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NICHE Vlaanderen, modelleren 
van vegetatie in vallei ebieden 

Actoren in het integraal waterbeleid moeten regelmatig rapporteren over de effecten van ingrepen in de 
waterhuishouding van het landschap. Europese en regionale regelgevingen zetten beheerders van 
waterwinningen of rivieren, maar ooll overheidsdiensten en beleidsmal<ers, ertoe aan om hun gevoerde of 
geplande beleid af te toetsen aan de mogelijlle gevolgen voor vochtige en natte biotopen. 
NICHE Vlaanderen is een hydra-ecologisch model dat specifieh voor dit doel werd ontwih!?eld. Het is 
gebaseerd op een origineel Nederlands model maar werd grondig aangepast om de toepasbaarheid in 
Vlaanderen te verhogen. Het model berelwnt standplaatscondities zoals vocht, zuurgraad, en de 
beschil<baarheid van nutriënten, en is in staat om uitsprallen te doen over de mogelijkheden voor de 
ontwihl<eling van 28 vegetatietypes. Het model is zeer geschilu om patronen in de vegetaties te bestuderen en 
llan inzicht geven in het ecosysteem of het bestudeerde gebied. Het l<an worden ingezet bij scenario-analyses 
zoals die worden uitgevoerd in het lwder van hydrologische projecten, natuurontwilll<eling, 
milieueffectrapportage e.d. 

1 Inleiding nen van de verschillende functies die inspelen op 
de waterhuishouding vormt dan ook een belang
rijke uitdaging. 

INVOER 

• Hydrologie (grondwaterstand en kwel) 

• Bodemkaart 

• Maaibeheer 

• Overstroming 

• Atmosferische depositie + mestgift 

Actoren in het integraal waterbeleid moeten re
gelmatig rapporteren over de effecten van ingre
pen in de waterhuishouding van het landschap. 
Europese en regionale regelgevingen zoals de 
Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en het 
Decreet betreffende het Natuurbehoud en het 
Natuurlijk Milieu zetten rivierbeheerders, natuur
beheerders, waterwinningsbedrijven en beleids
makers ertoe aan om hun gevoerde of geplande 
beleid af te toetsen aan de mogelijke gevolgen 
voor vochtige en natte biotopen. 

De laatste jaren is het besef gegroeid dat een 
belangrijk deel van het natuurpatrimonium van 
Vlaanderen zich situeert in waterafhankelijke ge
bieden, waar grote mogelijkheden liggen voor 
natuurherstel en -ontwikkeling. Terzelfder tijd zijn 
deze potenties afhankelijk van de waterhuishou
ding, die zich op landschappelijke schaal afspeelt 
en van de interacties met grondwater- en 
oppervlaktewaterlichamen. De effecten van ingre
pen in de waterhuishouding, bijvoorbeeld in het 
kader van grondwaterwinning of rivierbeheer, 
werken via die waterlichamen uiteindelijk door op 
de samenstelling en waarde van de grondwater
afhankelijke vegetatie. Het afstemmen en verzoe-

Figuur 1: Modelconcept van NICHE 

Beslisregels 

Ecologisch bodem type +grondwaterstand 

Referentiegegevens: 

standplaatscondities vs 

vegetatie 

Voor het bepalen van de hydrologische gevolgen 
van ingrepen in de waterhuishouding is een hele 
reeks instrumenten beschikbaar en is er een ze
kere standaardisatie in de aangewende technie
ken opgetreden. Instrumenten zoals oppervlakte
water- en grondwatermodellen worden door ver
schillende actoren operationeel ingezet. Anders 
ligt het wanneer het effect op vegetatie moet wor
den geëvalueerd. Het aanbod aan hydra-ecolo
gische modellen die de relatie leggen tussen wa
terhuishouding en vegetatie is beperkt. In Neder
land werden een aantal instrumenten ontwikkeld, 
maar hun algemene beschikbaarheid is gelimi
teerd en hun toepasbaarheid in Vlaanderen is 
zelden grondig nagegaan. In Vlaanderen is er een 
tekort aan transparante en voldoende geteste 
hydra-ecologische modellen, waardoor aan be
paalde verplichtingen van waterbeheerders en 
beleidsmakers niet kwaliteitsvol kan worden vol
daan. 

2 Basis principes van NICHE 

Database 

NICHE (Nature Impact Assessment of Changes in 
Hydro-Ecologica/Sysfems) is een hydro-ecologisch 
model dat oorspronkelijk in Nederland werd ont
wikkeld door Kiwa Water Research . Het model 
behandelt standplaatsfactoren zoals bodemtype, 
voedselrijkdom, zuurgraad en grondwaterstand, 
die voor de soortensamenstelling van vegetaties 
bepalend zijn. Op grond van de standplaats
kenmerken berekent NICHE de mogelijke ontwik
keling van grondwaterafhankelijke vegetaties. Dit 
gebeurt aan de hand van een aantal speciaal 
ontworpen beslisregels (figuur 1 ). Op deze ma
nier laat NICHE toe de effecten op de standplaats
kenmerken te berekenen ten gevolge van veran
deringen in de waterhuishouding en landgebruik 
(Koerselman et al., 1999, van Ek et al., 1998, 
Meuleman et al., 1996). Tabel 1 geeft aan op 
welke wijze de verschillende kenmerken met be
trekking tot de waterhuishouding, bodem en land-

Mogelijk vegetatietype 
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Tabel 1: Overzicht va11 de basisgegeve11s die gebruiht worde11 
om sta11dplaatsco11dities te bereke11e11. 

Basisgegevens Stand plaatscondities 

vocht trofiegraad zuurlegraad 

Grondwaterstand x x x 

Kwel (kalkarm(kalkrijk) I Infiltratie x 

Bodemtype x x x 

Aanwezigheid kalk x 

Aanwezigheid veraard veen x 

Landgebruik x x 

Atmosferische depositie x 
Mestgift x 
Overstromingen met rivierwater x x 
Maaibeheer 

Code 
Z l 

zand Z2 

zv 
leem Ll 

LV 
klei KJ 

KV 
veen V 

L1 

x 

Tabel 2: Ecologische bodemtypes i11 NICHE \llaa11derell 

Beschri jving 

humusnrme za ndgronden (dunne humuslaag); podzol 

humusrijke zandgronden (dikke humuslaag) 

ven_ig_e za ndgronden; moerip;e zandgronden; zandige veengronden 

allu viale leemgronden, arm aan organisch materiaal (Otvf) 

allu viale leemgronden, rijk aan 01V1; venige leemgronden 

allu viale kleigronden, arm aan OM 

allu viale kleigronden, rijk aan OM; venige klei; klei op veen 

veen 

gebruik bijdragen tot de berekening van stond
plootscondities. De grondwaterstond bijvoorbeeld 
is van belang voor de vochtcondities en de zuur
graad van de standplaats, de atmosferische 
depositie heeft effect op de trofiegrood, en over
stromingen op zowel de trofie-als de zuurgraad . 

In een tweede stap wordt het mogelijks voorko
men van de vegetatie bepaald . NICHE berekent 
een vegetatietype indien de stondplaats voldoet 
aan de eisen die het betreffende vegetatietype 
eraan stelt. De berekende stondplaatscondities 

Figuur 2: De Belgische bodemkaart vooree11 deel va11 de Dijleval/ei 
vertaald 11aar ecologische bodemcodes. Z 1: illmlltsanlle za11dgrmt
de11, L 1: alluviale leemgrmtde11, an11 amt orgcmisch matedaal, 
LV alluviale leemgro11dell, 1ijk aa11 orga11isch matedaal; KI: 
alluviale kleigro11dell, amz amz orga11isch matedaal 
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worden hiertoe verge leken met zogenaamde to
lerantie-interva llen van plantengemeenschappen. 
Deze tolerantiegrenzen zijn gebaseerd op veld
waarnemingen waarbij de plantengemeenschap
pen en standplaatscondities zijn beschreven. Zo
als gebruikelijk bij hydra-ecologische modellen, 
wordt bij de berekening geen rekening gehou
den met aspecten zoals de beschikbaarheid en 
migratie van planten, de kiemingsmogelijkheden, 
kolonisatieprocessen en de successie. Ze voor
spellen dus niet de vegetatieontwikkeling, moor 
geven potenties aan op basis van de abiotische 
omstandigheden. 

3 Aanpassingen in NICHE Vlaanderen 

NICHE kon in zijn oorspronkelijke vorm niet zon
der meer in Vlaamse vo lleigebieden worden toe 
gepast. De locale condities blijken te zeer te ver
schillen opdat goede resultaten kunnen worden 
bekomen . De filosofie en de opbouw van NICHE 
worden behouden in NICHE Vlaanderen. Met dit 
voor ogen werd het oorspronkelijke model op een 
aantal cruciale punten aangepast om de toepas
baarheid in Vlaanderen te verhogen. De belang
rijkste aanpassingen zijn te situeren op drie vlak
ken: (1) de Belgische bodemkaart wordt vertaa ld 
naarzogenaamde NICHE bodemcodes; (2) som
mige beslisregels die de basis vormen voor de 
berekening van de stondplaatsfactoren worden 
aangepost en (3) de relatie tussen standplaats
karakteristieken en vegetatie is gebaseerd op 
waa rnemingen in referentiesites. Een Vlaamse 
dataset met referentiegegevens werd hiervoor 
opgebouwd (Callebaut et al. 2007) 

3. l Ecologische Bodemtypes 

De bodem speelt een belangrijke rol voor stond
plaatscondities en het voorkomen va n planten
gemeenschappen. In NICHE worden zogenaamde 
'ecologische bodemtypes' gedefinieerd. De 
bodemkenmerken worden doorbij vereenvoudigd 
tot twee ecologisch relevante kenmerken: de tex
tuur en de aanwezigheid van organische mate
rie. Het eerste is bepalend voor de vochtcondities 
en zuurgraad in de bodem, het tweede voor het 
trofien iveau. 

De Belgische bodemkaart versch ilt grondig van 
de Nederlandse, zowel wat betreft het bosis
concept als wat betreft de uitvoering. Daar waar 
de Nederlandse bodemkaart gebaseerd is op 
bodemprocessen waarbij ook de genese van de 
bodem belangrijk is, is de Belgische bodemkaart 
eerder beschrijvend opgebouwd. De relatie tus
sen beide is zeer moeilijk te leggen . Voor NICHE 
Vlaonderen werd een volledig nieuwe vertaa l
sleutel ontwikkeld om meer dan 4000 unieke 
Belgische bodemcodes om te zetten naar ecolo
gische bodemtypes. Hierbij wordt voora l gebruik 
gemaakt van de kernserie van de bodemcode (tex
tuur- drainage - profielontwikkeling) en van de 
overige kenmerken zoa ls substraat, vario nten 
profielontwikkeling, varianten moedermateriaal en 
fase om verder te verfijnen (Figuur 2). Het proces 
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Minerale bodems 

werd ondersteund met de Historische Natuur
bodemdatabank- (Leroy et al 2002) die histori
sche bodemgegevens voor gebieden met natuur
functie bevat en gebaseerd is op AARDEWERK 
(Van Orshoven et al., 1988, 1993) en de Histori
sche Bosbodemdatabank. (Leroy et al. 2000). 
De vertaalsleutel geldt enkel voor vochtige en natte 
bodems, en is niet van toepassing voor droge 
gronden met drainageklasse a en b. Op deze 
gronden worden geen vochtafhankelijke vegeta
tietypes verwacht. De bodem in de kuststreek heeft 
geen klassiek opgebouwde bodemcode, en wor
den ook buiten beschouwing gelaten (Callebaut 
et al. 2007). 

3.2 Zuurgraad en nutriëntenbeschikbaar
heid van de bodem 

NICHE Vlaanderen berekent voor de zuurgraad 
drie klassen: basisch (B), zwakzuur (ZW) en zuur 
(Z). De Gemiddelde Laagste Grondwaterstand 
(GLG) en het bodemtype vormen de basis voor 
deze berekening, terwijl verder ook overstroming, 
kwel, en het eventueel aanwezig zijn van regen
waterlenzen in rekening worden gebracht. Als uit
gangspunt geldt dat bij hoge grondwaterstanden 
in de zomer de standplaats beïnvloed wordt door 
de kenmerken van het grondwater. Bij lage 
grondwaterstanden kan regenwater infiltreren 
waardoor de standplaats een zuurder karakter 

Tabel 3: De basis va11 de beslisregel over zuurgraad wordt be
paald door bodem e11 Gemiddeld Laagste Gro11dwatersta11d 
(GLG) i11 meter o11der maaiveld. B: Basisch, ZHI: zwakzuw; Z: 
Zuur 

Organische bodems 
GLG (monder Zuurgraad GLG (m onder Zumgraad 

250 
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50 
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maaiveld 
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Figuur 3: Mi11 eralisatiecurven va11 Iw musarm za11d (Z I) , 
alluviale leemgro11de11 met wei11ig orga11isch materiaal (LIJ e11 
vee11 (11) i11[rmctie va11 de gemiddelde voorjaarsgro11dwatersta11d 
(GVG) uit NICHE Vlaa11dere11 (Callebaut et al. 2007). 
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krijgt. De basisregel is overgenomen uit het origi 
nele model. Hij werd echter verder uitgebouwd 
om rekening te houden met de chemische sa
menstelling van het kwel-grondwater. In Vlaan
deren is de chemische samenstelling van het 
grondwater namelijk een bepalende factor voor 
de vegetalieontwikkeling (Huybrechts et al. 2000, 
De Becker el al. 2004). 

De chemische karakteristieken van het kwelwater 
worden afgewogen tegenover overstromingen, die 
vaak een basisch karakter hebben, en tegenover 
de aanwezigheid van stagnerend regenwater, dat 
een verzurend karakter kan hebben. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen 3 situaties: de afwe
zigheid van kwel ( < 0.1 mm/ dag), de aanwezig
heid van kwel (0.1 - 1 mm/dag) en de aanwezig
heid van sterke kwel (> 1 mm/dag). Als er geen 
kwel optreedt wordt bij afwezigheid van overstro
mingen en regenwaterlenzen de basisregel ge
volgd (Tabel 3). Bij regelmatige overstroming met 
basenrijk water krijgt men basische standplaat
sen. Als er zich een regenwaterlens vormt op plaat
sen waar geen overstroming is, krijgt men een 
zure standplaats. Bij kwel en hoge kwel met mi
neraalrijk grondwater geldt dezelfde regel als bij 
afwezigheid van kwel. Is het grondwater daaren
tegen mineraalarm, dan bekomt men een zure 
standplaats. Overstroming met basenrijk water zet 
de standplaats bij kwel om naar basisch. Bij hoge 
kwel blijft de standplaats zuur ondanks de over
stroming, omdat het overstromingswaler dan 
moeilijk in de bodem dringt. 

De berekening van de beschikbaarheid van 
nutriënten op de standplaats is in NICHE Vlaan
deren niet ingrijpend veranderd ten opzichte van 
het oorspronkelijke NICHE. De stikstofmine
ralisatie in kg stikstof per hectare per jaar wordt 
bepaald door een combinatie van Gemiddelde 
Voorjaargrondwaterstand (GVG) en bodemlype. 
Deze wordt afgeleid van mineralisatiecurven (fi
guur 3). In Vlaanderen vormen leembodems een 
belangrijk aandeel in de bodems van vallei
gebieden in de leem- en_de zandleemslreek. De 
oorspronkelijke curvenset werd uitgebreid met een 
alluviale leembodem (L 1 ). 

Naast de stikstofmineralisatie wordt verder reke
ning gehouden met beheer (met afvoer van 
nutriënten bij maaibeheer), de atmosferische 
stikstofdepositie, eventuele bemesting en de aan
voer van nutriënten via gebiedsvreemd water 
(overstromingswater). De totale hoeveelheid stik
stof wordt omgezet naar vijf trafieklassen (tabel 
4). 
In NICHE wordt uitgegaan van stikstof-limitatie. 
Vochtige en natte ecosystemen in valleigebieden 
in Vlaanderen en Nederland zijn over het alge
meen stikstof-gelimiteerd. Slechts in gebieden met 
kalkrijke bodems en in zeer schrale venen met 
een sterke vastlegging komen fosfaat-gelimiteerde 
systemen voor. 
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Tabel 4: Relatie tusse11 stikstofbeschihbnarheid e11 trofieldasse 

N-beschikbaar (kg/ha/jr) Trofieklasse 

bekomen wordt aangeraden tijdsreeksen van 5 
lol 8 jaar te gebruiken om de variabiliteit in weers
omstandigheden in rekening te brengen. Aan deze 
norm wordt voor een aanta l piëzometers voorlo
pig niet voldaan; het zou te wein ig referentiepun
ten opleveren . Het is nodig de beschikbare gege
vens maximaal te exploiteren om een werkbaar 
hydra-ecologisch instrument te bekomen. Hier
voor wordt gebruik gemaakt van Menyantes (von 
Asmuth J. R., Maas C. & Cirkel D. G . (2004), von 
Asmuth J., Knalters M., Maas K. (2006)). Het is 
een statist isch instrument specifiek ontwikkeld voor 
de ana lyse van grondwaterslanden . Het laat toe 
om te werken met kortere waargenomen tijd
reeksen en om de gemiddelde grondwaterstanden 
systematisch Ie berekenen voor eenzelfde tijd
interval. De periode 1995-2004 wordt als stan
daard genomen. 

Niet gemaaid 

< 10000 

<400 

<293 

< 156 

<60 

gemaaid 

< 10000 hypereutroof HE 

< 569 eutroof E 

< 418 mesa-eutroof ME 

<245 mesotroof M 

< 75 oligotroof 0 

3.3 Grondwater 

3.4 Vegetatietypes 

De stand van het grondwater onder het maaiveld 
vormt een belangrijke se lectieve variabele in 
NICHE. De dynamiek van het grondwater wordt 
vertaa ld in een aantal variabelen zoa ls Gem id
delde Laagste Grondwaterstand (GLG) en Ge
middelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) (van 
derVeen & Garrilsen., 1994). Het vereist een soms 
jarenlange opvo lging van grondwaterpei len in 
piëzometers . Om betrouwbare gemiddelden te 

NICHE Vlaanderen doet uitspraken over 28 
vegetalietypes (Tabel 5) . Voor deze vegetat ietypes 

Tabel 5: De vegettltietypes opgellOII!ell i11 N ICHE Vlam.dere11. 

Wetenschappelijke naam 

Sphagno-Betuletu~ 

Carici elongatae-Alnetum 

Macrophorbio-Alnetum 
Prw1o-Fraxinetum 

Carpinion betu_li~
Betulo-Quercetum roboris 

Caric~n gracilis 
Filipend u lion 
Galio - Alliarion 
RG Phalaris arundinacea-

I Nederlandse naam 

Berkenbroekbos 
----'-

Mesotroof elzenbroekbos 

Ruigte elzenbroekbos 
Vogelkers-essenbos 
Haagbeuken - verbond 
Berken-eikenbos 

Verbond van Scherpe zegge 
Moerasspirea -verbond 

~erbond van Look-zon~ook 

[Convolvulo-Filipendulion] ~~ Rompgemeenschap van Rietgras 
RG Jtmcus effusus-[Molinietalia/Lolio-
Potentillion] Rompgemeenschap van Pitrus 

Magnocaricion met Phragmites ~Grote zeggevegetatie met Riet 
RG Glyceria maxima [Phragmitatea] , Rompgemeenschap van Liesgras 

Caricion nigrae I Verbond van Zwarte zegg~ 
Caiicion davallianae Knop_!?ies - verbond/ kalkmoeras 
Lolio-Potentillion anserinae 

Junco- Molinion 
Calthion palustris 
Alopecurion pratensis 
Arrhenatherion elatioris 

Cynosurion cristati 
Ericion tetralicis 
Venige heide 

Zilverschoon- verbond 

Verbond van Biezenknoppen en 
Piijpestrootje 

T Dotterbloem - verbond -

Verbond van Grote vossestaart --J Glanshaver-verbond 
Kamgras - verbond 

Dophei - verbond 
Venige heide 

Aantal I 
Referentiesites 

L_ 24 1 

1 

1-

29 
43 

291 
15 
25 
76 

65 1 
10 

15 

8 

Ë j 
41 

I 

j 4 

5 

54 
27 

19 
14 Oxycocco - Erici_o_n __ _ 

Rynchosporion alb_a_e~~ 

Hoogveenmos-verbond 

==I Verbond van Veenmos en Snavelbies = 
Rompgemee~chap van Pijpe•tmog"--1~ 
Rompgemeenschap van Wilde gagel 

23~ 

5 

RG Molinia caerulea [Oxycocco
sphagnetea] 
RG Myrica gale [Oxycocco
sphagnetea] 
Calltmo - Genistion pilosae I Verbond van Struikhei en Kruipbrem 

• 
10 

22 
12 
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zijn er voldoende meetgegevens beschikboor in 
Vloonderen om hun stondplaatseisen te bepa len. 

Een aanto l hiervan zoals het Verbond van Scherpe 
zegge of het Dotterbloem-verbond zijn sterk on
derbouwd met tientollen waarnemingen. Voor 
andere zoa ls het Knopbiesverbond en het Verbond 
van Veenmos en Snave lbies is het aanto l waarne
mingen beperkt. De vegetatietypes zijn vooro l op 
niveau va n verbond afgebakend . Enkel wonneer 
vo ldoende gegevens beschikboor zijn werden ook 
associaties onderscheiden, zoa ls bijvoorbeeld de 
Elzenbroekbossen (Ainion glutinosoe) die werden 
opgesplitst in de Berkenbroekbossen (Sphogno
Betuletum) en de Mesotrofe elzenbroekbossen 
(Corici elongotoe-Ainetum} . Er wordt vooro l ge
werkt met stabiele, ongestoorde vegetotietypes; 
slecht ontwikkelde types of overgongstypes wor
den vermeden . Niettemin zij n enke le rompge
meenschoppen goed vertegenwoord igd in de 
datoset en als afzonde rlij k type behouden . 
Vegetotieopnomes, stondoord op een oppervlokte 
van 3x3 m2 voor groslanden en 1 Ox 10 m2 voor 
bossen telkens nabij een piëzometer, vormen de 
basis voor de vegetotieonolyse. 

3.5 Referentiegegevens in de Vlaamse 
NICHE-tabel 

tot de voststelling dot Vlaamse referen tiegegevens 
noodzakelijk zijn. 
Men moet beschikken over gecombineerde ge

gevens m.b.t. hydrologie, bodem en vegelotie 
voor bepaa lde woornemingspunten of gebieden. 
Het goot hier om: 

vegelotietype (op basis van vegetolieopnomen}; 
bodemtextuur; 
dynamiek van het grondwater; 
chemie samenstelling van het grondwater; 
chemische karakteristieken va n de bodem. 

Met uitzondering van de dynamiek van het grond
woter zijn de meeste kenmerken in principe op 
korte term ijn te bekomen. Er is een jaren longe 
opvolging van grondwaterpeilen vereist. Het is don 
ook logisch dot de beschikbaarheid van informa
tie over de grondwaterstonden werkt selectief en 
als imiterende factor bij de opbouw van de refe
renliegegevens. 

In lotaal werden een 1 000-to l piëzometers uit 
ongeveer 1 00 notuurgebieden geselecteerd (Fi
guur 4) . Polders en duinen werden buiten be
schouwing gelaten. Voor deze referentiepunten 
werden gegevens met betrekking tot de chemi
sche samenstelling van het grondwater, bodem 
en vegetalie aangevuld . Al le informatie wordt 
verwerkt in de zgn NICHE-tabel, die vervo lgens 
werd geoptimaliseerd met literatuurgegevens en 
expertkennis. 

Voor de eco log ische berekening wordt in NICHE 
gebruik gemaakt van een tabel met stondploals
eisen per vegelolielype. Hierin wordt voor elk 
vegelot ietype aangegeven bij we lk bodemtype, 
zuurgraad, trof iegrood en wa terslanden het 
vegelotietype kon voorkomen. De tabel is in eer
ste instontie gebaseerd op waarnemingen. 

4 Resultaten en discussie 

In een eerste benodering werden de Nederlandse 
gegevens uit het originele NICHE model gebruikt 
moor dit bleek niet succesvol. De ecolog ische 
amplitudes van de vegeta tietypes vertonen regio
nale verschillen tussen Vlaonderen en Nederland 
(De Becker et al ; 1999, Ca llebout et a l. 2007). 
Of deze voststelling een ecologische grondslog 
heeft don wel dot het een gevo lg is van de wijze 
waorop de gegevensbeslanden zijn opgebouwd 
is niet du idel ijk; verder onderzoek zal dit moeten 
uitwijzen. Wat betreft NICHE leidt het in ieder geval 

De toepassing va n NICHE Vloonderen vraagt 
invoergegevens die ruimtelijk verdeeld zijn over 
• bodemlype; 
• grondwolerslonden; 
• samenstel ling vçm het grondwater; 
• de aanwezigheid va n kwel en overstromingen; 
• nutriëntenbronnen zoa ls atmosferische depositie 

en mestg ift; 
• het vegetoliebeheer. 

Het aanto l gebieden waar deze info rmatie beschik
boor is, is op het ogenblik nog beperkt. In De 
Doode Bemde, Vorsdonkbos-Turfpu tten en De 

Fig1111r 4 Verspreidi11g va11 de bemo11sterde llalllllrgebiedell i11 V/aa/ldere/1. 
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Vallei van de Zwarte Beek zijn deelgebieden van 
ongeveer 20 tot 25 ha groot afgebakend waar in 
een continu raster van 20x20 meter de nodige 
invoergegevens beschikbaar zijn. Er zijn ook 
vegetatiekaarten opgemaakt, zodat ze als test
gebieden gebruikt kunnen worden om de wer
king van NICHE Vlaanderen te evalueren en te 
valideren. De vegetatie is er weinig of niet ver
stoord en in evenwicht met de hydrologische rand
voorwaarden (Huybrechts & De Becker 2000, De 
Becker & Huybrechts 2000, De Becker & 
Huybrechts 2000b, Huybrechts et al. 2000) . Een 
aantal puntwaarnemingen uit de drie gebieden 
werd gebruikt bij de opbouw van de NICHE tabel 
maar niet de rastergegevens, zodat de toepas-

Figuur 5: Berekening met NICHE Vlaanderen van alle vegetntie
types voor de Doode Bemde: zwart: ten minste 1 uegetatietype 
wordt berehmd; wit: geen mhel vegetatietype wordt berehend. 

Figuur 6: De verspreiding van lvloerasspireamigte {linhs dO>z 
ker gzijs) en Dotterbloemgrasland {linhs licht grijs) en de be
rekening van lvloerasprirea-verbond {rechts) door NiCHE 
11/nmzderen in de Doode Bemde 

sing in deze testgebieden mag beschouwd wor
den als een grotendeels onafhankelijke validatie . 

Figuur 5 toont de totale berekening van vegetatie
types voor de Doode Bemde. Alle vegetatietypes 
die door NICHE Vlaanderen worden berekend 
worden gezamenlijk voorgesteld. Voor de meeste 
rastercellen wordt er minstens één vegetatietype 
berekend. Aan een aantal wordt echter geen en
kel van de 28 vegetatietypes toegewezen. Dit wijst 
op hiaten in de NICHE-tabel. Bepaalde combi
naties van standplaatsfactoren en vegetatietypes 
ontbreken nog wegens een tekort aan referentie
gegevens. 

Figuur 6 vergelijkt de berekeningen van NICHE 
Vlaanderen van het potentiële verspreidingsge
bied voor het Moerasspirea - verbond met de 
effectieve verspreiding van Moeraspirearuigte en 
Dotterbloemgrasland in de Doode Bemde. Deze 
beide vegetatietypes zijn in belangrijke mate 
vervanggemeenschappen van elkaar maar met 
een verschillend beheer. Rekening houdend met 
de hiaten in de totale berekening (zie figuur 5) en 
met de aanwezigheid van vervanggemeenschap
pen geeft NICHE Vlaanderen op vrij goede wijze 
de zones aan waar het Moerasspirea - verbond 
kan voorkomen, op basis van standplaatsfactoren. 
De onzekerheden bij hydra-ecologische model
lering zijn evenwel te groot om te verwachten dat 
de berekeningen op celniveau volledig correct 
zouden zijn. NICHE Vlaanderen is echter wel in 
staat om vegetatiepatronen accuraat te reprodu
ceren en om de variat ie aan vegetatietypes in 
valleigebieden correct aan te geven . 

Figuur 7 geeft de berekening van NICHE Vlaan
deren van respectievelijk het Verbond van Zwarte 
Zegge, het Glanshaver-verbond en het Moeras
spirea- verbond voor de drie testgebieden. Er is 
een duidelijke differentiatie in de vegetatie
berekeningen. Het Verbond van Zwarte zegge 
wordt slechts op een verwaarloosbare oppervlakte 
berekend in de Doode Bemde en komt er ook 
niet voor. In Vorsdonkbos en Vallei van de Zwarte 
beek komt dit type wel voor en de potenties wor
den ook duidelijk aangegeven door NICHE Vlaan
deren. Moerasspirea-ruigte komt voor in de drie 
gebieden en wordt er ook berekend. Het Glans
haver - verbond komt enkel voor in de Doode 
bemde en de potenties worden ook aangegeven 
met NICHE Vlaanderen . Het model is in staat om 
de verschillen in de mogelijkheden voorvegetatie
ontwikkelingen tussen valleigebieden onderling 
aan te geven . 

5 Conclusies 

• 

NICHE Vlaanderen doet een uitspraak over 28 
grondwaterafhankelijke vegetatietypen. Het gaat 
zowel om bossen, ruigten, graslanden als heides. 
Uitgebreid testen van het model geeft aan dat het 
goed presteert voor een hele reeks vegetatietypen 
zoals Berken broekbos, Mesoirooi elzenbroekbos, 
Ruigte elzenbroekbos, Verbond van Scherpe 
zegge, Moerasspirea-verbond, Dotterbloem-ver-
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Figuur 7: De berelm1ing van enkele vegermietypes in d1ie test
gebieden. Van lini<S naar rechts Doode Be111de, Vorsdonkbos-twf
putten en Vallei van de Zwwte Beek. 

Verbond van Zwarte zegge 

Moerasspirea-verbond 

bond en Verbond van Zwarte zegge. Voor een 
aantal rompgemeenschappen of verstoorde 
vegetatietypen zijn de resultaten minder gunstig. 
De condities waaronder het vegetalietype kan 
voorkomen zijn moeilijker Ie bepalen en hun po
tentiële verspreiding moeilijker te berekenen. In 
het geval van de heidevegetaties ontbreekt het 
aan geschikte teslgebieden. 
NICHE Vlaanderen is in slaat om voor de ontwik
keling van vegelalielypes, de verschillen tussen 
valleigebieden aan Ie geven. Het model kan ook 
differentiëren binnen een valleigebied zelf en de 
gesch ikte zones voor bepaalde vegetalietypes 
identificeren. Onzekerheden in de invoergegevens 
en in de NICHE berekeningen zelf maken dat uit
spraken over individuele locaties niet altijd even 
betrouwbaar zijn . NICHE Vlaanderen biedt de 
mogelijkheid om een groot gebied op een trans
parante, ruimtelijk uniforme wijze Ie onderzoeken 
op zijn mogelijkheden voor vegelatieontwikkel ing. 
Het model is zeer geschikt om patronen in de 
vegetaties te bestuderen en kan inzicht geven in 
het ecosysteem of het bestudeerde gebied . Het 
kan worden ingezet bij scenario-analyses zoals 
die worden uitgevoerd in het kader van hydro
logische projecten, natuuronlwikkeling, milieu
effectrapportage e.d . 

Bij hydra-ecologische modelleren is het omgaan 
met onzekerheden zowel op vlak van de keuze 
van invoergegevens als bij de interpretalie van 
de resultaten een belangrijke uitdaging. Ook bij 

het gebruik NICHE Vlaanderen is een zorgvul
dige interpretatie van de berekende resultaten 
belangrijk en een expert met in zichten in 
ecohydrologie en het studiegebied noodzakelijk . 
De betrouwbaarheid van de berekeningen wordt 
sterk bepaald door de kwaliteit van de invoer
gegevens. De hydrologische informatie (grond
waterstanden, overstromingen, kwel) speelt een 
cruciale rol, aangezien zij doorweegt in zowel be
slisregels als berekening van vegetatietypen zelf. 
Meetgegevens zijn te verkiezen , maar meestal is 
men op de uitkomst van hydrologische modellen 
aangewezen, vooral bij scenario-onderzoek. De 
nauwkeurigheid hiervan bepaalt de kwaliteit van 
de N ICHE berekeningen . 

NICHE Vlaanderen geeft enkel potenties aan en 
bevat geen werkelijke kansberekening voor het 
voorkomen van vegelalietypen. Een standplaats 
kan geschikt zijn voor verschillende vegetalielypes. 
Het model doel op het ogenblik geen uilspraak 
over welk vegetatietype het meeste kans heeft op 
voorkomen. Het is een uitdaging om deze func
tionaliteit Ie ontwikkelen. De voornaamste mo
gelijkheden voor een verdere verbetering van het 
model liggen op het vlak van de referentie
gegevens. Het gebruik van langere tijdsreeksen 
om karakteristieke grondwaterslanden af Ie lei
den, meer herhalingen van vegelalie-bodem
combinaties voor het bekomen van betere inter
vallen van standplaatsvariabelen en de uitbrei
ding naar andere vegetatietypes kunnen de pres
tatie van NICHE Vlaanderen verbeteren . 
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