondernomen te worden om de toename van de concentratie aan nutriënten in de
waterlopen, zowel in het water als in de bodem, tegen te gaan (Miltner & Rankin 1998). Dit zou bereikt
kunnen worden door onder andere :

 gelimiteerde systemen dienen in eerste instantie gelimiteerd te blijven;
 industriële lozingen te verbieden (Miltner & Rankin 1998);
 de stikstof- en fosforconcentraties in de effluenten van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te

verlagen (Aquafin 1999);
 de toevoer van systeem-vreemd water en voedingsstoffen zoveel mogelijk te beperken (Arts et al.

1988);
 het aandeel van planten die grote hoeveelheden stikstof en fosfor opnemen verhogen in de

watergangen (Miltner & Rankin 1998);
 de bemestingen in de landbouwsector aan banden te leggen (Omernik et al. 1981);
 bufferstroken langs de waterlopen aan te leggen (Omernik et al. 1981 en Osborne & Koviac 1993).

Hierbij dient opgemerkt te worden dat kruidruimingen en maaien eveneens kunnen bijdragen aan de
verwijdering van voedingsstoffen uit waterlopen. Om de vermestingsproblematiek van
oppervlaktewateren aan te pakken, is interdisciplinair overleg noodzakelijk.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek, kunnen tenslotte nog enkele voorstellen geformuleerd
worden voor verder onderzoek. Om het belang van de nutriëntenrijkdom in te schatten, dient in de
toekomst de waterbodem nauwkeurig onderzocht te worden. Bovendien moet steeds de
beschikbaarheid van anorganische koolstof mee bekeken worden, zowel in water als waterbodem en de
dominerende vorm waarin het voorkomt omdat dit limiterend kan zijn in watersystemen. Ook de
ecologische kennis van waterplanten in de waterlopen in Vlaanderen is nog ontoereikend om het
beheer aan te passen aan lokale situaties. De op terrein uitgeteste maaipatronen gaven een eerste
indicatie dat de afvoercapaciteit gegarandeerd kan worden, maar het toepassen van deze maaipatronen
dient nog op grotere schaal uitgetest te worden in waterlopen van verschillende dimensies (breedte,
diepte). Resultaten daarvan zouden nog meer inzicht moeten geven in de relatie waterplanten –
waterafvoer en in de biologie van waterplanten.
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