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AANLEIDING 

 
In het kader van het Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan (BOD) Zand in Vlaams-
Brabant zijn diverse sites onderzocht op hun mogelijkheden tot behoud, uitbreiding of 
schrapping. In het INBO advies (INBO.A.2009.153) werden voor de verschillende 
voorstellen van ontginningsgebieden mogelijke ecohydrologische effecten op speciale 
beschermingszones (SBZ) en natuurgebieden nagegaan. Deze gegevens werden 
verwerkt in het ANB advies aan de ambtelijke stuurgroep. Op basis van deze gegevens 
werd voor de voorgestelde ontginningsgebieden Laar en Wijkhuizen een negatief advies 
gegeven vanuit ANB. 
 
Omdat dit negatief advies niet wordt weerhouden in de ambtelijke stuurgroep, vraagt 
ANB bijkomend advies m.b.t. de bijzondere waarde van de SBZ van het Torfbroek. 
 

VRAAGSTELLING 

 
ANB vraagt bijkomend advies over drie aspecten: 

1. Een vergelijking van de op specifieke locaties in het Torfbroek gemeten afwijkende 
waarden in grondwatersamenstelling (in het bijzonder voor sulfaat en chloriden) met 
de situatie in aangrenzende gebieden. 

2. Een beschrijving van de waarde van het Torfbroek voor het voorkomen van een 
aantal vegetaties en soorten in Vlaanderen. 

3. Informatie m.b.t. de invloed van een aanrijking van het grondwater met chloriden en 
sulfaten op de vegetatie. 

 

TOELICHTING 

 
1. Vergelijking van chloride- en sulfaatgehaltes in het grondwater met 
gehaltes vastgesteld aangrenzende gebieden. 
 
In de kwelzones in het Torfbroek komt grondwater aan de oppervlakte dat infiltreert in 
een zone ten zuiden van het gebied. De grondwaterstroombanen verlopen vrijwel zuid-
noord (figuur 1) (Batelaan O. & De smedt F. 1994, Deconinck M. et al. 2006) 
 
De zandige formatie van Brussel vormt de watervoerende laag waardoor het grondwater 
uitgesproken mineraalrijk (i.c. calcium- en bicarbonaatrijk) en voedselarm is. De 
vegetatie in het Torfbroek is aangepast aan deze mineraalrijke en voedselarme 
omstandigheden (zie verder). De zanden van de formatie van Brussel hebben in regel 
een hoge hydraulische conductiviteit. Dat betekent dat de tijd tussen het infiltreren in de 
geologische laag en het opnieuw uittreden onder de vorm van kwel, vrij kort is. Het gaat 
over een periode van enkele tot meerdere tientallen jaren (figuur 1). Dit betekent dat 
gebeurtenissen in het infiltratiegebied (wijzigende infiltratiehoeveelheden, 
grondwaterverontreiniging) op vrij korte termijn meetbaar zijn in het stroomafwaarts 
gelegen kwel/natuurgebied. 
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Figuur 1. Stroomtijden van infiltratiegebieden naar het kwel-kerngebied van het Torfbroek (naar & De Smedt F. 
1994). Het Torfbroek is rood omlijnd. 
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Bij grondwateranalyses door het INBO in de periode 2004-2006 werden aan de zuidrand 
van het Torfbroek (in de zgn. knopbiesweide, figuur 2) sterk verhoogde concentraties 
gemeten voor een aantal chemische parameters, met name chloride en sulfaat (WATINA 
databank INBO). Bijlage 1 bevat de analyseresultaten. 
 
Ter vergelijking worden ook de analyseresultaten van het ondiep grondwater in de 
nabijgelegen natuurgebieden Molenbeekvallei en Silsombos weergegeven (bijlagen 2-3; 
figuren 3-4). In beide gebieden komt ook grondwater uit de zanden van Brussel aan de 
oppervlakte. De grondwaterstromingen naar en het grondwatertype in beide gebieden 
zijn vergelijkbaar met deze van het Torfbroek. 
 

 
Figuur 2. Situering van in dit advies aangehaalde zones van het Torfbroek. 

 
 
Wat chloride betreft worden in de drie gebieden voornamelijk waarden gemeten lager 
dan 50 mg/l, veelal variërend rond 30 mg/l (bijlagen 1-3). De Vlarem richtwaarde voor 
chloride is 25 mg/l. Een overzicht van de metingen uitgevoerd door het INBO is 
weergegeven in figuur 3. Duidelijk afwijkende waarden komen voor in het Torfbroek. Op 
drie meetpunten werden zelfs waarden gemeten hoger dan 150 mg/l. Van die drie 
meetpunten zijn twee mogelijk te verklaren door hun ligging naast een openbare weg 
(Neerstraat, Ahornbomenlaan (Deconinck M. et al. 2006)). In beide gevallen kan 
strooizout de oorzaak zijn. De oorzaak van de hoge waarde in het meetpunt centraal in 
het Torfbroek, in de zgn. knopbieswei, kan niet door strooizout verklaard worden. 
 
Vrijwel het gehele infiltratiegebied van het grondwater in het Torfbroek is in 
landbouwgebruik. De chloridegehalten in het grondwater in deze zone bedroegen tijdens 
de periode 2004–2008 steeds <40 mg/l, met mediaanwaarden per peilput tussen 20 en 
35 mg/l (figuur 5, bijlage 4) (Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)). Deze waarden 
geven aan dat de (huidige) landbouwactiviteiten in het infiltratiegebied niet leiden tot 
verhoogde chlorideconcentraties in het oppervlakkig grondwater. 



 

 

 

 
5/25 

 

INBO.A.2010.39 

 

 
Figuur 3. Situering van de staalnamepunten van het INBO en overzicht van de hoogste gemeten 
chloridewaarden in het grondwater in de natuurgebieden Torfbroek, Silsombos en Molenbeekvallei. (opm. indien 
de laagste gemeten waarden beschouwd worden, wijzigt 1 meetpunt in het Torfbroek van categorie >50 mg/l 
naar <50 mg/l.)  

 
 
Volledig consistent met dit patroon, bedroeg het chloridegehalte in het grondwater net 
stroomopwaarts de zandgroeve/stortplaats ten zuiden van het Torfbroek 36–38 mg/l 
tijdens de periode 2004-2007 (gegevens OVAM) (figuur 5). In twee peilputten net 
stroomafwaarts van de zandgroeve/stortplaats werden tijdens diezelfde periode sterk 
verhoogde chloridegehalten gemeten tussen 120 en 180 mg/l chloride (OVAM). Dit wijst 
op uitspoeling van chloriden uit de zandgroeve/stortplaats naar het ondiep grondwater 
(gegevens OVAM). 
 
Chloride is een zogenaamde conservatieve ‘chemische merker’ voor grondwatertransport. 
Chloride reageert niet met het geologische substraat waar het grondwater doorstroomt. 
Om deze reden en gelet op zowel het verloop van de grondwaterstroombanen tussen de 
bestaande zandgroeve/stortplaats en het Torfbroek als de verhoogde chloride-
concentraties in het Torfbroek (Deconinck M. et al. 2006), kan besloten worden dat 
stoffen die uitspoelen uit de bestaande zandgroeve/stortplaats finaal in het Torfbroek 
met het grondwater uitstromen of zullen uitstromen. 
 
Wat sulfaat betreft worden in de drie gebieden voornamelijk waarden gemeten <150 
mg/l. In elk natuurgebied komen evenwel waarden voor die daar sterk van afwijken 
(figuur 4, bijlagen 1-3). De hoge waarden in de Molenbeekvallei en in het Silsombos 
hangen samen met de instroom van huishoudelijk afvalwater via greppels en 
ontwateringsgrachten, afkomstig van nabijgelegen bebouwing. Dit geldt waarschijnlijk 
ook voor de locatie in het Torfbroek langsheen de Neerstraat. Huishoudelijk afvalwater 
kan evenwel niet de oorzaak zijn van de hoge sulfaatconcentraties in het centraal 
gelegen meetpunt in het Torfbroek (knopbieswei). Hier werden waarden gemeten tussen 
160 en 215 mg/l (bijlage 1). 
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Figuur 4. Situering van de staalnamepunten van het INBO en overzicht van de hoogste gemeten 
sulfaatwaarden in het grondwater in de natuurgebieden Torfbroek, Silsombos en Molenbeekvallei. 
 
 
De sulfaatgehalten in het oppervlakkig grondwater in het landbouwgebied 
stroomopwaarts het Torfbroek zijn niet verhoogd en bedroegen tijdens de periode 2004–
2008 steeds <140 mg/l, met mediaanwaarden per peilput tussen 45 en 90 mg/l (DOV) 
(figuur 5, bijlage 4). Net stroomopwaarts de zandgroeve/stortplaats evolueerde het 
sulfaatgehalte in het grondwater van 130 mg/l in 2004 naar 101 mg/l in 2007 (gegevens 
OVAM). In de stroomafwaartse peilputten werden daarentegen in de periode 2004–2007 
waarden gemeten tussen 143 en 690 mg/l sulfaat, wat ontegensprekelijk duidt op 
uitspoeling van sulfaten uit de zandgroeve/stortplaats (gegevens OVAM). 
 
Verder bouwend op het hoger geformuleerde besluit, kan gesteld worden dat: 

1. De sulfaten die uitspoelen uit de zandgroeve/stortplaats, finaal in het centraal 
deel van het Torfbroek zullen uitstromen. 

2. Gelet op de beperkte chemische interactie (sorptie) of omzetting van sulfaat in 
het watervoerend substraat (Brusseliaanzand), de verblijftijd van sulfaat in het 
watervoerend pakket tussen infiltratie en uittreding van dezelfde orde is als die 
van chloride.  

 
De verhoogde sulfaatconcentraties in het centraal meetpunt zijn bijgevolg ten minste 
gedeeltelijk, en vermoedelijk integraal, toe te schrijven aan uitspoeling van sulfaat uit de 
zandgroeve/stortplaats ten zuiden van het Torfbroek. 
 
Het INBO volgt slechts een beperkte set stoffen in het grondwater op. Enkel de 
ecologisch meest relevante parameters (macro-ionen, nutriënten) worden gemeten. 
Naast hun mogelijk direct risico voor de vegetatie en de natuurwaarden van het 
Torfbroek (zie verder), vormen de verhoogde chloride- en sulfaatgehalten in het 
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kwelwater tevens een belangrijk signaal dat mogelijk nog andere milieubelastende 
stoffen in het grondwater aanwezig zijn. Dat werd nog niet onderzocht. 
 

 
Figuur 5. Situering van de peilputten in het infiltratiegebied van het Torfbroek. 

 
 
 

2. Belang van het Torfbroek voor het voorkomen en de instandhouding 
van een aantal habitattypes en soorten in Vlaanderen 
 
De natuurwaarden in het Torfbroek hangen nauw samen met de specifieke abiotische 
kenmerken van het gebied. Vooral de aanwezigheid van kalkrijke en nutriëntenarme kwel  
is bepalend voor de habitattypes en soorten die er voorkomen. Door het uitblijven van 
historische verstoringen (instroom verontreinigd oppervlaktewater, ontwatering, …) 
bekleedt het gebied een unieke positie in Vlaanderen. Geen van de gebieden in 
Vlaanderen met vergelijkbare abiotische kenmerken (cf. Silsombos, 
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Molenbeekvallei/Rotte Gaten) herbergt de volledige waaier aan bijzondere soorten en 
habittypes die in het Torfbroek aangetroffen worden. 
 
Het Torfbroek is essentieel voor de instandhouding van vier Europees beschermde 
habitattypes in Vlaanderen (Paelinckx D. et al. 2009). Naast die habitatypes bespreken 
we hieronder ook een aantal plant- en diersoorten waarvoor het Torfbroek het enige of 
één van de enige leefgebieden is in Vlaanderen. 
 
 

2.1 Habitattypes en vegetaties 
 
Alkalisch laagveen of kalkmoeras (habitattype 7230) is laagveen waarvan de 
vegetatie in contact staat met min of meer alkalisch grond- of oppervlaktewater. In 
tegenstelling tot overgangs- en trilveen (zie verder) treedt er geen waterstagnatie op 
doordat het grondwater voortdurend wordt ververst. Wegens de beperkte 
beschikbaarheid van nutriënten maken snelle, forse groeiers in dit milieu geen kans. 
Goed ontwikkelde alkalische laagvenen behoren tot de soortenrijkste 
plantengemeenschappen van Vlaanderen met een groot aantal sterk gespecialiseerde en 
bedreigde soorten (Decleer K. et al. 2007). 
 
Dit vegetatietype komt voor op oligo- tot mesotrofe, stikstof- en fosfaatarme, matig zure 
tot basische, al of niet kalkhoudende gronden. De standplaatsen worden gevoed door 
kalkrijk oppervlakte- of grondwater. De grondwaterstand is permanent hoog en 
schommelt rond het maaiveld. Winterse overstromingen komen niet voor, tenzij 
kortstondig met stagnerend, opstijgend grondwater. Door de beperkte mineralisatie van 
organisch materiaal vanwege de permanent vrij hoge grondwaterstand en door de 
binding van fosfaat aan calcium-ijzercomplexen zijn weinig nutriënten beschikbaar voor 
de plantengroei (Decleer K. et al. 2007). Dergelijke standplaatsen zijn van nature zeer 
zeldzaam in Vlaanderen. Mogelijke uitbreidingen van kalkmoeras zijn hierdoor heel 
beperkt (Paelinckx D. et al. 2009). 
 
Kalkmoerassen behoren al sinds ‘vanouds’ tot de meest kwetsbare vegetaties van West-
Europa. Drainage en ontginning hebben het oorspronkelijk areaal en aantal locaties 
herleid tot een fractie van de oorspronkelijke (Vandenbussche V. et al. 2002). Daarnaast 
is dit vegetatietype zeer gevoelig voor verdroging en eutrofiëring. Hierbij worden de 
oorspronkelijke soorten verdrongen door sneller groeiende soorten zoals 
moerasstruisgras, hennegras of zwarte zegge. Indien de invloed van kwelwater 
vermindert treedt verzuring op. Stagnatie van regenwater leidt eveneens tot verzuring 
(Decleer K. et al. 2007). 
 
In Vlaanderen is kalkmoeras slechts ‘marginaal aanwezig’. In de Kempen liggen enkele 
sites met een constante, kalkrijke kwel vanuit de Kempense kanalen. Ook in de 
duinpannen komen nog relicten van kalkmoerasjes voor. Deze behoren evenwel tot de 
vochtige duinvalleien (habitattype 2190). (Decleer K. et al. 2007) Door het hoge 
kalkgehalte van de bodem is kalkmoeras in de duinen niet op grondwateraanvoer 
aangewezen. Het Torfbroek is bijgevolg het enige nog overgebleven goed ontwikkeld 
grondwatergevoed kalkmoeras in Vlaanderen. Hoewel de oppervlakte in het Torfbroek 
beperkt is, is het habitat er zeer goed ontwikkeld. Door de hoge kwaliteit wordt het 
Torfbroek in de Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen aangeduid als essentieel voor 
de instandhouding van dit habitattype in Vlaanderen (Paelinckx D. et al. 2009). 
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Figuur 6. Gedetailleerde weergave van de actuele verspreiding van kalkmoeras/habitattype 7230 in Vlaanderen 
volgens Paelinckx et al. (2009). Het Torfbroek is rood omcirkeld. 

 
 
Overgangs- en trilvenen (habitattype 7140) groeperen de actieve 
verlandingsvegetaties van oligo- en mesotrofe ‘overgangsmilieus’. Met ‘overgangsmilieu’ 
wordt bedoeld dat de venen zich ruimtelijk en/of temporeel situeren tussen water- en 
landgemeenschappen of tussen hoog- en laagveen. De grens tussen overgangsveen en 
aangrenzende vegetatietypes op natte veengronden is vaak moeilijk te trekken. Trilvenen 
zijn duidelijker af te bakenen. Hier zijn de zich ontwikkelende vegetaties vaak zo dun dat 
ze op het water drijven. Het heeft als effect dat de vegetatie er op geringe 
schommelingen van de watertafel volgt en de bodem steeds volledig waterverzadigd 
blijft. Trilvenen zijn net als andere drijftilvegetaties nauwelijks tot niet begaanbaar. 
(Decleer K. et al. 2007) 
 
Afhankelijk van de zuurtegraad, de mineralenrijkdom en de voedselrijkdom van het 
milieu kunnen een aantal subtypes worden onderscheiden, elk met een eigen 
soortensamenstelling. De vegetaties in het Torfbroek behoren tot het basenrijk 
subtype. Dit subtype komt in Vlaanderen meestal samen voor met echt kalkmoeras 
(habitattype 7230). Bij dit type kan op een dikke laag moerasveen overgangs- en 
trilveen als een verlandingsstadium optreden. Het zijn vaak soortenrijke 
gemeenschappen waarin hoog-gespecialiseerde soorten als ronde zegge, draadzegge, 
slank wollegras en bruinmossen prominent kunnen aanwezig zijn. Bepalend voor de 
soortenrijkdom is dat de verlandingsvegetatie een contactmilieu vormt, waarin zuur 
regenwater en basenrijk kwelwater of oppervlaktewater elkaar in doornatte, maar rustige 
omgeving ontmoeten. Doordat de in het veenpakket opgeslagen nutriënten in dit zwak 
zure tot subneutrale milieu slechts beetje bij beetje ter beschikking komen, krijgen 
zeldzamere soorten meer kansen. Deze veelal trager groeiende soorten worden in 
voedselrijkere situaties weggeconcurreerd door snelgroeiende soorten. (Schaminée J.H.J. 
et al 1995-1999, Decleer K. et al. 2007) 
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Het overgangsveen (basenrijke subtype) is gebonden aan natte tot uiterst natte 
veenbodems die gedurende het ganse jaar met water verzadigd zijn. Het waterpeil ligt 
jaarrond ter hoogte van het maaiveld. De vegetatie staat onder invloed van zowel 
neerslagwater als grond- en/of oppervlaktewater. De vegetatie staat onder invloed van 
mineraalrijke kwel. Overstroming met voedselrijk water komt niet voor of is beperkt. 
(Decleer K. et al. 2007) 
 
Door de complexe hydrologische omstandigheden waarbinnen dit habitattype voorkomt, 
is het uiterst gevoelig voor verstoringen van de waterhuishouding. Verstoring van de 
waterkwaliteit of -kwantiteit door bijvoorbeeld verhoogde nutriëntenconcentraties in het 
grond-, regen- of oppervlaktewater, verminderde toevoer van grondwater, verzuring 
door atmosferische depositie, invloed van milieuvreemde stoffen, volstaat om heel het 
habitattype negatief te beïnvloeden. Oppervlakkige verdroging leidt reeds tot 
toenemende mineralisatie en eutrofiëring. Hierdoor neemt de vegetatieproductie en 
vergrassing met soorten als hennegras toe en wordt de successie naar struweel of bos 
versneld. (Decleer K. et al. 2007) 
 
Het subtype basenrijk trilveen met ronde zegge is zeer zeldzaam in Vlaanderen en komt 
nog slechts op kleine schaal voor (Vandenbussche V. et al. 2002, Weeda E.J. et al. 
1993). Nagenoeg de volledige oppervlakte in Vlaanderen komt voor in het Torfbroek 
(figuur 7). Het Torfbroek is daarom in de Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen 
aangeduid als essentieel voor de instandhouding van dit subtype (Paelinckx D. et al. 
2009). 
 

 
Figuur 7. Gedetailleerde weergave van de actuele verspreiding van overgangs- en trilveen (basenrijk 
subtype)/habitattype 7140 in Vlaanderen volgens Paelinckx et al. (2009). Het Torfbroek is rood omcirkeld. 

 
 
Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem 

(habitattype 6410), beter bekend onder de naam blauwgrasland, is onbemest, één 
keer per jaar gehooid grasland dat 's winters plasdras staat en 's zomers oppervlakkig 
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uitdroogt. Ze danken hun naam aan de aspectbepalende blauwachtige kleur door de 
aanwezigheid van soorten als pijpenstrootje, blauwe zegge, zeegroene zegge, blonde 
zegge, tandjesgras en blauwe knoop. Blauwgrasland kan echter ook bruin ogen door de 
aanwezigheid van mossen en soorten als biezenknoppen.  
Blauwgrasland in enge zin betreft een strikt omschreven plantenassociatie (Cirsio 
dissecti-Molinietum) met, naast bovenvermelde soorten, kensoorten als Spaanse ruiter, 
blonde zegge, vlozegge en in mindere mate ook blauwe zegge. Daarnaast komen nog tal 
van begeleidende, doorgaans zeldzame plantensoorten voor. Geel schorpioenmos (bijlage 
2 van de Habitatrichtlijn) kan in dit habitattype optreden. Dit subtype komt voor op 
neutrale tot basische bodems. De vegetaties van het Torfbroek worden tot deze vorm 
gerekend. (Decleer K. et al. 2007) 
 
Blauwgraslanden komen voor op onbemeste, matig zure tot neutrale, vaak venige en/of 
lemige bodems met gebufferd grondwater. In de zomer drogen de standplaatsen 
oppervlakkig uit. Lokaal worden door toedoen van ijzerrijk kwelwater de fosfaten 
onbeschikbaar voor de vegetatie. De nitraat-, ammonium- en fosfaatconcentraties van 
het ondiepe grondwater zijn onbeduidend laag. Dit is het geval in de natuurreservaten 
Vorsdonkbos (Aarschot) en het Torfbroek (Zwaenepoel A. et al. 2002, Decleer K. et al. 
2007). 
 
Het grondwater mag in de winter tot het maaiveld reiken, maar (langdurige) 
overstroming met voedselrijk water kan nefast zijn voor een aantal karakteristieke 
soorten. In de zomer vindt er een zekere uitdroging van de bodem plaats, maar mag het 
water toch niet verder zakken dan zo’n 30-40 cm. Elke verstoring van de delicate 
waterhuishouding door drainage, algemene ontwatering, verminderde aanvoer van 
basenrijk grondwater, verhoogde invloed van zuur regenwater of overstroming met 
voedselrijk water, leidt snel tot een achteruitgang van de typische soorten. Het 
habitattype is zeer kwetsbaar voor eutrofiëring. Dit leidt snel tot het ontstaan van 
soortenarme begroeiingen met dominantie van grassen zoals pijpenstrootje, 
moerasstruisgras of gestreepte witbol. (Decleer K. et al. 2007) 
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Figuur 8. Gedetailleerde weergave van de actuele verspreiding van habitattype 6410/subtype ‘blauwgrasland in 
enge zin’ in Vlaanderen volgens Paelinckx et al. (2009). Het Torfbroek is rood omcirkeld. 

 

Herstel en uitbreiding van blauwgraslanden is niet evident. De specifieke hydrologie en 
andere abiotische milieuomstandigheden moeten hersteld (kunnen) worden. Veel 
karakteristieke blauwgraslandsoorten komen slechts op enkele plaatsen voor en de 
verspreidingsmogelijkheden ervan zijn zeer beperkt. Bovendien hebben ze een 
kortlevende zaadbank. Ook de atmosferische stikstofdepositie in Vlaanderen (40 kg 
N/ha/jaar), die ver boven de kritische last ligt (15-25 (15) kg N/ha/jaar) en waarvan de 
dalende trend traag verloopt, is een beperkende factor voor het herstel van dit 
habitattype. (Paelinckx D. et al. 2009) 
 
In het Torfbroek komt 40% van de totale oppervlakte van het subtype ‘blauwgrasland in 
enge zin’ in Vlaanderen voor (Paelinckx D. et al. 2009) (figuur 8). Daarnaast kan het 
Torfbroek zowel qua abiotische omstandigheden als qua soortensamenstelling als het 
best bewaarde voorbeeld van blauwgrasland in Vlaanderen beschouwd worden 
(Zwaenepoel A. et al. 2002). De Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen duiden het 
Torfbroek aan als essentieel voor de instandhouding van dit subtype in Vlaanderen 
(Paelinckx D. et al. 2009). 
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Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische vegetaties van Chara 

vegetaties (habitattype 3140) omvatten in Vlaanderen de plassen en vijvers met 
(vrij) stabiele kranswiergemeenschappen van voedselarm tot matig voedselrijk, 
gebufferd water. Kranswieren (Characeae) groeien vooral in heldere, matig 
carbonaathoudende tot erg kalkrijke, stilstaande wateren met een goede waterkwaliteit. 
Kranswieren wortelen in de minerale tot venige bodem en komen vaak in dichte tapijten 
voor, waarin geen of nauwelijks andere waterplanten te vinden zijn. Afhankelijk van de 
milieuomstandigheden (kalk- en zoutgehalte, voedselrijkdom, enz.) komen verschillende 
kranswiergemeenschappen voor. (Decleer K. et al. 2007) 
 
Kranswiervegetaties staan vaak aan het begin van een successiereeks naar andere 
waterplanten- of oevergemeenschappen. Wanneer de milieuomstandigheden dit toelaten 
kunnen dichte kranswiervegetaties ook langdurig voorkomen. Bepaalde taxa kunnen 
doorheen het jaar aanwezig blijven, andere worden slechts kortstondig, soms erg vroeg 
in het jaar, aangetroffen (Decleer K. et al. 2007) 
 
Dit vegetatietype komt voor in ondiep tot meerdere meters diep, oligo- tot mesotroof, 
meestal onbeschaduwd en helder, stilstaand of zelden zwak stromend water met vrij veel 
opgeloste basen (pH 6-10; enkele soorten ook bij lagere pH). Het is vaak goed 
ontwikkeld in min of meer mesotrofe vijvers en plassen met toevoer van niet 
verontreinigd grondwater, alsook in ondiepe sloten en terreindepressies met aanvoer van 
kalkrijk grondwater en een vrij stabiel waterniveau. Veel van deze wateren zijn 
kunstmatig. (Decleer K. et al. 2007) 
 
Kranswiervegetaties van dit habitattype zijn zeer gevoelig voor waterverontreiniging. Bij 
een verhoogd aanbod aan nutriënten worden ze snel verdrongen door andere 
waterplanten of wieren. Verminderde helderheid van het water leidt tot het verdwijnen 
van kranswieren. Veel voorkomende, vaak met elkaar geassocieerde, oorzaken van 
achteruitgang zijn onder andere de sterkere ontwikkeling van andere waterplanten en 
fytoplankton, toename van zwevende stoffen en te hoge densiteit en 'verbraseming' van 
het visbestand, waarbij bodemomwoelende soorten domineren en roofvissoorten 
ontbreken. 
 
Het habitattype is gevoelig voor wijzigingen in de hydrologie en voor verdroging. 
(Decleer K. et al. 2007) 
 
De oppervlakte van plassen met rijke kranswiervegetaties is in Vlaanderen beperkt. Het 
voorkomen is echter nog onvoldoende gekend. Het Torfbroek is een van de bekende 
vindplaatsen naast de Mellevijver (Turnhout) en het Mechels Broek (Mechelen). (Decleer 
K. et al. 2007) Gezien de beperkte oppervlakte en het beperkte areaal in Vlaanderen, is 
het essentieel om de huidige oppervlakte op zijn minst in stand te houden. Hoewel in het 
gebied de oppervlakte van dit habitattype beperkt is, is het Torfbroek omwille van de 
hoge kwaliteit van de aanwezige kranswiervegetatie essentieel voor de instandhouding 
ervan (Paelinckx D. et al. 2009). 
 
In de typologie van Vlaamse stilstaande wateren, die gebruikt wordt om de ecologische 
kenmerken en doelstellingen in functie van het Decreet Integraal Waterbeleid en de 
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) uit te tekenen, worden de door carbonaatrijke kwel 
gevoede vijvers van het Torfbroek en Ter Bronnen ondergebracht in een apart subtype, 
nl. Ami-om, van de matig ionenrijke ondiepe alkalische wateren (Denys L. 2009). Dit 
omwille van hun van nature voedselarmer (oligo-mesotroof) karakter dan de overige, 
veeleer eutrofe, wateren (Ami-e) van dit type (Figuur 9) (Denys L. 2009). De enige 
wateren van dit subtype in Vlaanderen met een meer aanzienlijke oppervlakte bevinden 
zich in het Torfbroek. Dit onderstreept eens te meer de ecologische waarde en de 
uniciteit van het gebied. 
 
 



 

 

 

 
14/25 

 

INBO.A.2010.39 

 

 

Figuur 9. Hiërarchische voorstelling van de KRW-typologie voor Vlaamse meren met aanduiding van de 
hoofdtypen (geschaduwd) en een verdere verfijning naar natuurlijk trofieniveau. De situering van het Torfbroek  
is in rood aangegeven. 
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2.2 Soorten 
 

2.2.1 Planten 
 
De bijzondere standplaatskarakteristieken van het Torfbroek komen ook tot uiting in de 
flora van het gebied. Het Torfbroek is een uitgesproken hotspot van Vlaamse Rode 
Lijstsoorten (figuur 10) (Van Landuyt W. et al 2006). Bijlage 5 bevat een overzicht van 
de in het Torfbroek waargenomen Rode Lijstsoorten. Een selectie van die Rode 
Lijstsoorten wordt hieronder kort besproken. 
 

 

Figuur 10. Hotspots van Rode Lijstsoorten van vaatplanten tijdens de periode 1972-2004. Het Torfbroek is rood 
omcirkeld. 

 
 
Grote muggenorchis (Gymnadenia conopsea) is een typische kalkminnende soort die 
groeit op droge, grazige kalkhellingen, in jonge duinvalleien op schraalgraslanden en op 
lichtrijke plaatsen in bossen. Ook op basenrijke bodems in beekdalen en kalkmoerassen 
wordt de soort gevonden. De voorkeur van grote muggenorchis voor kalk wordt 
bevestigd door de Vlaamse vindplaatsen. Het merendeel van de (verdwenen) vondsten 
uit de periode 1939-1971 situeerde zich in de omgeving van Brussel en Leuven. 
Drooglegging van kalkmoerassen heeft gezorgd voor het verdwijnen van heel wat 
vindplaatsen. Tegenwoordig is grote muggenorchis in Vlaanderen uiterst zeldzaam en 
met verdwijning bedreigd. Na 1972 beperken de waarnemingen zich tot een tweetal 
locaties, waarbij de vindplaats in het Torfbroek nog bijzonder rijk is. (Van Landuyt W. et 
al 2006) 
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Figuur 11. Verspreiding van grote muggenorchis (Gymnadenia conopsea) in de periode 1939-1971 (lichtblauwe 
vierkantjes) en in de periode 1972-2004 (donkerblauwe stippen). Het Torfbroek is rood omcirkeld (Van Landuyt 
W. et al 2006). 

 
 
Knopbies (Schoenus nigricans) is een typische soort van kalkmoerassen en natte 
duinpannen. Knopbies is met verdwijning bedreigd in Vlaanderen. Aan de kust is de soort 
vrijwel verdwenen. Eind jaren ’90 bleef er nog slechts één plant over in de Doornpanne 
(Koksijde). Het milieu is er evenwel niet meer geschikt voor verjonging. In het 
natuurreservaat De Westhoek (De Panne) is de laatste plant verdwenen tussen 1980 en 
1990, maar sinds kort is de soort er opnieuw opgedoken in een jonge duinpanne. De 
enige gezonde populatie die nog rest in Vlaanderen bevindt zich in het Torfbroek. (Van 
Landuyt W. et al 2006) 
 

 

Figuur 12. Verspreiding van knopbies (Schoenus nigricans) in de periode 1939-1971 (lichtblauwe vierkantjes) 
en in de periode 1972-2004 (donkerblauwe stippen). Het Torfbroek is rood omcirkeld (Van Landuyt W. et al 
2006). 

 
 
Schubzegge (Carex lepidocarpa) is een soort van door kalkrijke kwel gevoede 
moerasgebieden. Ze staat in voedselarme, natte kruidachtige vegetaties. Schubzegge is 
in de loop van de twintigste eeuw in Vlaanderen zeer sterk achteruitgegaan en is met 
verdwijning bedreigd. (Van Landuyt W. et al 2006) Behalve een recent ondekte populatie 
in het Overbroek (Gelinden) is het Torfbroek de enige nog met zekerheid bekende 
groeiplaats in Vlaanderen. 
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Figuur 13. Verspreiding van schubzegge (Carex lepidocarpa) in de periode 1939-1971 (lichtblauwe vierkantjes) 
en in de periode 1972-2004 (donkerblauwe stippen). Het Torfbroek is rood omcirkeld (Van Landuyt W. et al 
2006). 

 
 
Breed wollegras (Eriophorum latifolium) komt in Vlaanderen voor op ijzerrijk, 
voedselarm en waterverzadigd laagveen dat voldoende voorzien wordt van basische 
kationen en zuurbuffering. Breed wollegras is actueel uiterst zeldzaam in Vlaanderen en 
met verdwijning bedreigd. Buiten twee groeiplaatsen in de Kempen komt de soort enkel 
nog voor in het Torfbroek. De soort is met verdwijning bedreigd. Zowel de teloorgang 
van het specifieke milieu (door eutrofiëring of veranderde waterbalans) als inteelt kunnen 
hiervan aan de basis liggen. (Van Landuyt W. et al 2006) 
 

 

Figuur 14. Verspreiding van breed wollegras (Eriophorum latifolium) in de periode 1939-1971 (lichtblauwe 
vierkantjes) en in de periode 1972-2004 (donkerblauwe stippen). Het Torfbroek is rood omcirkeld (Van Landuyt 
W. et al 2006). 

 
 
Armbloemige waterbies (Eleocharis quinqueflora) groeit in voedselarme 
laagveenmoerassen en natte duinvalleien. De soort is uiterst zeldzaam in Vlaanderen en 
komt nog uitsluitend voor in natuurreservaten. Het aantal vindplaatsen is sterk gedaald. 
In de duinstreek is de soort ondertussen volledig verdwenen. Actueel komt Armbloemige 
waterbies buiten de Kempen, enkel nog in het Torfbroek voor. In de rode lijst is 
armbloemige waterbies opgenomen in de categorie bedreigd. (Van Landuyt W. et al 
2006) 
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Figuur 15. Verspreiding van armbloemige waterbies (Eleocharis quinqueflora) in de periode 1939-1971 
(lichtblauwe vierkantjes) en in de periode 1972-2004 (donkerblauwe stippen). Het Torfbroek is rood omcirkeld. 
(Van Landuyt W. et al 2006) 

 
 
Vlozegge (Carex pulicaris) stelt zeer hoge eisen aan bodem en waterhuishouding. De 
soort gedijt enkel op zwak zure, fosfaatarme en vochtige humeuze zandgrond of veen. Er 
is een perfect evenwicht nodig tussen (zuur) oppervlaktewater en (basisch) grondwater. 
Dit is een situatie die kenmerkend is voor blauwgrasland. De plant is uiterst zeldzaam in 
Vlaanderen en is met verdwijning bedreigd. De soort komt buiten enkele vindplaatsen in 
de Kempen, enkel nog voor in het Torfbroek. (Van Landuyt W. et al 2006) 
 

 

Figuur 16. Verspreiding van vlozegge (Carex pulicaris) in de periode 1939-1971 (lichtblauwe vierkantjes) en in 
de periode 1972-2004 (donkerblauwe stippen). Het Torfbroek is rood omcirkeld (Van Landuyt W. et al 2006). 
 
 
Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) groeit in grazige vegetaties op natte, 
voedselarme en kalkrijke bodems. Moeraswespenorchis is zeer zeldzaam in Vlaanderen. 
In het binnenland komt de soort voor in kalkmoerassen, waarbij de grootste populatie 
zich bevindt in het Torfbroek. Alhoewel regelmatig nieuwe groeiplaatsen ontdekt worden, 
gaat de soort toch gestaag achteruit. Die nieuwe populaties duiken vooral op in de grote 
havengebieden op opgespoten terreinen, waar hun toekomst erg onzeker is (Van Landuyt 
W. et al 2006). 
 



 

 

 

 
19/25 

 

INBO.A.2010.39 

 

Ronde zegge (Carex diandra) is een grondwaterafhankelijk soort van matig productieve, 
natte, venige graslanden, trilvenen en sporadisch ook van mesotrofe elzenbroeken. Het 
is een uiterst zeldzame soort die naast het Torfbroek hoofdzakelijk nog in de Kempen 
voorkomt. Ronde zegge is met verdwijning bedreigd in Vlaanderen. (Van Landuyt W. et 
al 2006) 
 
Gele zegge (Carex flava) is een plant van basische milieus. Dat houdt meestal verband 
met basenrijke kwel. Gele zegge komt voor in vegetatietypes die verwantschap vertonen 
met blauwgraslanden. In Vlaanderen is de soort uiterst zeldzaam en met verdwijning 
bedreigd. (Van Landuyt W. et al 2006) In 2008 werd de soort opnieuw waargenomen in 
het Torfbroek. 
 
Blonde zegge (Carex hostiana) gedijt in matig productieve en erg soortenrijke 
(blauw)graslanden op venige zand-, zandige klei- of leembodem. De standplaats wordt 
gekenmerkt door een hoge grondwaterstand (gelijk met of tot net boven het maaiveld) in 
de winter en het voorjaar. Er is een lichte daling in de zomer zodat oppervlakkige 
uitdroging optreedt. De chemische samenstelling van het grondwater kan variëren van 
niet echt mineraalarm tot uitgesproken mineraalrijk, maar is steeds nutriëntenarm. 
Blonde zegge is tegenwoordig uiterst zeldzaam in Vlaanderen en gaat nog steeds sterk 
achteruit, vooral als gevolg van voedselaanrijking van de standplaatsen en verstoring 
van het grondwaterregime. Het Torfbroek is een van de drie vindplaatsen van de soort in 
de periode 1972-2004. Blonde zegge is met verdwijning bedreigd in Vlaanderen. (Van 
Landuyt W. et al 2006) 
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2.2.2 Libellen 
 
Buiten de Kempen zijn er in Vlaanderen slechts een beperkt aantal gebieden met een 
hoge soortenrijkdom aan libellen. Dit zijn de Damvallei (Destelbergen), Het Vinne 
(Zoutleeuw), het gebied Kruibeke-Basel-Rupelmonde, het Grootbroek (Huldenberg) en 
het Torfbroek. In de periode 2000-2009 werden in het Torfbroek 32 soorten 
waargenomen, waaronder vier Rode Lijstsoorten: vroege glazenmaker (Aeshna isosceles; 
met uitsterven bedreigd), variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum; bedreigd), 
bruine korenbout (Libellula fulva; bedreigd) en beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens; 
kwetsbaar). Hiermee vormt het Torfbroek een hotspot voor libellen in de leemstreek 
(figuur 17). 
 
Libellen zijn gebonden aan helder water met waterplanten die voor een goede structuur 
zorgen in de waterkolom. Negatieve invloeden op de waterkwaliteit (bv. aanvoer van 
nutriënten) of -kwantiteit (verdroging) vormen een rechtstreekse bedreiging voor de 
instandhouding van de libellenpopulatie. 
 
 

 

Figuur 17. Aantal Rode-Lijstsoorten (libellen) per 5x5 km atlashok in Vlaanderen (toestand 2006) (De Knijf G. 
et al. 2006) 
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2.2.3 Diatomeeën (kiezelwieren) 
 
De diatomeeëngemeenschappen van twee vijvers in het Torfbroek, de centrale vijver in 
het reservaat en de voormalige hengelvijver fauna-flora (figuur 2) werden in de voorbije 
jaren in beperkte mate onderzocht (Denys L. 1981, Denys L. et al. 2000, Hendrickx A. & 
Denys L. 2005). Bijlage 6 geeft een overzicht van de meest recente resultaten. Deze 
tonen slechts een onvolledig beeld van de soortenrijkdom, vanwege het kleine aantal 
monsters en de beperkte analyse (voor de monsters van 2004 en 2005 is geen 
uitgebreide soortenlijst opgesteld), maar illustreren wel zeer goed het bijzondere 
karakter van het Torfbroek. 
 
De combinatie van kalkrijk, nutriëntenarm en helder water (geringe beschikbaarheid van 
fosfor door binding met carbonaten en ijzerverbindingen) leidt tot een sterke 
vertegenwoordiging van oligo- tot mesotrafente1 taxa in de centrale vijver. In de 
aangroeimonsters bedraagt hun aandeel 35 tot 78 %. Deze gemeenschap wijst op een 
zeer goede waterkwaliteit. Dergelijke taxa zijn veel minder abundant in de fauna-flora 
vijver die een geëutrofieerd karakter vertoont. 
 
Een twintigtal van de in de centrale vijver (en doorgaans in mindere mate ook in de 
fauna-flora vijver) waargenomen taxa, wordt elders in Vlaanderen niet of slechts zeer 
uitzonderlijk aangetroffen. Meer dan een derde van de aangetroffen taxa wordt vermeld 
in de Rode Lijst voor Centraal Europa: 21 (14,5 %) als achteruitgaand, 25 als (wellicht) 
bedreigd (17,2 %) en een als sterk bedreigd. Deze lijst is, met uitzondering van de 
Kempen, elders in Vlaanderen meestal niet goed bruikbaar vanwege de te hoge 
natuurlijke nutriëntenachtergrond (Denys L. 2000). Het Torfbroek is hierop echter 
duidelijk een uitzondering. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat de diatomeeëngemeenschappen van de vijvers in 
het Torfbroek niet enkel wijzen op een voor Vlaanderen uitzonderlijke abiotische situatie 
wat de waterkwaliteit betreft, maar tevens dat hun specifieke karakter ontleend wordt 
aan het voorkomen van taxa waarvan bekend is dat ze een grote gevoeligheid voor 
veranderingen in de ionensamenstelling en nutriëntenbeschikbaarheid vertonen. 
 
 
 

3. Invloed van aanrijking van grondwater met chloriden en sulfaten op 
vegetaties 
 
De bijzondere vegetaties van het Torfbroek (kalkmoeras, basenrijk trilveen, 
blauwgrasland en kranswiervegetaties) zijn grondwatergebonden en stellen hoge eisen 
aan de waterkwaliteit. Ze hebben alle gemeen dat het grondwater arm aan nutriënten 
(stikstof, fosfor en kalium) en goed gebufferd (rijk aan calcium en bicarbonaat) moet 
zijn. Elke wijziging, indirect of direct, van de concentratie van deze stoffen houdt een 
risico in voor de instandhouding van deze gevoelige vegetaties. De invloed van de 
verhoogde sulfaat- en chloridegehaltes in het grondwater op de vegetaties werd in het 
Torfbroek evenwel nog niet in voldoende detail onderzocht om sluitende conclusies te 
trekken. 
 
De voorbije twintig jaar heeft binnen- en buitenlands onderzoek in een brede waaier aan 
grondwaterafhankelijke (natuur)gebieden inzichten verschaft in de standplaatscondities 
en in de verstoringsgevoeligheid van vegetaties die behoren tot de habitattypes 
kalkmoeras, basenrijk trilveen, blauwgrasland en kranswiervegetaties (zie o.a. Vitt D.H. 
& Chee W.L. 1990, Rodwell J.S. 1991, Boeye D. & Verheyen R.F. 1992, Weeda E.J. et al. 
1993, Zoltai S.C. & Vitt D.H. 1995, Boeye D. et al. 1996, Wassen M.J. & Joosten H. 1996, 

                                           
1 oligotrafent = vooral in een voedselarm milieu voorkomend, mesotrafent = vooral in een matig voedselrijk 
milieu voorkomend 
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Lamers L.P.M. et al. 1997, Wheeler B.D. et al. 2004). Hieronder geven we een overzicht 
van de in de literatuur beschreven invloeden van verhoogde chloride- en/of 
sulfaatconcentraties in de wortelzone (rhizosfeer) van de bestudeerde planten of 
plantengemeenschappen. 
 
Over het effect van verhoogde van het chloridegehalte in de wortelomgeving is weinig 
bekend. Vitt et al. (1993) wijzen op de gevoeligheid van de groei van het rood 
schorpioenmos voor verhoogde chloridegehalten in het bodemwater. Het rood 
schorpioenmos is een kenmerkende soort van habitattype 7140 (overgangs- en 
trilvenen). In Vlaanderen komt deze soort nog vrijwel uitsluitend in het Torfbroek voor. 
 
De waargenomen en gedocumenteerde invloeden van een verhoogde aanvoer van 
sulfaten zijn divers. De vaakst beschreven effecten zijn interne eutrofiëring (d.i. een 
verhoogde plantbeschikbaarheid van de aanwezige nutriënten stikstof, fosfor en/of 
kalium), verzuring, fytotoxiciteit en vegetatiewijzigingen. De mate waarin elk van deze 
verstoringen zich daadwerkelijk voordoen in een gegeven standplaats is een complex 
gegeven dat van heel wat factoren afhankelijk is (Kemmers R.H. 1996, Lamers et al. 
2001, Lamers et al. 2002). 
 
Lamers et al. (1997) beschrijven het risico op interne eutrofiëring en verzuring voor de 
grondwaterafhankelijke vegetaties in de Lemselermaten (Twente, Nederland): “Bij het 
natuurgebied de Lemselermaten, waar ook blauwgrasland-vegetaties (6410) voorkomen, 
is de concentratie aan sulfaat in het diepe grondwater tegenwoordig meer dan het 
viervoudige van de waarde in de zeventiger jaren. Bij het transport naar de oppervlakte 
wordt een groot deel van het sulfaat gereduceerd. Dit gebeurt met name in de bovenste 
bodemlaag waarin veel organische stof beschikbaar is. Hierdoor worden er mogelijk extra 
voedingsstoffen vrijgemaakt. Bovendien treedt er bij het dalen van de grondwaterstand 
tijdens de zomer in een met sulfaatrijk water gevoede blauwgraslandbodem extra 
verzuring op. Dit is het gevolg van de reactie van de grote voorraad ijzersulfiden met 
zuurstof, waarbij zwavelzuur gevormd wordt.” 
 
Door reductie van sulfaat worden sulfiden gevormd. Sulfiden zijn reeds bij lage 
concentraties toxisch voor heel wat plantensoorten, waaronder zeggen (Lamers et al. 
1998), breed wollegras (Hajek et al. 2002; kenmerkende soort van kalkmoeras 7230) en 
galigaan (Li et al. 2009, Schaminée et al. (1995-1999); een kenmerkende soort van 
7210 die in Torfbroek enkel bij oppervlaktewateren voorkomt). Een grote groep water- 
en moerasplanten worden vooral gevonden in wateren met lagere sulfaatconcentraties 
(tabel 12 in De Lyon M.J.H. & Roelofs J.G.M. 1986). 
 
Zowel eutrofiëring, verzuring als fytotoxiciteit wijzigen de concurrentie-verhoudingen 
tussen de verschillende plantensoorten in een gemeenschap en kunnen bijgevolg leiden 
tot vegetatiewijzigingen. Sulfaat-geïnduceerde vegetatiewijzigingen werden onder andere 
vastgesteld in Tsjechische kalkmoerassen (habitattype 7230) (Hajek et al. 2002). 
 
Bovenstaande informatie geeft aan dat verhoogde concentraties van zowel chloriden als 
sulfaten kunnen leiden tot ongunstige wijzigingen in de vegetatiedynamiek en tot het 
verdwijnen van soorten. De mate waarin deze processen ook in het Torfbroek aan de 
orde zullen of kunnen zijn, kan op basis van deze literatuurstudie niet beoordeeld 
worden. Gericht onderzoek in het Torfbroek kan hier duidelijkheid brengen. 
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CONCLUSIE 
 
De natuurwaarden in het Torfbroek hangen nauw samen met de specifieke abiotische 
kenmerken van het gebied. Vooral het grondwaterregime, het uittreden van kalkrijk en 
nutriëntenarm grondwater onder een hoge kweldruk, is bepalend voor de zeldzame 
habitattypes en soorten die er voorkomen. 
 
Centraal in het Torfbroek worden verhoogde concentraties van sulfaat en chloride 
gemeten. Op basis van de lokale hydrologie en van metingen van de grondwaterkwaliteit 
in omliggende kwelgebieden, in het infiltratiegebied en rondom de 
zandgroeve/stortplaats ten zuiden van het Torfbroek, kan besloten worden dat: 

1. er uitloging plaatsvindt van sulfaat en chloride uit de stortplaats/zandgroeve; 

2. alle stoffen die uit de stortplaats/zandgroeve uitlogen op termijn - al dan niet na 
chemische omzetting tijdens het grondwatertransport - terechtkomen in het 
centrale deel van het Torfbroek; 

3. de gehalten aan chloride en sulfaat rechtstreeks en – afhankelijk van de 
eventuele aanwezigheid van andere verontreinigingsbronnen stroomafwaarts 
van de stortplaats – integraal toe te schrijven zijn aan de verontreiniging van 
het aangevoerde grondwater met percolatiewater van de 
zandgroeve/stortplaats. 

 
Voor de instandhouding in Vlaanderen van de Europees beschermde habitattypes 
kalkmoeras, basenrijk trilveen, blauwgrasland en kranswiervegetaties, is het Torfbroek 
essentieel. Herstel en uitbreiding van dergelijke vegetaties is zeer moeilijk. Geschikte 
standplaatsen komen in Vlaanderen nauwelijks nog voor. Bovendien zijn meerdere 
typische soorten van deze habitattypes zeer zeldzaam, wat verspreiding ervan sterk 
bemoeilijkt. Voor de met verdwijning bedreigde plantensoorten grote muggenorchis, 
knopbies, schubzegge, breed wollegras, ronde zegge, gele zegge, blonde zegge en 
vlozegge, is het Torfbroek één van de laatste of zelfs de enige resterende standplaats in 
Vlaanderen. Het Torfbroek herbergt eveneens een zeer soortenrijke libellenfauna en zeer 
zeldzame diatomeeëngemeenschappen. 
 
Gezien de bijzondere standplaatskenmerken, de unieke en Europees te beschermen 
habitattypes en soorten die er voorkomen en de quasi onmogelijkheid voor herstel en 
uitbreiding van die habitattypes en soorten, is het Torfbroek in Vlaanderen uniek en niet 
vervangbaar. 
 
De habitattypes en soorten waarvoor het Torfbroek essentieel is in Vlaanderen, zijn alle 
gevoelig tot zeer gevoelig voor wijzigingen in hun abiotische standplaatscondities. 
Wijzigingen in het grondwaterregime, zowel naar kwantiteit (aangevoerde hoeveelheden 
kwelwater) als kwaliteit (chemische samenstelling, verontreiniging), kunnen rechtstreeks 
of onrechtstreeks leiden tot abiotische standplaatsveranderingen en vormen bijgevolg 
een risico voor de instandhouding van die habitattypes en soorten. 
 
De invloed van de verhoogde sulfaat- en chloridegehaltes op de natuurwaarden in het 
Torfbroek werd niet onderzocht. Buitenlands onderzoek in vegetaties die behoren tot de 
habitattypes kalkmoeras, basenrijk trilveen en blauwgrasland heeft vastgesteld dat de 
aanvoer van met sulfaat verontreinigd grondwater leidt tot verzuring en (interne) 
eutrofiëring op standplaatsniveau, met het verdwijnen van karakteristieke soorten tot 
gevolg. De mate waarin deze processen ook in het Torfbroek aan de orde zullen of 
kunnen zijn, moet verder onderzoek uitwijzen. 
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