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Aanleiding 

De natuurreservaten de Zegge en Mosselgoren behoren tot het Habitatrichtlijngebied 

“Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden” (BE2100026) en 

het Vogelrichtlijngebied “De Zegge” (BE21000424). De Vlaamse regering legde voor deze 

speciale beschermingszone een aantal instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten vast1, 

waaronder de realisatie van (laagveen)moeras in de Zegge en de Mosselgoren (> 300 ha), 

herstel van de moerasvogelpopulaties in de Zegge en herstel van de natuurlijke hydrologie. 

Op 15 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering de startnota voor het GRUP “Vallei van de 

Kleine Nete en Aa” goed. De startnota bevat een ‘scoping’ van de te onderzoeken 

milieueffecten. Daaruit blijkt dat vooral effecten op biodiversiteit, landschap, landbouw en 

onroerend erfgoed te onderzoeken zullen zijn in een plan-MER. 

Een belangrijke randvoorwaarde voor de kenmerkende natuurwaarden van De Zegge is de 

beschikbaarheid van grondwater. Eerder onderzoek toonde aan dat in een deel van De Zegge 

indicaties worden gevonden voor verdroging. De oorzaak daarvan ligt gedeeltelijk in het 

aangrenzende landbouwgebied. Daarnaast zal verdere inklinking en ontwatering van de 

voormalige veenbodems rond De Zegge in toenemende mate het grondwaterpeil in het gebied 

blijven hypothekeren. Naast het kwantitatieve aspect speelt ook het kwalitatieve aspect van 

het grondwater. Omdat de Zegge door twee grondwatertypen wordt gevoed, zacht, matig 

gebufferd grondwater en licht zuur, zeer zwak gebufferd water, is het niet mogelijk om het 

gebied te vernatten door aanvoer van oppervlaktewater. 

Vraag 

1. Geef een of meer ecologisch onderbouwde scenario’s voor de realisatie van > 300 ha 

natuurkern in De Zegge en Mosselgoren, waaronder tot 200 ha volwaardig leefgebied voor 

moerasvogelsoorten. 

2. Geef een of meer ecologisch onderbouwde scenario’s voor het duurzaam herstellen van de 

hydrologie in De Zegge en Mosselgoren. 

Toelichting 

1 Algemene situatie van het natuurgebied 

Toen in de jaren 50-60 van vorige eeuw besloten werd om het ’Geels Gebroekt’, zoals dit deel 

van de Kleine Netevallei toen genoemd werd, te ontginnen om het geschikt te maken voor 

landbouw, was dit naar alle waarschijnlijkheid een van de laatste mooi ontwikkelde 

voorbeelden van een quasi natuurlijke benedenloop van een Kempisch beekdal. Qua 

geohydrologische setting is dit gebied vergelijkbaar met een hele reeks andere Kempische 

beekdalen (Grote Nete, Zwarte Beek, Mangelbeek, Roosterbeek …). In het Geels Gebroekt 

werd er grondig aan landinrichting en ruilverkaveling gedaan met de bedoeling om deze natte 

valleigronden voor landbouw beter bruikbaar te maken. De vallei van de Kleine Nete was voor 

die ingrepen een naar Vlaamse normen erg groot aaneengesloten laagveengebied. Binnen de 

driehoek Geel-Herentals-Kasterlee moet er ruim 1200 ha aaneengesloten veenlandschap 

hebben gelegen. De vallei bestond hier grotendeels uit veenafzettingen die plaatselijk 

 
1 Besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2014.—Aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale 

beschermingszone ‘BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ en 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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meerdere meters dik waren. Dat halfnatuurlijke landschap werd grotendeels op de schop 

genomen om plaats te maken voor landbouwgrond. Dat heeft toen aanleiding gegeven tot een 

van de vroegste natuurbehoudsacties van Vlaanderen. De Koninklijke Maatschappij voor 

Dierkunde van Antwerpen (KMDA) nam daarin het voortouw (Verbruggen, 2018). Dat uitte 

zich op het terrein onder de vorm van het verwerven van een blok van enkele tientallen 

hectaren oorspronkelijk (i.e. niet heringericht) laagveenmoeras, wat later het natuurreservaat 

de Zegge zou worden. 

 

Figuur 1: Algemene situering van de vallei van de Kleine Nete met in het rood omlijnd de SBZ-H 

deelgebieden Mosselgoren en De Zegge (bron: NGI2). 

Ten oosten en ten noorden van de Zegge werd de volledige vallei van de Kleine Nete 

heringericht. Dat gebeurde zeer grondig, waarbij alle detailtopografie werd verwijderd en zeer 

diepe ontwateringssloten werden gegraven. Het grondwaterpeil werd en wordt dieper 

weggepompt dan het peil van de Kleine Nete. Met andere woorden, wat vroeger een Kempisch 

beekdal was, gevoed door grote hoeveelheden toestromend grondwater dat hier uittrad onder 

de vorm van kwel (zie verder), is nu een polder die permanent droog gepompt wordt om hem 

geschikt te houden voor landbouw. Einde van de jaren vijftig was de herinrichting afgerond. 

Om nog iets van de natuurwaarden van de Zegge in stand te kunnen houden, moest die 

rigoureuze inrichting van de vallei als polder worden bijgesteld. Om het (grond-)waterpeil in 

de Zegge hoger te kunnen houden dan het artificieel bemalen grondwaterpeil ten noorden van 

de Roerdompstraat in de rest van de Kleine Netevallei, werd een randsloot tegen de noordgrens 

gegraven. Deze wordt met bemalingswater op een vrijwel constant peil gehouden middels een 

vijzelpomp beheerd door de provincie Antwerpen. Van toen af was de Zegge, maar ook de 

Mosselgoren, een eiland-ecosysteem geworden, hydrologisch grotendeels geïsoleerd van de 

rest van de vallei van de Kleine Nete met alle negatieve gevolgen die daar mee samenhangen. 

Verdroging, vermesting en verruiging deden zich voor. Het zeer intensieve 

instandhoudingsbeheer dat sindsdien in dit natuurreservaat werd gevoerd, heeft ervoor 

gezorgd dat ondanks alle negatieve ontwikkelingen en invloeden, er toch heel wat 

natuurwaarden overeind blijven (gehouden worden). Deze enorme beheerinspanningen 

 

2 digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, (AGIV) 
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zouden efficiënter en makkelijker vol te houden zijn en beter lonen, indien er aan natuurherstel 

wordt gedaan in de ruime omgeving. Alleen op die manier kan er aan duurzame instandhouding 

gedacht worden. 

Om aan duurzaam herstel te doen is het van erg groot belang om goed te begrijpen hoe het 

te herstellen systeem functioneert en wat er van vegetatietypen/habitattypen/regionaal 

belangrijke biotopen te verwachten is. Daarom besteden we in dit advies bijzondere aandacht 

aan een degelijke ecohydrologische systeembeschrijving. 

2 Ecohydrologische systeembeschrijving  

2.1 Topografie en hydrografie 

De vallei van de Kleine Nete loopt grosso modo van oost-noord-oost naar west-zuid-west. Ze 

heeft een breedte van ca. 1 km, maar ter hoogte van het natuurreservaat de Zegge is de vallei 

in zuidelijke richting een stuk breder, tot 2-2,5 km. 

 

Figuur 2: Detailtopografie (bron: GDI-Vlaanderen) van de vallei van de Kleine Nete (met het SBZ-H gebied 

van de Zegge en Mosselgoren) en de ruime omgeving. 

Dat is net ter hoogte van waar een aantal kleinere zijlopen (de Rauwelkovenloop, 

Katersbergenloop, Larumse loop, de Elzenloop en de Zeggeloop voor het gebied van de Zegge 

en de Steenovenloop voor de Mosselgoren) zich aan de zuidkant bij de Kleine Nete voegen. 

Topografisch uit zich dat als een zuidelijke zijlob van de vallei van de Kleine Nete. Die zijlob 

ligt een topografisch verdiepje hoger (ca. 14,2 mTAW) dan de vallei van de Kleine Nete (ca. 

13,8 mTAW). De vallei van de Kleine Nete heeft een topografische verhang van ca. 0,2-0,3 m 

per km, wat naar Vlaamse normen erg klein/laag is. Dit is een bijkomende reden waarom hier 

zo’n uitgestrekt laagveenmoeras ontwikkelde. 
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2.2 Geohydrologie 

Geohydrologisch zit het gebied vrij eenvoudig in elkaar. De Boomse klei vormt op een diepte 

van ca. 50-60 m onder het maaiveld de ondergrens van het hydrologische systeem. Daar 

bovenop liggen opeenvolgend (en van oud naar minder oud) de zanden van Berchem, de 

kleiige grove zanden van Diest en de kleiige iets fijnere zanden van Kasterlee. Die drie 

zandafzettingen vormen samen één 50-60 m dik watervoerend pakket. Voornamelijk de 

zanden van Diest en Kasterlee zijn bijzonder rijk aan ijzer. Dat ijzer zit in de kleimineralen 

glauconiet en vivianiet die zeer veelvuldig aanwezig zijn in deze afzettingen. Iets verder naar 

het noorden (onder de landduinenrug aan de noordgrens van de vallei van de Kleine Nete) 

dagzoomt ook de zandige formatie van Poederlee en nog wat verder naar het noorden de 

kwartszanden van Mol.  

 

Figuur 3: Dagzomende tertiair geologische lagen in de omgeving van het natuurreservaat de Zegge en de 

ruime omgeving (links) met aanduiding van de ligging van de dwarsdoorsnede (rechts). (bron: OC-GIS 

Vlaanderen3) 

Alle tertiair geologische lagen duiken in noordelijke richting naar beneden met een helling 

van ca. 2%. Het geheel wordt afgedekt met een quartaire deklaag die hier vrij dun is 

(maximaal een paar meter dik) en hoofdzakelijk bestaat uit zand en in de vallei ook veen.  

 

Figuur 4: Schema van het actuele grondwatersysteem van de Zegge en de Kleine Netevallei. De bodem 

onder de Zegge bevat nog veel veen (bruin). In het ontgonnen deel van de vallei is het veen veraard door 

doorploegen en droogbemalen (gearceerd). ZEGP027 en ZEFP014 zijn grondwatermeetpunten. “Zeker 

aanwezig” of “Mogelijk nog aanwezig” heeft betrekking op de onderbouwde inschatting dat er al dan niet 

op deze diepte veen aanwezig is.  

De noordwaarts wegduikende tertiaire geologische lagen zijn verantwoordelijk voor de 

noordwaartse stroomrichting van het grondwater. Dat grondwater stroomt niet horizontaal, 

maar volgt een boogvormig pad doorheen het volledige watervoerende pakket. Bij het 

infiltreren stroomt het verticaal naar beneden, en bij het weer uittreden komt het quasi 

verticaal, tegen de zwaartekracht in, naar de oppervlakte (Figuur 5). 

 
3 Digitale versie van de Tertiaire geologische kaart, MVG, EWBL, afdeling Natuurlijke Rijkdommen & Energie, uitgave 2001 

(OC GIS-Vlaanderen) 
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Figuur 5: Algemeen schema van de grondwaterstroming doorheen een uniform zandige ondergrond. 

De grote hoeveelheden uittredend grondwater zorgden in dit gebied voor een zeer constante 

grondwaterstand min of meer gelijk met het maaiveld. Dat regime moet al vele duizenden 

jaren hebben aangehouden, wat na de laatste ijstijd (ca. 8000-10.000 jaar geleden) gezorgd 

heeft voor de afzetting van soms meters dikke veenpakketten aan het oppervlak. Die 

veenpakketten werden al sinds de vroege middeleeuwen geleidelijk ontgonnen. Door de 

ingrijpende landinrichtingswerken van de jaren vijftig van vorige eeuw, werd het resterende 

veen aan de noordzijde van de Roerdompstraat droogbemalen, en verdween het letterlijk in 

de atmosfeer. Vanierschot (2014) berekende dat hierdoor tussen 1958 en 2012 110.000 à 

170.000 ton CO2 vrijkwam in de atmosfeer. Een ander gevolg van deze ingreep is de daling 

(inklinking) van het maaiveld in het landbouwgebied waardoor er nog dieper moet bemaald 

worden om het gebied geschikt te houden voor landbouw. 

De beschermingsmaatregelen die destijds genomen werden om de grondwaterstand aan de 

zuidzijde van de Roerdompstraat hoog te houden in het natuurreservaat de Zegge, hebben 

ertoe geleid dat de veenafzettingen hier grotendeels bewaard zijn gebleven (of ten minste veel 

trager afgebroken werden). Voor de ontginning liepen die pakketten verder doorheen de vallei 

van de Kleine Nete. Dat is met zekerheid gekend aangezien hier overal aan turfontginning 

gedaan werd (zie o.a. Verbruggen, 2018). Op de Belgische bodemkaart zijn die bewaarde 

veenafzettingen bij benadering te zien. In het ontgonnen deel van de Kleine Nete geeft de 

bodemkaart geen veenafzettingen meer weer, maar terreinboringen ter plaatse tonen toch 

nog zeer sterk organische bodems. Het heeft er alle schijn van dat hier toch nog wat resten 

van de veenafzettingen zijn overgebleven hoewel ze natuurlijk op de meeste plaatsen zijn 

doorploegd en zeer sterk veraard (gemineraliseerd) zijn, omwille van de intussen al decennia 

lange bemaling en landbouwactiviteit. Vandaar de vraagtekens en uitroeptekens bij het veen 

in Figuur 4. 
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Figuur 6: Detail uit de Belgische bodemkaart voor de Vallei van de Kleine Nete ter hoogte van de Zegge 

en Mosselgoren en de ruime omgeving. (bron: OC-GIS Vlaanderen4) 

Voor de natte natuurgebieden in Vlaanderen is de bodemkaart niet altijd even betrouwbaar 

(De Becker, 2020). Ook binnen de grenzen van het natuurreservaat is de omvang van de 

veenafzettingen naar alle waarschijnlijkheid ruimer dan is aangegeven in Figuur 6. 

2.3 Grondwaterregime 

Als gevolg van de grootschalige herinrichting van dit gebied op het einde van de jaren vijftig 

van vorige eeuw, is de natuurlijke waterhuishouding hier erg grondig verstoord. Waar 

nagenoeg de volledige vallei doorheen het jaar een constante grondwatertafel vlak tegen het 

maaiveld moeten hebben gehad, was dat na die ingrepen helemaal niet meer het geval. 

In het natuurreservaat is zeer lang geprobeerd om met alle mogelijke middelen de 

grondwaterpeilen stabiel te houden. De beheerders zijn er zo vrij goed in geslaagd om afbraak 

van de veenlagen te vermijden. Dat wordt goed geïllustreerd door de tijdreeks van de 

grondwaterpeilmetingen in het meetpunt ZEGP014 (Figuur 7 links), midden in het natste deel 

van het natuurreservaat de Zegge. Tot en met 2009 werd er in de zomer grondwater 

opgepompt uit twee vergunde grondwaterwinningen in het natuurreservaat om weer direct in 

het grachtensysteem te laten lopen. Vanuit dat grachtensysteem infiltreert het dan natuurlijk 

weer in de ondergrond. Dit zorgde ervoor dat de gemiddelde diepste grondwaterstanden 

slechts daalden tot ± 0,3 m onder het maaiveld, wat de pre-herinrichtingssituatie sterk 

benadert. Omdat dit een toch wel gecontesteerde aanwending is van grondwater (~dweilen 

met de kraan open), werd deze praktijk stopgezet. Er wordt in droogteperioden nog wel 

oppervlaktewater binnengelaten in een poging om de veenafzettingen nat te houden. Immers, 

als de grondwaterpeilen dalen, is de kans vrij aanzienlijk dat de meeste typische 

plantensoorten van dergelijke veengebieden (en dus ook de daarvan afhankelijke diersoorten) 

het moeilijk krijgen en uit het gebied verdwijnen om plaats te maken voor ruderale soorten. 

Bovendien begint veen dat wordt blootgesteld aan de lucht (vanaf dat het grondwaterpeil 

wegzakt onder het maaiveld), te mineraliseren (ook ’veraarden’ of ’verrotten’ genoemd). 

Daarbij komen alle opgeslagen nutriënten en mineralen vrij. Het gaat daarbij om enorme 

hoeveelheden nutriënten. De waardevolle soorten krijgen het dus niet alleen moeilijk door de 

te lage grondwaterstanden, maar ook door de concurrentie met ruigtesoorten die veel sterker 

 
4 Digitale versie van de Bodemkaart van Vlaanderen, IWT, uitgave 2001 (OC GIS-Vlaanderen) 
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groeien omdat er grote hoeveelheden nutriënten ter beschikking komen. Het effect van 

grondwaterstandsdalingen en veenmineralisatie is in feite vergelijkbaar met een lang 

aangehouden zware bemesting. Door het stopzetten van de zomeraanvulling met opgepompt 

grondwater, schommelen de grondwaterpeilen nu aanzienlijk meer dan ervoor. Nu zijn 

grondwaterfluctuaties van bijna een meter op jaarbasis de regel, met diepste peilen in de 

zomer tot 60 cm onder maaiveld. 

 

Figuur 7: Tijdreeksen van het grondwaterpeil in meetpunt ZEGP014 (natuurreservaat de Zegge) (links in 

m t.o.v. mv) en de grondwaterstijghoogten (rechts in mTAW) in hetzelfde meetpunt ZEGP014 en in 

meetpunt ZEGP027 (landbouwgebied in de Kleine Netevallei). 

Het gevolg daarvan is dus onvermijdelijk het mineraliseren van het veen, gestegen 

productiviteit van de vegetatie en doelsoorten die het steeds moeilijker krijgen. 

In Figuur 7 rechts is duidelijk te zien wat het verschil is tussen de grondwaterpeilen in het 

natuurreservaat en in het landbouwdeel van de vallei van de Kleine Nete ten noorden van de 

Roerdompstraat (voor de locatie van de beide meetpunten zie Figuur 4). In het 

landbouwgebied wordt het grondwaterpeil permanent meer dan 60 cm lager gehouden dan in 

het natuurreservaat. Dat heeft zeer grote consequenties voor het natuurgebied. Door de 

aanzienlijke peilverschillen op korte afstand ontstaat er een hydrostatisch drukverschil aan 

beide zijden van de Roerdompstraat. Hierdoor stroomt permanent grondwater weg vanuit de 

Zegge onder de straat door in de richting van het drooggepompt deel van de Kleine Netevallei. 

Dit veroorzaakt een vrijwel permanent watertekort in het natuurreservaat, zeker in het 

zomerhalfjaar. Langzamerhand takelt dit gebied dus verder af. 

Rond de natuurreservaten van de Zegge en Mosselgoren zijn er in totaal ruim 20 ’kleinere’ 

grondwaterwinningen die bijdragen aan een verlaging van de grondwatertafel in dit gebied, 

bovenop de verlaging door de permanente bemaling van de vallei van de kleine Nete. 

Individueel betekenen die kleinere winningen niet echt veel, maar als alle maximaal vergunde 

jaardebieten samengeteld worden, gaat het toch om een betekenisvol debiet van 142.000 m³. 

Het merendeel van die winningen zijn beregeningsputten. Er kan dus van uitgegaan worden 

dat een groot deel van dit debiet gerealiseerd wordt in het zomerhalfjaar, wanneer de 

watertekorten het grootst zijn. 

Hoewel er voor dit gebied geen regionaal grondwatermodel beschikbaar is, is er toch behoorlijk 

wat kennis over de herkomst van het grondwater en de kwaliteit ervan. Het infiltratiegebied 

ligt ten zuiden van de Zegge en Mosselgoren, en loopt vermoedelijk tot ergens halverwege het 

gebied tussen het Albertkanaal en het Kanaal Bocholt-Herentals. Voor andere natuurgebieden 

met een min of meer gelijkaardige geohydrologische setting (bv. de Langdonken in Herselt of 

de Graafweide Schupleer in Grobbendonk) werden wel al dergelijke hydrologische 

modelleringen gemaakt (De Becker et al., 2006; Van Ballaert et al., 2017). Daaruit blijkt dat 

het grondwater in dergelijke systemen gemiddeld 50 jaar onderweg is en dat er vrij forse 

kweldrukken (>20 l/m².dag) kunnen optreden. Het toestromende volume grondwater lijkt hier 

niet direct het probleem te zijn. Er lijken geen grote industriële wateronttrekkingen in het 
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infiltratiegebied aanwezig te zijn, wel een hele reeks kleinere winningen waarvan het 

cumulatieve effect mogelijk betekenisvol is. 

2.4 Grondwaterchemie 

Een van de grote problemen is de aanrijking van het grondwater met nutriënten. Een 

aanzienlijk deel van het vermoedelijke infiltratiegebied van het kwelwater dat in de Zegge en 

Mosselgoren aan de oppervlakte komt, is in gebruik als (intensief) landbouwgebied. Aangezien 

er nogal wat sulfaten gemeten worden in het exfiltrerende grondwater (zie bv. Backx et al., 

2012), is het duidelijk dat er nitraten moeten uitspoelen in het infiltratiegebied. Die worden 

immers door de aanwezigheid van pyriet (FeS2) in de formaties van Kasterlee en Diest, 

omgezet naar lachgas (N2O), dat verdwijnt in de atmosfeer, maar de daarbij vrijgestelde 

sulfaten worden meegevoerd met het grondwater en komen samen met het kwelwater in het 

veen terecht. Daar zorgt het sulfaat voor toegenomen afbraak van organisch materiaal met de 

gekende vrijstelling van nutriënten. 

Als laatste blijft dan nog de infiltratie van kanaalwater vanuit het kanaal Bocholt-Herentals dat 

net ten zuiden van de Mosselgoren en de Zegge van oost naar west loopt. Er is een 

niveauverschil tussen het constante peil van het kanaal en de grondwaterpeilen in beide 

gebieden. Het peil in dit kanaal zou 17,70 mTAW bedragen ten westen van sluis nr. 9 en 19,50 

mTAW ten oosten ervan. Dat is echter een inschatting gemaakt voor een grondwatermodel 

(AGT, 2016). Binnen het kader van deze adviesverlening kon dit niet verder gecheckt worden 

aan de hand van metingen op het terrein. We achten het nochtans essentieel dat dit alsnog 

gebeurd.;). Dat betekent dat het kanaalwateroppervlak ruim 4 m (afhankelijk van de locatie 

3-5 m) hoger staat dan het omliggende grondwaterpeil. In een vrij permeabele bodem 

betekent dit een belangrijke hoeveelheid infiltrerend kanaalwater richting grondwater. 

Aangezien al het mogelijke gedaan wordt om het peil van de kanalen stabiel te houden voor 

de scheepvaart, mag ervan uitgegaan worden dat dit kanaallek doorheen het jaar constant 

aanwezig is. Dat kanaalwater is van oorsprong Maaswater dat via de Zuidwillemsvaart van de 

Maas afgetapt wordt net ten zuiden van Maastricht en om het Kempisch plateau heen geleid 

wordt. Dit water is mineraalrijker dan het plaatselijke grondwater. Lekverliezen zorgen dus 

voor aanvoer van extra mineralen bovenop de mineralen aangevoerd met het autochtone 

grondwater. Hoeveel, waar en of die mineralen aan de oppervlakte komen in dit gebied, is niet 

helemaal duidelijk. Het moet echter duidelijk zijn dat de invloed van het autochtone 

grondwater (afkomstig uit de formaties van Diest en Kasterlee) dominant zal zijn gezien de 

vermoedelijke omvang van het infiltratiegebied. De verhoudingen zijn, voor zover bekend, nog 

niet berekend. Nochtans is dat van belang om de impact van de extra mineralen op de 

vegetatieontwikkeling te kunnen inschatten. Echte kalkmoerassoorten komen hier niet voor en 

hebben hier (opnieuw voor zover bekend) ook nooit voorgekomen. Het heeft er dus alle schijn 

van dat de impact van uit het kanaal weglekkende mineralen niet erg groot is. Het kanaalwater 

dat weglekt naar de watervoerende laag heeft zeker een impact op het grondwaterregime, 

maar ook die impact is (voor zover bekend) nog niet begroot voor deze omgeving. 

2.5 Vegetatiezonering 

Van nature is hier dezelfde vegetatiezonering aanwezig als wat in nagenoeg elk Kempisch 

beekdal te herkennen is. Voor niet bosvegetaties betekent dat, vertrekkend vanop het plateau 

(op voldoende afstand van de eigenlijke vallei van de Kleine Nete), een vegetatie van droge 

heide (4030). Iets verder in de richting van de vallei, waar het freatische grondwater binnen 

het bereik van de vegetatie komt, vochtige heide (4010). Nog iets verder in de richting van de 

vallei begint de eigenlijke kwelzone waar het grondwater begint uit te treden onder de vorm 

van kwel, die hier dan nog erg mineraalarm is (korte stroombanen, in Nederland dikwijls lokale 

kwel genoemd). Daar ontwikkelt zich venige heide (7140_oli). 
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Figuur 8: Schema van de vegetatiezonering voor het SBZ-H deelgebied van De Zegge/Mosselgoren en de 

Kleine Netevallei, op basis van Natura2000-habitattypes en regionaal belangrijke biotopen. 

Nog wat verder richting vallei komt er volop kwel aan de oppervlakte. Hier gaat het over 

grondwater dat 10 jaar tot soms honderden jaren onderweg was, zogenaamd lithotroof water. 

Dat zijn de locaties waar kleine zeggenvegetaties voorkomen, ook wel basenarm tot matig 

basenrijk laagveen genoemd (7140_meso). Het is dit vegetatietype dat destijds nagenoeg de 

volledige vallei van de Kleine Nete moet hebben ingenomen. Enkel waar er regelmatig 

overstromingen voorkwamen, waarbij de standplaats gevoelig voedselrijker werd en er grotere 

grondwatertafelschommelingen optraden, ontstonden er rietvegetaties (rbbmr) met aan de 

rand grote zeggenvegetaties (rbbmc). Dat is in de Zegge aan te treffen in de natste zone tegen 

de Roerdompstraat. Daar is er sprake van aanrijking met nutriënten door het ingelaten, 

aangerijkte oppervlaktewater en ook als secundaire, interne eutrofiëring als gevolg van het 

met sulfaten aangerijkte kwel-/grondwater. Meer dan waarschijnlijk is de invloed van het 

kanaalwater onvoldoende om te verantwoorden dat hier kalkmoeras of echt basenrijk trilveen 

duurzaam kan ontwikkelen. De aanvoer van voldoende autochtone mineralen vanuit de 

watervoerende laag met zanden van Kasterlee en Diest om dergelijke vegetaties duurzaam te 

laten ontwikkelen, lijkt erg onwaarschijnlijk. 

Door de regelmatige inlaat van aangerijkt oppervlaktewater, maar ook omwille van de 

toestroom van met sulfaten aangerijkt grondwater en de interne eutrofiëring als gevolg 

daarvan, ontwikkelt de vegetatie in de waterpartijen zich in het beste geval als deze van 

eutrofe plassen en meren (3150) in plaats van de hier te verwachten 

oeverkruidgemeenschappen van mesotrofe plassen (3130). 

In de bossfeer is mesotroof elzenbroek (91EO_vm) de vervanggemeenschap voor de kleine 

zeggevegetaties van het type 7140_meso, maar ook voor de grote zeggevegetaties en de 

rietmoerassen. De venige heide en de natste delen van de vochtige heide ontwikkelen zich tot 

oligotroof elzenberkenbroek (91EO_vo). Op de drogere terreinen aan de rand van de vallei en 

op drogere donken ontwikkelt eikenberkenbos (9190) als secundaire bosvegetatie en indien 

de ontwikkeling lang genoeg ongemoeid gelaten wordt (het gaat dan snel om meer dan een 

eeuw tot zelfs een paar eeuwen) ontstaat er zuurminnend eiken-beukenbos (9120). 

Die eenvoudige vegetatiezonering is in realiteit een pak complexer door de aanwezigheid van 

drogere donken en terreindepressies, die hier veelvuldig voorkomen (o.a. te zien in Figuur 2). 

Ook de ontginningsgeschiedenis speelt een zeer belangrijke rol. Geploegde en bemeste 

terreinen zijn uiterst moeizaam tot helemaal niet meer te herstellen als heide en ontwikkelen 

in het beste geval tot een soortenrijk grasland van het type kamgrasland (rbbkam) of 

struisgrasland (6230_ha), eventueel met wat elementen van vochtig heischrale 

vegetaties/veldrusgrasland (6230_hmo/6230_ve). Deze laatste graslanden zijn vandaag nog 

te vinden in de zuidrand van de natuurreservaten de Zegge en Mosselgoren, op de overgang 

van heide naar kleine zeggenvegetaties. 



 

www.inbo.be INBO.A.3863 11 

3 Hydrologisch herstel – hoe aanpakken? 

De problemen voor de duurzame instandhouding van De Zegge en Mosselgoren zijn sterk 

gelijklopend. Ze zijn ook veelvuldig en ernstig. Echt remediëren is moeilijk en zal grootschalige 

maatregelen, gecombineerd met volgehouden herstelbeheer, en veel tijd vergen. 

De belangrijkste negatieve effecten die duurzame instandhouding van beide gebieden in de 

weg staan, hebben te maken met hydrologie. Om ook nog maar te kunnen denken aan het 

duurzaam in stand houden en degelijk beheren van dit gebied, moet prioriteit gegeven worden 

aan hydrologisch herstel. Dat kan alleen maar gebeuren door een goed gekozen perimeter 

rond de beide gebieden. Immers, als de hydrologie binnen de te bewaren natuurgebieden 

optimaal moet hersteld worden, betekent dit merkbare effecten buiten de grenzen van de 

natuurgebieden in kwestie, effecten die langzaam afnemen met de afstand tot die 

natuurgebieden. Pas als dat hydrologisch herstel kan uitgevoerd worden en de perimeter 

waarbinnen dat moet gebeuren bekend is, wordt het bestuderen van de andere belangrijke 

standplaatsfactoren van belang. Daarbij gaat het dan voornamelijk om bodemchemie. 

Aangezien grote delen van de potentiële vernattingsperimeter de voorbije drie kwart eeuw 

onder een erg intensief landbouwregime zitten, wordt bij natuurherstel kennis van de 

nutriëntenvoorraden in de bodem van groot belang. Uiteraard zijn er nog andere 

standplaatsfactoren van belang, zoals problemen met connectiviteit voor een aantal 

soortengroepen, maar omwille van de overzichtelijkheid worden die in deze fase niet bekeken. 

 

Figuur 9: Voorstel van perimeter voor het nemen van herstelmaatregelen voor duurzame instandhouding 

van het SBZ-H deelgebied De Zegge-Mosselgoren. 

Hydrologisch herstel veronderstelt hier: 
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• Verhoogde grondwaterpeilen om bestaande veenafzettingen in stand te kunnen 

houden en om historische veenafzettingen te herstellen. Er kan van uitgegaan worden 

dat de aanvoer van grondwater vandaag nog steeds voldoende groot is om dergelijke 

peilen te kunnen herstellen. 

• Een voldoende goede grondwaterkwaliteit, d.w.z. niet aangerijkt met nutriënten en 

met voldoende lage sulfaatconcentraties. Kennis van de ligging van het 

infiltratiegebied is daarbij van belang. 

• Optrekken van oppervlaktewaterpelen en afbouwen van drainagestructuren, inclusief 

het verhogen van de peilen van de verschillende beken, waterlopen en 

grachten/greppels zodat het grondwater in het voorjaar niet te snel geëvacueerd 

wordt. De ultieme doelstelling is het optrekken van de gemiddelde laagste 

grondwaterstand tot een niveau dat toelaat om veenvormende laagveenvegetaties 

opnieuw een kans te geven om te ontwikkelen over een veel grotere oppervlakte dan 

vandaag. Het proces van veenvorming terug op gang brengen zal, zelfs bij volledig 

hydrologisch herstel, meerdere decennia in beslag nemen 

• Kennis van de vervuilingsbronnen in dat oppervlaktewater (in de verschillende lopen) 

en remediëring daarvan. 

Een piste daarbij is het wijzigen van de bestemming van een aantal gronden die gelegen zijn 

tussen de Zegge en de Mosselgoren, binnen de huidige grenzen van het SBZ-H gebied. In het 

licht van hydrologisch herstel biedt dat hooguit wat beperkte kansen om uitspoelen van 

nutriënten in de directe omgeving van beide reservaten te verbeteren. Naar verbeteren van 

het grondwaterregime (c.q. het optrekken van de gemiddelde laagste grondwaterstand) heeft 

een dergelijke maatregel slechts een marginaal tot helemaal geen effect. 

De slechte grond- en oppervlaktewaterkwaliteit die op dit ogenblik een hypotheek leggen op 

het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen in dit SBZ-H deelgebied, worden er niet 

mee opgelost. Daarvoor is niet alleen kennis van het infiltratiegebied noodzakelijk, maar ook 

de exacte vuilvrachten en vervuilingsbronnen in de verschillende “lopen” die water afvoeren 

naar, langs en door beide reservaten (zie figuur 2). Het grondig in beeld brengen van de 

problemen en brongerichte maatregelen om deze vuilvrachten op de korte tot middellange 

termijn sterk te reduceren, zijn ten minste even belangrijk voor het welslagen van 

ecohydrologisch herstel voor dit gebied, dan de maatregelen die hierna nog volgen. Ze moeten 

samen gerealiseerd worden. 

Veruit de belangrijkste maatregel is het herstellen van de hogere grondwaterstanden aan de 

noordkant van de Zegge, met name in de vallei van de Kleine Nete ten noorden van de 

Roerdompstraat. Dat gebied kent momenteel naar grondwater een ‘polderregime’. Daarmee 

wordt bedoeld dat de grote hoeveelheden grondwater die hier van nature aan de oppervlakte 

komen, permanent worden weggepompt naar de Kleine Nete stroomafwaarts in de vallei, ter 

hoogte van Bobbejaanland. Het eenvoudigweg stilleggen van de pompen heeft tot gevolg dat 

die grote hoeveelheden kwelwater opnieuw tot aan, en afhankelijk van de plaats in de vallei, 

tot meer dan een halve meter boven maaiveld zullen uitstijgen. Uiteraard moet er aan de 

westzijde (stroomafwaartse zijde) grondig bekeken worden waar de afvoer van water kan 

verzekerd worden, wat daar het stuwpeil van het afvoersysteem moet zijn en welke 

voorbereidende werken nodig zijn bij het opnieuw onder water zetten van dit gebied. Op die 

manier kunnen de scherpe peilverschillen ten zuiden en ten noorden van de Roerdompstraat 

weggewerkt worden, waardoor de gemiddelde laagste grondwaterpeilen binnen de Zegge en 

de Mosselgoren dermate kunnen opgetrokken worden dat er geen afbraak van veen meer 

plaatsvindt. Daarbij moet ervan uitgegaan worden dat die peildalingen in de zomer beperkt 

blijven tot maximaal een 20-tal centimeter onder maaiveld. Dit realiseren zonder dat een deel 

van de vallei van de Kleine Nete vernat, lijkt op het eerste gezicht ook mogelijk door de Zegge 

en de Mosselgoren hydrologisch te isoleren, bijvoorbeeld door middel van een kleiwand onder 

de Roerdompstraat. Uit Figuur 3 wordt snel duidelijk dat hydrologisch isoleren hier erg moeilijk 

zal zijn. De klei van Boom zit hier 50 m diep onder het maaiveld en alle bovenliggende lagen 
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hebben een hoge hydraulische geleidbaarheid. Een kleischerm zou dus bijzonder diep moeten 

gestoken worden. Voor zover al technisch haalbaar, zal een dergelijke ingreep erg duur zijn. 

De keuze voor het grondig vernatten van het deel van de Kleine Netevallei ten noorden van 

de Zegge en de Mosselgoren is dan de evidente keuze. De zone waarbinnen die vernatting kan 

gerealiseerd worden, is weergegeven in het blauw op Figuur 9 Zonder gedetailleerd onderzoek 

is het op dit ogenblik niet mogelijk om de juiste perimeter van de te vernatten zone af te 

bakenen. In ieder geval moet er gedacht worden aan het optrekken van het gemiddelde 

grondwaterpeil met ± 60 cm, wat die zone onvermijdelijk ongeschikt zal maken voor 

landbouw. Aan de randen van deze blauwe perimeter volgt de topografie van het terrein zeer 

zeker niet die rechte afbakening zoals weergegeven op de figuur. Na grondiger studie zal de 

zone waarschijnlijk kleiner kunnen uitvallen; vermoedelijk in de omgeving van de stippellijn 

die is weergegeven op dezelfde figuur. Als in die zone het gewenste grondwaterpeil kan 

hersteld worden, dan zal dat, gezien het vrij kleine verhang van de vallei van de Kleine Nete 

en van de rivier zelf, ook een impact hebben op terreinen stroomopwaarts van de blauwe zone 

(de gele zone in Figuur 9). Ook daar geldt hetzelfde probleem. Het is op dit moment niet 

mogelijk om de exacte perimeter af te bakenen waarbinnen de effecten van de voor 

natuurbehoud optimale vernatting in de blauwe zone geleidelijk uitvlakken in de gele zone. 

Vandaar dat ook daar dezelfde stippellijn is doorgetrokken. Ook hier zal gerichter onderzoek 

moeten uitwijzen hoe ver die impact zal doorwerken.  
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Conclusie 

De natuurreservaten de Zegge en de Mosselgoren aan de zuidrand van de Vallei van de Kleine 

Nete zijn op het einde van de jaren vijftig van de vorige eeuw hydrologisch geïsoleerd geraakt 

als gevolg van een grootschalig en ingrijpend landinrichtingsproject om de vallei geschikt te 

maken voor intensieve landbouw. Om deze gebieden duurzaam in stand te houden en de 

instandhoudingsdoelstellingen te kunnen realiseren, is in de eerste plaats hydrologisch herstel 

noodzakelijk. Dit vereist ecohydrologisch gefundeerd herstel van oppervlakte- en 

grondwaterdynamiek én –chemie. 

Beide reservaten maakten vroeger deel uit van één groot aaneengesloten laagveengebied, 

waarin uitgestrekte en dikke veenafzettingen voorkwamen. Door de grootschalige herinrichting 

zijn die veenafzettingen in het actuele landbouwgebied grotendeels verteerd en ingeklonken. 

Die bodemdaling heeft ook gevolgen voor de veenafzettingen in de Zegge en de Mosselgoren. 

Het is de uitdaging om die veenafbraak, ten minste voor de beide natuurgebieden, stop te 

zetten en zelfs te keren. 

Een bestemmingswijziging van een aantal landbouwterreinen binnen de perimeter van het SBZ 

volstaat niet. Dat levert enkel een oplossing voor kleinere problemen met oppervlakte- en 

grondwaterkwaliteit in de directe omgeving van de actuele reservaten op. De structurele 

problemen blijven dan bestaan. 

Beide gebieden hydrologisch isoleren om enkel binnen de grenzen van de reservaten of zelfs 

binnen de perimeter van het SBZ-gebied de hydrologie te herstellen, zou niet volstaan en is 

meer dan waarschijnlijk erg duur/technisch onhaalbaar. 

Om de vooropgestelde doelen (realisatie van > 300 ha natuurkern waarvan 200 ha voor 

moerasvogels) te kunnen halen, zal een deel van het landbouwgebied in de vallei van de Kleine 

Nete net ten noorden van de beide natuurreservaten (ten noorden van de Roerdompstraat) uit 

landbouwgebruik moeten gehaald worden. Daar moet het drainageniveau drastisch 

opgetrokken worden waardoor verderzetten van de huidige intensieve landbouwuitbating 

onmogelijk wordt. De gewenste zone is in kaart gebracht. Welke maatregelen hiervoor precies 

nodig zijn en hoe ver de impact van de vernatting exact zal reiken, moet verder gedetailleerd 

onderzoek uitwijzen. 

Herstel van het veengebied in de vallei heeft het voordeel dat verdere vrijzetting van CO2 naar 

de atmosfeer door het degraderen van veen, gestopt wordt. Het proces van mineralisatie en 

vrijstelling van CO2 loopt actueel immers nog steeds door. Dat proces kan worden stopgezet. 

Er is zelfs een goede kans dat het kan worden omgekeerd (van C-source naar C-sink).  
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