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AANLEIDING 

 In Mol-Postel is een ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak om een aantal ontwikkelingen ruimtelijk 

zodanig af te stemmen dat ze elkaar minimaal hinderen. De zandwinning door Sibelco wenst een 

ontginning in een speciale beschermingszone gebied waar actueel Europees beschermde 

habitattypes en soorten voorkomen en waar instandhoudingsdoelen moeten gerealiseerd worden. 

Tevens zijn er plannen om een bypass in het kanaal Bocholt-Herentals aan te leggen met een 

nieuw sluizencomplex (NV De Scheepvaart). Momenteel worden door de onderzoeksinstelling VITO 

een aantal scenario’s onderzocht naar hun impact op natuurwaarden. 

VRAAGSTELLING 

 Uit het hydrodynamisch model van VITO wordt scenario 3bA en Diel (+RUS) naar voor geschoven. 

Hierdoor wijzigt de hydrologie in een ruime regio. In hoeverre veroorzaakt dit een wijziging in de 

standplaatskenmerken van de aanwezige habitattypen?  

 In hoeverre vormt de gewijzigde hydrologie een hypotheek of een kans voor de realisatie van de 

instandhoudingsdoelen? 

TOELICHTING 

1. In hoeverre veroorzaken bovenvermelde plannen een wijziging in de standplaatskenmerken 

van de aanwezige habitattypen en -soorten?  

Om bovenstaande vraag te beantwoorden schetsen we eerst beknopt het hydrologische kader. Hierna 

geven we een overzicht van de habitattypen en –soorten die actueel in het gebied aanwezig zijn en/of 

waarvoor in de Speciale Beschermingszone (SBZ) (Figuur 3) instandhoudingsdoelen opgesteld werden.  

Vervolgens worden voor deze habitattypen en –soorten de hydrologische standplaatskenmerken 

besproken. 

1.1. Situering 

Het gebied is een dekzandgebied, gelegen op het grondgebied van de gemeente Mol, ten oosten van de 

verbinding Balen-Postel (Figuur 1). Het wordt in west-oostelijke richting doorsneden door het kanaal 

Bocholt-Herentals.  



 

 

 

 

INBO.A.2014.3 - 3/15 

 

 

FIGUUR 1 SITUERING GEBIED 

Het gebied hoort tot de noordwestelijke uitloper van het Kempisch Plateau en vertoont een zacht naar het 

westen hellende topografie (Figuur 2). 
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FIGUUR 2 TOPOGRAFIE 

1.2. Habitat- en Vogelrichtlijn 

Het gebied is aangeduid als speciale beschermingszone (SBZ) voor de Habitatrichtlijn (Valleigebied van de 

Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden: BE2100026, onderdeel van het deelgebied nr. 6) en 

voor de Vogelrichtlijn (De Ronde Put: BE2101639) (Figuur 3). 
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Figuur 3 Speciale beschermingszones voor de Habitat- en de Vogelrichtlijn 

1.3. Hydrologisch systeem 

Het gebied ligt aan de rand van het Kempisch Plateau. Het gebied bevindt zich op de overgang tussen de 

stroomgebieden van Schelde en Maas. Het oostelijk deel is gelegen in het stroomgebied van de Maas; het 

grootste gedeelte behoort tot het stroomgebied van de Schelde.  

Het complex is gelegen in een zone met een uitgesproken reliëf. Dit heeft een invloed op de waterpeilen die 

per plas verschillen. 

Volgens de Vlaamse typologie staat het gebied in contact met het freatisch grondwaterlichaam 

CKS_0200_GWL1 van het Centraal Kempisch Systeem (VMM, 2008). De bovenste aquifer van dit 

grondwaterlichaam is hier het sterk doorlatende Zand van Mol (HCOV 0232); Pleistoceen-Plioceen). Aan de 

onderzijde hiervan bevindt zich het minder doorlatende vroeg-Pliocene Zand van Kasterlee (HCOV 0234). 

De grondwaterstroming verloopt in deze aquifer in de regio vooral van oost naar west. In het studiegebied 

stroomt het grondwater ten noorden van het kanaal hoofdzakelijk van noordoost naar zuidwest (Figuur 4).  

 

Het valleigebied kan globaal getypeerd worden als een B-vallei: “De vallei is helemaal in de bovenloop van 

het bekken gesitueerd en de waterloop ontvangt enkel water van de hellingen. De vallei is typisch smal en 

de waterloop typisch ondiep. Kwel is er niet uit te sluiten. Het is een relatief eenvoudig hydrologisch 

systeem.” (De Bie et al., 2011). 
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FIGUUR 4 GRONDWATERSTROMEN IN HET GEBIED. DE RICHTING EN GROOTTE VAN DE PIJLTJES GEVEN 

RICHTING EN DEBIET VAN DE GRONDWATERSTROMING AAN (BRON: VITO) 

Van lokaal hydrologisch belang is de aanleg van het kanaal in 1830 waarna in het gebied ook 

irrigatiewerken werden uitgevoerd. De vondst en daaropvolgende ontginning van ligniet (spriet) in de 

bovenste lagen van de Zanden van Mol gaf het ontstaan aan een serie plassen en vijvers.  

 

In het gebied zijn actueel duidelijk aanwijzingen voor het optreden van kwel:   

Hermans & Van der Auwera volgden er in 1983-1984 in een achttal ondiepe (± 1,5m) peilbuizen op 

tweewekelijkse basis het grondwaterpeilverloop op. De amplitude van de peilen was gering: het varieerde 

van 0.34m tot 0.52m. Gezien de hoge doorlatendheid van deze bodems (zand) zijn in zones die enkel 

regenwater ontvangen veel hogere schommelingen (> 1m) te verwachten. Ondergrondse aanvoer van water 

(doorsijpelend oppervlaktewater of aanvoer van grondwater) is nodig om het vochttekort in het groeiseizoen 

te kunnen compenseren. Een aantal vijvers staan vrijwel permanent met elkaar in verbinding en ontvangen 

rechtstreeks kalk- en voedselrijk kanaalwater. Andere vijvers ontvangen geen kanaalwater en zijn bijgevolg 

meer geïsoleerd (Hermans & Van der Auwera, 1984; Denys et al., 1987). Ook in deze omgeving zijn de 

schommelingen in zowel oppervlaktewater- als grondwaterpeil gering. 

Daarnaast zijn er visuele aanwijzingen op kwel (o.a. afzettingen van ijzeroxiden). 

 

Er kan geconcludeerd worden dat het gebied deel uit maakt van een regionaal grondwatersysteem dat 

lokaal door toevoer van kanaalwater wordt beïnvloed. De superpositie van de allerlei soorten gegraven 

plassen en vijvers en de lokale topografie zorgt voor een schakering van milieuomstandigheden. 

 

1.4. Habitattypen en soorten 

In Tabel 1 en Tabel 2 worden resp. de habitattypen en soorten opgelijst die actueel in het gebied 

voorkomen en/of waarvoor in de SBZ instandhoudingsdoelstellingen opgesteld werden. In verband met hun 

actuele verspreiding geldt dat in het kader van deze adviesvraag het gebied niet specifiek geïnventariseerd 

werd. Mede op basis van een terreinbezoek (februari 2014) werd geoordeeld dat de bestaande kennis over 

het gebied voldoende is om deze vraagstelling te kunnen behandelen. 
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TABEL 1 HABITATTYPEN DIE ACTUEEL IN HET STUDIEGEBIED AANWEZIG ZIJN OF WAARVOOR IN DE SBZ INSTANDHOUDINGSDOELEN ZIJN OPGESTELD 

Habitat

-code 

Naam Subtype Aanwezig IHD Grond-

/oppervlaktewaterafhankelijk 

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten   X↑  

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen   X↑  

3130 
Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de 

Littorelletalia uniflora en/of de Isoëtes-Nanojunctea 
 X X↑ X 

3150 
Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of 

Hydrocharition 
 X X↑ X 

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix  X X↑ X 

4030 Droge Europese heide 
 

X X↑ 
 

6230 Nardus graslanden Droge heischrale graslanden  X↑  

6230 Nardus graslanden Vochtige heischrale graslanden  X X 

6430 
Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene 

zones 

Verbond van Moerasspirea en van 

Harig wilgenroosje 
X X X 

7110 Actief hoogveen 
  

X X 

7140 Overgangs- en trilveen Mesotroof subtype X  X 

7140 Overgangs- en trilveen Oligotroof subtype 
 

X↑ X 

7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion  X X↑ X 

9120 
Zuurminnende Atlantische beukenbossen met ondergroei van Ilex of soms Taxus 

(Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagion) 
  X↑  

9190 Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten  X X↑  

91E0 
Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
 X X X 

91E0 
Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
Oligotroof broekbos X 

 
X 

91E0 
Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
Mesotroof broekbos X 

 
X 

Aanwezig : X = volgens de Habitatkaart aanwezig in het studiegebied, bron: Paelinckx et al., 2009, voor 7140 Overgangs- en trilveen, mesotroof subtype, 7150 op basis van veldbezoek 13.2.2014 

IHD : X = voor deze SBZ (op deelgebiedniveau) werden instandhoudingsdoelen opgesteld; ↑: er wordt een uitbreiding van de oppervlakte tot doel gesteld (2e principiële beslissing Vl. regering) 

Grondwater/oppervlaktewaterafhankelijkheid: voor (semi-)terrestrische habitattypen naar Herr et al. (2012); 3130 en 3150 zijn oppervlaktewateren.  
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TABEL 2 HABITATRICHTLIJNSOORTEN DIE ACTUEEL IN HET STUDIEGEBIED AANWEZIG ZIJN OF WAARVOOR IN DE SBZ INSTANDHOUDINGSDOELEN ZIJN OPGESTELD 

Groep Soort(engroep) Aanwezig IHD Grond-

/oppervlaktewaterafhankelijk 

Reptielen Gladde slang X? X 
 

Zoogdieren Vleermuizen (oa. Grootoorvleermuis en Laatvlieger) X X ? 

Vogels 

Blauwborst X X X 

Boomleeuwerik 
 

X 
 

Bruine kiekendief 
 

X X 

IJsvogel 
 

X X 

Nachtzwaluw 
 

X 
 

Roerdomp 
 

X X 

Wespendief 
 

X 
 

Woudaap 
 

X X 

Zwarte specht 
 

X 
 

Zwarte stern 
 

X X 

Amfibieën 

Heikikker X? X X 

Poelkikker 
 

X X 

Rugstreeppad X X X 

Libellen Gevlekte witsnuitlibel X 
 

X 

Aanwezig: actuele aanwezigheid is gebaseerd op Laermans & Kuppens (2011), voor de Gevlekte witsnuitlibel: mondelinge mededeling G. De Knijf 

IHD : X = voor deze SBZ (op deelgebiedniveau) werden instandhoudingsdoelen opgesteld (Tweede principiële beslissing Vlaamse regering) 

Grondwater/oppervlaktewaterafhankelijkheid is gebaseerd op Adriaens & Ameeuw (2008) en Adriaens et al. (2008).  
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1.5. Standplaatskenmerken habitattypen en IHD-soorten 

Een grondwatermodel (VITO) geeft aan dat voor het voorgestelde scenario 3bA en Diel (+RUS) de 

grondwaterhydrologie binnen het studiegebied kan wijzigen. Wijzigingen (stijgingen of dalingen) van het 

jaargemiddelde van de grondwaterstand tot 0,5m en meer werden berekend.  

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de standplaatskenmerken van de habitattypen en IHD-soorten 

die hierboven als grond-en/of oppervlaktewaterafhankelijk getypeerd werden.  

 

Voor deze standplaatskenmerken wordt meestal een bepaald bereik opgegeven. Het is verkeerd uit deze 

data af te leiden dat de aanwezige biodiversiteit hydrologische wijzigingen die tot dit bereik beperkt blijven, 

sowieso zal kunnen tolereren. Bijvoorbeeld de variatie binnen een habitattype vochtige heide (4010) is heel 

groot. Het omvat verschillende varianten gaande van een relatief droge variant met veel korstmossen tot 

een relatief zeer natte variant met veenorchis. Verdroging of vernatting kan leiden tot ongunstige 

omstandigheden voor de actueel aanwezige variant, terwijl er geen zekerheid bestaat dat de biodiversiteit 

kan mee-evolueren naar de variant waarvoor de standplaats dan wel geschikt zal worden. Alleszins plotse 

wijzigingen veroorzaken op korte-termijn wijzigingen in fauna en flora die negatief gewaardeerd worden 

terwijl opwaarderingen eerder op langere termijn optreden en daarbij nog onzeker zijn. 

 

Ook dient opgemerkt worden dat hier alleen het hydrologische aspect behandeld wordt. Een gemiddelde 

daling of stijging van de grondwaterstand kan de waterkwaliteit in de wortelzone wijzigen en kan 

biogeochemische processen initiëren die een weerslag hebben op de beschikbaarheid van nutriënten.  

1.5.1. Habitattypen 

1.5.1.1. Amplitude 

TABEL 3 DE AMPLITUDE VAN HET GRONDWATERPEIL VOOR DE HABITATTYPEN DIE RELEVANT ZIJN VOOR 

HET STUDIEGEBIED 

Habitattype subtype Amplitude (m)1 Toelichting Bron 

3130 Oeverkruidklasse 0,55 - 1,60  Aggenbach et al., 1998 

3150     

4010  0,40 - 1,75  Flawet 1.0 (Huybrechts 

et al., 2009); 

Aggenbach et al. 1998 

6230 Vochtig heischraal 0,30 - 0,80  Goebel, 1996 

6430 alle subtypen, excl. 

boszoom 

0,05 - 0,60  Flawet 1.0, Goebel 

1996 

7140 7140_meso 0,10 - 0,40 Veen Flawet 1.0, Goebel 

1996 

7140 7140_oli 0,10 - 0,40 Veen Aggenbach et al. 1998; 

Goebel 1996 

7140 7140_oli 0,15 - 0,60 Venig zand Flawet 1.0 

7150  0,10 Veen, ook 

humusrijk zand 

Goebel 1996 

7150  0,15 - 0,70 Zand Flawet 1.0 

91E0 91E0_meso 0,05 - 0,45 Veen Flawet 1.0, Goebel 

1996 

91E0 91E0_oli 0,05 - 0,25 Veen Flawet 1.0, Goebel 

1996 

91E0 91E0_oli 0,15 - 0,20 Venig zand Flawet 1.0 

 

Bij de habitattypen waarbij veenvorming plaatsvindt (7140 en 91E0) schommelen de grondwaterstanden 

minimaal. Bij de andere typen zijn de schommelingen meestal wat groter, maar zijn ze ook variabeler, 

waardoor veralgemenen moeilijker wordt.  

                                                           
1 de waarden zijn afgerond op 0,05 m 
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Wordt naar verwachting de amplitude van de grondwaterschommelingen getemperd door de bufferende 

werking van een nabijgelegen grote waterplas (schr. med. VITO), kan dit de veenvorming binnen het gebied 

begunstigen (in combinatie met een gemiddeld hoge grondwaterstand).  

 

 

1.5.1.2. Gemiddelde hoogste grondwaterstand / Gemiddelde 

voorjaarsgrondwaterstand 

TABEL 4 DE GEMIDDELDE HOOGSTE EN VOORJAARSGRONDWATERSTAND VOOR DE HABITATTYPEN DIE 

RELEVANT ZIJN VOOR HET STUDIEGEBIED 

Habitat subtype GHG (m)2 GVG (m)3 Toelichting Bron 

3130 Oeverkruidklasse 0,10 - 0,60 -0,05 - 0,50  GHG: Aggenbach et al. 1998, 

Wamelink et al., 2012; GVG: 

Ministerie van Landbouw 

Natuur en Voedselkwaliteit, 

2007, Wamelink et al. 2012 

3150   ?   

4010  -0,50 (-1,05) - 

0,20 

-0,40 - 0,05 Zand GHG: Aggenbach et al. 1998, 

Flawet 1.0, Goebel 1996; 

GVG: Ministerie van 

Landbouw Natuur en 

Voedselkwaliteit 2007, 

Wamelink et al. 2012 

6230 Vochtig 

heischraal 

-0,10 <-0,40 - -0,10  GHG: Goebel 1996; GVG: 

Ministerie van Landbouw 

Natuur en Voedselkwaliteit 

2007 

6430 alle subtypen, 

excl. boszoom 

-0,40 - 0,40 -0,40 - 0,05  GHG: Flawet 1.0; GVG: 

Ministerie van Landbouw 

Natuur en Voedselkwaliteit 

2007 

7140 7140_meso -0,10 - 0,10 (0,30) -0,10 - 0,15 Veen GHG: Aggenbach et al. 1998, 

Flawet 1.0, Goebel 1996; 

GVG: Ministerie van 

Landbouw Natuur en 

Voedselkwaliteit 2007, 

Wamelink et al. 2012 

7140 7140_oli -0,20 - 0,15 -0,15 - 0,15  GHG: Aggenbach et al. 1998, 

Flawet 1.0, Goebel 1996, 

Wamelink et al. 2012; GVG: 

Ministerie van Landbouw 

Natuur en Voedselkwaliteit 

2007, Wamelink et al. 2012 

7150  -0,40 - 0,50 -0,15 - 0,40  GHG: Flawet 1.0, Goebel 

1996, Wamelink et al. 2012; 

GVG: Ministerie van 

Landbouw Natuur en 

Voedselkwaliteit 2007, 

Wamelink et al. 2012 

91E0 91E0_meso -0,20 - 0,25 -0,40 - 0,20  GHG: Goebel 1996, Niche; 

GVG: Ministerie van 

Landbouw Natuur en 

Voedselkwaliteit 2007 

91E0 91E0_oli -0,25 - 0,20 <-0,40 - 0,20 Veen GHG: Flawet 1.0, Goebel 

1996; GVG: Ministerie van 

Landbouw Natuur en 

Voedselkwaliteit 2007 

91E0 91E0_oli -0,35 - 0,0  Venig 

zand 

Flawet 1.0 

 

Ook voor de GHG en GVG geldt dat vooral de veenvormende habitattypen een kleinere ecologische 

bandbreedte hebben. Voor heischraal grasland (6230)is dit mogelijk ook het geval. 

                                                           
2 GHG: gemiddelde hoogste grondwaterstand. Negatieve waarden zijn standen onder het bodemoppervlak. 

Ze zijn afgerond tot op 0,05 m 
3 GVG: gemiddelde voorjaarswaterstand. Negatieve waarden zijn standen onder het bodemoppervlak. Ze 

zijn afgerond tot op 0,05 m 
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Wordt naar verwachting de amplitude van de grondwaterschommelingen getemperd (zie hoger) dan zullen 

bij een gemiddelde daling van de grondwaterstand, de wijzigingen t.a.v. de hoogste grondwaterstand 

relatief groter zijn en bij een gemiddelde stijging ervan kleiner. Het is daarom zonder bijkomende informatie 

moeilijk de reikwijdte van het voorgestelde scenario op het vlak van dit kenmerk in te schatten. 

 

1.5.1.3. Gemiddelde laagste grondwaterstand 

TABEL 5 DE GEMIDDELDE LAAGSTE GRONDWATERSTAND VOOR DE HABITATTYPEN DIE RELEVANT ZIJN 

VOOR HET STUDIEGEBIED 

Habitat subtype GLG (m)4 Toelichting Bron 

3130 Oeverkruidklasse -1,30 - 0,40  Aggenbach et al. 1998, Wamelink et al. 

2012 

3150     

4010  -1,20  - -0,30 (-0,10)  Aggenbach et al. 1998, Batelaan et al., 

2012, Flawet 1.0, Goebel 1996, 

Ministerie van Landbouw Natuur en 

Voedselkwaliteit 2007, Wamelink et al. 

2012 

6230 Vochtig 

heischraal 

-0,85  Goebel 1996 

6430 alle subtypen, 

excl. boszoom 

-0,90 - -0,40  Flawet 1.0, Goebel 1996 

7140 7140_meso -0,30 (-0,60) - 0  Aggenbach et al. 1998, Flawet 1.0, 

Goebel 1996, Ministerie van Landbouw 

Natuur en Voedselkwaliteit 2007, 

Wamelink et al. 2012 

7140 7140_oli -0,30 (-0,75) - 0  Aggenbach et al. 1998, Flawet 1.0, 

Goebel 1996, Ministerie van Landbouw 

Natuur en Voedselkwaliteit 2007, 

Wamelink et al. 2012 

7150  -0,95 - 0,35  Flawet 1.0, Goebel 1996, Wamelink et al. 

2012 

91E0 91E0_meso -0,30 - 0,15  Goebel 1996, Niche (Callebaut et al., 

2007), Ministerie van Landbouw Natuur 

en Voedselkwaliteit 2007 

91E0 91E0_oli -0,40 - -0,05 Veen Flawet 1.0, Goebel 1996, Ministerie van 

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit 

2007 

91E0 91E0_oli -0,50 - -0,20 Venig zand Flawet 1.0 

 

Ook voor de GLG geldt dat vooral de veenvormende habitattypen een kleinere ecologische bandbreedte 

hebben. 

Wordt naar verwachting de amplitude van de grondwaterschommelingen getemperd (zie hoger) dan zullen 

bij een gemiddelde daling van de grondwaterstand, de wijzigingen t.a.v. de laagste grondwaterstand relatief 

kleiner zijn en bij een gemiddelde stijging ervan groter. Het is daarom zonder bijkomende informatie 

moeilijk de reikwijdte van het voorgestelde scenario op het vlak van dit kenmerk in te schatten. 

 

1.5.2. IHD-soorten 

Voor de beschrijving van de hydrologische standplaatsfactoren van de IHD-soorten kan verwezen worden 

naar Adriaens et al., 2008 en Adriaens & Ameeuw, 2008. Hieronder worden voor de grond- en/of 

oppervlaktewatergebonden soorten vermeld in Tabel 2 deze milieuvariabelen opgesomd, uitgezonderd 

Bruine kiekendief, Roerdomp, Woudaap en Zwarte stern. Voor de eerste drie vogelsoorten vraagt een 

geschikt habitat een open moerasoppervlakte (vooral met riet) van minimaal 5 ha, wat in dit studiegebied 

niet of moeilijk haalbaar / wenselijk is. Ook voor de Zwarte stern is hier geen geschikt habitat (grote 

oppervlakte open water en water met drijvende vegetaties in een open landschap) 

 

 

1.5.2.1. Blauwborst (Luscinia svecica) 

                                                           
4 GLG: gemiddelde laagste grondwaterstand. Negatieve waarden zijn standen onder het bodemoppervlak. 

Ze zijn afgerond tot op 0,05 m 
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Deze soort is vooral gebonden aan rietvegetaties. Voor deze soort zijn open plekken met slik belangrijk. 

Hiervoor zijn vooral in de lente en zomer waterstanden dicht bij het bodemoppervlak aangewezen. 

1.5.2.2. IJsvogel (Alcedo atthis) 

Deze soort prefereert helder (visrijk) open, het liefst stromend, water (vijvers, meren, beken, rivieren) met 

een combinatie van geschikte nestgelegenheid (steile, natuurlijke oevers of wortelgestellen van omgevallen 

bomen) langs geschikte foerageergebieden (visrijke waterhabitats). De soort kan aanzien worden als een 

kwaliteitsindicator ten aanzien van de waterkwaliteit en de structuur van de waterhabitats. 

1.5.2.3. Heikikker (Rana arvalis) 

De heikikker leeft uitsluitend in voedselarme biotopen zoals vochtige heiden en laagveengebieden. Voor de 

voortplanting zijn ondiepe (10-25 cm), lichtrijke, maar windbeschutte, plaatsen in oligo- tot mesotrofe 

plassen noodzakelijk. Vaak zijn dat inhammen in de oeverzone, gekenmerkt door de aanwezigheid van 

veenmosslenken of een stelsel van pijpestrobulten en slenken. Ook tijdelijk ondergelopen greppels en 

depressies op of naast zandwegen worden gebruikt als paaiplaatsen. 

Ook voor de landactiviteit heeft de soort vochtige terreinen (heide, grasland of bos) nodig.  

1.5.2.4. Poelkikker (Rana lessonae) 

In Vlaanderen is deze soort, zoals de heikikker, gebonden aan voedselarme biotopen zoals vochtige heiden 

en laagveengebieden. De soort gebruikt als voortplantingsplaatsen vennen, grachten, kleine vijvers, poelen 

en depressies die matig voedselrijk (mesotroof) of licht voedselarm (oligotroof) water bevatten. De 

waterpartijen zijn zonbeschenen en bevatten water tot minstens eind augustus (bij voorkeur niet 

droogvallend). Het is een soort die ook buiten de voortplantingsperiode in en nabij het water leeft. 

1.5.2.5. Rugstreeppad (Bufo calamita) 

De rugstreeppad is een warmteminnende soort met een gravende leefwijze.  

In heidegebieden gaat de voorkeur vooral naar erg ondiepe, zonbeschenen oeverzones en uitlopers van 

grotere vennen. Dit geldt ook voor de bekende voortplantingsplaats in de Diel (Laermans & Kuppens, 

2011). De plassen zijn vaak tijdelijk van aard, die tijdens regenarme lentes en zomers snel uitdrogen. 

De landactieve dieren verkiezen vooral gestabiliseerde, zonbeschenen duinen met een schrale begroeiing 

van korstmossen, grassen en struikheide. 

1.5.2.6. Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) 

De biotoop in de Kempen bestaat uit matig voedselrijke (mesotrofe tot licht eutrofe) plassen, 

laagveenmoerassen en bij voorkeur gebufferde en rijk begroeide heidevennen. Ze is op al deze plaatsen 

bijna steeds te vinden bij gevarieerde verlandingsvegetaties. Het water is vrij helder, ondiep en gezien de 

onmiddellijke nabijheid van bos ook vrij beschut gelegen. 

 

2. In hoeverre vormt de gewijzigde hydrologie een hypotheek of een kans voor de realisatie van 

de instandhoudingsdoelen? 

 

Voor het studiegebied zijn er 10 watergebonden habitat(sub)typen en 6 soorten die in het kader van de 

instandhoudingsdoelen relevant zijn en die gevoelig zijn voor een hydrologische wijziging. Voor een gebied 

van dergelijke omvang is dat relatief (zeer) hoog. Een aantal habitattypen (bijv. 7140 - 

verlandingsvegetaties) en soorten (bijv. amfibieën, gevlekte witsnuitlibel) zijn zeer kritisch: zelfs een 

wijziging kleiner dan 0.2 m kan een impact hebben op hun ontwikkeling. Dit geldt zowel voor lokaties die 

naar verwachting zullen vernatten als verdrogen.  

In hoeverre een wijziging van de hydrologie voor deze groep een hypotheek dan wel kansen biedt, is zonder 

een gedetailleerde (modelmatige) studie moeilijk in te schatten. Voor deze studie dienen de wijzigingen van 

de hydrologie (uitgedrukt in resulterende amplitude, GHG, GVG en GLG) nauwkeurig in kaart gebracht te 

worden.  

Een wijziging van de waterstanden in de wortelzone kan ook biogeochemische processen activeren die 

daar de beschikbaarheid van voedingsstoffen kan wijzigen (meestal verhogen). Gegeven de verschillende 

samenstelling van het kanaalwater en het grondwater kan een wijziging in het ruimtelijk patroon van de 

grondwaterstromingen toch biogeochemische effecten met zich meebrengen, zonder dat hier een 

peilwijziging bij hoeft op te treden5. In het voorgestelde scenario is dit mogelijk van toepassing daar het het 

(cumulatief) effect beschouwt van de aanleg van een bypass van het kanaal en van een zandwinningsput. 

                                                           
5 Dit geldt ook bijv. bij het opstuwen van drainagegrachten of bij de aanvoer van oppervlaktewater ter 

compensatie van verdroging  
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Het incalculeren / inschatten van deze wijzigingen, vergt nader onderzoek, waarbij de invloed van beide 

ingrepen ook afzonderlijk moeten kunnen beschouwd worden. Het evalueren van de impact van deze 

geochemische processen is sowieso maar mogelijk/zinvol wanneer de wijzigingen in hydrologie meer in 

detail gekend zijn.  

Een aantal oppervlaktewateren staan in contact met het kanaal en ontvangen hierdoor gebufferd, maar 

ook geëutrofieerd water. Het totaal-fosfaatgehalte bedroeg op het dichtsbijzijnde VMM-meetpunt in 2009-

2010 gemiddeld 0.27 mg P/l (19 metingen, bron: VMM, meetpunt 848250), terwijl bijv. voor een goede 

ontwikkeling van de tot doel gestelde habitattypen van oppervlaktewateren deze concentratie lager dan 

0.04 mg P/l hoort te blijven. De eutrofiëringsgraad van het oppervlaktewater van de nabijgelegen 

zandwinningsputten kan duidelijk lager zijn, hoewel ze vermoedelijk ook nog te hoog is voor een aantal 

habitattypen en soorten. Zo bleven de totaal-fosfaatgehalten op een VMM-meetpunt in de kanaalplas de 

Maat in meer dan de helft van de metingen onder de detectielimiet van 0.1 mg P/L en was de maximale 

meetwaarde er 0.13 mg P/l (bron: VMM, meetpunt 314000)  

Door het gebied hydrologisch te isoleren van het kanaal en de toevoer te vervangen door op een 

gecontroleerde wijze, kwalitatief goed (gebiedseigen) grondwater in te laten, kunnen de 

ontwikkelingskansen van de hierboven vermelde habitat(sub)typen en soorten vergroten. 

 

 

CONCLUSIE 

1. In hoeverre veroorzaken bovenvermelde plannen een wijziging in de standplaatskenmerken van de 

aanwezige habitattypen en -soorten? 

Het studiegebied is een waterrijk gebied dat voor zijn watervoorziening in contact staat met zijn omgeving. 

Zo ontvangt het zowel kanaalwater via een grachtenstelsel als grondwater dat buiten het gebied, vooral ten 

(noord)oosten ervan, infiltreerde. De hoge biodiversiteit van het gebied is ondermeer te danken aan de 

verschillende mate waarin de oppervlaktewateren kanaal- en/of grondwater ontvangen, de variatie in 

waterdiepte, in ontwikkelingsgraad van de oevervegetaties en in vegetatiestructuren.  

Voor tien watergebonden habitat(sub)typen en zes soorten is het gebied relevant te noemen omdat ze er 

actueel reeds voorkomen of omdat voor de Speciale beschermingszone waarvan het deel uitmaakt, voor 

deze groep instandhoudingsdoelen werden opgesteld (Tabel 6). Dit is voor een gebied van dergelijke 

omvang relatief (zeer) hoog te noemen. 

 

TABEL 6 WATERAFHANKELIJKE HABITATTYPEN EN SOORTEN DIE VAN RELEVANT ZIJN VOOR HET 

STUDIEGEBIED 

Habitattype/Soort Habitat-code Naam Subtype 

Habitattype 

3130 
Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend 

tot de Littorelletalia uniflora en/of de Isoëtes-Nanojunctea 
 

3150 
Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion 

of Hydrocharition 
 

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix  

6230 Nardus graslanden 
Vochtige heischrale 

graslanden 

6430 
Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de 

montane en alpiene zones 

Verbond van Moerasspirea 

en van Harig wilgenroosje 

7140 Overgangs- en trilveen Mesotroof subtype 

7140 Overgangs- en trilveen Oligotroof subtype 

7150 
Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het 

Rhynchosporion 
 

91E0 Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior Oligotroof broekbos 

91E0 Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior Mesotroof broekbos 

Soort  

Blauwborst  

IJsvogel  

Heikikker  
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Habitattype/Soort Habitat-code Naam Subtype 

Poelkikker  

Rugstreeppad  

Gevlekte witsnuitlibel  

 

De hydrologische wijzigingen zoals door het hydrodynamisch model van VITO voor scenario 3bA en Diel 

(+RUS) werden berekend, zijn van een grootorde dat ze een weerslag kunnen hebben op het actueel (en 

potentieel) voorkomen van hogervermelde typen en soorten. In tabellen 3 – 5 wordt voor de habitattypen 

een overzicht gegeven van enkele karakteristieke hydrologische kenmerken. Voor de zes opgelijste soorten 

wordt hun gevoeligheid veeleer beschreven dan kwantitatief uitgedrukt.  

 

2. In hoeverre vormt de gewijzigde hydrologie een hypotheek of een kans voor de realisatie van de 

instandhoudingsdoelen? 

In het studiegebied komen een aantal habitattypen (bijv. 7140-verlandingsvegetaties) en soorten (bijv. 

amfibieën, gevlekte witsnuitlibel) voor die zeer gevoelig zijn voor wijzigingen van het waterniveau: zelfs een 

wijziging kleiner dan 0.2 m kan een impact op hun ontwikkeling hebben. 

Voor het goed inschatten van de mogelijke effecten op het (potentieel) voorkomen van de opgelijste 

habitattypen en soorten is bijkomende informatie nodig waarbij voor de beide ingrepen afzonderlijk alsook 

gecombineerd volgende informatie ruimtelijk nauwkeurig in kaart gebracht wordt: 

 de actuele en de te verwachten toestand van de hydrologische variabelen (amplitude 
peilniveau en de gemiddelde grondwaterstanden)  

 enkele aanvullende bodemkenmerken (bijv. het aandeel organische stof in de bodem op die 
plaatsen waar verdroging/vernatting zal optreden) 

 de actuele en de te verwachten chemische samenstelling van grond-en oppervlaktewater. 

Het geplande scenario kan mogelijk ook een positief effect hebben op de natuurkwaliteit indien voor de 

buffering van het gebied het actueel voedselrijkere kanaalwater kan vervangen worden door een 

gecontroleerde toevoer van (eventueel voorgezuiverd) grondwater van goede kwaliteit. 
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