
 

 

 

INBO.A.2010.209 - 1/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies betreffende de ecohydrologische toestand van de droge, venige en 

natte heide op het Militair domein ‘Kamp van Beverlo’ in het gebied 

Visbedden 

 

 

Nummer: INBO.A.2010.209 

Datum advisering: 18/3/2014 

Auteur: Piet De Becker 

Contact: Marijke Thoonen (marijke.thoonen@inbo.be) 

Kenmerk aanvraag: e-mail op datum van 23 augustus 2010 

Geadresseerden: Agentschap voor Natuur en Bos 

 

T.a.v. Katia Nagels 

Agentschap voor Natuur en Bos 

Provinciale Dienst Limburg 

Koningin Astridlaan 50 bus 5 

3500 Hasselt 

 

katia.nagels@lne.vlaanderen.be 

Cc: ANB Centrale Diensten 

Carl De Schepper (carl.deschepper@lne.vlaanderen.be) 

 

  

mailto:marijke.thoonen@inbo.be
mailto:katia.nagels@lne.vlaanderen.be


 

 

 

 

INBO.A.2010.209 - 2/11 

 

AANLEIDING 

Het militair domein ‘Kamp van Beverlo’ ligt in de gemeenten Hechtel-Eksel en Leopoldsburg in de 

Limburgse Kempen. Er worden vooral grond- en schietoefeningen georganiseerd: het noordelijke deel wordt 

gebruikt als schietveld, het zuidelijke deel als oefenterrein. Het noordelijk deel is ontoegankelijk omwille 

van de militaire activiteiten. 

Het militair domein wordt gekenmerkt door landduinen, droge en natte heide en vennen. In het noordelijk 

deel ter hoogte van het gebied ‘Visbedden’ bevinden zich jaar rond natte en venige habitats. Mogelijks 

hebben deze Europees te beschermen natuurtypes te leiden onder verdroging. 

INBO en ANB kregen toestemming om in het gebied Visbedden een grondwatermeetnet te plaatsen om de 

ecohydrologische situatie op te volgen. 

 

VRAAGSTELLING 

 Kunnen de tot nu toe verzamelde meetgegevens m.b.t. de grond- en oppervlaktewaterstanden 

geïnterpreteerd worden? 

 Is er verdroging ter hoogte van het gebied ‘Visbedden’? 

 Waaraan ligt deze eventuele verdroging?  

  

TOELICHTING 

1. Meetnet 

Op 14 en 15 juni 2012 werden in het noordelijk deel van het kamp van Beverlo acht piëzometers 

geïnstalleerd met het oog op een ecohydrologische toestandsbeschrijving en monitoring van de aanwezige 

vegetatietypen (Figuur 1). Het was in het bijzonder de bedoeling om na te gaan of de actuele waarden van 

de sturende hydrologische standplaatsfactoren in overeenstemming zijn met de vereisten voor een goede 

staat van instandhouding voor de Europese habitats droge en vochtige heide, venige heide en beek 

begeleidende bossen (resp. habitattypes 4030, 4010, 7140_oli en 91E0_oli/meso). Daarvoor zijn 

tijdreeksen van grondwatertafelschommelingen en de chemische samenstelling van het grondwater nodig. 

Van het gebied in kwestie was tot op vandaag nog helemaal niets bekend. Er werden, voor zover bekend, 

nooit grondwatermetingen uitgevoerd, vegetatie beschreven of bodemstalen verzameld.  
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FIGUUR 1: SITUERING VAN DE GRONDWATERMEETLOCATIES IN HET NOORDEN VAN HET KAMP VAN BEVERLO 

 

2. Metingen 

2.1 Peilmetingen 

De tijdreeksen die verzameld werden in dit gebied zijn van uitstekende kwaliteit (ononderbroken reeksen 

van dagelijkse metingen), maar om een volledig betrouwbaar beeld te krijgen van het hydrologisch 

functioneren van het gebied is het ten zeerste aan te bevelen de metingen in de komende jaren verder te 

zetten. Omwille van (volledig natuurlijke) klimatologische fluctuaties kunnen opeenvolgende jaren flink van 

mekaar verschillen. Dat kan grote gevolgen hebben op grondwaterpeilen en –dynamiek, voornamelijk als 

gevolg van fluctuaties in effectieve neerslag (= totale neerslag verminderd met de reële evapo-transpiratie). 

Daarom wordt algemeen aangeraden om ononderbroken tijdreeksen op te bouwen van 7 tot 10 jaar, opdat 

alle ‘normale’ fluctuaties degelijk in beeld zouden komen. Op vandaag beschikken we over tijdreeksen van 

ruim anderhalf jaar. Het is daarbij dus vrij zeker dat we momenteel een onvolledig beeld hebben. Toch 

worden voor een eerste keer conclusies getrokken onder het nodige voorbehoud. 

De langste peilbuizenraai loopt in de lengterichting van het Visbeddenbeek-dal vanuit het eigenlijke 

dalhoofd in ZOO richting NWW en bestaat uit 5 meetlocaties. In volgorde en van oost naar west zijn dat  

ZWAP307-306-305-303-ZWAP300. Op Figuur 2 is te zien dat het freatische grondwaterpeil een verhang 

heeft van ca. 8.5 meter over een afstand van 2.5 kilometer. 
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FIGUUR 2: TIJDREEKSEN VAN STIJGHOOGTEN VAN HET FREATISCHE GRONDWATER IN DE MEETRAAI IN DE 

LENGTERICHTING VAN HET VISBEDDENBEEK-DAL 

De grondwaterdynamiek is te zien in de tijdreeksen in Figuur 2Figuur 3. Daarin valt op dat de 

grondwatertafelschommelingen op jaarbasis groter zijn naarmate er verder stroomopwaarts in het dal van 

de Visbeddenbeek gegaan wordt. In het eerste/hoogste meetpunt (ZWAP307) bedraagt de amplitude een 

kleine 70 cm, terwijl dat verder stroomafwaarts voor de drie middelste meetlocaties (ZWAP306-305-

ZWAP303) 50 cm bedraagt om dan weer op te lopen naar een kleine 70 cm voor het meest 

stroomafwaarts gelegen punt (ZWAP300). De vrij grote schommelingen voor het meest stroomopwaarts 

gelegen punt zijn volstrekt normaal. De locatie ligt op de overgang van plateau naar beekdal. 

Minder normaal zijn de grotere schommelingen aan de uitstroom van het gebied. Dit heeft naar alle 

waarschijnlijkheid te maken met graven aan de beek aan de westzijde van het schietterrein. Voor het 

aanleggen van de betonnen dienstweg diende de beek ingebuisd te worden en is in de aanloop en de 

afloop van de inbuizing, de beeksectie vergraven en voornamelijk uitgediept. Ook verder stroomopwaarts in 

het terrein zijn er sporadisch resten van vergravingen te zien, met name net stroomopwaarts van 

meetlocatie ZWAP305 en ZWAP306. 

 

 

FIGUUR 3 TIJDREEKSEN VAN DE FREATISCHE GRONDWATERPEILEN (IN METER) IN DE MEETRAAI IN DE 

LENGTERICHTING VAN HET VISBEDDENBEEK-DAL 

Van deze bovenstaande tijdreeksen werden de karakteristieke grondwaterstanden berekend, terug te 

vinden in Tabel 1. 
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Quasi loodrecht op de lange meetraai in de lengterichting van het Visbeddenbeek-dal staat een tweede, 

korte meetraai op de linker valleihelft (Figuur 1). Het gaat op de meetlocaties ZWAP301-302-ZWAP303. De 

tijdreeksen van de stijghoogten zijn weergegeven in Figuur 4. 

 

 

FIGUUR 4 TIJDREEKSEN VAN STIJGHOOGTEN VAN HET FREATISCHE GRONDWATER IN DE MEETRAAI OP DE 

LINKER VALLEIFLANK DWARS OP HET VISBEDDENBEEK-DAL 

Hierin is ook te zien dat het freatische waterpeil een duidelijk en vrij steil verhang vertoont vanop het hoger 

gelegen plateau (ZWAP301) in de richting van de beek (ZWAP303). Op het plateau zijn de schommelingen 

het grootst (Tabel 1). Ze zijn daar vergelijkbaar met het begin van de eerst besproken raai (ca. 70 cm) ook 

qua diepte ten opzichte van het maaiveld (Figuur 5). De metingen van de twee meetlocaties in het 

Visbeddenbeek-dal kennen vele kleinere amplituden (40-50 cm) en situeren zich dicht tegen maaiveld. 

 

 

 

FIGUUR 5 TIJDREEKSEN VAN DE FREATISCHE GRONDWATERPEILEN (IN METER) IN DE MEETRAAI OP DE 

LINKER VALLEIFLANK DWARS OP HET VISBEDDENBEEK-DAL 

Ten slotte is er nog de meetlocatie in de broekbossen op de linkeroever van de Grote Nete, helemaal in het 

noorden van het gebied (ZWAP304). De schommelingen bedragen daar ruim 50 cm; opvallend hier is dat 

de peilen nooit gelijk met of boven het maaiveld uitkomen, maar er vrijwel permanent 15 cm onder blijven 

(Figuur 6). 
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FIGUUR 6: TIJDREEKS VAN HET FREATISCHE GRONDWATERPEIL IN HET BROEKBOS IN DE GROTE 

NETEVALLEI  

TABEL 1: BEREKENING VAN DE KARAKTERISTIEKE GRONDWATERSTANDEN VOOR DE MEETLOCATIES IN HET 

NOORDEN VAN HET KAMP VAN BEVERLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meetpunt Hydro Jaar GHG (m) GLG (m) GVG (m)
GG (m) 

(Rekenkundig)

GG (m) 

(Gewogen)
MIN (m) MAX (m) AMP (m) #Metingen

ZWAP300 0,13 -0,56 -0,01 -0,11 -0,10 -0,58 0,11 0,69 47

2012 0,15 -0,53 -0,09 -0,10 -0,52 0,11 0,63 22

2013 0,12 -0,58 -0,01 -0,13 -0,10 -0,58 0,09 0,67 25

ZWAP301 0,10 -0,65 -0,02 -0,17 -0,16 -0,65 0,11 0,76 47

2012 0,11 -0,65 -0,15 -0,14 -0,65 0,11 0,76 22

2013 0,08 -0,64 -0,02 -0,19 -0,17 -0,65 0,04 0,68 25

ZWAP302 0,24 -0,21 0,13 0,07 0,08 -0,22 0,22 0,44 47

2012 0,25 -0,22 0,09 0,09 -0,22 0,22 0,44 22

2013 0,23 -0,21 0,13 0,05 0,07 -0,20 0,20 0,39 25

ZWAP303 0,13 -0,38 -0,01 -0,07 -0,06 -0,39 0,12 0,51 47

2012 0,14 -0,39 -0,05 -0,05 -0,39 0,12 0,51 22

2013 0,12 -0,36 -0,01 -0,09 -0,07 -0,36 0,09 0,45 25

ZWAP304 -0,10 -0,61 -0,19 -0,27 -0,26 -0,64 -0,10 0,54 47

2012 -0,10 -0,59 -0,24 -0,24 -0,60 -0,10 0,50 22

2013 -0,10 -0,63 -0,19 -0,29 -0,27 -0,64 -0,15 0,49 25

ZWAP305 0,13 -0,38 -0,03 -0,12 -0,12 -0,38 0,13 0,51 46

2012 0,15 -0,38 -0,10 -0,10 -0,38 0,13 0,51 22

2013 0,10 -0,38 -0,03 -0,14 -0,14 -0,37 0,06 0,43 24

ZWAP306 0,06 -0,44 -0,02 -0,12 -0,11 -0,44 0,06 0,50 47

2012 0,08 -0,44 -0,11 -0,11 -0,44 0,06 0,50 22

2013 0,05 -0,43 -0,02 -0,14 -0,12 -0,43 0,02 0,45 25

ZWAP307 -0,01 -0,65 -0,23 -0,36 -0,35 -0,65 0,04 0,69 46

2012 0,05 -0,65 -0,34 -0,33 -0,65 0,04 0,69 22

2013 -0,07 -0,65 -0,23 -0,37 -0,37 -0,65 -0,10 0,55 24
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2.2 Veen in het Visbeddenbeek-dal 

Er is geen systematische kartering gebeurd van het voorkomen van veen in het Visbeddenbeek-dal, maar 

bij het plaatsen van de verschillende grondwatermeetlocaties werd wel een rudimentaire 

bodembeschrijving gemaakt. Dat leert dat er op tal van plaatsen vrij dikke veenafzettingen aan de 

oppervlakte te vinden zijn. Dit is met name het geval in de meetpunten ZWAP300 met een dikte van 40 cm, 

ZWAP302 met een dikte van 40 cm, ZWAP303 met een dikte van 50 cm, ZWAP305 met een dikte van 50 

cm en ZWAP306 met een dikte van 30 cm. Het heeft er alle schijn van dat hier één groot aaneengesloten 

veenpakket in het beekdal te vinden is. Het voorkomen van het habitattype venige heide (7140_oli) ligt 

meer dan waarschijnlijk aan de oorsprong van de accumulatie van veen in dit beekdal. 

Veen ontwikkelt op die plaatsen waar de opstapeling van organisch materiaal de afbraak overtreft. In 

mineraalarme omstandigheden wordt er relatief weinig organisch materiaal geproduceerd door de 

vegetatie, maar als de grondwatertafelschommelingen erg beperkt zijn (max. 10-20 cm op jaarbasis) én als 

grondwatertafel zich vlak bij het maaiveld bevind of net eronder, dan wordt er ook zo goed als niets 

afgebroken. Onder die omstandigheden treed er dus veengroei op. Klaarblijkelijk is dat hier ook gebeurd. 

Echter, met de grondwatertafelschommelingen en de GLG waarden die hier optreden (zie tabel 1), is 

veengroei niet (meer) mogelijk en is het erg waarschijnlijk om aan te nemen dat er op vandaag netto 

afbraak van veen optreedt. 
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2.3 Chemische analysen 

Begin januari 2014 werden in alle peilbuizen grondwaterstalen genomen. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 2. 

TABEL 2: CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN HET GRONDWATER IN HET NOORDEN VAN HET KAMP VAN BEVERLO 

 

Belangrijk om weten is dat er op de resultaten van de chemische analysen een soort controle gebeurt aan de hand van de berekening van de electroneutraliteit (EN). Een 

betrouwbaar staal moet in principe een landingsbalans hebben gelijk aan nul, als alle mogelijke elementen ook effectief geanalyseerd worden. Aangezien dit is in de praktijk 

echter onmogelijk is, wordt de ladingsbalans van een betrouwbaar staal verondersteld tussen de +/-10% te zitten. Doorgaans worden, zoals hier het geval is, de 12 

klassieke macro-ionen geanalyseerd. In de hier verzamelde set zit twee stalen met een afwijkende electroneutraliteit: ZWAP301 en ZWAP304 met respectievelijk -36.8% en 

+12.8%. De interpretatie van de gegevens van deze stalen vergen dus het nodige voorbehoud (!).Stalen die een afwijkende ladingsbalans hebben, zijn verdacht. Er kan iets 

fout gelopen zijn bij de staalname op het terrein, maar ook in het labo. De afwijking kan echter ook correct zijn en dan betekent dit dat er nog andere ionen in het staal 

aanwezig zijn, die niet mee geanalyseerd werden. De enige manier om daar achter te komen is een nieuwe staalname ronde doen. 

Wat betreft de verhoudingen in mineralensamenstelling van de stalen, gaat het hier over een vrij heterogene dataset. Alle stalen situeren zich in een bereik dat ergens het 

midden houdt tussen atmotroof (regenwaterachtige samenstelling) en lithotroof (een karakteristieke grondwatersamenstelling) grondwater (Figuur 7). Dat wordt inzichtelijk 

gemaakt in een zgn. Ir/Ec-diagram waarbij de analyseresultaten geplot worden ten opzichte van referentiestalen met een karakteristieke grondwatersamenstelling (Li), 

regenwatersamenstelling (At) en zeewatersamenstelling (Th). In een dergelijk diagram is ‘IR’ de ionenratio (   
[    ]

 [    ] [   ] 
 ) en ‘EC’ is de elektrische geleidbaarheid. 

Grondwater van de meetlocatie ZWAP307 heeft een chemische samenstelling die vergelijkbaar is met die van regenwater, bij ZWAP304 is dat duidelijk puur grondwater. Alle 

andere stalen zitten ergens tussenin. 

Datum Meetpunt 

 Code

CondF 

(µS/cm 

 25°C)

CondL 

(µS/cm 

 25°C)

pHF pHL HCO3

(mg/l)

P-PO4

(mg/l)

N-NO2

(mg/l)

N-NO3

(mg/l)

N-NH4

(mg/l)

SO4

(mg/l)

Cl

(mg/l)

Na

(mg/l)

K

(mg/l)

Ca

(mg/l)

Mg

(mg/l)

Fetot
(mg/l)

EN (%)

ZWAP300 135 122 6.08 6.10 22.9 0.015 0.015 0.130 0.383 16 10 5 8.1 5 1.5 0.63 -7,7

ZWAP301 134 134 4.20 4.26 0.3 0.015 0.015 8.178 0.040 7 8 3 2.2 3 1.1 0.05 -36,8

ZWAP302 126 119 5.20 5.27 3.1 0.015 0.015 0.297 0.326 29 8 4 4.5 8 3.1 0.16 2,8

ZWAP303 45 45 5.92 5.95 8.5 0.015 0.015 0.161 0.348 4 6 3 1.9 3 0.4 0.50 0,4

ZWAP304 192 174 5.72 5.79 41.8 0.015 0.015 0.086 0.256 27 10 8 3.0 23 1.5 7.47 12,8

ZWAP305 68 69 5.43 5.29 3.8 0.015 0.015 0.129 0.482 8 10 4 5.9 2 0.9 1.55 5,2

ZWAP306 205 193 7.05 6.62 37.5 0.015 0.015 0.086 0.415 17 21 10 25.8 6 2.0 0.05 0,6

ZWAP307 113 103 6.15 6.04 37.3 0.015 0.015 0.129 0.241 7 7 5 5.3 9 2.4 3.74 7,4

1
0
/0

1
/2

0
1
4
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FIGUUR 7 IR/EC DIAGRAM VOOR HET GRONDWATER IN HET NOORDEN VAN HET KAMP VAN BEVERLO MET 

AANDUIDING VAN DE MEETLOCATIE 

Geen enkele van de grondwaterstalen vertoont meetbare concentraties aan water-oplosbaar fosfaat of 

nitriet, wat er op wijst dat er nergens sprake is van eutrofiëring vanuit huishoudelijk afvalwater of van 

bemesting. De nitraat en ammoniumgehalten zijn over het algemeen lichtjes verhoogd wat wijst op 

stikstofdepositie. In meetlocatie ZWAP301 is het nitraatgehalte zeer sterk verhoogd, maar het staal is 

afwijkend voor wat EN% betreft, dus een herbemonstering zou daar uitsluitsel moeten kunnen brengen of 

er structureel iets fout is ja dan neen.  

Algemeen gaat het over uiterst tot gewoon mineraalarm grondwater. 
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3 Interpretatie van de gegevens 

Qua bodemtextuur (zand/veen) en hydrochemie is het grondwater op alle locaties perfect geschikt voor de 

ontwikkeling van heide en heideachtige vegetatietypen. Resultaten van bodemanalysen zijn helaas nog niet 

beschikbaar. Qua grondwaterdynamiek valt de standplaatsgeschiktheid af te leiden uit een combinatie van 

de karakteristieke grondwaterstanden (met name de GLG) uit Tabel 1 en het beslisschema in Figuur 8. 

Alle open locaties (alle meetlocaties met uitzondering van ZWAP304 want dat is ruigte en bos) zijn geschikt 

voor de ontwikkeling van vochtige heide (habitattype 4010), de locatie ZWAP302 zit wat op de wip met een 

mogelijkheid om door te evolueren naar venige heide (habitattype 7140_oli). Locaties die een diepere GLG 

kennen, zullen hier ontwikkelen in de richting van droge heide (habitattype 4030). Het komt erop neer dat 

alle locaties die topografisch gezien hoger liggen dan de hier geïnstalleerde hydrologische meetpunten, 

geschikt zullen zijn voor de ontwikkeling van dit vegetatietype.  

De meetlocaties lijken op het eerste zicht niet verdroogd te zijn. Op basis van de metingen van hydrologie 

kan geconcludeerd worden dat er op alle bemeten locaties mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van 

Europese habitattypen. Op de meetlocaties ZWAP305 en 306 lijkt de situatie op het eerste zicht wat 

verdroogd te zijn, maar de hydrologische metingen spreken dit tegen. Op deze locatie ontstaat regelmatig 

brand, waardoor het vegetatiedek en de top van het veenpakket regelmatig grondig wegbranden. Allicht 

zorgt dit voor een te snelle conclusie in de richting van verdroging. Echte storingssoorten die daarop wijzen 

zijn er niet (dominant) aanwezig.  

 

 

 

FIGUUR 8 BESLISREGEL VOOR HET VOORKOMEN VAN EUROPESE HABITATTYPEN IN DE HEIDESFEER OP BASIS 

VAN GEMIDDELDE LAAGSTE GRONDWATERSTAND (BATELAAN ET AL. 2012). 

In het Visbeddenbeek-dal is een veenpakket van 40-50 cm dik aanwezig en behoort de grondwaterstand 

het hele jaar rond hoog te zijn. De amplituden en de GLG ter hoogte van de meetlocaties ZWAP302, 303, 

305 en ZWAP306 zijn niet in overeenstemming met de behoeften voor de ontwikkeling van het habitattype 

7140_oli, wat hier op basis van voorkomen van een veenpakket te verwachten is. Een dergelijke amplitude 

wijst er doorgaans op dat er recent (een paar tot meer dan 10 jaar geleden) ontwateringswerken hebben 

plaatsgevonden die voor een abnormaal grote grondwaterstandsdaling in voornamelijk de zomer zorgen. 

Op de meetlocaties op de aanpalende plateaugronden (ZWAP301 en ZWAP307) zijn amplituden van 70 cm 

wel normaal. Aan de uitstroomzijde van het gebied (ZWAP300) is de amplitude van het grondwater 

afwijkend hoog in vergelijking met de rest van de meetlocaties in het Visbeddenbeek-dal. 

 

Verder is het grondwaterpeil in de vallei van de Grote Nete te laag om in overeenstemming te zijn met de 

aanwezigheid van een veenpakket van ongeveer een halve meter dikte. Hier is de GHG actueel beperkt tot 

10 cm onder het maaiveld en de GLG daalt tot ruim 60 cm onder het maaiveld. Dit zorgt ervoor dat het 

veenpakket voor een aanzienlijk deel van het jaar blootgesteld wordt aan lucht, waardoor het kan 

mineraliseren en grote hoeveelheden nutriënten worden vrijgesteld.  
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CONCLUSIE 

 Kunnen de tot nu toe verzamelde meetgegevens m.b.t. de grond- en oppervlaktewaterstanden 

geïnterpreteerd worden?  

De tot nu toe verzamelde gegevens werden geïnterpreteerd in het advies. Het gaat om een zeer 

goede kwaliteit van tijdreeksen van freatische grondwaterpeilen, aangevuld met een éénmalige 

chemische analyse. Om een volledig betrouwbare interpretatie te kunnen maken zijn langere 

tijdreeksen (5-7 jaar of nog langer) en nog een paar herhalingen van de chemische analysen 

noodzakelijk. De grote lijnen van de hydrologische situatie zijn echter nu al duidelijk. 

 Is er verdroging ter hoogte van het gebied ‘Visbedden’? 

Hier past een genuanceerd antwoord: de tijdreeksen zijn nog wat kort om 100 % zeker te kunnen 

zijn, maar op basis van de hydrologische metingen lijkt het er op het eerste gezicht  op dat er op dit 

ogenblik geen sprake is van structurele verdrogingsproblemen in het gebied. Hiermee wordt 

bedoeld dat de grondwaterdynamiek (karakteristieke grondwaterstanden) er normaal ‘uitziet’ en 

dat er vermoedelijk geen sprake zou zijn van een onnatuurlijke algemene grondwaterstandsdaling 

in het gebied. Wel zijn er problemen vast te stellen aan de uitstroom van de Visbeddenbeek, waar 

het water net iets te diep wegzakt in de zomer om goed te zijn voor een optimale ontwikkeling van 

de habitattypen. Echter, als de verspreiding van veen in het gebied mee in beschouwing genomen 

wordt, dan moet die conclusie worden bijgesteld. De aanwezigheid van een uitgestrekt veenpakket 

is niet in overeenstemming te brengen met de huidige karakteristieke grondwaterstanden. Die 

grondwaterstanden zakken nagenoeg overal te diep weg in de zomer om voor veengroei te kunnen 

zorgen. Er lijkt dus wel degelijk sprake van een structurele verdroging van dit gebied.  

 Waaraan ligt de eventuele verdroging? 

Aan de uitstroom van de Visbeddenbeek (ter hoogte van meetlocatie ZWAP300) heeft de lokale 

verdroging meer dan waarschijnlijk te maken met het geleiden van de beek door een betonnen 

koker onder de betonbaan: in de aan- en afloop van deze koker, werd de Visbeddenbeek 

uitgegraven om een vlotte doorstroming en vlotte aanleg van infrastructuur te verzekeren. Hier 

kunnen best aan de stroomopwaartse zijde van betonbaan een aantal peilverhogende 

maatregelen genomen worden. Het probleem van verdroging is naar alle waarschijnlijkheid echter 

groter. Ook elders in het beekdal, stroomopwaarts van die betonnen koker, zakken de grondpeilen 

dieper dan de natuurlijke situatie weg. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met 

ingrepen aan het drainagenetwerk, i.c. de Visbeddenloop. De juiste locatie van alle 

probleemlocaties is actueel nog niet in beeld gebracht. Vernatting zou hier overigens ook kunnen 

bijdragen aan de brandveiligheid. 

In de vallei van de Grote Nete wordt de verdroging veroorzaakt door te diepe (en nog steeds vrij 

goed onderhouden) drainagegrachten. Het verhogen van het drainageniveau (verondiepen van de 

grachten) kan hier de natuurlijkere grondwaterdynamiek herstellen. 
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