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Aanleiding 
 

Het Agentschap voor Natuur en Bos is bezig met de uitbouw van een lange termijn 

grondwatermeetnet voor beheermonitoring. In het kader daarvan wordt het bestaande 

meetnet per natuurterrein gefaseerd in de tijd geëvalueerd. Voor het natuurterrein Olens 

Broek-Langendonk rijst de vraag welke meetpunten op lange termijn verder dienen 

opgemeten te worden in functie van beheermonitoring. Actueel worden hier nog 24 

peilpunten manueel door de boswachter opgemeten. Gezien het budget voor monitoring 

beperkt is, streeft men naar een minimaal aantal meetpunten die zullen uitgerust worden 

met dataloggers.  

 

 

 
Figuur 1: Situering van de piëzometers en peilschalen in Olens Broek-Langendonk. Hierbij wordt 

aangegeven of het grondwaterpeil al dan niet wordt opgemeten.  
 

 

 

Vragen 
 

Het grondwatermeetnet moet toelaten om het grondwaterpeil in het Olens Broek-

Langendonk af te stemmen in functie van volgende vragen: 

 

Basisvragen 
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1) Welke meetpunten zijn het meest interessant om op lange termijn verder op te 

volgen met dataloggers in functie van beheermonitoring? 

 

2) In welke mate is de grondwaterstand in het gebied geschikt of evolueert deze in 

functie van de grondwaterafhankelijke natuurdoelen: habitat 91E0, 6410_veldrus, 

rbbhc, 7140_meso, 4010. Aangezien dit valleigedeelte van de Kleine Nete sterk 

verstoord is, moet het meetnet vooral op niveau van heel dit valleideel hoe de 

grondwaterstanden evolueren in functie van een aantal factoren 

 

Bijkomende vragen 

 

3) Wat is de impact van ligging van te diepe Kleine Nete op valleisysteem? In het 

kader van rivierherstel is nu stroomopwaarts ter hoogte van de Hellekens een stuw 

geplaatst waar het water 60 cm opgestuwd wordt. Opvolgen in welke mate dat 

stroomopwaarts leidt tot verhoging grondwater in het natuurgebied. 

 

4) Landbouw vraagt om grachten en Langendonkloop terug uit te diepen. Maar in 

functie van de natuurdoelen in het ANB-terrein moeten ook bepaalde 

grondwaterstanden gerealiseerd worden. Daarom worden in het westelijk deel 4 

peilpunten nog steeds opgevolgd. Vraag is wel of alle peilschalen op de Langendonk 

moeten behouden blijven. Kan dit ook met 1 peilschaal opgevolgd worden? 

 

5) De beheerder vraagt expliciet om de raai in het meest gevarieerde, venige 

valleideel zeker houden: dit omvat peilpunten OLEP0014 tot 16, 12, 112 en 10. 

Daarnaast ligt de meest oostelijke raai, veel dichter bij aangrenzend 

landbouwgebied. In welke mate heeft dit impact op grondwaterstand in terrein? 

Moeten al deze peilpunten in de meest oostelijke raai nog opgemeten worden of 

volstaat 1 of enkele punten? 

 
Toelichting 

 

 

1 Situering 

Het Olens Broek-Langendonk is een natuurterrein van het ANB. Het ligt in de vallei van de 

Kleine Nete op de linkeroever, net stroomopwaarts van Herentals, op het grondgebied van 

de gemeenten Olen en Herentals (figuur 2). Het natuurterrein ligt bijna volledig in 

Habitatrichtlijngebied ‘BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, 

moerassen en heiden’, meer specifiek in deelgebied 1 van deze Speciale Beschermingszone 

(kortweg SBZ). Centraal in het gebied loopt de Kleine Nete. 
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Figuur 1: Situering van het Vlaams natuurreservaat Olens Broek-Langendonk. 

 

 

Grootschalige ontginningen van het Geels Gebroekt (één groot laagveengebied dat zich 

uitstrekte tussen Herentals en Kasterlee) uit de jaren 50 en 60 betekenden het einde van 

een afwisseling van kleine graslanden, veenkuilen met rietkragen, zeggeveldjes en 

moerassen met een grote verscheidenheid aan planten- en dierengemeenschappen. Het 

gebied werd omgevormd tot een landbouwgebied met grootschalige weilanden en 

melkveebedrijven. Dit ging gepaard met het rechttrekken, verbreden en uitdiepen van de 

Kleine Nete en een permanente kunstmatige ontwatering. De versnelde afwatering van de 

landbouwgronden zorgde ook voor een sterke ontwatering in Langendonk en het Olens 

Broek, zeker nadat in de jaren 70 nog een laatste rechttrekking en verdieping van de Kleine 

Nete werd uitgevoerd in het studiegebied. De Kleine Nete ligt actueel 1,2 m lager dan het 

historisch peil (De Bie et al., 2018; VMM, 2008). 

Door de verlaging van het waterpeil is er een sterke veraarding van de veengronden 

opgetreden en verdwenen de aanwezige natte en vochtige natuurtypes of werden ernstig 

aangetast. Zo zijn de meeste elzenbroekbossen de laatste jaren sterk verruigd (ondergroei 

met varens en bramen). Naast het volledig verdwijnen van slangenwortel (Calla palustris), 

ging waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) en bosanemoon (Anemona nemorosa) sterk 

achteruit (De Bie et al., 2018; VMM, 2008). 

In het kader van het project “Rivierherstel van de Kleine Nete tussen Herentals en Kasterlee” 

en waterberging werd het opgehoogde domein ‘de Hellekens’ stroomopwaarts van Herentals 

afgegraven en is een nieuwe meander aangelegd. Daarenboven kan door het instellen van 

een nieuwe drempel stroomopwaarts een opstuwing worden veroorzaakt. Ter hoogte van de 

stuw zal het water 60 cm opgestuwd worden. Het gebied functioneert tijdens hoge 

waterstanden als een wachtbekken. Op termijn zullen in ‘Langendonk - Olens Broek’ oude 

meanders ingericht worden als nevengeul of worden nieuwe meanders gegraven. Deze 

maatregelen zullen ook bijdragen aan de bescherming van de stad Herentals tegen 

overstromingen (VMM, 2008). 



 

www.inbo.be INBO.A.3736 5 

 
Figuur 3: Weergave van de aan te sluiten of nieuw te graven meanders ter hoogte van het 

natuurreservaat. De in rood aangeduide meander is nog aanwezig in het landschap maar is op dit 

moment ontwikkeld als biologisch zeer waardevol stilstaand water. Er is geopteerd om deze niet mee 

aan te sluiten zodat dit voor een grotere biodiversiteit zal zorgen (VMM, 2008). 

 

 

Dwars door het centrum van het gebied loopt van noord naar zuid de Kneutersloop. Deze ligt 

zeer diep en heeft een sterk drainerende werking en is zwaar verontreinigd met o.a. zware 

metalen (VMM, 2008). Net ten oosten van het Olens Broek ligt een intensief landbouwgebied 

met grote ontwateringsgrachten: het zijn voormalige veengronden, sterk ingeklonken door 

de veraarding van het veen. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft in het oostelijk deel van het natuurterrein 

een pomp geïnstalleerd ter hoogte van een wilgenstruweel ten noorden van peilpunt 

OLEP001X (zie figuur 1). Water van de Kleine Nete wordt hier gecontroleerd in het gebied 

gepompt in een centrale gracht (Langendonkloop) en stroomt dan via de gracht naar het 

westen. De bedoeling hiervan is om het water in de centrale gracht doorheen het 

veenlichaam voldoende hoog te houden en zo ontwatering van het veen te vermijden. Hier 

ligt een zeer waardevol valleideel met oude veenputjes onder maaibeheer, dottergrasland, 

rietland en mesotroof elzenbroek. 

 

 

2 Grondwaterafhankelijke natuurdoelen in Olens 

Broek–Langendonk 

De Specifieke InstandHoudingsDoelstellingen (kortweg S-IHD) voorzien de volgende doelen 

en prioritaire inspanningen voor het Olens Broek-Langendonk1:  

“Doelen 

• Een natte natuurkern (> 150 ha) in het Olens Broek/Langendonk (deelgebied 1) 

met aanwezigheid van een mozaïek aan biotopen zoals elzenbroekbossen (> 

66%), traagstromende en stilstaande wateren, natte schraalgraslanden, ruigtes, 

rietmoerassen, … als leefgebied voor rosse vleermuis, blauwborst,..  

• Herstel van de natuurlijke hydrologie in de vallei van de Kleine Nete en haar 

infiltratiegebieden. 

 

 

1 Besluit van 23 april 2014 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de 

speciale beschermingszone ‘BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ en 

tot definitieve vaststelling voor die zone en voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale 

beschermingszones ‘BE2100424 De Zegge’ en ‘BE2101639 De Ronde Put’ van de bijbehorende 

instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten. 
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Prioritaire inspanningen 

Het herstel van de natuurlijke hydrologie is een essentiële randvoorwaarde voor het 

bereiken van een goede staat van instandhouding van de tot doel gestelde habitattypes 

en -soorten in het beekdallandschap. Belangrijk hierbij is het aspect drainage en 

infiltratie. De talrijke drainagegrachten in de Kleine Netevallei, die hun functie verloren 

hebben omdat er geen intensief landbouwgebruik meer is, dienen door de beheerder 

verondiept of omgelegd te worden. Het belang van infiltratiegebieden zal vergroot 

worden door het omvormen van naaldhoutbestanden op de landduinen naar inheems 

loofhout of duinhabitats waardoor de infiltratiecapaciteit van die landduinen zal 

verhogen. In de integrale waterbeheerplannen op stroomgebied-, bekken- en 

deelbekkenniveau zijn al verscheidene acties opgenomen om de natuurlijke 

overstromingsdynamiek van de Kleine Nete gedeeltelijk te herstellen. Belangrijke 

projecten in dit verband zijn de hermeandering van de Kleine Nete ter hoogte van het 

Olens Broek-Langendonk, de realisatie van een overstromingsgebied op de rechteroever 

van de Kleine Nete ter hoogte van de Hellekens (beiden door de Vlaamse 

Milieumaatschappij - VMM) en van tijgebonden habitats in deelgebied 11 (door de NV de 

Vlaamse Waterweg).” 

 

 
Figuur 4: Natuurdoelen voor Olens Broek-Langendonk (bron: natuurdoelenlaag).  

 

Volgens de natuurdoelenlaag zijn binnen het Vlaams natuurreservaat volgende natuurdoelen 

vooropgesteld:  

• open water: 3130-(matig) voedselarme wateren met oevers die periodiek 

droogvallen, 3150-voedselrijke gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie; 
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• heide: 2330-open graslanden op landduinen, 4010-vochtige tot natte heide, 4030-

droge heide; 

• graslanden: 6230-heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure 

bodems, 6410-blauwgraslanden, 6430-voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs 

waterlopen en boszomen, 6510-glanshaver- en grote vossenstaart-graslanden, 

rbbhc-dottergraslanden, rbbkam-kamgraslanden; 

• moerassen: 7140-overgangsveen en trilveen, rbbmr-rietvegetaties; 

• struwelen en bossen: 9120-eiken-beukenbossen op zuren bodems, 9190-oude 

eiken-berkenbossen op zeer voedselarm zand, 91E0-valleibossen, rbbsf-moerasbos 

van breedbladige wilgen, rbbsm-gagelstruweel. 

De (grond)waterafhankelijke vegetaties zijn met blauwe tekstkleur aangeduid. Alle doelen 

worden weergegeven op figuur 4. 

 

 

2.1 Grondwatermonitoring in relatie tot de gewenste doelen 
 

2.1.1 Aanleiding  
 

De grondwaterafhankelijke natuurdoelen in het studiegebied zijn 91E0, 6410_veldrus, rbbhc, 

7140_meso en 4010. 

 

2.1.2 Vraagstelling 
 

In welke mate zijn of worden de grondwaterstanden in het gebied geschikt voor het in 

standhouden van 91E0, 6410_veldrus, rbbhc, 7140_meso en 4010? 

 

2.1.3 Bespreking 
 

Huidige situatie 

Voor een beschrijving van de huidige vegetatie (anno 2008), flora en fauna in het gebied 

wordt verwezen naar de ecohydrologische studie van de VMM.  

De achteruitgang van de ecologische waarde van dit valleigebied wordt voor een groot deel 

toegeschreven aan veranderingen in hydrologie (VMM, 2008). 

 

In figuur vijf geven we voor zes piëzometers de tijdreeksen weer in de periode 12/1996 tot 

en met 12/2010 (we beschikken niet over recentere gegevens). Hierop is duidelijk waar te 

nemen hoe diep het grondwater wegzakt onder het maaiveld (voor piëzometer 021 en 124 

tot meer dan één meter onder het maaiveld).  

 

Het grondwater is zuur en kalkarm (zie ook figuur 6). Nabij het kanaal Bocholt-Herentals is 

er wel invloed van kalkrijk grondwater door wegzijging uit dit kanaal.  

Er blijkt een aanrijking met nutriënten, vooral de fosfaatconcentraties zijn in vele 

meetlocaties verhoogd (zie ook figuur 6).  

Het drainagesysteem heeft lokaal een sterke impact: er is versnelde afvoer van regenwater 

en grondwater (De Bie et al., 2018). 
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Figuur 5: Tijdreeksen (periode 12/1996 tot en met 12/2010) voor 6 piëzometers in Olens Broek. 

 

 

 
Figuur 6: Spreiding van de belangrijkste hydrochemische variabelen voor Olens Broek voorgesteld aan 

de hand van boxplots. De horizontale streepjeslijnen geven het 10% en 90% percentiel van alle 

meetwaarden in de Watina databank (De Bie et al., 2018). 

 

 

Standplaatsvereisten en doelafstand 

Op basis van ons standplaatsonderzoek kunnen volgende grondwatervereisten 

onderscheiden worden: 
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Tabel 1: 10-90 percentielwaarden voor GXG’s van een aantal grondwatergebonden habitats. 

GG=gemiddelde grondwaterstand, GHG=gemiddelde hoogste grondwaterstand, GLG=gemiddelde 

laagste grondwaterstand, GVG=gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand. (bron: FlaVen 20152) 

 
 

 

Om veenontwikkeling (in functie van het tot doel gestelde habitatsubtype 7140_meso) 

mogelijk te maken, is het voor alle subtypes een absolute vereiste dat zich heel het jaar 

water in de buurt van het bodemoppervlak bevindt. Een daling van het (grond)waterpeil leidt 

tot een verhoogde zuurstoftoevoer, wat de veenafbraak stimuleert. Om veenafbraak te 

vermijden, mag de grondwaterstand in een vaste veenbodem hooguit kortstondig dalen tot 

25-35 cm-mv (o.a. Wheeler et al., 2004; Hommel et al., 2010). Ook voor mesotroof 

broekbos (91E0_vm) is een zeer hoge grondwatertafel vereist met geringe schommelingen. 

Tot in 2010 – we hebben geen recentere hydrologische gegevens - kon het grondwater tot 

een meter diep wegzakken ter hoogte van het meest venige gedeelte van het studiegebied 

(zie figuur 5). 

Ook op andere minder venige plaatsen in het studiegebied, ter hoogte van broekbos, zakte 

het water tot in 2010 nog te diep onder maaiveld. 

Vernatting 

De vernatting die in Olens Broek-Langendonk gerealiseerd wordt door een verhoging van de 

waterpeilen in de Kleine Nete zal zich vertalen in hogere grondwaterstanden in het 

aangrenzende valleigebied. Er zal ook minder kwel weggevangen worden. Verscheidene 

ingrepen op de Kleine Nete zullen deze stijging van het waterpeil bewerkstelligen. 

Deze opstuwing die gepaard gaat met die verschillende ingrepen, zal het grondwaterpeil 

doen stijgen met een gemiddelde van 20 cm ter hoogte van het reservaat Olens Broek-

Langendonk. Het gebied tussen de Langendonkloop en de Kleine Nete kent peilverhogingen 

tussen 10 en 25 cm. In de zuidwestelijke zone van Langendonk wordt een 

grondwaterpeilverlaging van 5 cm verwacht ten gevolge van de uitgraving van Hellekens en 

dit tot op een afstand van 100 m. Net ten zuiden van de Langendonkloop zijn geen 

verhogingen merkbaar (VMM, 2008). 

Dit alles heeft een positieve doorwerking naar de tot doel gestelde vegetaties. Op 

verschillende locaties zullen elzenbroekbossen zich opnieuw of verder ontwikkelen, terwijl op 

 
2 FlaVen. Flanders vegetation and environmental data. Databank van het INBO met standplaatsgegevens: 

meetgegevens voor vegetatie en milieukenmerken. FlaVen 2015 is de niet gepubliceerde dataset met 

standplaatsgegevens die in 2015 in FlaVen waren opgenomen. 

Natuurtype Code

p10 p90 p10 p90 p10 p90 p10 p90

vochtige tot natte heide 4010 -0.62 0 -0.22 0 -1.11 -0.03 -0.33 0

blauwgraslanden 6410_mo -0.46 -0.1 -0.22 -0.02 -0.97 -0.2 -0.32 -0.08

grote vossenstaart-graslanden RbbVos -0.78 -0.23 -0.38 -0.01 -1.37 -0.62 -0.46 -0.09

dottergraslanden RbbHc -0.34 -0.03 -0.08 0 -0.78 -0.1 -0.19 0

mineraalarm overgangsveen 7140_meso -0.15 -0.01 -0.04 0 -0.3 -0.06 -0.09 0

oligotroof en zuur overgangsveen 7140_oli -0.28 0 -0.17 0 -0.5 -0.02 -0.19 0

ruigt elzenbos 91E0_eutr -0.48 0 -0.24 0 -0.92 -0.03 -0.36 0

voedselrijk broekbos 91E0_meso -0.3 0 -0.2 0 -0.52 0 -0.27 0

voedselarm broekbos 91E0_oli -0.27 -0.03 -0.21 0 -0.36 -0.07 -0.24 0

valleibos 91E0_veb -0.62 -0.13 -0.32 -0.02 -1.03 -0.17 -0.35 -0.03

rietvegetaties RbbMr -0.49 0 -0.1 0 -0.75 -0.02 -0.29 0

GG (m -mv) GHG (m -mv) GLG (m -mv) GVG (m -mv)
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andere plaatsen het grondwater nog steeds te diep kan wegzakken. Er zullen eveneens meer 

potenties zijn voor natte ruigten door deze ingreep (VMM, 2008).  

 

 
Figuur 7: Het effect van het aansluiten van de oude meanders op de waterpeilen in de Kleine Nete 

(VMM, 2008). 

 

 

   

Figuur 8: Grondwaterstanden voor het studiegebied in cm onder maaiveld (huidige toestand en 

realistisch scenario) en het verschil tussen gemodelleerde huidige toestand en het scenario (rood 

verdroging, blauw vernatting) (VMM, 2008). 

 

 

Door de vernatting wordt het Vlaams natuurreservaat ‘Langendonk – Olens Broek’ kansrijker 

voor een aantal vegetatietypen. Er is een verschuiving richting Kleine Nete van elzenbroek 

en natte ruigte. 

 

Overstroming 

De overstromingsfrequentie in het natuurgebied stijgt maar niet zodanig dat de tot doel 

gestelde vegetatie eronder lijdt. Bij overstromingen met terugkeerperioden van twee en vijf 

jaar (dit zijn overstromingen die zich om de twee en vijf jaar voordoen) worden enkel 

Huidige toestand Realistisch scenario Verschilkaart 
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overstromingen van ‘de Hellekens’ en het er tegenovergelegen grasland verwacht. Verwachte 

overstromingen voor terugkeerperioden van 25 à 50 jaar worden weergegeven in figuur 9.  

 

 

 
Figuur 9: Overstromingskaart bij T25 à 50 (VMM, 2008). 

 

 

Overstromingen zijn voor verschillende van hier tot doel gestelde types tolereerbaar, indien 

niet te frequent en met lage overstromingsdieptes. Zo kunnen elzenbroekbossen een 

beperkte overstroming verdragen, neemt de overstroming toe dan evolueren mesotrofe 

elzenbroekbossen naar ruigte elzenbroek. Op de donken komen meer 

grondwateronafhankelijke vegetatietypes voor gebonden aan schrale, droge zandgronden. 

Deze types verdragen geen overstromingen. 

 

 

Resterende knelpunten 

Andere belangrijke knelpunten voor het studiegebied zijn de verontreiniging (en 

eutrofiëring?) t.g.v. de slechte waterkwaliteit van de Kneutersloop en Steenovenloop, alsook 

de verdroging door de nabijgelegen grondwaterwinning van Umicore en Cumerio, gelegen 

ten zuiden van het studiegebied. 

De opstuwing van het waterpeil in de Kleine Nete zal het waterpeil in de Kneutersloop en de 

Steenovenloop/Bankloop ook doen stijgen, waardoor de frequentie van overstromingen en 

het infiltrerende effect vanuit deze beken aanzienlijk kan vergroten. Beide waterlopen 

worden in belangrijke mate gevoed met het effluent van de afvalwaterzuiveringsinstallaties 

van Umicore en Cumerio Belgium te Olen (hoge gehaltes aan zware metalen (mondelinge 

mededeling VMM)). Overstromingen met verontreinigd water zijn niet wenselijk. Door het 

grote verval en de hoge oevers worden ter hoogte van de Steenovenloop/Bankloop weinig 

problemen verwacht. Van de Kneutersloop zijn minder gedetailleerde gegevens voorhanden. 

Een verhoging van de oevers tot 13,6 mTAW is hier vereist om de frequentie van 

overstromingen van het natuurgebied met verontreinigd water te beperken tot 10 à 25 jaar 

(VMM, 2008). 

De impact van de grondwaterwinning en bemaling van de stortplaats van de non-ferro 

metaalbedrijven Umicore en Cumerio Belgium is in de huidige situatie groot (VMM, 2008). In 

het Olens Broek bedraagt de verlaging ongeveer 20 cm en in Langendonk 15 cm. Enkel in de 

zones waar het grondwater in de huidige toestand al aan het maaiveld reikt en waar 

oppervlaktewater voorkomt, is de impact kleiner. Op die plaatsen overheerst het effect van 

de waterloop dus op de impact van de winning en zou tot gevolg hebben dat de 

elzenbroekbossen frequenter overstroomd worden met vervuild water gedurende periodes 

met hoge waterafvoer (VMM, 2008). 
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2.2 Opvolging van vernatting ten gevolge van de nieuwe stuw 
in de Kleine Nete 

 

2.2.1 Aanleiding  
 

De Kleine Nete ligt diep in het valleisysteem. In het kader van rivierherstel is nu 

stroomopwaarts ter hoogte van de Hellekens een stuw geplaatst. Het water wordt hierdoor 

60 cm opgestuwd. De beheerder wenst de verhoging van het grondwater ten gevolge van die 

opstuwing stroomopwaarts in het natuurgebied op te volgen. 

 

2.2.2 Vraagstelling 
 

Hoe kan de vernatting ten gevolge van de geplaatste stuw opgevolgd worden? 

 

2.2.3 Bespreking 
 

Voor de opvolging van de vernatting stellen we voor volgende 27 piëzometers te behouden 

(19 ondiepe en 8 diepe): 

• De raai ter hoogte van het meest venige gedeelte in het studiegebied; 

• Een tweede raai aan de andere zijde van het gebied om de relatie met de 

oppervlaktewaterstanden goed in beeld te kunnen brengen; 

• Piëzometers met een goede spreiding in het gebied; 

• Piëzometers ter hoogte van waardevolle grondwaterafhankelijke vegetatietypes; 

• Piëzometers met een langere ononderbroken meetreeks; 

• Een piëzometer op de tegenoverliggende oever ter hoogte van een aan te takken 

meander. 

We verwijzen hiervoor naar de eindfiguur onder 3.5. We verwachten dat eens gestart wordt 

met de aantakking van de meanders, de VMM wellicht bijkomende tijdelijke noden zal 

hebben om het grondwaterpeil op te volgen. Zij kunnen dit in functie van de werken 

aangeven. 

 

 

2.3 Evaluatie van de peilschalen op de Langendonk 
 

2.3.1 Aanleiding 
 

Enerzijds vraagt de landbouw om grachten en de Langendonkloop terug uit te diepen, 

anderzijds moeten in functie van de natuurdoelen in het ANB-terrein ook bepaalde 

grondwaterstanden gerealiseerd worden. Daarom worden in het westelijk deel nog steeds 4 

peilpunten opgevolgd.  

 

2.3.2 Vraagstelling 
 

Moeten alle peilschalen op de Langendonk behouden blijven? Kan dit ook met één peilschaal 

opgevolgd worden? 

 

2.3.3 Bespreking 
 

De drie peilschalen zijn vrij dicht bij elkaar gelegen. Momenteel worden nog twee peilschalen 

opgemeten. We raden aan om OLES002X en OLES003X te blijven opmeten. De waterstanden 

zijn erg verschillend voor beide schaallatten (zie figuur 10). We raden aan om de 
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schaallatten eveneens van een diver te voorzien omdat deze peilen slecht voorspelbaar zijn 

en op korte tijd kunnen schommelen. 

 

 

 
Figuur 10: Tijdreeksen (periode 07/1998 tot en met 07/2010) voor 3 schaallatten in Olens Broek. 

 

 

2.4 Evaluatie van de meest oostelijke raai in het gebied 
 

2.4.1 Aanleiding  
 

Ter hoogte van het meest gevarieerde, venige valleideel in het oosten van het studiegebied 

ligt een raai met peilpunten OLEP014 tot 016, 012, 112 en 010. De beheerder vraagt 

expliciet om deze raai zeker te behouden. Daarnaast ligt de meest oostelijke raai, veel 

dichter bij aangrenzend landbouwgebied (figuur 11Figuur). 

 

2.4.2 Vraagstelling 
 

Wat is de impact van het aangrenzend landbouwgebied op de grondwaterstanden ter hoogte 

van de meest oostelijke raai? Moeten alle peilpunten van deze raai nog worden opgemeten? 

 

2.4.3 Bespreking 
 

Vooral ter hoogte van OLEP003X en OLEP005X (zie figuur 11) zijn sterk verhoogde 

sulfaatwaarden gevonden in het grondwater. De grondwaterstanden ter hoogte van de meest 

oostelijke raai (piëzometers 001-008, zie figuur 11) liggen in een vergelijkbare range als de 

parallel gelegen raai ter hoogte van het meest venige stuk (piëzometers 009-016, zie figuur 

11). Enkel de grondwaterstanden ter hoogte van de piëzometer 008 zijn dieper gelegen met 

minimale grondwaterstanden (in de periode 1996-2010) van meer dan anderhalve meter 

onder maaiveld. 

 

Om rekening te houden met de impact van het aangrenzende landbouwgebied (op 

grondwaterstanden of grondwaterkwaliteit) zijn een aantal piëzometers van de meeste 

oostelijke raai weerhouden. Hiervoor werd rekening gehouden met de natuurstreefbeelden, 

alsook met de aard van de meetreeks (zie figuren 14 en 15). Van de nabijgelegen 

piëzometers met sterk vergelijkbare meetreeksen, werd slechts één geselecteerd voor het te 

behouden meetnet. 
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Figuur 11: Situering van de meest oostelijke raaien in het studiegebied. 

 

 

 
Figuur 12: Tijdreeksen (07/2004-07/2010) voor de raai ter hoogte van het meest venige gedeelte van 

het gebied. 
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Figuur 13: Tijdreeksen (12/1996-12/2010) voor de meest oostelijke raai in het gebied. 

 

 

2.5 Voorstel voor optimalisatie van het grondwatermeetnet 
 

Volgens de Code van goede praktijk voor Beheermonitoring3 is het aantal peilbuizen voor 

opvolging van grondwaterafhankelijke streefbeelden in een gebied afhankelijk van de 

gezamenlijke oppervlakte van grond- of oppervlaktewater afhankelijke natuurstreefbeelden, 

met als ondergrens 2 ha. Het is immers niet kostenefficiënt om voor kleinere oppervlaktes 

waterpeilen op te volgen. Het minimum aantal peilbuizen wordt vastgelegd in het 

natuurbeheerplan en wordt bepaald door de totale oppervlakte grond- of oppervlaktewater 

afhankelijke natuurstreefbeelden: 

• Tussen de 2 ha en 10 ha: minimum 3 peilbuizen, 

• Tussen de 10 ha en 100 ha; 1 peilbuis per 10 ha, met een minimum van 3 

peilbuizen, 

• Meer dan 100 ha: 1 peilbuis per 20 ha, met een minimum van 10 peilbuizen. 

De som van de oppervlakte van oppervlakte- en grondwaterafhankelijke habitattypes 

volgens de habitatkaart (rekening houdend met eenh1 en eenh2) in het studiegebied is 42 

ha. Dit wil zeggen dat rekening houdend met de Code van goede praktijk in dit gebied 4 

peilbuizen aanwezig zouden moeten zijn in functie van de beheermonitoring. 

Het meetnet kan slechts op beperkte wijze verkleind worden. Dit heeft te maken met de vele 

gebiedsspecifieke vragen waarmee we moesten rekening houden. Los van gebiedsspecifieke 

vragen kan een meetnet verkleind worden in relatie tot het grondwatermeetnet op Vlaamse 

schaal op basis van de kwaliteit van de meetreeks per piëzometer en de ligging van de 

piëzometers in het gebied ten opzichte van de oppervlaktewater- en grondwatergebonden 

streefbeelden. Hoe meer bijkomende gebiedsspecifieke vragen gesteld worden, hoe meer 

van dit globalere plaatje wordt afgeweken. 

 

Het uiteindelijke resultaat is een meetnet in functie van beheermonitoring op langere termijn 

in combinatie met een meetnet dat het mogelijk maakt om specifieke problemen in het 

gebied te kunnen opvolgen. In figuur 14 wordt het voorstel (achttien piëzometers en twee 

schaallatten) gegeven voor het te behouden meetnet. 

 

 
3 https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/code_goede_praktijk_beheermonitoring_v3.pdf 
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Figuur 14: Te behouden meetnet voor Olens Broek – Langendonk.
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Er wordt aangeraden om dit voorstel nog eens op het terrein af te toetsen. Is de piëzometer 

op de rechteroever bijvoorbeeld nog aanwezig of moet die hersteld worden? Is dit voorstel 

combineerbaar met de huidige beheermaatregelen in het gebied? Welke beheervorm is 

bijvoorbeeld aanwezig op het perceel op de rechteroever? Bij beweiding zal de piëzometer 

moeten beschermd worden of er kan geopteerd worden voor een andere piëzometer aan de 

rand van het perceel, welke niet langs een drainerende gracht gelegen is. 

 

Conclusies 
 

1) Het uiteindelijke resultaat is een meetnet in functie van beheermonitoring op langere 

termijn in combinatie met een meetnet dat het mogelijk maakt om specifieke problemen 

in het gebied te kunnen opvolgen. 

 

2) Tot in 2010 was het op verschillende locaties in het gebied te droog voor een optimale 

ontwikkeling van de grondwatergebonden streefbeelden, zeker ter hoogte van de meest 

venige gedeelten. 

 

De uitvoering van ingrepen om het gebied te vernatten zullen bijdragen aan een 

positieve evolutie van de oppervlaktewater- en grondwatergebonden streefbeelden. 

Hierbij mogen andere knelpunten in het gebied niet uit het oog verloren worden: slechte 

waterkwaliteit van de Kneutersloop en Steenovenloop en de grondwaterwinning van 

Umicore en Cumerio. Een overstroming met sterk verontreinigd water kan 

herstelinspanningen snel tenietdoen. 

 

3) We hebben een voorstel gedaan om de vernatting in het gebied op te volgen op basis 

van volgende criteria 

• Een spreiding van piëzometers in het gebied 

• Enkele raaien in functie van de relatie met oppervlaktewater en het aangrenzend 

landbouwgebied 

• De kwaliteit van meetreeksen 

• Natuurstreefbeelden 

• Een toekomstige hydrologische ingreep in het gebied. 

 

4) We stellen voor om de twee actueel bemeten peilschalen op de Langendonkloop te 

behouden en blijvend op te meten. 

 

5) Volgende invloeden die mogelijks gerelateerd kunnen worden aan het aangrenzend 

landbouwgebied zijn waargenomen: sterk verhoogde sulfaatwaarden in het grondwater 

vooral ter hoogte van OLEP003X en OLEP005X en lagere grondwaterstanden ter hoogte 

van de piëzometer OLEP008X (met minimale grondwaterstanden van meer dan 

anderhalve meter onder maaiveld in de periode 1996-2010). 

 

Voor de meest oostelijke raai in het gebied is een reductie in het aantal meetpunten 

voorgesteld op basis van een vergelijking van meetreeksen en de positie ten opzichte 

van natuurstreefbeelden. 
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