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Inleiding 

Op 7 september 2009 ging in de lokalen van WenZ Afdeling Zeeschelde in Antwerpen een vergadering 
door met als onderwerp een eerste stand van zaken in het project ‘Technisch ontwerpen + MER 
herinrichting Grote Nete op de linker- en rechteroever te Geel en Laakdal. Dit project heeft als doel 
- het terug watervoerend maken van de Molenlaak 
- een dijkverlaging langs de Grote Nete in het Zammels Broek met als bedoeling een oplossing aan te 

reiken voor het zoutprobleem in het mondingsgebied van de Grote Laak. 
Dit project wordt uitgevoerd door het studiebureau IMDC. 
 
De bedoeling van de vergadering was om de plannen die nu opgemaakt worden af te stemmen op de 
Instandhoudingdoelstellingen Schelde-estuarium (IHDz), die via het geactualiseerde Sigmaplan op het 
gebied rusten en op de natuurdoelstellingen van de beheerder van het natuurgebied (Natuurpunt). 
 
Op de vergadering werd een voorbereidend document uitgedeeld en toegelicht. Tevens werd 
afgesproken dat INBO en ANB in overleg met Natuurpunt een inschatting zouden maken van de 
gewenste grondwaterpeilen met het oog op de realisatie van de IHDz. Dit advies betreft opmerkingen 
op dit document en werkwijze en resultaten van de inschatting van de gewenste grondwaterpeilen. 
 

Advies 

Opmerkingen na vergadering en lezing verslag: 
- Tijdens de vergadering werd afgesproken dat door het studiebureau zal onderzocht worden in welke 

mate het watervoerend maken van de Molenlaak kan gecombineerd worden met een gravitaire 
afwatering naar de Grote Nete. Hierdoor zou een bestaand vismigratieknelpunt (terugslagklep en 
stuw) worden opgelost. Aangezien het voorziene debiet op de Molenlaak zeer klein is, betekent dit 
dat het peil in de Grote Nete aangepast dient te worden aan het noodzakelijk peil in de Molenlaak. 
Het waterpeil in de Molenlaak mag in elk geval niet lager zijn dan momenteel het geval. 

- Indien de Molenlaak terug een vrije monding zou krijgen in de Grote Nete, wat ten zeerste 
wenselijk is, zullen bijkomende ingrepen op de rechteroever noodzakelijk zijn om overstromings-
water, dat bij hoge peilen op de Grote Nete via de nieuwe monding in het broek zal stromen, te 
draineren. Ten minste stroomafwaarts van de monding zal afwatering naar de Grote Nete mogelijk 
moeten worden gemaakt, wat momenteel niet kan door de aanwezigheid van een dijk. 

- Het terug overstroombaar maken van de vallei is voor de realisatie van de IHDz zeer wenselijk. Eén 
van de redenen voor het toevoegen van de stroomopwaartse (niet aan getij onderhevige) delen van 
de Netevallei aan het Sigmaplan, is net de buffering van het bovendebiet. Retentie van water bij 
hevige neerslag in overstromingsgebieden heeft naast de positieve veiligheidsaspecten ook 
positieve effecten op het ecologisch functioneren van het estuarium. Een te hoge toevoer van zoet 
water uit de bovenlopen bij stormen leidt nl. tot het uitspoelen van pelagische planktongemeen-
schappen in het estuarium. 
Bovendien kan het doelhabitat in dit deel van de vallei, habitattype 6430 ‘Zoomvormende 
voedselrijke ruigte’, zich ontwikkelen op plaatsen met frequente overstromingen. 
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- p 12: in de tekst worden de hoge waterstanden in de zomers sinds 2003 verklaard door de 

toegenomen kruidgroei. Dit heeft zeker een effect maar de waterpeilen worden natuurlijk ook 
bepaald door neerslag. De zomers van 2004, 2006, 2007 en 2008 kenden grotere 
neerslaghoeveelheden dan normale zomers (zie Figuur 1). In de zomer van 2009 zien we veel 
lagere peilen: de eerste twee weken van september is het peil niet boven 13.74 m TAW gekomen. 
De beschreven zomerpeilen en overschrijdingsfrequenties in de zomer geven geen gemiddelde 
situatie weer maar een bovengemiddelde. Wij schatten op basis van een lineair model in dat het 
gemiddelde peil in de zomer steeg met 0.39 m tussen de periodes 1990-1995 en 2003-2008, 
waarschijnlijk als gevolg van de plantengroei. 
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Figuur 1: Totale neerslag (mm) in de maanden juli en augustus in Geel (Bron KMI) in de periode 1985 – 2008 



 4 

 
- Om een betere evacuatie van het (zoute) Laakwater te realiseren, wordt door het studiebureau 

voorgesteld om opnieuw kruidruimingen uit te voeren in de Grote Nete stroomafwaarts de brug in 
Zammel. Uit het lengteprofiel  blijkt dat deze brug eigenlijk een drempel vormt. Het peil van de 
bedding ligt hier op 13.04 m TAW. De bedding van de Grote Nete bereikt pas 4 km 
stroomopwaarts terug hetzelfde niveau (zie figuur). Op de Grote Laak bereikt de bedding na ca. 500 
m dit niveau.  
Indien de bedding stroomafwaarts de brug lager ligt (wij hebben hierover geen gegevens) 
veroorzaakt deze drempel een opstuwing van het Laakwater in het mondingsgebied. Een verlaging 
van deze drempel in combinatie met de aanleg van een drempel in de Grote Nete net 
stroomopwaarts de monding van de Grote Laak zou het zoutprobleem in het Zammels Buitenbroek 
mee kunnen oplossen. Deze nieuwe drempel mag nog iets hoger (30 cm) zijn dan de huidige 
enerzijds om de zoetwaterbel in het Zammels Buitenbroek te voeden en anderzijds om optimale 
grondwaterpeilen voor habitattype 6430 te realiseren (zie bijgevoegd document). 
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- In bijlage wordt een document gegeven waarin de methode en resultaten van de berekening van de 

gewenste grondwaterpeilen in het Zammels Broek worden beschreven. Hier geven we kort de 
conclusies van dit document: 

− De grondwaterpeilen in de vallei van de Grote Nete liggen momenteel in de winterperiode 
te laag voor een optimale ontwikkeling habitattype 6430 ‘Voedselrijke zoomvormende 
ruigte’ het doeltype voor dit deel van het Sigmagebied. 

− Aan de hand van de optimale hydrologische omstandigheden in de winter werd een 
schatting gemaakt van het optimale grondwaterpeil in de vallei. Onder deze omstandigheden 
zou op 58% van de oppervlakte geschikte grondwaterpeilen voor het habitattype 
voorkomen.  

− In het Zammels Buitenbroek worden geschikte grondwaterpeilen in de winter bereikt door 
het peil in de Grote Nete bij lage debieten te verhogen met 30 tot 35 cm in het 
stroomafwaarts deel ter hoogte van het Buitenbroek. Dergelijke stijging van de 
grondwaterpeilen kan niet worden gerealiseerd door ingrepen op andere, kleinere 
waterlopen in de vallei. 
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− Voor de stroomopwaartse deelgebieden kan de benodigde peilstijging in de Grote Nete, 
door gebrek aan data, niet worden berekend. Het gebruik van een gevalideerd 
oppervlaktewatermodel en of enkele goede metingen van het Netepeil in het 
stroomopwaartse deel bij verschillende afvoeren en langere tijdsreeksen van 
grondwaterpeilen zijn hiervoor nodig. 

− Ter hoogte van de monding van de Molenlaak kan het huidig waterpeil in de Molenlaak 
richtinggevend zijn. Om verdroging te voorkomen mag het waterpeil in de Grote Nete bij 
basisdebiet niet lager zakken dan het huidige peil in de Molenlaak. 

− Historische peilen en oude dwars- en lengteprofielen van de Grote Nete(van voor de laatste 
uitdieping en aanleg van de dijken) kunnen behulpzaam zijn bij het onderzoek naar 
mogelijkheden om de gewenste grondwaterpeilen te realiseren. 

− Zonder bijkomende maatregelen zullen peilverhogingen in de Nete ook in de zomer leiden 
tot hoge grondwaterstanden. Hierdoor ontstaan lokaal te natte omstandigheden voor de 
ontwikkeling van habitattype 6430. Andere habitattypes (7140) en RBB’s (rietland, grote 
zeggenvegetaties…) kunnen er wel tot ontwikkeling komen. Binnen het Sigmaplan bestaat 
een tekort aan deze moerasvegetaties teneinde de IHD’s voor broedvogels te realiseren.  

− De hoge grondwaterpeilen in de zomer beperken de mogelijkheden voor natuurbeheer. 
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BIJLAGE  
Schatting gewenste grondwaterpeilen in Zammels Broek 
voor de realisatie van de Instandhoudingdoelstellingen 
Schelde-estuarium 
 

Inleiding 
Volgens van Ballaer et al. (2008) moet in het Zammels Broek (zone I in het rapport) 164 ha van het 
habitattype 6430 (Voedselrijke zoomvormende ruigten) en 15 ha habitattype 6510 (Laaggelegen 
schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) gerealiseerd worden. De bestaande 
abiotische variatie in het studiegebied laat dergelijke uniforme habitatontwikkeling waarschijnlijk niet 
toe. Wij interpreteren dit dus als: “In het Zammels Broek is de natuurontwikkeling gericht op een 
maximalisatie van de oppervlakte aan habitat 6430 en op de ontwikkeling 15 ha habitattype 6510”. 
Door de hydrologisch geschikte oppervlakte voor habitattype 6430 te optimaliseren zullen ook 
potenties voor andere habitattypes en RBB’s ontstaan. Op de lagere delen ontstaan potenties voor 
moerasvegetaties (RBB Rietland, RBB Grote zeggenvegetaties, habitat 7140 Overgangs- en trilveen) 
en op de hoger gelegen delen voor drogere vegetatietypes (droger subtype van habitattype 6430). 
Habitattype 6510 kan binnen deze oppervlakte worden gerealiseerd door een geschikt beheer in te 
stellen (maaibeheer), want de abiotische vereisten van dit habitattype overlappen met deze van 
habitattype 6430. 
 

 
Figuur 2: Deelgebieden en peilbuizen in Zammels Broek. 
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Optimale grondwaterpeilen voor habitattype 6430: 
 
De basisdata van NICHE-Vlaanderen (Callebaut et al, 2007) werden gebruikt om de optimale 
grondwaterpeilen voor het vegetatietype Filipendulion (Moerasspirearuigte) vast te leggen. We gaan er 
vanuit dat het habitattype met dit vegetatietype overeenstemt. Het vegetatietype komt voor op een 
redelijk brede range van hydrologische en bodemkundige standplaatsfactoren. De variatie in 
soortensamenstelling binnen het vegetatietype is redelijk groot. 
 
Tabel 1: Ranges van GHG en GLG voor het Filipendulion volgens Flawet. 
 GHG GLG 
Veen 36 cm–MV –35 cm+MV 87 cm-MV – 20 cm+MV 
Leem 80 cm-MV – 31 cm+MV 170 cm-MV – 21 cm-MV 
Zand 46 cm-MV – 35 cm+MV 109 cm-MV – 20 cm-MV 
 
In het Zammelsbroek komen lichte zandleembodems (in NICHE bij leem ingedeeld), zandbodems en 
veenbodems voor. 
 
Het vegetatietype komt zowel voor op frequent overstroomde als niet frequent overstroomde 
standplaatsen. 
 
Als ideaal winterpeil nemen we 0 m-MV, een grondwaterstand gelijk aan het maaiveld. 
 
Binnen de GLG is er een redelijk grote variatie tussen de verschillende bodemtypes wat betreft de 
ondergrens van de vork. Omdat i) alle bodems in het Zammelsbroek een venig substraat hebben 
(bodemkaart), ii) lichte zandleembodems een geringer waterleverend vermogen hebben dan echte 
leembodems en iii) omdat in Vlaanderen vooral de nattere subtypes van het Filipendulion zeldzaam 
zijn stellen we 0.5 m-MV als ideaal zomerpeil.  
 
 

Hoogteligging van deelgebieden in Zammelsbroek: 
 
Per deelgebied van het Zammelsbroek worden ideale zomer- en winterpeilen bepaald aan de hand van 
de topografie zoals deze is samengevat in Tabel 2 
 
Tabel 2: Enkele statistische karakteristieken van de hoogteligging van de verschillende deelgebieden in het 
Zammelsbroek (Area in m², MIN, MAX, RANGE, MEAN in m TAW, STD in m) 
DEELDEELGE COUNT AREA MIN MAX RANGE MEAN STD SUM
LO-midden 3906 97650 14.63 16.18 1.55 15.15 0.19 59159.70
LO-Eindhout 3871 96775 15.10 17.09 1.99 15.77 0.28 61045.20
RO-Molenlaak-west 13856 346400 14.41 16.40 1.99 15.12 0.23 209470.00
RO-ZoneH 2237 55925 13.49 14.79 1.30 13.89 0.13 31065.90
LO-Buitenbroek 31907 797675 13.87 17.01 3.14 14.76 0.40 470864.00
LO-ZoneH 10109 252725 13.45 17.95 4.50 14.02 0.30 141756.00
RO-Molenlaak-oost 11414 285350 14.67 17.69 3.02 15.86 0.48 181003.00
RO-Zammel 8059 201475 13.97 17.26 3.29 14.63 0.33 117909.00  
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Zammels Buitenbroek 

Gewenst grondwaterpeil in de winter 
In het Zammels buitenbroek is de gemiddelde hoogteligging 14.76 m TAW (Tabel 1). Meer dan 44% 
van de oppervlakte ligt lager dan 14.6 m TAW en de meest frequent voorkomende hoogteklasse is 
14.4-14.6 m TAW (29%) (zie Figuur 3). 
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Figuur 3: Oppervlakteverdeling van de hoogteklassen topografie in Zammels Buitenbroek. 
 
Het ideaal grondwaterpeil in de winter  wordt vastgesteld op 14.5 m TAW centraal in het Buitenbroek 
(bij ZABP008X). Dit komt overeen met 14.65 m TAW bij ZAB003X (obv lineaire regressie gemeten 
peilen) en naar schatting 14.4 m TAW bij de Grote Laak. Als we uitgaan van een vlakke 
grondwatertafel in laterale zin (wat in de valleibodem nagenoeg realiteit is, maar niet klopt aan de 
valleiranden)1, geeft Figuur 4 een beeld van de gewenste diepte van het grondwater onder maaiveld. 
 
Bij voorgesteld grondwaterpeil bevindt het grondwater zich op meer dan 80% van het Zammels 
Buitenbroek en het deelgebied RO-Zammel tussen 0.5 m –MV en 0.25 m +MV, en dus oppervlaktes 
die geschikt zijn voor de ontwikkeling van habitattype 6430. Op minder dan 10% van de oppervlakte 
zouden grondwaterpeilen voorkomen die te laag liggen voor het Filipendulion. Een klein aandeel van 
de oppervlakte zal waarschijnlijk te nat zijn (wel geschikt voor moeras- en waterhabitat) (Tabel 3 en 
Figuur 5.) 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Voor alle duidelijkheid: hier wordt een redelijk ruwe methode toegepast die aanvaardbaar is voor de valleibodem, waarvan 
uit metingen is gebleken dat de grondwatertafel nagenoeg horizontaal is in laterale zin. In longitudinale zin wordt het 
verhang (waarschijnlijk) bepaald door het verhang in de Grote Nete. De toegepaste methode is met zekerheid fout voor de 
valleiranden waar het reliëf (mee) bepalend is voor de grondwaterpeilen. Hier leidt de toegepaste methode tot te lage peilen.  
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Tabel 3: Oppervlakteverdeling over verschillende grondwaterpeilklassen bij de gewenste grondwatersituatie 
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Figuur 4: Gewenste grondwaterpeilen (in m TAW)  bij basisdebiet in de winterperode (november – maart). 
 

 
Figuur 5: Geschiktheid van de berekende grondwaterpeilen in de winter voor Filipendulion 
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Relatie Grondwaterpeil – Peil Grote Nete 
In droge perioden in de winter draineert de Grote Nete zijn vallei. Het grondwater in het Zammels 
Buitenbroek staat bij raai 1 ca. 25 cm hoger dan het Netepeil (Figuur 6).  
Aan de hand van een lineaire regressie tussen de grondwaterpeilen (bij ZABP003X en ZABP008X) en 
het rivierpeil (bij ZABS001X) in de winter (nov – maa) wordt een gelijkaardig verschil tussen 
rivierpeil en grondwaterpeil berekend (zie punt 0).  
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Figuur 6: Profiel van de watertafel bij raai 1 op enkele momenten in de winter bij lage afvoer 
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Figuur 7: Relatie tussen peil in Grote Nete (ZABS001) en grondwaterpeil in de vallei (ZABP003X en ZABP008X) in 
de winterperiode. 
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Realisatie peilverhoging 
Het gemiddeld grondwaterpeil in de winter bij niet hoge afvoeren (< 14.2 m TAW bij ZABS001) 
bedraagt 14.29 m TAW bij ZABP008X en 14.4 m TAW bij ZABP003X. Hieruit wordt een peil in de 
Grote Nete berekend van 14.11 m TAW bij ZABS001 (regressies Figuur 7). 
Het gewenste grondwaterpeil bij ZABP008X wordt geschat als 14.5 m TAW, bij ZABP003X als 14.65 
mTAW (zie 0). Met de regressies uit Figuur 7 berekenen we dat een Netepeil van 14.41 (ZABP008X) 
tot 14.45 (ZABP003X) m TAW nodig is om deze grondwaterpeilen te realiseren. Met andere woorden 
ter hoogte van ZABS001X zou het peil van de Grote Nete bij lage afvoeren in de winter moeten stijgen 
met 30-35 cm. 
 
 ZABP008X ZABS001 
Huidig peil 14.29 14.11 
Gewenst peil 14.50 14.41 
 ZABP003X ZABS001 
Huidig peil 14.40 14.11 
Gewenst peil 14.65 14.45 

 

Gewenst grondwaterpeil in de zomer 
Optimaal voor het Filipendulion zakt het grondwater niet dieper weg dan 0.5 m onder maaiveld (zie 
punt 0). Het vegetatietype kan zich ook ontwikkelen op nattere (zelfs GLG boven maaiveld) als op 
drogere (grondwater dieper dan 1.5 m). 
Uitgaande van een vlakke watertafel in laterale zin kunnen we net zoals voor de wintersituatie een 
ideale zomerwatertafel inschatten. Deze is gelijkaardig aan deze in Figuur 4, enkel liggen de peilen 0.5 
m dieper onder maaiveld.  
 
De toegenomen hoeveelheid waterplanten in de Grote Nete zorgt voor een duidelijke peilstijging in de 
Grote Nete in de zomer. De gemiddelde zomerpeilen liggen in 2004, 2007 en 2008 duidelijk hoger dan 
de winterpeilen, maar dit waren ook natte zomers. In 2005, 2006 en 2009 is het gemiddeld zomerpeil 
vergelijkbaar met het gemiddeld winterpeil. Uit een lineair model dat het Netepeil (gemiddelde 
dagwaarde) tracht te verklaren aan de hand van de neerslag in Geel (dagtotaal, bron KMI) en de 
meetperiode (1990-1995 en 2002-2008) kan afgeleid worden dat het Netepeil in de zomer 0.39 m hoger 
ligt in de periode 2002-2008. Voor de winter werd tussen beide periodes geen verschil gevonden. 



 12 

13.40

13.60

13.80

14.00

14.20

14.40

14.60

14.80

15.00

15.20

15.40

15.60

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

G
em

id
de

ld
 p

ei
l G

ro
te

 N
et

e 
(m

 T
A

W
)

h [mTAW]

wintergemiddelde

lentegemiddelde

zomergemiddelde

 
Figuur 8: Daggemiddeld en gemiddelde seizoenspeilen op de Grote Nete bij brug in Zammel (meetpunt 07610121). 
Winter: dec – feb, lente: maa – mei, zomer: jun – aug. 
 
Het gemiddeld grondwaterpeil in de zomer ligt bij ZABP003X en ZABP008X ca. 10 cm lager dan het 
gemiddeld winterpeil (periode 2003-2009, geen data 2008). 
De voorgestelde peilverhoging in de Grote Nete om de optimale winterpeilen te bereiken zal, zonder 
bijkomende maatregelen, ook leiden tot hoge grondwaterpeilen die ook in de zomer nabij het maaiveld 
zullen liggen. Hierdoor zal de grootste oppervlakte van de vallei enkel geschikt zijn voor de nattere 
subtypen van het Filipendulion. Een redelijk grote oppervlakte in het Buitenbroek zal waarschijnlijk te 
nat worden en eerder geschikt zijn voor andere moerasvegetaties (RBB Rietland, RBB Grote 
zeggenvegetaties, habitat 7140 Overgangs- en trilveen).  
Om hiervan een idee te krijgen werd een gemiddelde zomersituatie berekend waarvan de 
grondwaterpeilen in het gehele studiegebied 10 cm lager liggen dan de winterpeilen (Figuur 9). Het is 
duidelijk dat een groot deel van het Buitenbroek en ook op de rechteroever te nat zullen zijn voor 
moerasspirearuigten. Dit neemt niet weg dat meer dan 50% van de oppervlakte voor moerasspirea 
geschikte grondwaterpeilen kent (Tabel 5). 
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Figuur 9: Geschiktheid van de berekende grondwaterpeilen in de zomer voor Filipendulion 
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Andere deelgebieden 
Op basis van de karakteristieken van de topografie (Tabel 2) en van de oppervlakteverdeling van de 
hoogteklassen werd op gelijkaardige wijze voor alle deelgebieden van het Sigmagebied in het 
Zammelsbroek een optimale grondwatertafel ingeschat voor het Filipendulion in de winter (Figuur 10 
en Figuur 11).  
Bij deze grondwaterpeilen wordt op 88% van het projectgebied in de winter hydrologisch geschikte 
omstandigheden gecreëerd voor de ontwikkeling van habitattype 6430, Voedselrijke zoomvormende 
ruigte (Tabel 4, Figuur 12)2. 
 

 
Figuur 10: Gewenste grondwaterpeilen (m TAW) in de winter in het Zammelsbroek met het oog op de ontwikkeling 
van habitattype 6430. 
 

                                                 
2 Naast de hydrologische omstandigheden zijn ook bodemkundige aspecten en connectiviteit van belang voor de goede 
ontwikkeling van een habitat. Een hoge voedselrijkdom van de bodem (als gevolg van vermesting of afbraak van het 
aanwezige veen) kan een optimale ontwikkeling van het habitattype 6430 tijdelijk verhinderen . 
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Figuur 11: Gewenste grondwaterpeilen (m -MV) in de winter in het Zammelsbroek met het oog op de ontwikkeling 
van habitattype 6430. 
 
Tabel 4: Oppervlakteverdeling van de grondwaterdiepteklassen (winter) in de verschillende deelgebieden van het 
Zammelsbroek. De gele klassen zijn geschikt voor habitattype 6430. 

< 1 m -MV 1 - 0.75 m-MV 0.75 - 0.5 m-MV 0.5 - 0.25 m-MV 0.25 - 0 m-MV 0 - 0.25 m +MV 0.25 - 0.5 m+MV 0.5 - 1 m+MV
LO-Buitenbroek 4.58% 4.26% 7.42% 15.91% 35.59% 29.94% 2.24% 0.07%
RO-Zammel 1.10% 2.74% 4.05% 11.99% 33.31% 40.37% 6.43% 0.00%
LO-midden 0.00% 0.10% 0.54% 4.55% 38.37% 55.17% 1.27% 0.00%
RO-Molenlaak-wes 0.01% 0.09% 2.12% 20.57% 58.60% 15.96% 2.21% 0.43%
LO-Eindhout 0.79% 2.42% 4.35% 27.46% 44.48% 18.10% 2.40% 0.00%
RO-Molenlaak-oos 6.38% 5.68% 9.69% 18.43% 42.15% 15.82% 1.61% 0.25%  
 

 
Figuur 12: Geschiktheid van de berekende grondwaterpeilen in de winter voor Filipendulion 
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Hoe deze grondwaterpeilen in de stroomopwaartse deelgebieden kunnen worden gerealiseerd door 
beïnvloeding van het Netepeil kan niet worden ingeschat omdat we niet beschikken over peilmetingen 
in dit deel van de Grote Nete. Hiervoor zijn langere tijdsreeks nodig van meetraaien 3 en 4 (voorjaar 
2010 hebben we een volledig hydrologisch jaar) en peilmetingen op de Grote Nete bij raai 3 en 4 of een 
(gevalideerd) oppervlaktewatermodel. Uit de huidige data is wel reeds duidelijk het grondwaterpeil 
moet verhogen.  
Ook is duidelijk dat ingrepen op andere waterlopen in de vallei (Molenlaak, Huisbroekloop, …) niet 
kunnen volstaan om de gewenste stijging van het grondwaterpeil te realiseren. De waterpeilen in deze 
waterlopen worden bepaald door het grondwaterpeil dat op zijn beurt wordt bepaald door het Netepeil. 
Bij een laag peil in de Grote Nete zakt het grondwater onder de bedding van de waterlopen, waardoor 
ze droogvallen (zie Figuur 13). 
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Figuur 13: Grondwaterprofielen in raai 1 (N links, Z rechts) 
 
Net zoals voor het Zammels Buitenbroek geldt waarschijnlijk voor het gehele studiegebied, zij het in 
mindere mate, dat een peilverhoging in de Grote Nete om dergelijke winterpeilen te bereiken ook zeer 
hoge grondwaterpeilen in de zomer zal veroorzaken. Op dezelfde manier als voor het Zammels 
Buitenbroek wordt een inschatting gemaakt van de geschiktheid voor het Filipendulion in de winter 
(Figuur 12) en in de zomer (Figuur 14). Beide geschiktheidskaarten werden gecombineerd in een totale 
geschiktheidskaart (Figuur 15, Tabel 5).  
Hieruit blijkt dat 58% van het studiegebied geschikt zou zijn voor het Filipendulion. 25% van de 
oppervlakte zou in de zomer iets te nat zijn; hierop zijn (overgangen tussen Filipendulion en) 
moerasvegetaties te verwachten; 4.4 % is veel te nat in de zomer en geschikt voor verlandings- en 
moerasvegetaties; 12.3 % van de oppervlakte is te droog voor de ontwikkeling van het Filipendulion.  
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Figuur 14: Geschiktheid van de berekende grondwaterpeilen in de zomer voor Filipendulion 
 

 
Figuur 15: Standplaatsgeschiktheid voor het Filipendulion op basis van de berekende grondwaterpeilen in zomer en 
winter. 
 
Tabel 5: Oppervlakteverdeling van de geschiktheidsklassen voor het Filipendulion (zie Figuur 15) in de verschillende 
deelgebieden van het Zammelsbroek. 

Zomer te droog subopt. droog geschikt geschikt geschikt subopt. nat te nat te nat
W inter te droog te droog te droog subopt. droog geschikt geschikt geschikt subopt. nat

LO-Buitenbroek 0.7% 2.9% 5.2% 7.4% 51.5% 28.2% 3.2% 0.8%
RO-Zammel 0.3% 0.6% 3.0% 4.1% 45.3% 36.1% 9.5% 1.3%
LO-midden 0.0% 0.0% 0.1% 0.5% 42.9% 52.3% 4.0% 0.1%
RO-Molenlaak-west 0.0% 0.0% 0.1% 2.1% 79.2% 15.0% 2.2% 1.4%
LO-Eindhout 0.0% 0.3% 2.9% 4.3% 71.9% 16.6% 3.4% 0.5%
RO-Molenlaak-oost 1.9% 3.3% 6.9% 9.7% 60.6% 15.1% 1.7% 0.8%
Totaal 0.6% 1.9% 3.9% 5.9% 58.1% 25.2% 3.5% 0.9%  
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Gevolgen en eventuele oplossingen voor hoge zomerpeilen. 
 
De hoge zomerpeilen worden veroorzaakt door een uitbundige groei van waterplanten in de Grote Nete 
met een opstuwend effect. 
 
Gevolgen 

− Door de hoge grondwaterpeilen zullen grote delen van de vallei moeilijk beheerbaar 
(natuurbeheer) worden. Grote delen zullen enkel in langdurige droge perioden en zeker niet elk 
jaar met normale machines gemaaid kunnen worden. De ruigtevegetatie die hier moet worden 
verwezenlijkt behoeft geen jaarlijkse maaibeurt, een cyclisch beheer (3-5-jaarlijks maaien) 
volstaat. Om ecologisch verantwoord te werken en gezien de grote te beheren oppervlakte is 
een gefaseerde aanpak, waarbij jaarlijks een deel van het gebied gemaaid wordt, wenselijk of 
noodzakelijk.  

− Sommige locaties zullen te nat worden voor habitattype 6430. Hier zullen moerasvegetaties tot 
ontwikkeling komen horende bij habitattype 7140, riet- en grote zeggenvegetaties (RBB). Dit 
kan positief zijn voor de natuurbalans van het Sigmaplan aangezien extra oppervlakte moeras 
noodzakelijk is om de IHD’s voor broedvogels te kunnen realiseren. 

 
 
Oplossingen 

− Hooilanden moeten op hoger gelegen delen worden gepland, zodat ze jaarlijks kunnen worden 
beheerd. 

− Het beheer kan uitgevoerd worden met gespecialiseerd materiaal. 
− Er kan overwogen worden of extensieve begrazing gecombineerd met een cyclisch verwijderen 

van struikopslag ook tot het gewenste resultaat leidt. 
− In de nieuwe situatie zou een ecologisch verantwoord ruimingsbeheer kunnen worden 

toegepast. 
− Er zou kunnen geopteerd worden voor het aanbrengen van regelbare stuwen. 

 

Conclusies 
− De grondwaterpeilen in de vallei van de Grote Nete liggen momenteel in de winterperiode te 

laag voor een optimale ontwikkeling habitattype 6430 ‘Vochtige zoomvormende ruigte’ het 
doeltype voor dit deel van het Sigmagebied. 

− Aan de hand van de optimale hydrologische omstandigheden in de winter werd een schatting 
gemaakt het optimale grondwaterpeil in de vallei. Onder deze omstandigheden zou op 58% van 
de oppervlakte geschikte grondwaterpeilen voor het habitattype voorkomen.  

− In het Zammels Buitenbroek worden geschikte grondwaterpeilen in de winter bereikt door het 
peil in de Grote Nete bij lage debieten te verhogen met 30 tot 35 cm in het stroomafwaarts deel 
ter hoogte van het Buitenbroek. Dergelijke stijging van de grondwaterpeilen kan niet worden 
gerealiseerd door ingrepen op andere, kleinere waterlopen in de vallei. 

− Voor de stroomopwaartse deelgebieden kan de benodigde peilstijging in de Grote Nete, door 
gebrek aan data, niet worden berekend. Het gebruik van een gevalideerd 
oppervlaktewatermodel en of enkele goede metingen van het Netepeil in het stroomopwaartse 
deel bij verschillende afvoeren en langere tijdsreeksen van grondwaterpeilen zijn hiervoor 
nodig. 
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− Ter hoogte van de monding van de Molenlaak kan het huidig waterpeil in de Molenlaak 
richtinggevend zijn. Om verdroging te voorkomen mag het waterpeil in de Grote Nete bij 
basisdebiet niet lager zakken dan het huidige peil in de Molenlaak. 

− Historische peilen en oude dwars- en lengteprofielen van de Grote Nete(van voor de laatste 
uitdieping en aanleg van de dijken) kunnen behulpzaam zijn bij het onderzoek naar 
mogelijkheden om de gewenste grondwaterpeilen te realiseren. 

− Zonder bijkomende maatregelen zullen peilverhogingen in de Nete ook in de zomer leiden tot 
hoge grondwaterstanden. Hierdoor ontstaan lokaal te natte omstandigheden voor de 
ontwikkeling van habitattype 6430. Andere habitattypes (7140) en RBB’s (rietland, grote 
zeggenvegetaties…) kunnen er wel tot ontwikkeling komen. Binnen het Sigmaplan bestaat een 
tekort aan deze moerasvegetaties teneinde de IHD’s voor broedvogels te realiseren.  

− De hoge grondwaterpeilen in de zomer beperken de mogelijkheden voor natuurbeheer. 
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