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AANLEIDING 

 
In het kader van het project “groenpool Vinderhoutse Bossen” (zie figuur 1) wensen het 
Agentschap voor Natuur en Bos (verder ANB) en de Vlaamse Milieumaatschappij afdeling 
Water (verder VMM) te onderzoeken hoe de hydrologische situatie in dit gebied verbeterd 
kan worden i.f.v. optimale ecologische doelstellingen. Deze actie kadert in de realisatie 
van de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken speciale beschermingszone 
(verder SBZ).  
 

 
Figuur 1 - situering van de Lieve en Meirebeek t.h.v. de Vinderhoutse bossen en aanduiding van de 

percelen in beheer van ANB. 

 
Het ANB vermoedt dat er een verdroging van het SBZ-gebied wordt veroorzaakt door te 
lage zomerpeilen in de Meirebeek en De Lieve. Het ANB stelt dat de lage peilen het 
gevolg zijn van droogtrekking in functie van de drinkwaterwinning via het 
oppervlaktewatersysteem.  
 
VMM en ANB willen samen zoeken naar oplossingen. VMM is bereid om een 
oppervlaktewatermodel te maken. Om de effecten van een gewijzigd 
oppervlaktewaterregime op het grondwater te onderbouwen engageerde ANB zich om 
een aantal peilbuizen te plaatsen (bij voorkeur 1 of 2 raaien loodrecht op de Meire en 
Lieve).  
 
 
VRAAGSTELLING 

 
Wat is een mogelijks goede locatie voor de plaatsing van enkele raaien van 
grondwaterpeilbuizen in de groenpool Vinderhoutse bossen. Het is wenselijk om zoveel 
mogelijk peilbuizen op percelen in eigendom van ANB te plaatsen.  
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TOELICHTING 

 

1. Eerste interpretatie van beschikbare gegevens 
 
Het SBZ-gebied van de Vinderhoutse Bossen bevat een aantal grondwaterafhankelijke 
habitats. In het kader van de ecologische inventarisaties, uitgevoerd in opdracht van de 
VMM, in de aanloop naar de opmaak van bekkenbeheerplannen, werd een tiental jaar 
geleden (Haskoning, 2003) een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd waarbij een 
oppervlakte- en grondwatermeetnet werd uitgezet in het gebied. Dat netwerk bestond 
destijds uit 14 oppervlaktewatermeetpunten en 21 grondwatermeetpunten (figuur 2).  
 
Om een onderbouwd voorstel tot hydrologisch meetnet te leveren wordt eerst aandacht 
besteed aan de voor het projectgebied beschikbare informatie. Vertrekkende daarvan 
worden telkens een aantal veronderstellingen gemaakt over het hydrologisch 
functioneren van het gebied. Het is in het toegemeten tijdsbestek niet mogelijk gebleken 
om op het terrein na te gaan in hoeverre de in 2002 door Haskoning geplaatste 
meetpunten nog operationeel zijn of te maken zijn. Uiteraard is het beter om bestaande 
meetlocaties te hergebruiken, zeker als er al meetgegevens beschikbaar zijn. Het is op 
dit ogenblik evenmin duidelijk of er nog bijkomende gegevens voor die meetpunten 
beschikbaar zijn, behalve die gegevens die in de voornoemde studie gerapporteerd 
werden. Een overzicht van het meetpuntennetwerk uit 2002-2003 is te vinden in figuur 
2. 
 

 
Figuur 2 – overzicht van het hydrologische meetnet uit 2002-3 geïnstalleerd door Haskoning 

 

1.1 Zonering van het gebied 
 
Destijds maakte de Oude Kale deel uit van het stroomgebied van de Poekebeek, die op 
via de Moervaardepressie in de Durme terecht kwam. Door de aanleg van kanalen werd 
dat riviersysteem grondig verknipt. In bijkomende informatie over het project Groenpool 
Vinderhoutse bossen, aangeleverd door het ANB-Oost-Vlaanderen is een exacte 
afbakening van het projectgebied weergegeven (figuur 3). De groene perimeter is het 
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volledige projectgebied, de blauwzwarte perimeter is de zone waarin vernatting gewenst 
is. Dat impliceert dat er in het projectgebied een zone is waarin vernatting niet gewenst 
is. De Bosstraat vormt de grens tussen deze beide deelgebieden. 

 
Figuur 3 - zonering van het projectgebied en aanduiding van de belangrijkste waterlopen en 

situering Bourgoyen Ossemeersen 

 
 
Bijkomend werd gesteld dat het gevraagde netwerk van meetlocaties bij voorkeur op de 
terreinen van het ANB zouden geplaatst worden. Die terreinen zijn op dezelfde figuur 3 
weergegeven.  
 
 
1.2 Tertiaire geologie 
 
Om te kunnen nagaan wat de mogelijke grondwaterbewegingen in het gebied zijn, wordt 
vertrokken van de tertiair geologische kaart (figuur 4). Op het eerste gezicht ziet die er 
complex uit. Er is een duidelijke zonering verstrekkende vanuit het noordoosten naar het 
zuidwesten, met een opeenvolging van 4 onderscheiden geologische afzettingen die allen 
behoren tot de Groep van Ieper (oude benaming Ieperiaan). Dat zijn hoofdzakelijk kleiige 
substraten, maar als in detail gekeken wordt zit er nogal wat variatie op. Van ‘jong’ (in 
het noordoosten) naar ‘oud’ (in het zuidwesten) zijn dat volgende sedimenten: 
 
• Lid van Vlierzele – kleiig zand 
• Lid van Pitten – zandige klei 
• Lid van Merelbeken – klei 
• Lid van Egem – zand en klei afgewisseld 
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Figuur 4 – tertiaire geologie van het projectgebied 

 
 

1.3 Quartair - de bodem 
 
De tertiair geologische laag is uiteraard nog afgedekt met een quartair pakket. De 
bovenste laag daarvan is beschreven in de bodemkaart. De bodem bestaat in het 
projectgebied hoofdzakelijk uit natte tot vochtige zand-leem (donker resp. bleek oranje) 
en een paar vlekken vochtige zand (blauw). Klei of veen speelt geen rol in dit gebied.  
In de praktijk heeft zand-leem nog een vrij goede hydraulische geleidbaarheid. Dat 
betekent dat drainage via oppervlaktewater zicht nog vrij vlot kan laten voelen in 
aanpalende percelen.  
 
Het gaat niet echt over een goed watervoerende afzetting, aangezien er in alle 
onderscheiden lagen in min of meerdere mate klei in het sediment gemengd zit. 
Afgaande op deze geologische setting is de verwachting dat kwel hier geen echt 
belangrijke rol zal spelen. Aangezien het niet om  homogene kleipakketten gaat, maar 
wel duidelijk gelaagde afzettingen waarin klei, zand, kleiig zand en zandige klei elkaar op 
korte afstand opvolgen, zullen horizontale grondwaterbewegingen wel degelijk een rol 
spelen maar niet dominant.  
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Figuur 5 – bodemkaart voor het projectgebied (oranje = zand-leem; blauw =  zand) 

 
 
1.4 Detailtopografie 
 
Uit de voorgaande informatie kan alvast verondersteld worden dat oppervlakkige 
drainage een belangrijke rol kan/zal spelen in de grondwaterpeilvorming van het gebied.  
Uit de Vlaamse hydrologische atlas zijn enkel de officiële waterlopen te halen. Die zijn 
weergegeven o.a. in figuur 3. In het gebied zijn echter veel meer grachten en sloten 
aanwezig. In figuur 6 is een beeld van de detailtopografie gegeven. Hier is gebruik 
gemaakt van een digitaal hoogtemodel met een resolutie van 5*5 meter. Er zijn meer 
gedetailleerde versies beschikbaar (0.25*0.25m), maar die werden hier niet gebruikt 
aangezien er in dit stadium van onderzoek slechts een verkenning van de beschikbare 
gegevens wordt beoogd, en nog geen finale analyse. 
 
Toch blijkt dat als de topografische gegevens op een juiste manier gecategoriseerd 
worden, er bijzonder veel detail over het gebied aan het licht komt. In deze eerste 
oefening, zoals weergegeven in figuur 6, komen al een hele reeks grachten en greppels 
aan het licht die zorgen voor de afwatering van de ‘kom’ van de Vinderhoutse bossen. 
Het is de verwachting dat een goede kennis van deze detailbegreppeling, met de juiste 
ligging van alle grachten greppels incluis hun onderlinge connecties en stroomrichtingen, 
in een later stadium van het project onontbeerlijk zal blijken te zijn. Uit deze figuur wordt 
bovendien duidelijk dat de zone waarin vernatting niet gewenst is, door middel van twee 
smalle ‘valleitjes’ verbonden is met de zone waarin vernatting wel gewenst is. 
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Figuur 6 – detailtopografie van het projectgebied (in m T.A.W.), rechts onderaan is een 

deel van de depressie van de Bourgoyen-Ossemeersen te zien 

 

 
1.5 Gegevens uit een referentiegebied 
 
De metingen die destijds werden uitgevoerd door Haskoning konden tot op vandaag niet 
digitaal verkregen worden. Er is enkel een hardcopy-grafiek beschikbaar. Die gegevens 
werden verzameld gedurende 1 jaar (van maart 2002 tot februari 2003. Dat was, naar 
grondwaternormen, een nat jaar (cfr. figuur 7). 
 
De enige echt bruikbare referentiegegevens in verband met grondwaterregime & -
kwaliteit zijn de tijdreeksen van grondwaterpeilmetingen en chemische analyseresultaten 
van grondwater die destijds gebeurden in het stadsnatuurreservaat Bourgoyen-
Ossemeersen. Dit gebied ligt, in vogelvlucht, op een kilometer afstand in zuidoostelijke 
richting. Qua geohydrologische/tertiair-geologische en bodemkundige setting is dat 
gebied in grote mate vergelijkbaar met het hier voorliggende projectgebied. Weliswaar 
zijn er een aantal andere bodemtypes en geomorfologische structuren te vinden daar 
omwille van de ligging in de vallei van de Leie. In dat gebied zijn in de lange tijdreeksen 
van grondwaterpeilmetingen (figuur 7) grondwatertafelschommelingen te zien die 
variëren tussen 0.6 en 1.5 meter al dan niet met regelmatige overstromingen. Ook in dat 
gebied is vastgesteld dat er nauwelijks sprake is van kwel. 
 
Verder is geweten van metingen uit datzelfde gebied dat het hier gaat om uitgesproken 
lithotroof water (zie figuur 8), t.t.z. mineraalrijk grondwater, rijk aan Ca, Mg, HCO3 maar 
(helaas) in vele gevallen ook rijk aan orthofosfaat. De studie van Haskoning (2003) geeft 
de volledige chemische analyseresultaten niet weer. Het is op vandaag niet mogelijk om 
alle chemische analyseresultaten te achterhalen. Uit wat gerapporteerd is, lijkt de 
overeenkomst met het gekozen referentiegebied tot op grote hoogte op te gaan. 
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Figuur 7 – voorbeelden van tijdreeksen van grondwaterpeilmetingen voor het nabijgelegen 

natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen 

 
 

Figuur 8 – Ec/Ir diagram (van Wirdum, 1991) voor de chemische samenstelling van grondwater in 

de Bourgoyen-Ossemeersen (Li= lithotroof water; At= atmotroof water; Th= thalassotroof water) 

 
 

2. Voorstel van hydrologisch meetnet  
 
Het is niet duidelijk of het destijds geïnstalleerde netwerk van meetpunten nog 
operationeel is of kan gemaakt worden. De kans bestaat dat er van nul moet begonnen 
worden. Nochtans is het aan te bevelen om na te gaan in hoeverre de destijds geplaatste 
meetlocaties nog bestaan. Als dat het geval is, worden ze best hersteld (doppen op 
plaatsen, spoelen, en voor alle veiligheid topografisch opnieuw inmeten). In de 
Vinderhoutse bossen zelf werden destijds 5 peilbuizen geplaatst waarvan één locatie die 
voorzien was van een peilbuiskoppel. Als die punten opnieuw kunnen bemeten worden, 
vallen er uiteraard drie meetpunten in figuur 9 weg. 
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Figuur 9 - voorstel voor hydrologisch meetnet 

 

 
Figuur 10 - detail meetraai 
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2.1 Het verband tussen oppervlaktewater en grondwater 
 
Vooreerst wordt best duidelijk worden wat het effect is van oppervlaktewaterpeilen in 
een afwateringsgracht op de grondwaterdynamiek in de aanpalende percelen. Dat 
verband wordt best bepaald door middel van een peilbuizenraai die loodrecht staat op de 
lengteas van de waterloop. De afstand tussen de peilbuizen neemt daarbij systematisch 
toe. Een eerste peilbuis staat één meter uit de oever van de waterloop, een tweede op 2 
meter, een derde op 4 meter een vierde op 8 meter en een vijfde op 16 meter en een 
zesde op 32 meter. Uiteraard staat in het begin van de raai een 
oppervlaktewatermeetpunt in de waterloop. 
 
Het overgrote deel van het gebied bestaat uit een zand-lemige bodem. Het plaatsen van 
één zo’n peilbuizenraai, bijvoorbeeld ten zuiden van de Lieve, op de ANB terreinen op de 
rechteroever van de Lieve, kan volstaan om dat verband in beeld te brengen. De 
peilbuizen moeten uiteraard topografisch ingemeten worden; XY-lambertscoördinaten 
(ref. 1972) en hoogte in m T.A.W.1  
 
De meest geschikte locatie daarvoor lijkt zich te bevinden in het zuiden van het gebied 
op terreinen van het ANB. Een deel van die terreinen werden in het verleden opgehoogd, 
er wordt dus voor gekozen om de raai ten westen van dit stort te situeren. Blijkens de 
figuur 6 zijn daar geen greppels aanwezig die loodrecht op de Lieve lopen. Het is 
belangrijk om te proberen om die peilbuizenraai zo te installeren dat ze zo ver als 
mogelijk verwijderd zit van (detail)ontwateringsgreppels. 
 
De raai bestaat dus uit 6 peilbuizen op een afstand van resp. 1, 2, 4, 8, 16 & 32 meter 
van de oever van de Lieve (zie figuur 10) en één oppervlaktewatermeetpunt in de Lieve. 
 

2.2 Het verhang van het oppervlaktewater 
 
Aangezien er gewerkt zal worden met een oppervlaktewatermodel is het van belang dat 
er reële peilmetingen gebeuren op de belangrijkste waterlopen van het gebied. Voor 
zover ons bekend zijn er geen dergelijke meetpunten operationeel in het gebied. Het is 
dus van groot belang om die snel op te starten.  
 
Het is aangewezen dat er zowel aan de uitgaande zijde (noordoosten) als aan de 
inkomende zijde van het gebied (westkant van de zone waar vernatting gewenst is – zie 
figuur 3) oppervlaktewatermeetpunten komen.  
 
Een voorstel van oppervlaktewatermeetlocaties is gegeven in figuur 9. In totaal gaat het 
om één meetlocatie aan de uitgaande zijde en vier aan de inkomende zijde. Verder is er 
nog één oppervlaktewatermeetpunt ter hoogte van de meetraai. Vooral de meetpunten 
aan de inkomende zijde zijn van belang omdat de gegevens uit die meetpunten, later in 
het project, een belangrijke rol gaan spelen bij het bepalen van hoe ver er kan gegaan 
worden met het nemen van anti-verdrogingsmaatregelen. Op de grens van de zone waar 
geen vernatting mag optreden lijkt volgens de topografische kaart (figuur 6) een dijkje 
aanwezig te zijn, de Bosstraat.  
 
Van noord naar zuid komen er best oppervlaktewatermeetpunten komen op de Oude 
Kale, de Meregracht en de Lieve. Tussen die laatste twee waterlopen is er nog een 
belangrijke gracht die een zijvalleitje ontwatert. Die gracht (zonder naam) gaat door het 
dijkje en takt aan op de Meregracht. Ook op die gracht komt er best een meetpunt. Door 
vergelijking van de peilen van de uitstromende en instromende grachten kan (de evolutie 
van) het verhang van de verschillende waterlopen in het gebied bepaald worden. 

                                           
1 Tweede Algemene Waterpassing 



 

 

  
11/12 

 

INBO.A.2012.175 
 

Kennis van het verhang is cruciaal voor het nemen van beslissingen inzake anti-
verdroging. 
 
De manier waarop die oppervlaktewatermeetlocaties op het terrein worden afgewerkt is 
belangrijk. In de mate van het mogelijke wordt er, voor de steigheid, best gewerkt ter 
hoogte van bestaande (betonnen) constructies. Dat gebeurt dan best ter hoogte van 
bruggen of duikers. 
 
2.3 De variatie in grondwaterdynamiek doorheen het gebied 
 
Ten slotte zijn er nog de grondwaterpeilmetingen die nodig zijn voor het inschatten van 
de ontwikkelingskansen van grondwaterafhankelijke vegetatietypen in het gebied. 
Daarvoor is het nodig dat er verspreid over het gebied een aantal grondwatermeetpunten 
(peilbuizen) geplaatst worden.  
 
Daarbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de grondwaterfluctuaties in het 
gebied vrij uniform zullen verlopen. Vermoedelijk kan worden volstaan met een beperkt 
aantal meetpunten. In figuur 9 worden naast de meetraai langs de Lieve, nog 7 
bijkomende grondwatermeetlocaties voorgesteld. 
 
Er kunnen uiteraard nog meer locaties uitgerust worden met meetpunten, maar de 
ervaring leert dat het beter is om te vertrekken met een beperkte set aan meetlocaties 
die consequent en gedurende de nodige periode opgevolgd worden, eerder dan een 
ruime set aan locaties (te) kort op te volgen.  
 
Een meetreeks van 3-4 jaar zou een betrouwbare berekening van de zogenaamde 
karakteristieke grondwaterstanden (GxG’s) moeten toelaten. Het zijn die GxG’s die nodig 
zijn voor het betrouwbaar inschatten van de kans op voorkomen van 
grondwaterafhankelijke vegetatietypen. 
 
Het is aan te bevelen om na een paar jaar meten, de meetgegevens te evalueren en in 
functie van de daaruit voortkomende vragen de metingen al dan niet verder te zetten 
en/of het meetnet verder uit te breiden. 
 
2.4 Aanbevelingen in verband met de plaatsing van meetlocaties en het 

uitvoeren van metingen 
 
Een compacte handleiding in verband met het plaatsen en opmeten van peilbuizen is te 
vinden op de website van het INBO onder de link 
“http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=MON_grondwater” 
 
De metingen gebeuren best ten minste op tweewekelijkse basis en dat gedurende 
(absoluut minimaal) één jaar maar bij voorkeur 3-5 jaar om meteorologische fluctuaties 
uit te kunnen middelen. Het mogelijke effect van het nemen van conclusies uit te korte 
tijdreeksen valt overigens ook af te leiden uit de tijdreeksen van grondwaterpeilmetingen 
voor de Bourgoyen-Ossemeersen (figuur 7). Als bijvoorbeeld enkel in 2002 gemeten 
werd (zoals dat voor de studie van Haskoning (2003) het geval was), dan zou de 
conclusie zijn dat de grondwatertafelschommelingen veel beperkter zijn dan wanneer 
diezelfde conclusie gehaald worden uit een langere reeks. Er is ook de mogelijkheid om 
de meetlocaties uit te rusten met automatische druksondes. Dagelijkse metingen (om 
12u ’s middags – wintertijd) is dan de minimale standaard. 
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CONCLUSIE 

 
• Van de Vinderhoutse bossen en omgeving is eco-hydrologisch zo goed als geen 

beschikbare kennis voorhanden. Referentiegebied is tot op zekere hoogte het 
nabijgelegen natuurreservaat de Bourgoyen-Ossemeersen. 
 

• Het voorgestelde hydrologische meetnet bestaat uit drie onderdelen: 
� Een meetraai (bestaande uit zes grondwatermeetpunten) gekoppeld aan een 

oppervlaktewatermeetpunt in de Lieve. 
� Een oppervlaktewatermeetnet, met 4 meetlocaties aan de westzijde van het 

deelgebied waar vernatting gewenst is en één meetlocatie aan de uitstroom 
van de verschillende waterlopen uit het gebied aan de noordoostzijde.  

� Een (initieel) verspreid netwerk van 7 grondwatermeetpunten verspreid over 
het gebied. 
 

• De meetgegevens worden best na een meetperiode van één tot een paar jaar 
verwerkt en geëvalueerd in functie van het verderzetten en/of uitbreiden van het 
meetnet 
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