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AANLEIDING 

 

Het Demerbekkensecretariaat bereidt in de Vallei van de Drie Beken belangrijke 

sanerings- en herinrichtingswerken voor. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 

staat in voor het deel met betrekking op een gedeeltelijk herstel van de natuurlijke 

waterhuishouding.    

In de actuele fase moet op kwalitatieve wijze de mogelijke impact bepaald worden 

van drie concrete ingrepen in het watersysteem op het omliggende grondgebruik.  

Deze informatie is noodzakelijk om het lopende overleg tussen de provincie, de 

gemeenten, de Watering en het ANB te ondersteunen. 

 

VRAAGSTELLING 

 

1. Hoe ver reikt de vernatting in de vallei van de Kleine Beek-Meilrijk bij verplaatsing 
van de monding van deze beek naar de Winterbeek-Grote Beek? Actueel mondt 

de Kleine Beek-Meilrijk uit in de Middelbeek. In het bijzonder moet de impact van 

een verplaatsing in westelijke richting ingeschat worden.  

 

2. Hoe spreidt de vernattingszone zich ruimtelijk uit rond de Middelbeek en de Kleine 
Beek te Paasdonk bij de aanleg van twee meanders enkele tientallen meters 

stroomopwaarts van de samenvloeiing van beide beken? Blijft de zone 

stroomafwaarts van de samenvloeiing (Schouwbroek) gevrijwaard van vernatting?  

 

3. In welke zone rond de Winterbeek-Grote Beek te Paasdonk (Rietbroek) treedt 
vernatting op, wanneer de waterval onder de spoorwegbrug wordt weggewerkt 

maar de bedding van de Kleine Beek hier niet wordt verhoogd? Beperkt de 

vernattingszone zich tot de zone tussen de Wolbergenvliet (noorden) en de Kleine 

Beek (zuiden) of gaat ze hierbuiten en zo ja, in welke mate en over welke 

oppervlakte? 

 

TOELICHTING 

 

Voorafgaande opmerking: 

Onderstaand advies is gebaseerd op expertkennis. Het is weliswaar mogelijk om bij dit  

expertoordeel terug te vallen op zeer veel informatie, op de resultaten van verschillende 

(deel)scenario’s uit Mertens et al. (2008) en op terreinervaring. Niettemin moet rekening 

gehouden worden met onzekerheden. Om deze onzekerheden te verminderen moeten in 

een later stadium nieuwe scenario’s met de bestaande modellen onderzocht worden.  

 

 

1. Verplaatsing monding Kleine Beek-Meilrijk 
 

Er kan worden verwacht dat de verplaatsing van de monding van de Kleine Beek-Meilrijk 

geen significante afwijking van de resultaten van scenario 06 (het vernattingsscenario) 

zal opleveren. De gemiddelde waterpeilen in de Grote Beek (mediaan, P50) verschillen 

slechts 3 tot 4 cm tussen het huidige mondingspunt en het toekomstige. De bodem van 

de Grote Beek zal gemiddeld hetzelfde hoogteverschil geven (abstractie makend van de 

variabiliteit in de bodemhoogte). In het scenario 06  legt het water 150 m af vanaf de 

laatste bocht tot het nieuwe mondingspunt (via huidige monding). In de nieuwe toestand 

zou dat 85 m zijn. Het verval zou dus theoretisch een weinig toenemen t.o.v. scenario 

06. Er is dus eerder een kans op een lichte verlaging van de waterpeilen in de Kleine 

Beek-Meilrijk t.o.v. scenario 06 (figuur 1). 

De ingreep situeert zich meer dan 200 m van de grens van het studiegebied en bijna 300 

meter van de eerste bewoning. Er mag aangenomen worden dat eventuele wijzigingen in 

grondwaterstanden t.o.v. scenario 06, zich tot de nabijheid van de verplaatste loop zullen 

beperken en niet ver in de riviervlakte zullen doordringen.  
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Figuur 1: Verplaatsing monding Kleine Beek–Meilrijk. 

 

In scenario 06 wordt een waterpeilverhoging tussen 10 en 14 cm berekend tot net buiten 

het studiegebied (figuur 2), in een zone waar bewoning is. De huidige gemiddelde 

grondwaterstand wordt op deze plaatsen echter altijd meer dan 1.25 m diep berekend 

(figuur 3). Ter hoogte van 1 woning op 1.2 m diep en ter hoogte van twee andere 

woningen meer dan 1.7 m diep, maar meestal meer dan 2 m diep.  

 

 
Figuur 2: Grondwaterpeilverhoging nabij monding Kleine Beek Meilrijk (groene lijn: grens 

studiegebied, lichtblauw: 5 tot 10 cm verhoging, blauw: 10 tot 20 cm verhoging, donkerblauw 

meer dan 20 cm verhoging). 

 

 
Figuur 3: Huidige grondwaterstand nabij monding Kleine Beek-Meilrijk (geel: 1 tot 2 m, lichtblauw: 

0.5 tot 1 m, donkerblauw minder dan 0.5 m).  

 

 

2. Aanleg meanders  
 

Het effect van de aanleg van meanders op de Middelbeek, juist stroomopwaarts van de 

samenvloeiing met de Kleine Beek, zal zich opwaarts van de ingreep manifesteren. 
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Stroomafwaarts zijn geen effecten te verwachten van deze ingreep. In scenario 06 is de 

vernatting in de omgeving van deze samenvloeiing vooral te wijten aan de 

peilverhogingen in Middelbeek en Kleine Beek. In scenario 2, waarin stroomafwaarts van 

de samenvloeiing geen bodemverhoging is voorzien (figuur 6-3, pag. 75, Mertens et  al. 

2008), komt dat duidelijk naar voor.  

Het effect van de meanders in stroomopwaartse richting op de Middelbeek is dan weer 

afhankelijk van de dimensies van de riviersectie ter hoogte van de meanders.  

Indien de doorsnede ongeveer dezelfde is als nu, dan zal het effect beperkt blijven voor 

de verhoging van de gemiddelde waterpeilen bij lage afvoeren en overstromingen bij 

hoge afvoeren. Hoe kleiner de doorsnede wordt ontworpen, hoe groter de effecten op het 

opwaartse rivierpand zullen zijn. Er mag echter niet van uitgaan worden dat het 

opstuwingseffect ver stroomopwaarts doorwerkt als slechts op 1 punt (namelijk de 

meanders) zou ingegrepen worden. Het effect dooft uit. De opstuwing is afhankelijk van 

de opgelegde riviersectie, het verval en het debiet. Hoe groter het debiet hoe verder de 

opstuwing reikt. Dat betekent dat in de zomer, wanneer de vernatting het meest gewenst 

is, bij een laag debiet de opstuwing niet erg ver zal reiken. Voor de concrete berekening 

van deze opstuwing wordt best beroep gedaan op een specialist in riviermodellering. 

Vooruitlopend hierop zullen, om de vernatting uit scenario 06 te realiseren, waarschijnlijk 

ingrepen langsheen het volledige traject nodig zijn, zoals beschreven in scenario 06 

(Mertens et al., 2008), met verhoging van de rivierbodem tot gevolg. Of dit actief moet 

worden uitgevoerd, dan wel via natuurlijke processen, is nog een open vraag. Metingen 

van de waterpeilen in het gebied, zoals eerder geadviseerd, kunnen hierover mogelijk 

uitsluitsel geven. 

 

Het idee leeft om ter hoogte van Paasdonk scenario 06 voor de Middel en Kleine Beek in 

praktijk te brengen, maar niet de ingrepen in de Grote Beek uit te voeren (het 

Paasdonkscenario). De vraag stelt zich of er in de zone ten zuiden van de Middelbeek  

potentiële problemen zijn voor andere functies, bijvoorbeeld landbouw of de 

boomkwekerij. Dit advies brengt de basisgegevens aan waarmee dit kan worden 

geëvalueerd door Jo Van Gils, zoals telefonisch besproken. In bijlagen 1-7 worden 

kaarten van grondwaterdieptes (gemiddeld, GLG, GHG) van scenario’s 00 (huidige 

toestand) en 06 (vernattingsscenario) samengebracht. De wijzigingen in de gemiddelde 

grondwaterstand tussen deze twee scenario’s wordt ook toegevoegd.  

Over de zone ten noorden van de Middelbeek kunnen geen uitspraken worden gedaan, 

gezien scenario 06 op dat vlak afwijkt van het ‘Paasdonkscenario’. 

  

 

3. Waterval spoorwegbrug.  
 

In geen enkel scenario, bestudeerd in Mertens et al. (2008), is er een significante 

verhoging van het grondwaterpeil ten westen van de Wolbergenvliet. Scenario 06 geeft 

er 3 cm verhoging, maar het grondwater staat er in de huidige toestand meer dan 80 cm 

meter diep, snel oplopend naar 1,5 m.  

Voor de uitbreiding naar het zuiden kan opnieuw verwezen worden naar het dominerende 

effect van de ophoging van rivierbodems in Middelbeek en Kleine Beek (zie onder punt 2) 

in scenario 06. Als deze opstuwing verkleint zoals in scenario 2 (figuur 6-3 in Mertens et 

al., 2008) (zie figuur 4) dan blijkt dat het effect van het wegwerken van de waterval en 

de aankoppeling van meanders enerzijds, geïsoleerd kan worden van de opstuwing 

anderzijds. Het heeft een zeer locaal effect en reikt net tot over de Kleine Beek, 

stroomafwaarts van de samenvloeiing met de Middelbeek. Er is een verhoging van meer 

dan 10 cm tot 60 m ten zuiden van de Kleine Beek over een oppervlakte van ongeveer 1 

ha en een verhoging van meer van 5 cm tot 150 m ten zuiden van de Kleine Beek over 

een oppervlakte van 4 ha.  
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Figuur 4:  Grondwaterpeilverhoging nabij de spoorweg (groene lijn: grens studiegebied, lichtblauw: 

5-7,5 cm  verhoging, blauw: 7,5 tot 10 cm verhoging, donkerblauw meer dan 10 cm verhoging). 

 

 

Het idee leeft om ter hoogte van het Rietbroek de waterval in de Grote Beek ter hoogte 

van de spoorweg weg te werken en afwaarts daarvan meanders aan te takken (het 

Rietbroekscenario). Dit komt ongeveer overeen met scenario 2 in Mertens et al. (2008).  

De vraag stelt zich of er in deze zone problemen voor andere functies worden gecreëerd, 

bijvoorbeeld voor landbouw. Dit advies brengt de basisgegevens aan waarmee dit 

probleem kan worden geëvalueerd door Jo Van Gils, zoals telefonisch besproken. In 

bijlagen 8-14 worden een aantal kaarten samengebracht die voor scenario’s 00 (huidige 

toestand) en scenario 2 de grondwaterstanden geven. Ook de wijziging van de 

gemiddelde grondwaterstand van scenario 00 naar scenario 2 wordt er in beeld gebracht.  

 

 

CONCLUSIE 

 

1. Bij de verplaatsing van de monding van de Kleine Beek-Meilrijk wordt geen bijkomend 
effect verwacht op de grondwaterpeilen t.o.v. scenario 06. Ter hoogte van de bewoning 

werden bij dit scenario geen problematische grondwaterpeilverhogingen berekend in 

vergelijking met de huidige toestand.  

 

2. Van de aanleg van meanders op de Middelbeek worden stroomafwaarts geen effecten 

verwacht. Het stroomopwaarts effect is afhankelijk van de dimensies van de riviersectie 

ter hoogte van de meanders. De meanders op zich zullen waarschijnlijk niet volstaan om 

over het hele traject de beoogde vernatting te realiseren.  

 

3. Het wegwerken van de waterval ter hoogte van de spoorweg heeft geen effect ten 

westen van de Wolbergenvliet en reikt in het zuiden net over de Kleine Beek. Er wordt 

geen significante invloed verwacht ten zuiden van de Kleine Beek. 

 

Opmerking: om alle onzekerheden weg te nemen moet voor deze maatregelen een 

scenario worden opgemaakt en doorgerekend met hydrologische modellen.  
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: Gemiddelde_Scen00 

 
 

Bijlage 2: Gemiddelde_Scen06 
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Bijlage 3: GHG_Scen00 

 
 

Bijlage 4: GHG_Scen06 
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Bijlage 5: GLG_Scen00 

 
 

Bijlage 6: GLG_Scen06 
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Bijlage 7: Grondwaterverhoging_Scen06 tov 00 

 
 

Bijlage 8:Rietbroek_Gemiddelde_Scen0 
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Bijlage 9:Rietbroek_Gemiddelde_Scen2 

 
 

Bijlage 10:Rietbroek_GHG_Scen0 
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Bijlage 11:Rietbroek_GHG_Scen2 

 
 

Bijlage 12:Rietbroek_GLG_Scen0 
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Bijlage 13:Rietbroek_GLG_Scen2 

 
 

Bijlage 14:Grondwaterverhoging_Scen02 tov 00 

 
 


