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AANLEIDING 

In het rapport INBO.IR.2012.39 “Studie t.b.v. de natuurinrichting van de Vallei van de Grote Nete in het 

kader van het SIGMAPLAN. Ecohydrologische modellering: NICHE-Vlaanderen” (De Bie et al. 2012) werden 

een aantal scenario’s doorgerekend via NICHE om de effecten van de geplande 

natuurinrichtingsmaatregelen naar vegetaties te kunnen voorspellen. Door voortschrijdend inzicht zijn in de 

scenario’s nog een aantal wijzigingen aangebracht. Dit advies vat de resultaten samen van een NICHE run 

voor het uiteindelijk weerhouden scenario DD2. Bij dit scenario worden enkele dwarsdijken voorzien om bij 

piekdebieten een compartimentering van de vallei te bekomen en worden twee drempels in de omgeving 

van Itegem verplaatst om de grondwaterstanden in de woongebieden te verlagen. 

VRAAGSTELLING 

Voor welke moeras- en graslandvegetaties zijn er volgens NICHE-Vlaanderen potenties bij het scenario 

DD2? 

TOELICHTING 

Dit document bouwt verder op het werk uitgevoerd door De Bie et al. (2012). Een deel van de 

inputgegevens voor NICHE wordt hieruit overgenomen. Voor meer detail wordt dus verwezen naar het 

oorspronkelijke rapport. 

1. Werking NICHE model 

NICHE (Nature Impact Assessment of Changes in Hydro-Ecological Systems) is een hydro-ecologisch model, 

gebaseerd op de standplaatsfactoren bodemtype, grondwaterstand, voedselrijkdom en zuurgraad die voor 

de soortensamenstelling van vegetatie bepalend kunnen zijn. Op grond van het berekende abiotisch milieu 

bepaalt NICHE de mogelijke ontwikkeling van de grondwaterafhankelijke vegetatie. NICHE Vlaanderen is in 

staat om op het vlak van potenties verschillen tussen gebieden aan te geven, en ook binnen het gebied zelf 

kan het model differentiëren. Het model is geschikt om patronen van de berekende vegetaties te 

bestuderen en kan inzicht geven in het ecosysteem of het gebied. Verder is het een uitgelezen instrument 

voor scenario-analyses (Callebaut et al., 2007). Voor meer informatie verwijzen we graag naar De Bie et al., 

bijlage 1 (2012).  

NICHE Vlaanderen doet een uitspraak voor 28 grondwaterafhankelijke vegetatietypen. Binnen dit project is 

er enkel gefocust op volgende vegetatietypen (tabel 1). 

TABEL 1 - VEGETATIETYPEN UIT NICHE VLAANDEREN, BEKEKEN BINNEN HET PROJECT IN DE VALLEI VAN 

DE GROTE NETE 

Verbond Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

7 Caricion gracilis Verbond van Scherpe zegge 

8 Filipendulion Moerasspirea - verbond 

12 Magnocaricion met Phragmites Grote zeggevegetatie met Riet  

16 Lolio-Potentillion anserinae Zilverschoonverbond 

18 Calthion palustris Dotterbloem - verbond 

19 Alopecurion pratensis Verbond van Grote vossestaart 

20 Arrhenatherion elatioris Glanshaver - verbond 

21 Cynosurion  Kamgrasland 

29* Aquatisch Phragmitetea Waterriet 

 
Voor de studie van De Bie et al. (2012) is er een uitbreiding gemaakt naar het vegetatietype ‘Aquatisch 

Riet’. Dit is een habitatvereiste voor een aantal moeras- en rietvogels zoals Roerdomp, Grote karekiet, 

Woudaap, Snor en Porseleinhoen. 

De NICHE Vlaanderen-tabel geeft per vegetatietype de standplaatskenmerken voor bodem, zuurgraad, pH, 

overstroming, beheer en ranges voor gemiddelde hoogste en gemiddelde laagste grondwaterstand, 
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bekomen uit veldmetingen. Op basis van literatuur zijn standplaatseisen voor aquatisch riet afgeleid en 

ingebouwd in de NICHE-Vlaanderen- tabel. Deze waarden zijn in bijlage 2 van het rapport van De Bie et al. 

(2012) te vinden. 

2. Inputgegevens 

2.1 Afbakening gebied 

Als afbakening voor het gebied is gekozen om een buffer van 500m te leggen rond de Grote Nete binnen 

het interessegebied. Deze bufferzone is uitgebreid waar de IHD zone of scenario MWeA buiten de perimeter 

ligt.  

2.2  Basisgrid 

NICHE Vlaanderen werkt met grids, behalve de afbakening van het gebied, dit mag een shapefile zijn. Het 

basisgrid is opgebouwd uit cellen van 20m * 20m en bestaat uit 1066 kolommen en 415 rijen. De extent 

van het grid voor de Grote Nete is gebaseerd op het grondwatermodel. 

 Extent: 172425 -193745; 194098 – 202398 m (Lambert Belge 1972) 

2.3 Hydrologische data 

De hydrologische data zijn afkomstig uit zowel de oppervlaktewatermodellering als de 

grondwatermodellering. Deze werden aangeleverd in geotiff-files of ArcGIS grids en werden omgezet naar 

een grid gebaseerd op het basisgrid.  

 

Volgende kaarten werden geleverd voor de grondwaterstanden volgens scenario DD2: 

 Gemiddelde Hoogste grondwaterstand (GHG) uitgedrukt in cm-mv 

 Gemiddelde Laagste Grondwaterstand (GLG) 

 Gemiddelde Voorjaarsgrondwaterwaterstand (GVG) 

Het grootste verschil met het realistische scenario 2 is een lagere grondwaterstand in de omgeving van 

Itegem. 

 

 

FIGUUR 1  GHG BEREKEND VOOR HET SCENARIO DD2 
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FIGUUR 2  GLG BEREKEND VOOR HET SCENARIO DD2 

  

FIGUUR 3  GVG BEREKEND VOOR HET SCENARIO DD2 

Daarnaast is ook een kwelkaart gebruikt, die de kweldruk in het studiegebied geeft (grondwaterstroming 

van de eerste laag naar de toplaag, uitgedrukt in mm/dag, met negatieve waarde voor kwel, positieve voor 

infiltratiezones). Voor een ecohydrologisch model is het belangrijk dat het gaat om kwel die de wortelzone 

kan bereiken, het gaat dus niet om diepe kwel. De kwel berekend voor dit studiegebied wordt weergeven in 

figuur 4. 
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FIGUUR 4  KWELKAART VOOR HET SCENARIO DD2 

De aangeleverde files voor overstroming zijn T1, T2 en T5 contouren gebaseerd op stormen met 

retourperiode van respectievelijk 1, 2 en 5 jaar. De overstromingskaart voor NICHE geeft regelmatige (T1 

en T2) en occasionele (T5) overstromingen weer. 

 

FIGUUR 5  OVERSTROMINGSFREQUENTIE VOOR HET SCENARIO DD2 

2.4 Andere inputlagen 

Naast deze gegevens over de waterdynamiek maakt NICHE ook gebruik van informatie over bodem, 

bemestingsgraad, atmosferische depositie, beheer en grondwatergeleidbaarheid. 

Deze inputlagen werden integraal overgenomen uit De Bie et al. (2012). Inmiddels zijn er recentere data 

beschikbaar voor een deel van deze parameters, maar voordeel om met de oorspronkelijke GIS-lagen te 

werken is dat de resultaten van de modellering voor dit nieuwe scenario kunnen worden vergeleken met de 

al gemodelleerde scenario’s. Voor meer informatie over deze inputlagen verwijzen we graag naar De Bie et 

al. (2012). 

3. Validatiemodel – huidige toestand 

Het model werd door De Bie et al. (2012) gekalibreerd aan de hand van een berekening van de potenties 

voor de huidige toestand. De berekende potenties werden vergeleken met de actueel aanwezige vegetatie 

(informatie uit erkenningsdossiers waarin vegetaties worden beschreven en gebiedskenners). Met 



 

 

 

 

INBO.A.3144 - 6/15 

 

uitzondering van Aquatisch Riet waarvan de oppervlakte onderschat wordt (zie § 4), brengt NICHE de 

aanwezige vegetatie voldoende in beeld. 

4. Resultaten voor het nieuwe scenario DD2 

Alle outputs van het model zijn in de digitale bijlage te vinden. 

Als resultaat is de totaal berekende potentie voor moeras- en graslandvegetatie volgens scenario DD2 

gegeven (figuur 6 en figuur 7). Locaties zonder voorspelling (witte vlekken) zijn ofwel niet 

grondwaterafhankelijk ofwel zijn dit hiaten in de NICHE Vlaanderen-tabel (de combinatie van bodemtype-

GxG-zuurgraad-pH komt niet voor in de tabel).  

 

FIGUUR 6  TOTALE POTENTIES VOOR MOERASVEGETATIES BIJ SCENARIO DD2 

 

FIGUUR 7  TOTALE POTENTIES VOOR GRASLANDEN BIJ SCENARIO DD2 

Zoals in De Bie et al. (2012) vermeld zijn de oppervlaktes voor moerasvegetaties waarschijnlijk onderschat, 

enerzijds omdat het voorkomen van de moerastypes op natte zandbodems niet gedocumenteerd is in 

NICHE (terwijl ze o.m. in het Zammels Broek momenteel wel op zand voorkomen) en anderzijds omdat de 

literatuur voor Aquatisch Riet aangeeft dat deze vegetatie alleen in meso-eutrofe en eutrofe condities 

voorkomt (terwijl NICHE soms mesotrofe condities voorspelt op plaatsen waar rietvegetaties nu al 

voorkomen).  
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5. Vergelijking scenario’s 

We vergelijken hieronder de resultaten van het scenario DD2 met de output van NICHE voor het eerder 

gemodelleerde ‘Realistische scenario 2’ (R2n).  

 

Voor de meeste vegetatietypen is er weinig verschil tussen het realistische scenario 2 en dit nieuwe 

scenario. Voor aquatisch riet zijn er vooral potenties ten oosten van Heist-op-den-Berg en hier en daar in 

Itegem en in het Zammels Broek. In de omgeving van Itegem zijn er minder potenties in scenario DD2 dan 

in het realistische scenario 2. Ook grote zeggevegetatie met riet verliest in oppervlakte bij scenario DD2. 

Voor moerasspirearuigte zijn er licht meer potenties in het westen van het gebied bij scenario DD2 dan in 

het realistische scenario 2. Ook voor kamgrasland en vooral dottergrasland zijn de berekende potenties bij 

scenario DD2 hoger in de omgeving van Itegem als gevolg van de verlaagde grondwaterstanden. 

 

 

FIGUUR 8  VERGELIJKING TUSSEN DE POTENTIES IN SCENARIO DD2 EN SCENARIO R2N VOOR AQUATISCH 

RIET 

 

FIGUUR 9  VERGELIJKING TUSSEN DE POTENTIES IN SCENARIO DD2 EN SCENARIO R2N VOOR GROTE 

ZEGGE MET RIET 
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FIGUUR 10  VERGELIJKING TUSSEN DE POTENTIES IN SCENARIO DD2 EN SCENARIO R2N VOOR GROTE 

ZEGGEVEGETATIE 

 

FIGUUR 11  VERGELIJKING TUSSEN DE POTENTIES IN SCENARIO DD2 EN SCENARIO R2N VOOR 

MOERASSPIREARUIGTE 

 

FIGUUR 12  VERGELIJKING TUSSEN DE POTENTIES IN SCENARIO DD2 EN SCENARIO R2N VOOR 

GLANSHAVERGRASLAND 
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FIGUUR 13  VERGELIJKING TUSSEN DE POTENTIES IN SCENARIO DD2 EN SCENARIO R2N VOOR HET 

VERBOND VAN GROTE VOSSESTAART 

 

FIGUUR 14  VERGELIJKING TUSSEN DE POTENTIES IN SCENARIO DD2 EN SCENARIO R2N VOOR 

DOTTERGRASLAND 

 

FIGUUR 15  VERGELIJKING TUSSEN DE POTENTIES IN SCENARIO DD2 EN SCENARIO R2N VOOR HET 

ZILVERSCHOONVERBOND 
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FIGUUR 16  VERGELIJKING TUSSEN DE POTENTIES IN SCENARIO DD2 EN SCENARIO R2N VOOR 

KAMGRASLAND 

Om de verschillen tussen het scenario DD2 en het realistische scenario 2 beter in beeld te brengen wordt 

ingezoomd op de zones waarvoor gewenste grondwaterpeilen bij de studie van 2012 werden aangeduid. 

Het gebied werd toen ingedeeld in 8 zones (figuur 17) en de doelen per zone werden beschreven als volgt: 

“Zone 1 krijgt als doel het ontwikkelen van grasland dat niet te nat hoeft te zijn. Voor zone 2 wordt 

moerasvegetatie nagestreefd met aan de randen en op droge plaatsen grasland. Zone 3, 5 en 8 hebben als 

doel grasland met centraal een zone Grote zeggevegetatie, een geschikt habitat voor porseleinhoen 

(vochtige delen) en kwartelkoning (drogere zones). Rietmoeras wordt het doel in zone 4 en 7. Zone 6 wordt 

ingericht voor natte graslanden”. 

 

FIGUUR 17  INDELING IN ZONES WAARVOOR GEWENSTE GRONDWATERPEILEN IN DE BIE ET AL. (2012) 

WERDEN AANGEDUID 
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FIGUUR 18  POTENTIES IN ZONE 1 VOLGENS DD2 (BOVEN) EN REALISTISCH SCENARIO 2 (ONDER) 

   

   

FIGUUR 19  POTENTIES IN ZONE 2 VOLGENS DD2 (BOVEN) EN REALISTISCH SCENARIO 2 (ONDER) 
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FIGUUR 20  POTENTIES IN ZONE 3 VOLGENS DD2 (BOVEN) EN REALISTISCH SCENARIO 2 (ONDER) 

   

   

FIGUUR 21  POTENTIES IN ZONE 4 VOLGENS DD2 (BOVEN) EN REALISTISCH SCENARIO 2 (ONDER) 
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FIGUUR 22  POTENTIES IN ZONE 5 VOLGENS DD2 (BOVEN) EN REALISTISCH SCENARIO 2 (ONDER) 

   

   

FIGUUR 23  POTENTIES IN ZONE 6 VOLGENS DD2 (BOVEN) EN REALISTISCH SCENARIO 2 (ONDER) 
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FIGUUR 24  POTENTIES IN ZONE 7 VOLGENS DD2 (BOVEN) EN REALISTISCH SCENARIO 2 (ONDER) 

   

   

FIGUUR 25  POTENTIES IN ZONE 8 VOLGENS DD2 (BOVEN) EN REALISTISCH SCENARIO 2 (ONDER) 
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Als we de oppervlaktes gaan vergelijken per type per scenario levert dit volgende tabel (voor het volledige 

studiegebied, dus niet meer afgetoetst per zone): 

TABEL 2 – OPPERVLAKTES BEREKEND PER SCENARIO VOOR ELK VEGETATIETYPE 

Vegnr Vegetatietype R2n (ha) DD2 (ha) 
 v29 Aquatisch riet 101.00 79.68 

M
o

er
as

ty
p

e
s 

v12 Grote zegges met riet 316.44 282.56 

v7 Grote zeggevegetatie 486.20 481.76 

Totaal 903.64 844 

v8 Moerasspirearuigte 855.88 914 

v20 Glanshavergrasland 740.36 777.8 

G
ra

sl
an

d
en

 v19 Grote vossestaartgrasland 113.04 111.44 

v18 Dotterbloemgrasland 428.52 464.8 

v16 Zilverschoongrasland 164.64 156.72 

v21 Kamgrasland 582.08 622.8 

Totaal 2028.64 2133.56 

 
 

CONCLUSIE 

In het rapport INBO.IR.2012.39 (De Bie et al. 2012) werden een aantal scenario’s doorgerekend via NICHE 

om de effecten van de geplande natuurinrichtingsmaatregelen naar vegetaties te kunnen voorspellen. Dit 

advies vat de resultaten samen van een NICHE run voor het nieuwe scenario DD2. Bij dit scenario worden 

enkele dwarsdijken voorzien om bij piekdebieten een compartimentering van de vallei te bekomen en 

worden twee drempels in de omgeving van Itegem verplaatst om de grondwaterstanden in de 

woongebieden te verlagen. 

De berekende potenties volgens scenario DD2 leunen dicht aan bij de resultaten van de NICHE run voor 

het realistische scenario 2. De wat lagere grondwaterstanden in de omgeving van Itegem bij scenario DD2 

vertalen zich in deze zone in minder potenties voor aquatisch riet en grote zegge met riet (en dus minder 

habitat voor moeras- en rietvogels) en meer potenties voor moerasspirearuigte, kamgrasland en vooral 

dottergrasland.  
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BIJLAGEN 

 

Digitale bijlage: output NICHE volgens scenario DD2 (file geodatabase ESRI ArcGIS 10) 


