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Leeswijzer 

Leeswijzer 

 

Het eindrapport bestaat uit 4 aparte (boek)delen: 

o Deel I Theoretische achtergrond en gevolgde methodologie 

In het eerste deelrapport wordt kort ingegaan op bestaande buitenlandse indelingen van 
ecodistricten. Het Nederlandse concept wordt verder uitgespit. De abiotische factoren die 
gebruikt zullen worden bij de indeling in ecodistricten, worden uitvoerig beschreven aan 
de hand van literatuurstudie. Uit de beschreven theoretische inzichten wordt een 
methodologie voor de Vlaamse indeling gedestilleerd. Tenslotte wordt het resultaat van de 
verfijning van de ecodistricten in Vlaanderen besproken. 

o Deel II Afbakening van ecoregio’s en ecodistricten: verklarende teksten 

In het tweede deelrapport wordt per ecodistrict een verklaring voor de afbakening gegeven aan de 
hand van een beschrijving van de abiotische karakteristieken: klimatologie, geologie, reliëf, 
geomorfologie, grondwater, oppervlaktewater, bodem. De naamgeving wordt toegelicht, evenals 
het tot stand komen van de grenzen. Dit deel moet beschouwd worden als argumentering en 
belangrijke aanvulling bij de resulterende kaart van de Vlaamse indeling in ecodistricten. 

o Deel III Toetsing en karakterisatie van ecodistricten op basis van bestaande indelingen 

In het derde deelrapport wordt de afbakening van ecoregio’s en ecodistricten in ‘overlay’ 
vergeleken met andere relevante ruimtelijke indelingen. Enerzijds wordt nagegaan in hoeverre er 
een correlatie bestaat tussen de ecodistricten-indeling en deze indelingen. Anderzijds worden de 
ecoregio’s en ecodistricten verder gekarakteriseerd. Tenslotte wordt de ecodistricten-indeling 
gekoppeld met de bestaande wettelijke en beleidsmatige kaartlagen, met het oog op een vlotte 
uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van de nieuwe afbakening binnen het huidige milieu- 
en natuurbeleid. 

o Deel IV Gevoeligheidskaarten voor vermesting, verzuring en verdroging op 3 schaalniveaus in 
Vlaanderen 

In het vierde deelrapport worden gevoeligheidskaarten opgemaakt voor drie belangrijke 
milieueffectgroepen in Vlaanderen: vermesting, verzuring en verdroging. De milieueffectgroepen 
worden eerst besproken. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de gevolgde methodologie. 
Tenslotte worden de resultaten besproken voor drie schaalniveaus: ecodistrict-, bodemassociatie- 
en bodemeenheidniveau. 
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DEEL I: Theoretische achtergrond en gevolgde methodologie 

1 Inleiding 

1.1 Voorgeschiedenis1, concept en opzet van project2 

Het Vlaamse milieubeleid wil in de toekomst meer gebiedsgericht gaan werken. Doelstellingen en 
instrumenten zullen gedifferentieerd worden in dezelfde filosofie. Een geïntegreerde ruimtelijke indeling 
van het grondgebied moet hiertoe beschikbaar zijn. Het concept van de ecodistricten en de voorlopige 
indeling die daarvan bestaat, lijken erg bruikbaar in dit verband. Toepassingen maken echter duidelijk dat 
de voorlopige indeling in ecodistricten verder verfijnd moet worden om optimaal bruikbaar te zijn voor 
een gebiedsgericht milieu- en natuurbeleid. 

Een eerste (vorige) afbakening van ecodistricten werd opgesteld door het Instituut voor Natuurbehoud en 
opgenomen in het Structuurplan Vlaanderen, deelfacet Open Ruimte (1993). Hierbij werd uitgegaan van 
volgende punten: 

- Ecodistricten zijn ruimtelijke eenheden die homogeen zijn voor wat betreft de in de tijd zeer 
langzaam veranderende abiotische kenmerken (Klijn, 1988). Hiertoe werden volgende 
componenten beschouwd: geologie-lithologie, bodemgesteldheid, geomorfologie-reliëf, 
(grond)waterhuishouding; 

- Ecodistricten worden gekenmerkt door specifieke ecologische ‘master’-factoren: bij een 
kenmerkend en relatief constant en stabiel landgebruik en ruimtelijke organisatie, wordt verwacht 
dat er een kenmerkende flora en vegetatie met eventueel eigen fauna voorkomen; 

- Voor ecodistricten kan een globale gevoeligheid voor de milieuveranderingen verzuring, 
vermesting en verdroging opgegeven worden. 

Bij de eerste afbakening werden 40 ecodistricten afgebakend,  ingedeeld in 11 regio’s, die echter niet 
overeen stemmen met logische en hiërarchische hogere entiteiten. Ze zijn wel verwant met de traditionele 
indelingen in natuurlijke (geografische) streken en met de traditionele landschappen op het eerste en 
tweede indelingsniveau, gezien deze eerste indeling in ecodistricten ten dele gebaseerd is op de reeds 
bestaande indeling in traditionele landschappen (referentielaag op de huidige Landschapsatlas, beheerd 
door de vakgroep Geografie, Universiteit Gent). Terwijl echter bij de traditionele landschappen ook 
uitgegaan werd van de sociale en economische factoren uit het verleden en heden, beschrijven de 
ecodistricten eerder de potentiële landkwaliteiten voor de natuur, hoofdzakelijk steunend op abiotische 
landschappelijke componenten. Hieruit komen dan ook de verschillen tussen beide indelingen voort. 

Gezien hun homogeniteit – op de beschouwde schaal – met betrekking tot een aantal abiotische en 
landschapskenmerken, werden de ecoregio’s gebruikt in het tweejaarlijkse Natuurrapport, om 
natuuraspecten geografisch te kunnen bespreken en zo tot zinvolle conclusies te komen inzake ecologie en 
de verspreiding van een aantal groepen organismen en levensgemeenschappen. De begrenzing van de 
ecoregio’s is echter relatief: de randgebieden moeten, op enkele uitzonderingen na, als overgangszones 
beschouwd worden, waarbij aan de rand gelegen ecodistricten ook kenmerken hebben van het ernaast 
liggende ecodistrict en de ecoregio waartoe dat behoort. 

Deze bestaande indeling van Vlaanderen in ecodistricten, moet om verschillende redenen beschouwd 
worden als een aanzet: 

 

                                                      
1 Overgenomen uit: Eindrapport Structuurplan Vlaanderen, deelfacet Open Ruimte (Instituut voor Natuurbehoud, 

augustus 1993) 
2 Overgenomen uit de tekst in de bijlage van de “Overeenkomst inzake het uitvoeren van de studieopdracht tussen de 

Vlaamse Gemeenschap en de promotoren en instellingen”. 
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• Er ontbreekt een duidelijke hiërarchie, gekoppeld aan én beleidsniveaus én niveaus van 
ecologische werking. 

• De interne heterogeniteit van bepaalde ecodistricten lijkt erg groot, waardoor het weinig 
zinvol is om een omvattend milieubeleid voor een dergelijk gebied in zijn geheel te 
ontwikkelen. 

• De begrenzing van de ecodistricten is van verschillende aard, soms erg nauwkeurig, soms 
eerder arbitrair. 

• De relatie met andere bestaande ruimtelijke indelingen met tegelijk ecologische en 
beleidsmatige relevantie, is onvoldoende uitgewerkt. Hierdoor kan de inzet van bepaalde 
instrumenten voor het milieubeleid binnen ecodistricten gehypothekeerd worden. 

In de tekst van de overeenkomst inzake het uitvoeren van de studieopdracht, gesloten tussen de Vlaamse 
Gemeenschap en de promotoren en instellingen wordt volgende definitie gesuggereerd: 

Ecodistricten zijn ruimtelijke eenheden die getypeerd worden door (een combinatie van) een aantal abiotische factoren die 
in de tijd zeer langzaam veranderen. Een ecodistrict vertoont vergelijkbare milieukenmerken (geologie en lithologie, 
bodemsamenstelling, geomorfologie, (grond)waterhuishouding) en dus ook een vergelijkbare gevoeligheid voor 
milieuverstoringen. In een gebiedsgericht milieubeleid vormen ze de ruimtelijke eenheden die als referentiekader gebruikt 
worden voor het beschrijven van ruimtelijke kwaliteiten, kwetsbaarheden en wenselijkheden. 

Deze definitie zal verder in het rapport aangepast worden aan de hand van de uitgewerkte methodologie 
bij de verfijning en afbakening. 

Voorafgaande bemerking: In de tekst wordt met ‘de bestaande ecodistricten’ de ecodistricten bedoeld, zoals die afgebakend 
werden in het kader van het RSV (1995); met ‘de ecodistricten’ wordt verwezen naar de nieuwe, verfijnde afbakening. 

1.2 Beschrijving van project 

1.2.1 Korte omschrijving van de opdracht3 

Een verfijning van de ecodistricten zal betrekking moeten hebben op: 

• De evaluatie van de methode om de ecodistricten te definiëren en van de basisdata die 
daarvoor gebruikt kunnen worden. 

• De koppeling van abiotische en biotische informatie en het gebruik van nieuwe data 
(veldgegevens) voor het definiëren en cartografisch weergeven van de ecodistricten. 

• De uitwerking van een hiërarchische classificatie van ruimtelijke eenheden, de plaats van de 
ecodistricten en van hun verdere onderverdeling en de koppeling met andere bestaande 
indelingen. 

• De meer nauwkeurige en systematische begrenzing van de ecodistricten. 
• De verdere analyse van de relevante verstoringsketens in relatie tot de te selecteren 

variabelen voor de bepaling van de gevoeligheid van de ecodistricten voor deze 
milieuverstoringen. 

• De uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van de ecodistricten en van de andere 
ermee gekoppelde ruimtelijke indelingen voor het ruimtelijk en het natuur- en milieubeleid 
van Vlaanderen. 

Alle data moeten in een GIS geïntegreerd worden. De begrenzing van de hiërarchisch geordende 
ruimtelijke eenheden moet logisch opgesteld worden: de graad van detail van de indeling zal 
schaalgebonden zijn. Dit zal parallel lopen met een gebiedsgericht beleid waarvan instrumenten en 
middelen steeds duidelijker gelokaliseerd worden naarmate het schaalniveau fijner wordt. 

                                                      
3 Overgenomen uit de tekst in de bijlage van de “Overeenkomst inzake het uitvoeren van de studieopdracht tussen de 

Vlaamse Gemeenschap en de promotoren en instellingen”. 
Ecodistricten 
Ruimtelijke eenheden voor gebiedsgericht milieubeleid in Vlaanderen 
 

- 2 -



DEEL I: Theoretische achtergrond en gevolgde methodologie 

1.2.2 Onderzoeksfasering (tijdsplanning) 

Voor de uitwerking van het project werd 1,5 jaar voorzien. Op het einde van de opdracht werd de voorziene 
projectduur met 2,5 maanden verlengd, tot 15 september 2002. 

Fase 1: afstemmen van de onderzoekstrategie (2 maanden): 12/2000 – 02/2001 

1. Afstemmen van concepten en formuleren van het begrippenkader waarmee gewerkt zal worden; 

2. Analyse van de bestaande indeling in ecodistricten; 

3. Opzetten van concrete taakverdeling en timing. 

16/01/2001: stuurgroepvergadering naar aanleiding van startnota 

Fase 2: eerste voorlopige afbakening a.d.h.v. de parametrische methode (6 maanden): 02/2001 – 09/2001 

1. Verzamelen en interpreteren van verschillende informatiebronnen betreffende de verschillende 
relevante abiotische factoren; 

2. Bepalen van de classificatiestrategie en –methode; 

3. Cartografie van de verschillende hiërarchische niveaus in GIS. 

29/10/2001: stuurgroepvergadering naar aanleiding van tussentijds rapport 

Fase 3: verdere verfijnde afbakening a.d.h.v. een combinatie van de holistische en de parametrische methode (4 
maanden): 09/2001 – 01/2002 

1. Inbreng van meer gedetailleerde relevante informatie uit bronnen allerlei (zie verder); 

2. Cartografie van de verfijnde indeling in GIS; 

3. Beschrijving van de verschillende ruimtelijke eenheden op de verschillende schaalniveaus (nadruk op 
de ecodistricten).  

Fase 4: toetsing van de verfijnde afbakening (3 maanden): 01/2002 – 04/2002 

1. Toetsing van de nieuwe afbakening aan andere informatiebronnen, zoals Aardewerk, Biologische 
Waarderingskaart, natuurtypes,... , en aan de bestaande flora- en faunagegevens; 

2. Desgewenst aanpassen van de afbakening. 

Fase 5: bepaling van de gevoeligheid voor milieuverstoringen (3 maanden): 01/2002 – 04/2002 

Gelijklopend met fase 4 

1. Opstellen van de verstoringsketens en selectie van de relevante variabelen voor het bepalen van de 
gevoeligheid voor verzuring, vermesting en verdroging; 

2. Interpretatie van de actuele abiotische gebiedskenmerken (geologie, pedologie, (geo)hydrologie, reliëf) 
t.a.v. de gevoeligheid; 

3. Interpretatie van vegetatie en grondgebruik t.a.v. de gevoeligheden; 

4. Opstellen van kaarten van gevoeligheid voor milieuverstoringen op verschillende schaalniveaus. 

Fase 6: finalisering (2 maanden): 04/2002 – 06/2002 

1. Verkenning en toetsing van de bruikbaarheid voor het gebiedsgerichte beleid (basismilieukwaliteit en 
basisnatuurkwaliteit); 

2. Opstellen draftversie eindrapport, cartografie. 

Fase 7: verdere finalisering (2,5 maanden) : 07/2002 – 09/2002 

1. Definitieve afwerking van het eindrapport, eindcartografie en richtlijnen voor de toepassing in het 
gebiedsgerichte milieubeleid per hiërarchisch niveau, naar aanleiding van de opmerkingen in de 
stuurgroepvergadering 25/06/2002. 

 

 

Ecodistricten 
Ruimtelijke eenheden voor gebiedsgericht milieubeleid in Vlaanderen 
 

- 3 -
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1.2.3 Benutting van de onderzoeksresultaten 

Volgende Vlaamse administraties, diensten en instellingen kunnen de projectresultaten nuttig gebruiken: 

• AMINAL: voorbereiding van het milieubeleidsplan en de milieujaarprogramma’s, evaluatie 
MER’s door Cel MER; 

• MIRA-team: voorbereiding van de Milieu- en Natuurrapporten Vlaanderen; 

• Instituut voor Natuurbehoud: voorbereiding van het Natuurrapport; 

• AROHM, afd. Ruimtelijke Planning; 

• VLM; 

• Provincies: ROM-projecten en Provinciale Ruimtelijke Structuurplanning; 

• Gemeenten: Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplanning. 
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1.3 Administratieve opvolging van het project 

Een stuurgroep, met vertegenwoordigers van AMINAL en VLM, kwam via een vergadering met 
voorstelling van de stand van zaken van het onderzoek ongeveer zesmaandelijks bij elkaar om de 
vooruitgang van het project te overlopen. Deze groep werd door middel van een aantal tussentijdse 
rapporten op de hoogte gehouden over het verloop van de studie. 

Op 16 januari 2001 kwamen de stuurgroepleden voor het eerst bijeen op de startvergadering van het 
project. Een tweede stuurgroepvergadering had plaats op 29 oktober e.k. rond het tussentijdse rapport. 
Op 25 juni 2002 volgde een laatste stuurgroepvergadering naar aanleiding van de draftversie van het 
eindrapport. 
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2 Overzicht buitenlandse ecologische indelingen 

2.1 Inleiding 

De indeling van Vlaanderen in ecodistricten en –regio’s staat niet los van bestaande internationale 
indelingen, waarbij vooral de indelingen in de buurlanden van belang zijn. In onderstaand overzicht wordt 
kort ingegaan op bestaande internationale, Europese en nationale indelingen. Eveneens worden, indien 
mogelijk, de toepassingen van de indeling binnen de resp. nationale beleidsvoeringen beschreven. 

Voorafgaand moet opgemerkt worden dat niet alle classificaties in de verschillende landen gebaseerd zijn 
op dezelfde criteria. De schemerzone tussen landschappelijke, landschapsecologische en ecologische 
indelingen is groot. De methodologieën kunnen grondig verschillen, afhankelijk van de culturele 
geschiedenis, de rol en oriëntatie van regionale planning en uiteraard de fysisch-geografische kenmerken 
van het land. 

De gevolgde methodologie bij de indeling in Vlaanderen is evenwel oorspronkelijk niet uitgegaan van de 
ecologische indelingen in de buurlanden. Verder zal besproken worden in hoeverre de Vlaamse 
ecodistricten en ecoregio’s ingepast kunnen worden in de indelingen van de buurlanden (zie hoofdstuk 5). 

2.2 Internationale benaderingen 

2.2.1 Op wereldschaal 

De verschillende bestaande regionale en nationale landschapstypologieën vormen een patchwork van 
classificatiemodellen, die conceptueel gezien eerder incompatibel zijn op internationaal niveau. Dit gaf 
aanleiding tot het opstellen van classificatiemodellen op internationaal niveau. Voorbeelden hiervan zijn de 
‘life zone’ classificatie van Holdridge (1967), de biogeografische benadering van Udvardy (1975), de 
ecosysteemsonering van Olson (1983) en het Ecoregio-concept van Bailey (1989). Al deze studies zijn 
uitsluitend gebaseerd op klimatologische/bio-fysische karakteristieken, beschouwd op wereldschaal. Ze 
zijn vooral bruikbaar voor de analyse van grootschalige kenmerken.  

Olson e.a. (2001) stellen een kaart voor met de terrestrische ecoregio’s. Ecoregio’s worden er gedefinieerd 
als relatief grote landeenheden, die een bepaalde combinatie van natuurlijke gemeenschappen en soorten 
herbergen, waarvan de grenzen eerder samenvallen met de grenzen van de oorspronkelijke natuurlijke 
gemeenschappen dan met het huidige landgebruik. Ze werden voornamelijk bepaald op basis van 
biogeografische gegevens. Er worden 867 regio’s onderscheiden, met een gemiddelde grootte van 150 000 
km². De ecoregiokaart kan nuttig zijn als instrument voor behoudsplanning op globale en regionale 
schaalniveaus. De (biogeografische) hiërarchie van realmen, biomen en ecoregio’s werd gerespecteerd. Volgens 
deze indeling behoort België slechts tot twee ecoregio’s. 

Voor de identificiatie van de landschappen op Europees niveau zijn bovenstaande indelingen meestal 
ontoereikend. 

2.2.2 Andere 

2.2.2.1 Ecoregioclassificatie in South Island, New Zealand 

Harding J.S. & Winterbourn M.J. stelden een ecoregio-classificatie op voor South Island in New Zealand 
en Stewart Island, gebaseerd op 6 variabelen: vegetatiebedekking, geologie, bodem, reliëf, neerslag en de 
Meteorological Service Climatic Regions. Het resultaat bestaat uit 12 ecoregio’s, die onderling verschillen 
wat betreft de 6 beschouwde variabelen. Enkele ecoregio’s kunnen verder ingedeeld worden in subregio’s 
op basis van variaties binnen deze variabelen, vooral met betrekking tot vegetatiebedekking en 
klimatologische omstandigheden, indien nodig geacht voor beleidsdoelstellingen. 
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2.2.2.2 Ecologische regionalisatie in Canada  

Het Canada Commitee on Ecological Land Classification (CCELC) werd opgericht in 1976 als nationaal forum 
voor de ontwikkeling van een uniforme nationale ecologische benadering met betrekking tot terrestrische 
ecosysteemclassificatie en –kartering, en voor een gecoördineerde toepassing van de ecologische 
benadering m.b.t. duurzaam beleid en planning van bronnen. Tussen 1976 en het midden van de jaren ’80 
ontwikkelde het CCELC een hiërarchische classificatie met 7 niveaus van generalisatie: ecozones, 
ecoprovincies, ecoregio’s, ecodistricten, ecosecties, ecosites en eco-elementen (Environmental 
Conservation Service Task Force 1981; Rowe and Sheard 1981; Wiken 1979,1986; Ironside 1991). Daarna 
werden verschillende syntheses van de informatie uit ecologische (biofysische) landclassificatie op 
nationaal niveau geproduceerd. Hierbij werd uitgegaan van een holistische benadering, gebaseerd op 
geologie, landvormen, bodem, vegetatie, klimaat, fauna, water en antropogene factoren. In 1987 werd een 
voorlopige ecoregiokaart van Canada gepubliceerd in de Nationale Atlas van Canada (Wiken e.a. 1993), 
waarbij voor het eerst op nationaal niveau ecozones, ecoprovincies en ecoregio’s werden afgebakend. 
Verschillende thematische studies werden eveneens opgesteld door werkgroepen binnen het CCELC, 
waarbij gefocuseerd werd op bepaalde ecosystemen en hun samenstellende componenten.  

In 1991 werd gestart met een gemeenschappelijk project tussen Environment Canada, Agriculture and Agri-
Food Canada en Natural Resources Canada, met het oog op actualisering en uitbreiding van de bestaande 
classificatie op 3 niveaus: ecozone, ecoregio en ecodistrict. Hiertoe werden bestaande ecologische kaarten 
bijeengebracht en geactualiseerd, en werd gebruik gemaakt van LANDSAT-beelden. De verschillende 
niveaus werden als volgt gedefinieerd: 

- Ecozones (15 in Canada) zijn grote gegeneraliseerde eenheden, gekarakteriseerd door de 
interactie tussen abiotische en biotische factoren: macro-klimaat, menselijke activiteit, 
vegetatie, bodem, geologie en fysische geografie; de benaming wordt overgenomen van 
Wiken (1986); 

- Ecoregio’s (194 in Canada) worden gekarakteriseerd door grootschalige landvormen of een 
combinatie van regionale landvormen, micro- of mesoklimaat, vegetatie, bodem, water en 
regionale patronen van menselijke activiteit; de benaming wordt afgeleid van prominente 
fysisch-geografische elementen zoals een bergketen, plateau, vlakte, bekken, meer; 

- Ecodistricten (1020 in Canada) worden gekarakteriseerd door landvormen, reliëf, oppervlakkig 
geologisch materiaal, bodem, water, vegetatie en landgebruik. De ecodistricten zijn 
genummerd. 

Andere niveaus in de hiërarchie, met name de ecoprovincies, zullen in de toekomst aangepast worden. De 
digitale kaarten van de ecozones, ecoregio’s en ecodistricten werden gecompileerd op een kaart met schaal 
1:1 miljoen, zoals gehanteerd in de databank van de Soil Landscapes van Canada. De schaal 1:7.5 miljoen 
werd eveneens gehanteerd (zie verder ook http://www.ec.gc.ca/soer-ree/English/Framework/NarDesc 
(21/08/2002)). 

2.3 Europese benaderingen 

2.3.1 Landschapsclassificatie 

Als aanzet tot een classificatie van de Europese landschappen bestaan twee belangrijke recente 
benaderingen: 

- een wereldkaart van de hedendaagse landschappen, door Milanova e.a. (1993)  

- de landschapstypologie van Meeus (1993), die de basis vormt voor de landschapskaart in het Dobris 
rapport (Stanners & Bourdeau, 1995) 
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2.3.1.1 Wereldkaart van de hedendaagse landschappen 

In oktober 1990 tekenden de United Nations Environment Programme (UNEP) en het Centre for 
International Projects (CIP) van de USSR State Committee for Environmental Protection een 
overeenkomst tot raming en kartering van de huidige toestand van de landschappen in de wereld. In de 
doelstellingen van deze studie worden de hedendaagse landschappen gedefinieerd als “specifieke eenheden 
van landgebruik, gekenmerkt door een structureel georganiseerde combinatie van natuurlijke en 
economische componenten, waarbij door de interactie tussen deze componenten ruimtelijk te 
onderscheiden systemen in een dynamisch evenwicht ontstaan”. De kaart heeft een schaal van 1:15 
miljoen en is gebaseerd op twee andere kaarten: (1) Geographical Belts and Zonal Types of Landscapes of 
the World, 1988; en (2) Land Use Types of the World, 1986. Als bijkomende informatie werden data van 
regionale cartografie, remote sensing en veldsurveys genomen. De ‘belts’ in kaart (1) worden 
gekarakteriseerd door een range van natuurlijke processen, zonale patronen en sets van natuurlijke 
landschappen, waarbij de nadruk eerder op geografische dan op klimatologische aspecten ligt. De sub-
polaire, gematigde en subtropische belts in (West-)Europa omvatten 8 natuurlijke landschappelijke 
eenheden en twee intra-zonale landschappen, waarbinnen in totaal 150 types voorkomen. 

Deze kaart is eerder beperkt wat betreft schaal, begrenzing en attribuut-definitie. De landschappelijke 
eenheden worden gekenmerkt door klimatologische aspecten en potentiële vegetatie, waarbij concrete 
landschapstypes ongedefinieerd blijven. 

2.3.1.2 De landschapskaart in het Dobris rapport 

Een eerste poging tot kartering van de voornaamste landschapstypes op pan-Europese schaal gebeurde als 
bijdrage tot een publicatie van de European Environment Agency (EEA) ‘Europe’s Environment – the 
Dobris Assessment’ (Stanners & Bourdeau, 1995). De begrenzing van de landschappen in deze indeling is 
gebaseerd op literatuuronderzoek, veldstudies en nationale landschapsstudies. De verschillende 
informatiebronnen werden in overlay (manueel) gebruikt, visueel vergeleken en geanalyseerd. De typologie 
op de kaart omvat 30 grotere landschapstypes die beschreven en vergeleken worden op basis van geologie, 
klimaat, landvorm, bodem, landgebruik, hydrologie, nederzettingspatronen, dynamiek en uitzicht. Speciale 
aspecten van lokale betekenis en langwerpige landschappen werden niet opgenomen. In de legende van de 
gehanteerde typologie kunnen 3 groepen onderscheiden worden: (1) zonale landschappen, gebaseerd op 
klimaat, geologie en hoogteligging; (2) landschappen gebaseerd op landgebruik, zoals een overgang van 
bocage-landschappen naar openfield-landschappen en (3) aride landschappen van de Russische steppen en 
woestijnen. Hierbij komen ook nog een aantal artificiële landschappen, zoals o.a. de Kempen. 

Het resultaat is een lijst van beschreven relevante landschappen. Nadeel is dat klimaat, landgebruik en 
landschapsstructuur op hetzelfde niveau beschouwd worden. Een gevolg hiervan is dat de typologie in de 
periferie van Europa en in hoger gelegen gebieden gedomineerd wordt door biogeografische aspecten, 
terwijl de overige landschappen hoofdzakelijk geclassificeerd worden op basis van landgebruik. 

2.3.1.3 De Pan-Europese landschapskaart 

De ontwikkeling van een Pan-Europese landschapskaart is één van de projecten binnen het raamwerk van 
actiethema 4 binnen de Pan-Europese Biologische en Landschapsdiversiteit Strategie (PEBLDS). De 
landschapskaart wordt verondersteld een weergave te zijn van de ruimtelijke diversiteit en landgebruik in 
de voornaamste Europese landschapstypes, als referentie voor toekomstig beleid inzake landbouw, 
toerisme, rurale ontwikkeling, biodiversiteit en planning. Met de opmaak van een nieuwe landschapskaart 
wordt in de eerste plaats een hogere graad van detail en precisie beoogd. Eveneens wil de nieuwe kaart 
ook de geomorfologische structuur als uitgangspunt gebruiken. Aan de hand van een analyse van 
topografische informatie (DTM) en werk van Embleton (1984), werd een nieuwe kaart opgesteld waarin 
170 geomorfologisch bepaalde eenheden onderscheiden worden. 

Een verbetering is de hoge graad van detail wat betreft de Centraal- en Oost-Europese regio’s. De 
culturele component van het landschap komt echter in deze nieuwe kaart niet echt aan bod. Dit zou 
aangevuld worden in een tweede fase van het project. 
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2.3.2 De biogeografische context  

 

De Europese biogeografische context is van belang bij het bepalen van het type en de graad van 
natuurlijke beïnvloeding in een bepaald landschap. Op niveau van een continent kunnen regionale 
verschillen inzake klimaat, geologie en vegetatie beschouwd worden. Deze verschillen spelen een 
belangrijke rol wat betreft type en verspreiding van grotere ecosystemen, antropogene 
landgebruikspatronen en, hiermee samenhangend, algemene socio-economische aspecten. 

Verschillende pogingen om de biogeografische regio’s in kaart te brengen werden ondernomen. Het 
concept van biogeografische regio’s werd ontwikkeld als instrument voor de EU Habitats Directive en 
daarna uitgebreid voor gebruik in heel Europa door de Conventie van Bern. Het resultaat was een kaart 
met 11 biogeografische regio’s in pan-Europa. De kaart moet beschouwd worden als een referentiekader 
voor biodiversiteit op verschillende niveaus, van grotere eenheden, zoals landschappen, tot op niveau van 
habitats en soorten. Aanpassingen zouden nog aangebracht worden. 

De European Environment Agency begon eveneens met de ontwikkeling van een Digital Map of 
European Reporting Regions (DMERR). De kaart is gebaseerd op twee recent gedigitaliseerde kaarten: (1) 
Map of Natural Vegetation of Europe (Bohn e.a., 1995 en latere versies), afgeleid van een analyse van 
bodem- en vegetatiekaarten; en (2) European Land Classification (Bunce e.a., 1984; 1996 a), afgeleid van 
een clusteranalyse van klimatologische gegevens op Europees niveau. 69 ecologische regio’s worden 
onderscheiden. De kaart was bedoeld als een waardevol instrument in de ontwikkeling van een Europese 
landschapsclassificatie en –kartering. Ze werd afgewerkt in 2000, in samenspraak met WWF rond hun 
project rond behoud van wereldregio’s. 

2.3.3 Regionale zonatie als model voor landschapsclassificatie 

Omwille van de verschillen in kwaliteit en graad van detail van de verschillende datasets stelde de 
European Environment Agency een classificatie op, die voornamelijk gebaseerd was op klimatologische 
gegevens en gegevens i.v.m. hoogteligging. De resolutie was vrij groot, en werd verfijnd tot 10x10 km 
voor het Verenigd Koninkrijk (zie verder 2.4.3). De classificatie is gebaseerd op data afgeleid van de 
Climate Research Unit (CRU) (Hulme e.a., 1995). 

Door gebruik van informatie over geomorfologie en vegetatie konden op een eerste niveau 4 grote 
klimatologische groepen onderscheiden worden, die verder onderverdeeld werden in 12 grote 
landschappelijke zones. Deze zones werden ingedeeld op basis van landgebruik. Op het laagste niveau 
worden 250 variaties binnen 31 natuurlijke en cultuurlijke landschapstypes geïdentificeerd. De kaart wil 
een instrument te zijn voor toekomstige landschapsevaluatie op verschillende schaal- en inhoudsniveaus. 
De classificatie is compatibel met de DMERR-kaart (zie hoger: 2.3.2) en andere EEA-producten. 

2.4 Benaderingen in Wallonië en buurlanden 

2.4.1 Wallonië 

In Wallonië werd in de loop van de jaren zestig een eerste indeling gemaakt in ecologische gebieden: 
“Territoires écologiques de la Wallonie” (Delvaux en Galoux 1962; Galoux 1967), die echter niet het 
volledige Waalse grondgebied besloeg. Deze indeling werd door Onclincx et al. (1987) uitgebreid voor 
heel Wallonië. Het doel ervan was om de territoriale potentie en geschiktheid in kaart te brengen, als basis 
voor het bosbeleid in Wallonië. Er werd gekozen voor een hiërarchische benadering. Meerdere factoren 
werden gebruikt, met name energetische instraling, de beschikbaarheid van water en de beschikbaarheid 
van voedingsstoffen.  

In de bekomen indeling horen op het hoogste niveau vooreerst twee domeinen, namelijk het Atlantisch en 
het Midden-Europees domein. Deze worden onderscheiden op basis van energetische instraling en de 
beschikbaarheid van water. Binnen elk domein horen sectoren, die van elkaar verschillen door hun 
geomorfologie en regionaal klimaat. Er werden in totaal 28 sectoren onderscheiden (zie ook 5.4.1), die elk 
nog in districten onderverdeeld worden op basis van de lithochemische eigenschappen. Per district 
worden dan nog standplaatsen (“stations”) voorzien op basis van hun bodemtype, maar deze werden niet 
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alle afgebakend. Deze indeling resulteerde in drie kaarten, één op schaal 1:500.000, één op schaal 
1:100.000 voor het zuidoosten en één op schaal 1:50.000 voor het zuidwesten en een deel van Brabant. 
Om tot de indeling in sectoren te komen werd gebruik gemaakt van “Principal Component Analysis” van 
de klimatologische gegevens. De belangrijkste factor die aldus bekomen werd, komt overeen met warm en 
droog versus koud en nat. Het is evenwel zo dat de globale verspreiding van de meetstations volgens deze 
factor niet overeenstemt met hun geografische ligging, maar blijkbaar eerder afhangt van strikt lokale 
omstandigheden. 

2.4.2 Nederland 

In Nederland werd door Klijn (1997) een indeling in ecoregio’s en ecodistricten uitgewerkt aan de hand 
van abiotische factoren, volgens een hiërarchisch ecosysteemmodel (zie ook 3.1.2). Op het niveau van de 
ecodistricten worden theoretische factoren van de componenten geologie, geomorfologie, grondwater en 
oppervlaktewater in beschouwing genomen. In de praktijk bleek ook het gebruik van de component 
bodem belangrijk. De kartering werd gebaseerd op enkele tientallen bestaande kaarten en geografische 
gegevensbestanden, maar andere kaarten en atlassen met betrekking tot biotische componenten werden 
geraadpleegd om de ecologische relevantie van iedere grens te kunnen vaststellen. Er werden vier 
terrestrische ecoregio’s afgebakend, met daarin 26 ecodistricten, en twee aquatische ecoregio’s met 11 
ecodistricten (zie ook 5.4.2). De indeling werd vervolgens geëvalueerd aan de hand van Canonische 
Variantie Analyse, waaruit bleek dat vooral bodemkundige kenmerken in combinatie met geomorfologie 
de belangrijkste kenmerken waren. 

2.4.3 Verenigd Koninkr jk i

Als onderdeel van het “Natural Area Programme” heeft English Nature zg. “natural areas” afgebakend en 
gekarteerd. De grenzen van deze gebieden worden bepaald aan de hand van de verspreiding van soorten, 
kenmerken van de ondergrond en van de bodem, landgebruik, natuurlijke processen langs de kust, en 
landschapspatronen. Ze volgen dus de natuurlijke variatie van het landschap en zijn geologische basis, en 
weerspiegelen de menselijke invloeden (Cooke & Sibbett 1998). In totaal werden 120 gebieden 
afgebakend, waarvan 23 maritieme en 97 terrestrische (http://www.english-nature.org.uk). De grenzen 
werden daarbij beschouwd als brede overgangszones van minimaal 1 km breedte. De indeling werd 
opgemaakt aan de hand van overlay in GIS van kaarten met ecologische informatie. Het resultaat van de 
analyse werd geëvalueerd door regionale experten, die de grenzen vergeleken met historische kaarten. 

De Countryside Agency bakende 181 “Landscape Character Areas” af, als geïntegreerde componenten 
binnen de natural areas. De identificatie van de landschappen steunt op basisinformatie over de 
ecologische regio’s. De afgebakende gebieden op de “Landscape character map of England” worden 
conceptueel beschouwd als de bouwstenen voor een eenvoudig kader voor het landschaps- en 
natuurbehoud. De kaart wordt verondersteld een aanzet te geven tot nationale consistentie rond de 
uitbouw van een beleid rond landschap, fauna en flora, gebruikt door de lokale overheden als raamwerk 
en brug tussen het nationaal beleid en hun eigen interpretaties van de lokale noden. 

De laatste 20 jaar heeft het Institute of Terrestrial Ecology (ITE) een systeem van landclassificatie ontwikkeld 
voor het VK (Bunce e.a., 1996a). Het systeem gebruikt parameters als klimaat, hoogteligging, geologie, 
geomorfologie en menselijke geografie om zg. “Land Classes” te onderscheiden. 

2.4.4 Duitsland 

Landschapsclassificatie heeft reeds een lange traditie in Duitsland (o.a. Meynen & Schmithüsen (1953-
1962)). Het concept van natuurlijke landschapseenheden werd ontwikkeld in de jaren ’50 en ‘60 door Neef 
(1967). Deze eenheden werden ‘geochoren’ genoemd. Ze verwijzen naar een geografisch bepaalde of 
geografisch begrensde eenheid. Ze worden gekenmerkt door een heterogene structuur. De 
karakteristieken van geochoren resulteren uit de combinatie van elementen op een kleiner schaalniveau en 
uit hun ligging in de ruimte. De “Naturraümliche Gliederung Deutschlands” onderscheidt 68 gebieden, 
gegroepeerd in 5 grotere eenheden. Een andere benadering, gebaseerd op dezelfde sub-eenheden, 
onderscheidt 8 zg. “Grote Landschapsregio’s”. Een verdere onderverdeling in verschillende lokale 
landschapstypes werd slechts in enkele Duitse Bundesländer opgesteld. 
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In de deelstaat Saxony werden de laatste jaren microgeochoren gekarteerd en gekarakteriseerd. De 
methodologie, beschreven door Bastian O. (2000), combineerde twee benaderingen: de deductieve 
methode (top-down) (stap voor stap worden grotere gebieden verder ingedeeld) en de inductieve methode 
(bottom-up), gebaseerd op landschapsecologische analyse. Volgende gegevensbronnen werden gebruikt: 
bodemkaarten, geologische en hydrogeologische kaarten, kaarten van biotopen en landgebruik, en reeds 
bestaande landschapskaarten. De landschapsecologische eenheden werden gekarakteriseerd; de specifieke 
landschappelijke functies werden nagegaan; er werden doelstellingen geformuleerd voor afzonderlijke 
landschappelijke attributen en functies en tenslotte werd een geïntegreerde landschapsecologische visie 
voor elke landschapsecologische eenheid opgesteld. 

2.5 Conclusie 

Bovenstaand overzicht van bestaande ecologische indelingen toont aan dat de begripstermen niet op 
uniforme wijze worden geïnterpreteerd: hiërarchische ecologische niveaus (ecozones, ecoprovincies, 
ecoregio’s, enz.) worden telkens op verschillende schaalniveaus beschouwd en door verschillende 
variabelen bepaald. 

Eveneens kan vastgesteld worden dat er weinig of geen compatibiliteit bestaat tussen de indelingen op de 
verschillende hiërarchische niveaus: zo mag bijvoorbeeld niet verondersteld worden dat de ecologische 
entiteiten van een deel-land probleemloos ingepast kunnen worden binnen de indeling op Europees 
niveau. 

Uit de beschrijving van de methodologieën tenslotte kan afgeleid worden dat het opstellen van een 
ecologische indeling een langdurig proces veronderstelt, waarbij telkens teruggekoppeld moet worden naar 
bijkomende informatie door actualisering en uitbreiding van bestaande gegevens op alle hiërarchische 
(beleids- en ecologische) niveaus. 
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3 Theoretische achtergrond  

Voor het opstellen van een concept en het formuleren van een begrippenkader rond ecodistricten werd 
beperkte literatuur doorgenomen. Hieruit bleek dat rond het begrip “ecodistricten” heel wat verwarring 
bestaat: 

● De schaal waarop de verschillende ecologische entiteiten, waaronder de ecodistricten, beschouwd 
worden, ligt niet eenduidig vast; 

● De componenten waardoor de verschillende ecologische entiteiten bepaald worden, liggen niet 
eenduidig vast. 

De theoretisch volledig uitgewerkte studie van Klijn F. (1997. A hierarchical approach to ecosystems and 
its implications for ecological land classification.) diende als voornaamste bron voor het opstellen van een 
concept, ook omwille van de aanschouwelijkheid van het Nederlandse voorbeeld voor wat betreft de 
landschapsecologische indeling. 

3.1 Ecosysteemclassificatie 

Ecosystemen zijn zeer complex. Ze bestaan uit biotische en abiotische factoren. Ze kunnen beschreven 
worden: 

1) enerzijds aan de hand van kenmerken die gemakkelijk in het veld herkend kunnen worden  
‘structurele’ kenmerken; 

2) anderzijds zijn ook processen belangrijk: processen die resulteren uit milieuproblemen en die 
geordend kunnen worden. 

De integratie van (1) en (2) kan gebeuren door: processen te koppelen aan hun controlerende factoren 
(structurele kenmerken, in het veld te herkennen), maar dit is eveneens complex. 

Een andere complicerende factor is het ruimtelijk schaalniveau. Sommige milieuproblemen hebben 
globale dimensies, andere regionale. Dit schaalniveau zal de classificatie bepalen. 

Bovenstaande zal zijn weerslag vinden in een poging tot classificatie van ecosystemen. 

3.1.1 Classificatie: inductieve en deductieve benadering 

Een essentieel onderscheid in mogelijke benaderingen van ecosysteemclassificatie is het onderscheid 
tussen inductie van data en deductie van theorie. 

Inductie 

Inductie geeft voorrang aan sampling van data, door relatief standaard geworden methodes toe te passen 
om tot classificatie te komen. Inductie vertrekt niet van enige veronderstelling over mogelijk bestaande 
relaties, en veronderstelt dat (on)gelijkheden uit de data naar voor zullen komen. 

b.v. TWINSPAN, geïntegreerde landschapsecologische classificatie aaan de hand van luchtfoto-
interpretatie 

Deductie 

De deductieve benadering start met een set van hypotheses over hoe de natuur is opgebouwd en 
functioneert. De factoren die ecosystemen differentiëren van elkaar, worden opgezocht. De hypotheses 
zijn uiteraard gebaseerd op voorafgaand empirisch onderzoek en ervaring. Deductie bestaat erin deze 
hypotheses te testen. 
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Deze benadering resulteert in een relatief strikte handleiding voor classificatie en kartering. 

Zowel bij inductie als bij deductie moeten steeds subjectieve keuzes gemaakt worden. Klijn geeft de 
voorkeur aan deductie omwille van de duidelijke relatie met de theorie over ecologische relaties, en de 
mogelijkheid om de methodologie te extrapoleren naar andere gebieden en binnen andere ruimte- en 
tijdskaders. Bij inductie daarentegen bestaat er onzekerheid over het resultaat, dat bovendien pas op het 
einde duidelijk wordt. 

In verband met de landschapsecologische classificatie spreken andere auteurs van “holistische” versus 
“reductionistische” benadering van het landschap en de componenten ervan. (Naveh & Lieberman, 1994; 
Antrop 1996) 

3.1.2 Uitgewerkte procedure in Nederland 

3.1.2.1 Inleiding 

Klijn F. (1997. A hierarchical approach to ecosystems and its implications for ecological land 
classification.) beschrijft de gevolgde methodologie bij de indeling van Nederland in ecodistricten. In 
voorliggende studie wordt hieraan veel aandacht besteed, ook omwille van de aanschouwelijkheid van het 
Nederlandse voorbeeld voor wat betreft de landschapsecologische indeling. Hieronder wordt een 
samenvatting van de literatuurstudie gegeven. 

In Nederland werd de deductieve benadering toegepast, waarbij volgende stappen werden gevolgd: 

(1) Opstellen van een vereenvoudigd hiërarchisch model van een ecosysteem, dat alle relevante 
componenten omvat als functioneel gerelateerde subsystemen, met de bedoeling de 
complexiteit te structureren; 

(2) Opstellen van een handleiding voor de classificatie van hiërarchisch geneste ecosystemen, 
gebaseerd op dit hiërarchisch model; 

(3) Ecosystemen classificeren en in kaart brengen op verschillende ruimtelijke schaalniveaus, om 
ecosysteemkaarten te bekomen, die onderling gerelateerd zijn, zowel structureel als 
functioneel; 

(4) Inzoomen op de meest relevante processen en parameters voor specifieke toepassingen. 

3.1.2.2 Een hanteerbaar hiërarchisch ecosysteem-model 

Een mogelijk vereenvoudigd ecosysteem-model is gebaseerd op interacties, die bestaan tussen de 
hoofdsferen van onze planeet. Dit resulteert in volgend conceptueel model, ontstaan door samenvoegen 
van verschillende abiotische en biotische elementen van een ecosysteem in een aantal 
‘hoofdcomponenten’ (zie figuur 3.1): 

De hiërarchie binnen het model is meervoudig: 

- de lagere componenten zijn relatief afhankelijk van de hogere, daarentegen gebeurt ook 
beïnvloeding van onderaf; 

- het model reflecteert ook hiërarchieën in volume, tijd en richting van energie- en 
materiefluxen; al deze hiërarchieën kunnen geordend worden in twee categorieën, nl. 

 hiërarchieën van structuren, b.v. patronen van de hogere componenten worden 
gereflecteerd in de lagere (klimaat > bodem; klimaat > vegetatie; moedermateriaal > 
vegetatie); 
 hiërarchieën van processen, b.v. het ontstaan van de lagere componenten wordt bepaald 
door de hogere (b.v. wind > duinen > zandige bodems). 
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Figuur 3.1:  Eenvoudige weergave van de samenhang tussen verschillende componenten door middel van sferen (naar van Dorp et 
al., 1999). 

Hierbij moet opgemerkt worden dat deze hiërarchische ordening eerder conceptueel is en niet algemeen 
en altijd geldend, maar zeker zal afhangen van tijd- en ruimteschaal waarop de componenten bestudeerd 
worden. 

3.1.2.3 Vanuit het hiërarchisch model naar een handleiding voor classificatie  

Hierbij wordt het principe van ‘correlatieve complexen’ gehanteerd: d.w.z. het geheel kan voldoende gekend 
worden door bepaalde kenmerken te onderzoeken, doordat vele kenmerken onderling sterk gecorreleerd 
zijn. 

Het komt er op aan de meest relevante kenmerken op een bepaald ruimtelijk schaalniveau als classificatie-
kenmerken te selecteren. 

3.1.2.4 Classificatie-kenmerken en karteren op verschillende ruimtelijke schalen 

Hoe kunnen de ecosystemen op elk ruimtelijk schaalniveau geclassificeerd en gekarteerd worden?  

Classificatie vereist definiëring of karakterisering van kenmerken; kartering vereist herkenning van 
kenmerken. In deze context worden verschillende concepten regelmatig gebruikt: 

Zonneveld (1979; 1994; 1995) onderscheidt: 

- eigenschappen: alle kenmerken; 
- diagnostische kenmerken: de belangrijkste kenmerken voor het classificeren en karteren in 

de praktijk; ze moeten macroscopisch herkenbaar zijn; 
- leidende principes: deze bepalen de selectie van diagnostische kenmerken uit het gehele set 

van eigenschappen, b.v. ecologisch, functioneel (d.i. praktisch naar beleid toe), genetisch (de 
topologische relaties tussen de ecosystemen op verschillende ruimtelijke schaalniveaus). 
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Vink (1980; 1983) onderscheidt: 

- algemene landschappelijke kenmerken; 
- differentiërende kenmerken: worden gebruikt om de karteringseenheden te definiëren; 

‘differentiëren’ slaat op het onderscheid maken in een classificatie; 
- andere diagnostische kenmerken: worden gebruikt om de legende-eenheden te definiëren; ze zijn 

onvoldoende homogeen binnen de karteringseenheden om differentiërend te zijn. 
Klijn (1997) formuleert een alternatief: 

Een strikt onderscheid wordt gehanteerd tussen classificatie (m.a.w. definitie) en kartering (m.a.w. 
herkenning). De klassen worden gedefinieerd d.m.v. karakteristieken die het patroon VEROORZAKEN 
i.p.v. karakteristieken die het patroon TONEN, REFLECTEREN; de nadruk bij de classificatie ligt dus 
op oorzaken en niet op effecten!: 

- Classificatie-karakteristieken: 
= de ecosysteem-karakteristieken die in werkelijkheid het patroon VEROORZAKEN, dit 
zijn m.a.w. de échte “differentiërende (controlerende) factoren”, gebruikt om ecosysteem-
types te definiëren, gespecificeerd in de legende van een kaart; soms zijn deze echter moeilijk 
te herkennen, vandaar: 

- Karterings-karakteristieken: 
= de ecosysteem-karakteristieken die de patronen, veroorzaakt door de controlerende 
factoren, REFLECTEREN.  

Deze ‘genetische’ benadering kent reeds een ruime toepassing, b.v. soortentaxonomie, bodemclassificatie. 

De hiërarchie van de componenten (zie hoger 3.1.2.2) wordt gebruikt als handleiding bij het opstellen van 
de ruimtelijke schaalniveaus (classificatieniveaus): zie figuur 3.2. 

 

 

Figuur 3.2:  De relatie tussen de ruimtelijke schaalniveaus en de componenten van het ecosysteem (naar Klijn, 1997). 

Hiertoe is het nodig dié classificatie-karakteristieken te gebruiken die het patroon op het desbetreffende 
schaalniveau bepalen. 

Naar de praktijk toe echter zal de praktische kartering gebaseerd zijn op ALLE karakteristieken die relatief 
gemakkelijk herkend kunnen worden, zowel op het veld als bij remote sensing… 
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3.1.3 De praktijk in Nederland 

De methode die in Nederland werd gevolgd om te komen tot een verantwoorde indeling in ecodistricten 
en ecoregio’s, bestaat uit volgende stappen: 

1) de bestaande indelingen werden onderzocht en de meest nuttige werden geselecteerd; 

2) ecologisch relevante grenzen werden gekopieerd, en er werd gecheckt of ze al dan niet 
weerspiegeld werden in de verspreiding van soorten of landgebruik. 

3.1.3.1 Kort onderzoek van de bestaande regionale indelingen  

Kaarten, atlassen werden onderzocht op de toepasbaarheid m.b.t. de gestelde eisen: 

- verstaanbaarheid voor professionelen, beleidsmakers; 
- verstaanbaarheid van kaart en legende; 
- stabiliteit in tijd, in functie van de vereiste update-periode; 
- ecologische relevantie; 
- toepassingsmogelijkheden voor de inschatting van gevoeligheden, betekenis en 

kwetsbaarheid; 
- geschiktheid m.b.t. beleidsplanning, maatregelen,… 

Na screening werd besloten dat geen enkele van de bestaande indelingen voldeed; wel konden enkele 
elementen overgenomen worden, zoals de exacte extentie en locatie van relevante ruimtelijke eenheden; en 
informatie, die eventueel nuttig kon zijn bij de controle van de ecologische relevantie van een indeling. 

3.1.3.2 Classificatie en kaarten van ecoregio’s en ecodistricten 

Per ecoregio en ecodistrict wordt vermeld of de classificatie- dan wel karteringskarakteristieken afgeleid 
werden van de verschillende componenten. 

Voorbeeld: 

(3) = Classificatie-karakteristieken  

(2) = Karterings-karakteristieken die sterk gecorreleerd zijn met de classificatie-karakteristieken 

(1) = Afhankelijke karakteristieken die van toegevoegd maar minder belang zijn voor de kartering  

 

Ecodistrict-
type 

Geolog
ie 

Geomor-
fologie 

Grond-
water 

Opper-vlaktewater Bodem Vegeta
tie 

Fauna 

L1 3 3 2 1 1 1 1 

...        

 

Ecodistricten 
Ruimtelijke eenheden voor gebiedsgericht milieubeleid in Vlaanderen 
 

- 16 -



DEEL I: Theoretische achtergrond en gevolgde methodologie 

3.2 Abiotische factoren bij afbakening van ecodistricten 

3.2.1 Inleiding 

Een ecosysteem wordt bepaald door componenten van de niet-levende en de levende natuur (zie hoger 
3.1). Het gaat hierbij om de abiotische componenten water, bodem en lucht en de biotische componenten 
planten, dieren en mens, en de vele processen ertussen. De factoren die deze componenten beïnvloeden, 
zijn: 

- klimaat (klimatologie); 
- gesteente of grondsoort (geologie); 
- reliëf en expositie (geomorfologie); 
- grond- en oppervlaktewater (geo/hydrologie); 
- bodem (pedologie); 
- flora; 
- fauna; 
- mensen. 

Tussen deze factoren bestaat een complexe rangorde. De rangorde zoals die hierboven wordt 
weergegeven, is vereenvoudigd. Het klimaat staat bovenaan omdat het de sturende kracht is achter vele 
natuurlijke processen. De aardkorst met zijn gesteenten, gevormd door geologische processen in het 
verleden, is het moedermateriaal voor de bodem. Door de wisselwerking van de factoren klimaat, reliëf en 
grondwater hebben zich gedurende duizenden jaren uiteenlopende bodemtypen ontwikkeld. Daardoor is 
een grote diversiteit aan abiotische milieus ontstaan, met veel verschillende combinaties van de zg. 
‘standplaatsfactoren’ voedselrijkdom,  zuurtegraad en vochtvoorziening. Die verschillende abiotische 
condities vormen op hun beurt weer de basis voor de ruimtelijke verscheidenheid aan planten- en 
dierengemeenschappen. 

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de literatuurstudie rond de verschillende abiotische 
factoren. 

3.2.2 Klimaat 

(Van Dorp e.a., 1999) 

De ecologisch relevante kenmerken van het klimaat zijn zonnestraling, temperatuur, neerslag, verdamping 
en wind. In het algemeen zijn klimaatkaarten gebaseerd op verschillen in gemiddelde temperatuur, 
continentaliteit, windsnelheid en neerslag.  

Atmosferische relaties zijn in belangrijke mate afhankelijk van de werking van de wind. Het gaat hierbij nl. 
over het transport van gassen zoals ammoniak, stikstofoxiden e.d. en vaste stoffen. In België is de 
windrichting overwegend west tot zuidwest. Dit heeft tot gevolg dat de hoogste concentraties aan stoffen 
in de atmosfeer doorgaans ten oosten en ten noordoosten van de bron worden aangetroffen. 

3.2.3 Geologie  

(Van Dorp e.a., 1999) 

De ecologisch relevante eigenschappen van de factor geologie zijn de doorlatendheid en de grondsoort 
(lithologie). 

De processen die door deze eigenschappen gestuurd worden, zijn respectievelijk: 

(1) de verplaatsing van stoffen en water, waardoor de voedselrijkdom en het vochtaanbod 
bepaald worden; 

(2) de beschikbaarheid van natuurlijke voedingsstoffen, waardoor de natuurlijke voedselrijkdom 
bepaald wordt. 
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Zo wordt de verrijking van het grondwater met calcium- en bicarbonaationen voornamelijk veroorzaakt 
door het in oplossing gaan van kalkhoudende bestanddelen in het doorstroomde sediment. Dit gerijpte 
grondwater wordt ‘lithotroof’ genoemd. De snelheid waarmee het rijpingsproces van het grondwater zich 
ontwikkelde, is afhankelijk van de rijkdom aan gemakkelijk verweerbare bestanddelen van het 
doorstroomde sediment. Indien de ondergrond uit kalkrijke zanden is opgebouwd, kan dit rijpingsproces 
zich afspelen in een tijdsbestek in de orde van jaren. In gronden die daarentegen arm zijn aan 
kalkafzettingen, speelt het rijpingsproces zich af in een tijdsorde van decennia tot eeuwen. De 
aanwezigheid van opkwellend lithotroof grondwater is dus niet per definitie gekoppeld aan grondwater 
met lange verblijftijden. 

3.2.4 Geomorfologie 

(Vink, 1980; Zonneveld, 1972; 1995) 

De geomorfologie beschrijft het reliëf of de vormen van het landschap, en de processen die plaatsvinden 
aan het oppervlak, zoals erosie en sedimentatie door water en wind. 

Actuogeomorfologie of dynamische geomorfologie 

De actuogeomorfologie bestudeert het feitelijke verloop van de processen onder de huidige 
omstandigheden door deze processen over een tijdvak van ten minste een aantal jaren nauwkeurig, liefst 
met metingen, te volgen. De actuogeomorfologie is voor de landschapsecologische onderzoekingen vooral 
daar van belang waar, al of niet door menselijke invloed, processen aan het aardoppervlak een duidelijke, 
kwantitatief waarneembare rol spelen. In zeer veel landschappen is dit het geval indien sprake is van 
aanmerkelijke erosie door wind of water en de daarbij behorende sedimentatieprocessen (o.a. colluviatie): 
massabewegingen.  

De geomorfologie is één van de basiswetenschappen voor de (landschaps)ecologie. De geomorfologie kan 
in ecologische termen gekarakteriseerd worden met de termen ‘patroon’ (verscheidenheid in de ruimte) en 
‘proces’ (verscheidenheid in de tijd). De betekenis van materialen, structuren, processen en vormen van de 
aardkorst heeft betrekking op de volgende punten van landschap en landgebruik: 

1 De algemene vormen van het landschap: vlakten, heuvels, plateaus, bergen, hooggebergte; 
2 Processen aan het oppervlak, die in direct verband staan met die vormen (incl. de hoogte 

boven zeeniveau): erosie, denudatie, sedimentatie, accumulatie, en de daaruit voortvloeiende 
vormen; 

3 Specifieke processen, die in verband staan met de lithologie, de structuur en de landvormen: 
b.v. massabewegingen langs de laaghelling van schalierijke gesteenten; 

4 Processen, die zich voornamelijk in de ondergrond afspelen: waterbewegingen, zowel in 
kalksteen (karstvorming) als in andere gesteenten, die b.v. bepaald worden door de 
doorlatendheid van de gesteenten, het voorkomen van breuken, de helling en strekking van 
de formaties, het optreden van discordanties; 

5 Tectonische bewegingen, b.v. langs breuken, die ingrijpen in de diepere ondergrond, maar die 
directe invloed hebben op vormen en processen aan het oppervlak; 

6 De aard van de bodemvormende factoren: moedermateriaal, reliëf en waterhuishouding en de 
daarmee verband houdende invloeden op vegetatie, fauna en landgebruik; 

7 De topoklimatologische aspecten zoals hoogteligging en expositie, met hun invloeden op de 
ecosystemen. 

In sommige opzichten sluit deze benadering sterk aan op die van de Quartairgeologie, waarmee veel 
raakpunten bestaan. 

Een aantal landschapsecologisch relevante processen worden verder beschreven: 
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Landdegradatie 

Landdegradatie en degradatie van de waterhuishouding gaan zeer vaak samen en kunnen elkaar, vooral in 
ecologisch opzicht, ernstig versterken. De meest belangrijke aspecten van degradatie van de 
waterhuishouding zijn: 

1 Veranderingen in de gehele waterhuishouding, die tot gevolg hebben: overstromingen en 
droogte-perioden, veranderingen in het microklimaat, gevaar voor de menselijke gezondheid; 

2 Verslechtering van de waterhulpbronnen in hoeveelheid en kwaliteit ten gevolge van 
watervervuiling resp. onvoldoende waterbeheer en gebrek aan bodembescherming; 

3 Vernietiging van waterhulpbronnen door overmatig gebruik (overexploitatie), wat leidt tot 
binnendringen van zout water in kustgebieden, of compactie van watervoerende lagen en evt. 
inklinking van kleiige gronden; 

4 Toename van erosie en verzilting door onvoldoende waterbeheer in de landbouw. 
Bodemerosie: 

Onder ‘bodemerosie’ wordt verstaan: die erosie, die door menselijke invloeden zo sterk is, dat hij niet kan 
worden bijgehouden door de normale bodemvorming. ‘Normale’ erosie is die erosie die in een gelijk 
tempo ligt met de bodemvorming. De meest voorkomende vormen van erosie zijn de watererosie en de 
winderosie. De belangrijkste vormen van erosie door het water zijn: 1 oppervlakte-erosie (‘sheet’-erosie), 2 
richel-erosie (‘rill’-erosie), 3 geul-erosie (‘gully’-erosie). Voor een overzicht van de betekenis van de 
verschillende factoren van bodemerosie is de ‘universal soil loss equation’ zeer bruikbaar: 

A=RxKxLxSxCxP 
Met: 
A= bodemverlies in ton per oppervlakte-eenheid (ha); 
R= erosiviteitsindex van de regen (afhankelijk van de door de regen toegevoerde energie); 
K= erodibiliteitsindex van de bodem; 

L=  lengtefactor, de verhouding van de lengte van het beschouwde stuk land tot een perceel van standaardlengte 
(22,6m); 

S= hellingsfactor, een verhoudingsgetal t.o.v. een standaardhelling van 9%; 
C= de ‘gewasbehandelingsfactor’, een verhoudingsgetal dat het beschouwde gewas met zijn behandeling en 

verzorging vergelijkt met een standaardperceel van kale bewerkte braak; 
P= de ‘bodembeschermingsmaatregelen-factor’, een verhoudingsgetal dat de verhouding tot een stuk land 

vergelijkt waarop in het geheel geen maatregelen worden genomen en waar op en neer over de helling wordt 
geploegd. 

(Farina, 1998) 

De ecologische relevantie van de topografie ligt in de volgende elementen: hoogteligging, hellingsgradiënt, 
hellingslengte, richting van de helling en ‘catchment area’. 

Kleine topografische veranderingen veroorzaken eveneens variaties in de bodemeigenschappen (b.v. 
vochttoestand). De ligging in het landschap gaat ook de chemische samenstelling van de sedimenten 
beïnvloeden (b.v. toevoer van organisch materiaal). Nutriënten, zoals fosfor en stikstof, verplaatsen zich 
op een andere manier, naargelang van de verspreiding van de ‘patches’ in een mozaïek-landschap. Dit 
hangt grotendeels af van de topografische positie van de vegetatievlekken en van de edafische condities. 
Inzicht in dit proces is essentieel om ecosystemen te modelleren en te beheren. 

De beweging van fosfor hangt sterk samen met het transport van deeltjes: elk accumulatieproces van 
bodempartikels is een indicator voor de capaciteit van de bodem om fosfor te stockeren.  

Afhankelijk van de topografie vertonen nutriënten zoals koolstof, stikstof en fosfor verschillende 
concentraties binnen eenzelfde bodemeenheid. 

Geomorfologische processen beïnvloeden de structuur van afvoerkanalen en stroomvlakten en op die 
manier de capaciteit van de bodem om nutriënten en organische koolstof te stockeren. Nutriënten worden 
op een verschillende manier gestockeerd naargelang van de types erosie (E-type voor zandafzetting, D-
type bij leem- en kleiafzetting). C, N en P worden bepaald door erosie- en sedimentatieprocessen.  
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De beweging van bladeren in het landschap 

In loofbos vormen afgevallen bladeren een belangrijke bron van nutriënten. Hun beweging wordt 
grotendeels bepaald door de topografie (vooral hellingsoriëntatie) en door de boomsoort. De herverdeling 
van afgevallen bladeren beïnvloedt de heterogeniteit van een landschap en draagt aanzienlijk bij tot de 
vruchtbaarheid van een landschap. 

3.2.5 (Geo)hydrologie  

Vissers, 1999; Fitz, 1980; Van Beusekom et al., 1990; Brady, 1990) 

3.2.5.1 (Landschaps)ecologische relevantie van de hydrologie 

De hydrologie neemt een cruciale plaats in voor het functioneren van het landschap als een systeem, door 
het leggen van verticale en horizontale relaties, en heeft een belangrijke invloed op de standplaats. Deze 
beïnvloeding werkt direct via de beschikbaarheid van vocht en indirect door processen die plantengroei 
reguleren en die gerelateerd zijn aan kwantiteit en kwaliteit van grondwater, bodemtemperatuur, 
luchtvoorziening,  zuurtegraad en beschikbaarheid van voedingstoffen.  

Een watersysteem kan hierbij gedefinieerd worden als een door stroming samenhangend geheel van grond- 
en oppervlaktewater, en de daarbij horende levensgemeenschappen, processen en relaties met de 
omgeving. Water komt het systeem binnen door infiltratie van neerslag en verlaat het door afwatering via 
het oppervlaktewater en door verdamping. Watersystemen kunnen sterk verschillen in grootte en 
dynamiek. Drie hiërarchische niveaus kunnen worden onderscheiden: dat van het regionale niveau, het 
lokale en het niveau van de standplaats. Het grotere systeem bepaalt hierbij telkens de randvoorwaarden 
voor het kleinere. Binnen een watersysteem zijn een grondwatersysteem en een oppervlaktewatersysteem 
te onderscheiden, die nauw samenhangen en elkaar beïnvloeden.  

Als basis voor een goede waterhuishoudkundige analyse van een standplaats, en voor het maken van 
voorspellingen met betrekking tot de waterhuishouding van een gebied, is een hydrologische systeembeschrijving 
onmisbaar. Deze dient te bestaan uit de beschrijving van de lokale en regionale hydrologische systemen en 
de interacties daartussen. Daarnaast moet de samenhang tussen het oppervlaktewatersysteem en de 
grondwatersystemen worden aangegeven, waarbij zowel aan de kwantiteits- als de kwaliteitsaspecten 
aandacht wordt besteed. 

3.2.5.2 Niveau van de standplaats 

Waterdynamiek  

Water dat als neerslag of via het oppervlaktewater de standplaats bereikt heeft, kan verschillende 
bestemmingen hebben (figuur 3.3): 

• een deel van de neerslag wordt opvangen door de vegetatie (tot 25% bij bossen; 5-20% bij 
cultuurgewassen): interceptie; 

• een deel van het water gaat onmiddellijk verdampen vanop het bodemoppervlak: evaporatie; 
• afhankelijk van de neerslagintensiteit, reliëf, doorlaatbaarheid van het bodemoppervlak en 

waterverzadigingsgraad van de bodem kan een deel oppervlakkig afvloeien of accumuleren ter 
plaatse; 

• het overblijvende water zal infiltreren, waarna het 
− kan blijven hangen in de fijnste capillairen en poriën of blijven kleven aan colloïden 

(klei en humus) tot de veldcapaciteit bereikt is. Dit noemt men het hangwater; 
− zich kan voegen bij stuwwater indien zich een continue, ondoordringbare laag in de 

bodem bevindt;  
− kan percoleren naar het grondwater; 
− of in hellingsituaties ondergronds kan afvloeien onder invloed van de zwaartekracht. 
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• een deel van het grondwater zal capillair opstijgen in de bodemporiën die met fijne kanaaltjes 
(de capillairen) verbonden zijn; 

• als gevolg van stijghoogteverschillen met grondwater in de hoger gelegen omgeving kan het 
grondwater, volgens het principe van de communicerende vaten, tot een zeker niveau (de 
grondwaterspiegel) stijgen; 

• de druk van het grondwater kan zo groot zijn dat het grondwater uittreedt aan het 
bodemoppervlak: kwel; 

• vanuit de wortelzone zal wateropname door planten plaatsvinden, waarvan een deel 
verdampt: transpiratie. 

• als in een standplaats of in de direct omgeving ontwateringssystemen (antropogeen) liggen, 
wordt een deel van het grondwater door drainage aan de standplaats onttrokken. Dit deel 
komt terecht in het oppervlaktewater van waaruit het wordt afgevoerd.  

 

Figuur 3.3: Standplaats en verschillende waterstromen in het hydrologisch systeem in het landschap (bron: MIRA 1996: deel 
III.11: Verdroging). 

 

Waterzones in de bodem 

Bovenstaande waterbewegingen leiden tot verschillende waterzones in het bodemprofiel van een 
standplaats: 

• de hangwaterzone;  
• de capillaire waterzone. De gesloten capillaire zone bevindt zich nabij de grondwatertafel en 

bevat te weinig lucht zodat de meeste wortels er afsterven, in tegenstelling tot de open 
capillaire zone erboven;  

• de wortelzone omvat de hangwaterzone en de open capillaire zone wanneer deze zich niet te 
laag bevindt;  

• de hangwaterzone en de gehele capillaire zone worden de onverzadigde zone genoemd; 
• wanneer de microporiën en de capillairen er gevuld zijn met water, maar de macroporiën 

lucht bevatten, zegt men dat de veldcapaciteit is bereikt;  
• de grondwaterspiegel of het freatisch vlak vormt de grens tussen de onverzadigde zone en de 

eronder liggende verzadigde zone. In deze verzadigde zone of grondwaterzone zijn alle 
poriën met water gevuld en is er dus geen zuurstof aanwezig, zodat de wortels er afsterven 
aangezien O2 nodig is voor het wortelmetabolisme;  

• mogelijk treedt een stuwwaterzone op; 
• Het vocht in de wortelzone wordt aangeduid als retentiewater. Het is geadsorbeerd aan de 

bodempartikels, met verschillende sterktes van zuigspanning. De vegetatie zal eerst het minst 
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sterk gebonden water aanspreken, waarna ze steeds meer moeite moet doen om de 
toenemende druk te overwinnen. Voorbij het zogenaamde verwelkingspunt is het water te 
sterk gebonden. Dus het water vastgehouden tussen de veldcapaciteit en het verwelkingspunt 
is het beschikbare water. Onder het verwelkingspunt kan het water wel nog in de bodem 
bewegen onder invloed van vochtgradiënten of verdamping. 

Nota: doordat drainage in zware klei amper voorkomt, is het concept ‘veldcapaciteit’ er niet echt 
toepasbaar; het beschikbaar watergehalte gaat van het verwelkingspunt tot anaërobe conditie. 

Seizoensschommelingen in de grondwatertafel 

De hoeveelheid neerslag in het zomerhalfjaar is vergelijkbaar met die in het winterhalfjaar, maar in de 
zomer doet er zich meestal een tekort voor door hoge verdamping en opname door vegetatie. In de winter 
is de temperatuur laag waardoor geringe verdamping plaatsheeft en de plantengroei stil ligt. Door het 
neerslagoverschot en -deficit zal de stand van de grondwatertafel meestal schommelen met de seizoenen. 
Het peil daalt in onze streken gemiddeld van april tot september, waarna het terug begint te stijgen tot de 
hoogste stand in februari - maart. In het groeiseizoen kunnen hoge grondwaterstanden nefaste gevolgen 
hebben voor de vegetatie, terwijl in het ‘dode seizoen’ vrijwel geen nadelige gevolgen optreden. Bij 
stuwwatergronden is er in de zomer vaak geen watertafel omdat er een neerslagdeficit is en er geen contact 
is met de grondwatertafel. Deze gronden zijn dus meestal te nat in de winter en te droog in de zomer. 

Door het periodiek verzadigen met water (reductie) of uitdrogen (oxydatie) zijn de horizonten in de 
bodem waarin de schommelingen optreden roestig gevlekt. Permanent gereduceerde horizonten zijn 
blauw of grijs (zie figuur 3.4). 

 

Figuur 3.4: Profiel met permanente grondwatertafel (1) en tijdelijke grondwatertafel (2). 

3.2.5.3 Abiotische factoren die de waterdynamiek op standplaatsniveau beïnvloeden 

• hoeveelheid neerslag en intensiteit; 
• (bodem)temperatuur: zal de evapotranspiratie beïnvloeden, evenals de wateropname door 

planten.  
• topografische ligging: door de invloed van de zwaartekracht op het oppervlaktewater en op 

de grondwaterpotentiaal. 
• hydrisch regime: het betreft de verticale waterbeweging doorheen het profiel en bepaalt de 

hoogte en schommelingen van de grondwatertafel (zie verder)  
• de bodemstructuur: de macroporositeit bepaalt  

- de hoeveelheid hangwater die kan gestockeerd worden (kleinere poriën houden water 
beter op);  

- de opstijgingshoogte van capillair water (hoger bij kleinere poriën);  
- de stijgsnelheid van capillair water (sneller bij grotere poriën);  
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- de permeabiliteit van de bodem (hogere permeabiliteit bij grotere poriën) en dus de 
drainage en de snelheid van infiltratie; 

- de grootte van de zuigspanning waarmee water aan de bodempartikels geadsorbeerd 
is (grotere zuigspanning –en dus minder beschikbaar voor planten- bij kleinere 
poriën). 

• de aanwezigheid van colloïden: door hun invloed op de bodemstructuur (zie eerder) en 
rechtstreeks ook door hun grote wateradsorptiecapaciteit. Hoe meer colloïden  

- hoe meer hangwater blijft ‘kleven’,  
- hoe groter de opstijgingshoogte  
- hoe kleiner de stijgsnelheid van capillair water;  
- hoe lager de drainage;  
- hoe langzamer de infiltratie; 
- hoe groter de zuigspanning. 

• de bodemtextuur: door het mee bepalen van de bodemstructuur en de aanwezigheid van 
colloïden (zie eerder): 

- zand kan weinig water ophouden, leem veel en klei zeer veel; 
- geringe stijghoogte van capillair water bij grove grondsoorten (zand), matig bij fijnere 

(leem) en zeer groot bij de fijnste grondsoorten (klei);  
- de stijgsnelheid van capillair water is echter trager in fijnere grondsoorten dan in 

grovere;  
- grotere zuigspanningen bij fijnere texturen. Hoewel klei veel meer water vasthoudt 

dan zand, is een groot deel van dat water onbeschikbaar. Desalniettemin blijft er nog 
meer beschikbaar water bij klei dan bij zand. Door meer intermediaire 
zuigspanningen, heeft leem mogelijk het meeste water voor vegetatie beschikbaar. 

• de profielontwikkeling: kan de permeabiliteit van bodemhorizonten beïnvloeden door 
verplaatsing van o.a. colloïden en kan structuurverschillen binnen het profiel veroorzaken. 
Een aantal voorbeelden: 

- het voorkomen van een ondoordringbare laag zoals een fragipan: komt vaak voor bij 
profielontwikkeling c in het Belgische bodemclassificatiesysteem; 

- het voorkomen van kleihuidjes in de textuur B horizont van een luvisol: 
profielontwikkeling a en in mindere mate c; 

- humuspartikels in de humus B horizont van een podsol: profielontwikkeling g en in 
mindere mate f en c;  

- hoog humusgehalte in de A horizont van een chernozem: profielontwikkeling e; 
- hoog humusgehalte in de dikke antropogene A horizont van een anthrosol: 

profielontwikkeling m; 
- structuurverschillen in bepaalde structuur B horizonten: profielontwikkeling b.  

3.2.5.4 Chemische watersamenstelling (grondwaterkwaliteit) 

Waterkwaliteitsaspecten zijn belangrijk omdat deze de nutriëntenhuishouding op een bepaalde standplaats 
mee beïnvloeden. Alhoewel bodemeigenschappen de kat- en anionenhuishouding voor het grootste deel 
bepalen, kan een grondwaterstroming toch zoveel ionen van elders aanvoeren, dat dit een significant 
afwijkend bodemchemisch milieu en daardoor een afwijkende standplaats oplevert. Bovendien zal de 
interactie van het water met de omgevende bodem beïnvloed worden door de watersamenstelling.  

De grondwaterkwaliteit van een gebied zal samenhangen met de positionering binnen het watersysteem.  

• Regenwater of atmoclien water is arm aan ionen en heeft van nature een licht zuur karakter (pH 
5.0-5.6). Zure regen heeft een lagere pH (4.0-4.5 en soms zelfs tot 2.0). 

• De karakteristieke hydrochemische hoedanigheid van grondwater is afhankelijk van de 
samenstelling van het infiltrerende water en de fysisch-chemische processen in de bodem en 
ondergrond waar het water doorheen getransporteerd wordt. Belangrijke processen hierbij zijn: 
CO2-opname, reductie, verwering, oplossing, neerslag en ionenuitwisseling. De verblijftijd van het 
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grondwater in de verschillende materialen is hierbij belangrijk voor het zich instellen van een 
chemisch evenwicht.  
De belangrijkste chemische veranderingen worden veroorzaakt door de verwering van 
kalkhoudende sedimenten in de watervoerende pakketten. Door de biologische activiteit in de 
wortelzone komt CO2 vrij dat vervolgens in het percolerende water kan oplossen en de  
zuurtegraad van het infiltratiewater verder doet toenemen (1). Een toename van de ondergrondse 
verblijftijd in de kalkhoudende sedimenten leidt tot een hoger gehalte aan calcium- en 
bicarbonaationen, terwijl de concentratie aan H3O+-ionen afneemt en de pH-waarde dus toeneemt 
(2). Dit gerijpte grondwater wordt lithoclien genoemd. 

2H2O + CO2  H2CO3  H3O+ + HCO3-    (1) 

CaCO3 + H3O+  Ca2+ HCO3- + H2O     (2) 

Maar ook de aanwezigheid van andere ionen in het grondwater is van ecologisch belang. Vooral 
het ijzer- en/of aluminiumgehalte heeft een sterke invloed op de nutriëntenhuishouding en de 
zuurtegraad (zie verder). 

• De grondwaterkwaliteit van zoute kwel (vanuit fossiel grondwater, of rechtstreeks vanuit zee) 
wordt, net als het zeewater zelf, aangeduid als thalassoclien. De samenstelling wordt gekenmerkt 
door een hoge ionenconcentratie, die vooral door natrium en chloride wordt bepaald. 

• Van nature, maar ook door allerlei menselijke invloeden krijgt het grondwater vaak het karakter 
van een mengwatertype met kenmerken tussen de drie genoemde kwaliteiten in. 

3.2.5.5 Standplaatstypering in een hydrologisch systeem 

Op basis van de grondwaterbewegingen op grotere schaal dan de standplaats, onderscheiden van 
Beusekom et al. (1990) vijf karakteristieke deelgebieden met onderscheiden eigenschappen (zie figuur 3.5): 

 

 

Figuur 3.5: Doorsnede van een sterk vereenvoudigd grondwatersysteem (naar van Beusekom et al., 1990). 
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• wegzijgings- of infiltratiegebied: 
Het grondwater bevindt zich op aanzienlijke diepte en bereikt nooit de wortelzone. De 
grondwaterstanden zullen bovendien sterk fluctueren. De neerslag infiltreert voor een belangrijk 
deel en voegt zich bij het grondwater. De kwaliteit van het beschikbaar water wordt bijgevolg 
bepaald door het percolerende regenwater en is dus atmoclien. Afhankelijk van de aanwezigheid en 
de weerstand van slecht doorlatende lagen, en van het drukverschil met het diepere grondwater, 
kan een deel van de neerslag zich voegen bij diepe, dan wel bij ondiepe watervoerende pakketten.  

In het algemeen komen dus hangwaterprofielen voor. Het watersysteem wordt bepaald door 
neerslag, evapotranspiratie en wegzijging. Een oppervlaktewatersysteem is meestal afwezig.  

• wegzijgingsgebied randzone: 
Dit gebied is gelijkaardig aan het vorige, maar de grondwaterstanden zijn er minder diep en 
fluctueren minder. Gedurende een deel van het jaar is capillaire opstijging naar de wortelzone 
mogelijk is zodat er sprake is van contactprofielen. Deze invloed heeft vaak een seizoenaal 
karakter. Het grondwater zal vaak nog sterke gelijkenissen vertonen met het oorspronkelijk 
geïnfiltreerde regenwater en heeft dus ook een atmoclien karakter. Het watersysteem wordt dus 
bepaald door zowel neerslag als grondwater. 

• kwelgebied: 
In deze gebieden treedt grondwater uit, afkomstig van buiten de beschouwde standplaats. Het 
water wordt via het oppervlaktewatersysteem afgevoerd. Als regel bereikt het grondwaterpeil het 
ganse jaar door de wortelzone van de standplaats en fluctueert zeer weinig. Het betreft dus echte 
grondwaterprofielen. Hierdoor kan het neerslagwater nauwelijks infiltreren, maar wordt veelal 
oppervlakkig afgevoerd. Het waterregime wordt dus bepaald door de kwelinvloed en interne 
ontwatering. 

De verdunning van het toestromende grondwater met regenwater is gering. Dit water heeft, 
afhankelijk van het kalkgehalte van de doorstroomde afzettingen, een meer of minder lithoclien 
karakter. Wanneer de toestroom niet het hele jaar voortduurt, kan de samenstelling van het water 
in de wortelzone toch min of meer constant blijven dankzij de adsorptiecapaciteit van de bodem. 
Wanneer calciumrijk grondwater de wortelzone bereikt, worden de calciumionen geadsorbeerd. 
Daalt de calciumconcentratie in het water van de wortelzone door vermindering van de 
grondwaterinvloed, dan kunnen door desorptie de calciumionen weer in oplossing gaan. De 
adsorptiecapaciteit fungeert dus als een extra buffermechanisme van de standplaats. Uiteraard zal 
de kwelinvloed vooral belangrijk zijn als het andere ionen of in veel hogere concentraties aanvoert 
dan reeds op de standplaats aanwezig. 

Nota: Lokale kwel reageert sterk op meteorologische omstandigheden: na een lange droge periode 
daalt de grondwaterstand sterk en neemt het potentiaalverschil tussen kwel- en infiltratiegebied af. 
Regionale kwel wordt daarentegen gevoed door dieper gelegen stroombanen en heeft een meer 
constante intensiteit en kwaliteit.  

• kwelgebied, gedraineerd: 
In de praktijk zijn veel kwelgebieden gedraineerd. Als gevolg hiervan bereiken de kwelstromen niet 
meer de wortelzone, maar worden zij afgebogen naar de sloten. Neerslag kan dieper infiltreren en 
er ontstaat een lens van atmoclien water boven het lithocliene grondwater. In droge periodes 
neemt deze lens af door verdamping en afvoer naar oppervlaktewater, of verdwijnt geheel. Of er 
nog capillaire nalevering van lithoclien water mogelijk is, hangt af van de grondwaterstand op dat 
moment. De wortelzone zal bijgevolg minder of zelfs helemaal niet meer door kwelwater worden 
beïnvloed. Belangrijk is het dus te kijken naar de procentuele bijdrage van de kwel aan de 
waterbalans in de wortelzone, alsook naar het jaargetijde en de duur van het optreden. De 
grondwaterstand wordt sterk beheerst door het oppervlaktewaterpeil. Afhankelijk van de 
grondwatertrap en het bodemtype komen contact- of grondwaterprofielen voor.  
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• geïsoleerd gebied: 
De standplaats wordt aan de onderzijde begrensd door een niet of zeer slecht doorlatende laag, die 
ondiep in het profiel gelegen is. Het infiltrerende regenwater stroomt zijdelings over deze laag af 
naar de ontwateringssystemen, of stagneert. Het waterregime wordt bepaald door neerslag, 
evapotranspiratie en interne ontwatering of –bij stagnatie- door uitsluitend neerslag en 
evapotranspiratie; het water heeft een uitgesproken atmoclien karakter. In natte perioden komen 
zeer ondiepe grondwaterstanden voor. De fluctuatie is afhankelijk van de bergingscapaciteit van de 
bodem. Afhankelijk van de grondwatertrap en het bodemtype treft men contact- of 
grondwaterprofielen aan.  

Tussen de infiltratie- en kwelgebieden kan nog een overgangszone worden onderscheiden waarin 
lateraal ondergrondse doorstroming van het grondwater plaatsvindt doorheen watervoerende 
lagen. Dit zijn vaak zandpakketten die aan de boven- en onderzijde begrensd zijn door slecht 
waterdoorlatende kleilagen. De equipotentiaallijnen van de waterpotentiaal zijn loodrecht op het 
oppervlak en nemen af in de stromingsrichting.  

3.2.6 Oppervlaktewater 

Oppervlaktewateren worden meestal ingedeeld in waterlopen (stromende wateren of lotische 
watersystemen) en stilstaande wateren (lentische systemen). Beide bezitten gemeenschappelijke kenmerken 
die van belang zijn voor de ecologie, maar stromende wateren bezitten daarnaast nog enkele specifieke 
kenmerken. Bij het bepalen van de ecologisch meest relevante factoren voor oppervlaktewateren, stuiten 
we op twee specifieke problemen. Ten eerste wordt de ecologische invloed van oppervlaktewater meestal 
teruggebracht tot de invloed op de ecologie binnen de rivier, terwijl er in verhouding weinig informatie is 
over de invloed van het oppervlaktewater op de omringende terrestrische ecosystemen.  

Op de tweede plaats, en dit probleem geldt vrijwel uitsluitend voor waterlopen, doorkruisen ze grote 
oppervlakten. Ze blijven niet beperkt tot een ecodistrict, maar maken daar een dwarse doorsnede door. 
Daarom kunnen de kenmerken van waterlopen verschillen naargelang van het traject dat ervan beschouwd 
wordt. In de bovenloop van een waterloop overheerst erosie, terwijl in de benedenlopen 
sedimentatieprocessen overheersen. 

De ecologisch relevante abiotische factoren of kenmerken van oppervlaktewateren kunnen op 
verschillende manieren ingedeeld worden. In hetgeen volgt wordt hoofdzakelijk van twee rapporten 
gebruik gemaakt, aangevuld met algemene hydro-ecologische literatuur: Denys et al. (2000) en 
Verdonschot et al. (1992). 

Het eerste rapport is een Vlaamse studie, waarin een algemene ecologische indeling van stilstaande 
wateren in Vlaanderen werd gemaakt. Daarvoor werden de relaties onderzocht tussen meer dan 40 
omgevingskenmerken en het voorkomen van diverse watergebonden organismegroepen.  

Het tweede rapport beoogt een ecologische indeling van oppervlaktewateren in Nederland. Verschillende 
abiotische hoofdfactoren worden aangeduid die in oppervlaktewateren het voorkomen van planten en 
dieren beïnvloeden, en die zelf beïnvloed worden door het klimaat, de geomorfologie en de 
bodemgesteldheid. Voor hun indeling kiezen de auteurs specifiek factoren die voor de macrofauna 
differentiërend zijn, omdat het aantal macrofaunasoorten in aquatische ecosystemen veel groter is dan het 
aantal soorten aquatische macrofyten (resp. 3500 en ± 175 soorten, zonder rekening te houden met 
kleinere organismen, als algen en micro-invertebraten). De kleinere organismen worden voor een deel 
beïnvloed door dezelfde factoren, maar voor een deel ook door andere factoren. Bovendien verschilt het 
relatief belang of de hiërarchie tussen de factoren van groep tot groep.  

Daarom werd in deze tekst gekozen voor een zo volledig mogelijke opsomming van factoren, zonder daar 
een effecthiërarchie in aan te brengen. De factoren zijn wel aflopend gerangschikt volgens hun 
landschapsecologische rangorde: bovenaan grootschalig en stabiel in de tijd, onderaan kleinschalig en 
veranderlijk. Deze volgorde kan wel in een aantal gevallen de hiërarchie van hun effecten weerspiegelen, 
zoals het geval is voor de factor chloriniteit/saliniteit. Sterk brakke wateren huisvesten door de 
overheersende invloed van het chloridegehalte overwegend dezelfde soorten, ongeacht andere factoren. 
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De onderscheiden factoren zijn: 

1. Gemeenschappelijke factoren voor stilstaande en stromende wateren: 

1) chloriniteit of saliniteit (zee-invloed) 
2) (water)bodemtextuur / aard van de sedimenten 
3) grootte/breedte 
4) diepte 
5) droogval (neerslag/hydrologie) 
6) buffercapaciteit (voor verzuring) van het water 
7) structuurkenmerken of morfometrie 
8)  zuurtegraad (geologie/bodemtype) 
9) nutriëntengehalte 

Deze factoren kunnen gegroepeerd worden als factoren die betrekking hebben op de morfometrie en de 
hydrologie (factoren 3 tot 5), en factoren die de waterkwaliteit beschrijven, met daarin o.a. de 
voedingstoestand of trofiegraad van het water. Hieraan zou de factor tijd kunnen toegevoegd worden, 
omdat met de toenemende ouderdom van een waterlichaam vaak verarming optreedt, of juist omgekeerd 
verrijking. Daarbij is ook de retentietijd van het water van belang. 

2. Specifieke factoren voor stromende wateren: 

10) stroomsnelheid (verhang) 
11) voedingstype en runoffcoëfficiënt 
12) andere stromingsparameters 

3.2.6.1 Gemeenschappelijke factoren voor stilstaande en stromende wateren 

1. Chloriniteit of saliniteit 

De chloriniteit is het chloridegehalte in het water, en dit is nauw verwant met de saliniteit of zoutgehalte. 
Chloriniteit is zeer belangrijk voor aquatische organismen omdat het ingrijpt op het osmotisch systeem. 
Chloride is vaak zeer abundant en dus voor osmotische processen een belangrijk anion. Bovendien wordt 
het chloridegehalte van water bijna altijd gemeten, in tegenstelling tot de saliniteit. Daarom werd het 
gebruik van chloriniteit verkozen boven dat van de saliniteit door Verdonschot et al. (1992). Voor de 
indeling van een oppervlaktewater in een chloriniteitsklasse wordt uitgegaan van de uiterste waarden van 
het chloridegehalte die onder normale omstandigheden voorkomen. De volgende klassen worden 
onderscheiden: 

Zoet : 0-300 mg/l; licht brak: 200-1000 mg/l; matig brak: 800-3000 mg/l; sterk brak: >3000 mg/l; zout: 
>10.000 mg/l chloride. Door Denys et al. (2000) wordt gebruik gemaakt van de saliniteit en van de 
chloriniteit, en zij leggen de grens vanaf wanneer de invloed merkbaar wordt, op 90 mg/l Na en 60 mg/l 
Cl. 

Een grootheid die samenhangt met de chloriniteit en saliniteit is de ionenconcentratie of geleidbaarheid. 
De ionenconcentratie is vooral in stilstaande wateren sterk afhankelijk van de geohydrologische situering. 
Zeer ionenrijke wateren komen in Vlaanderen van nature slechts voor in de Polders en aan de kust, terwijl 
ionenarme wateren in meer zandige gebieden voorkomen. De ionenconcentratie wordt weergegeven door 
de geleidbaarheid, uitgedrukt in µS/cm. De geleidbaarheid geeft niet alleen het totaal aantal ionen weer, 
maar is ook gecorreleerd met de aard van de belangrijkste ionen. Over het algemeen overheersen natrium-, 
magnesium-, waterstof-, sulfaat- en chloride-ionen bij lage geleidbaarheid, terwijl bij toenemende 
geleidbaarheid meer bicarbonaat- en calciumionen voorkomen, behalve bij mariene invloed (Moss et al. 
1996). Daarnaast spelen sommige organische stoffen, indien geïoniseerd, mee in de geleidbaarheid. De 
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geleidbaarheid kan uiteraard toe- en afnemen in functie van de af- en toename van het aanwezige volume 
water. 

Wateren met een geleidbaarheid onder 100 µS/cm hebben een lage geleidbaarheid, terwijl de grens voor 
een hoge geleidbaarheid rond 600 µS/cm ligt. 

2. (Water)bodemtextuur / aard van de sedimenten 

De textuur van de bodems waarin het water zich bevindt beïnvloedt de voedselrijkdom van het water: 
wateren op kleihoudend materiaal zullen over het algemeen voedselrijker zijn dan op zandgronden. De 
textuur beïnvloedt ook de ionenconcentratie, in die zin dat ionenarme wateren meer in zandige gebieden 
voorkomen (behalve binnen mariene invloed). Tenslotte is ook het anorganisch koolstofgehalte van een 
water afhankelijk van de textuur: wateren met een anorganisch koolstofgehalte lager dan 50 m/l worden 
enkel op zandbodems aangetroffen. Denys et al. (2000) onderscheiden bodems met enkel zand en/of 
zandleem en andere bodems. 

3. Grootte/breedte 

De grootte of oppervlakte van een waterlichaam is niet direct van invloed op de fysiologie van organismen 
volgens Verdonschot et al. (1992). Wel speelt het een rol doordat het volume de temperatuur van het 
water beïnvloedt. Grotere wateren worden meer door de wind beïnvloed waardoor golfslag optreedt en er 
meer gasuitwisseling en zuurstofaanrijking plaatsheeft. Deze beweging van het water geeft gelijkaardige 
effecten als stroming. Overigens is de grootte van een waterlichaam vooral van belang voor de afstand die 
een organisme moet overbruggen om naar de boord te geraken. Dit kan vooral voor larven van insecten 
belangrijk zijn op het ogenblik dat ze gaan uitvliegen, omdat ze een opstapje nodig hebben.  

Tot een groot waterlichaam wordt door Verdonschot et al. (1992) een water gerekend waarvan het bereik 
(breedte) groter is dan 20 m, onder middelgroot tussen 5 en 25 m, en onder klein tussen 0 en 8 m. Denys 
et al. (2000) nemen als grens voor een groot of klein oppervlak 2,5 ha. 

4. Diepte 

In diepe wateren treedt thermische stratificatie op onder invloed van de verschillende dichtheid van water 
van verschillende temperatuur. Bij de bodem komt steeds het zwaarste water voor met een temperatuur 
van rond 4° C: deze zone noemt men hypolimnion. Bij het wateroppervlak, in de zone van het epilimnion, 
volgt de temperatuur van het water dat van de atmosfeer, terwijl er tussen het hypo- en het epilimnion een 
spronglaag voorkomt waarin de temperatuur van het water naar beneden toe abrupt daalt in de zomer en 
stijgt in de winter. Deze zone is het metalimnion.  

Thermische stratificatie vormt een belangrijk verschijnsel, omdat het de watertemperatuur beïnvloedt, die 
zelf belangrijk is. Het bepaalt sterk de snelheid van biologische reacties, en zelfs de overlevingskans van de 
verschillende soorten. Zo bezitten vissoorten een temperatuursoptimum voor de voortplanting en groei, 
dat voor de forel tussen 4 en 20 °C ligt voor het uitkomen van de eieren. Ook voor amfibieën is de 
watertemperatuur een belangrijke factor. De beperktere verspreiding van de rugstreeppad (Bufo calamita) in 
West-Europa vergeleken met deze van bijvoorbeeld de Bruine kikker (Rana temporaria), zou voornamelijk 
te wijten zijn een grotere gevoeligheid van de kikkervisjes voor temperaturen onder 10 °C (Jeffries & Mills 
1990). De watertemperatuur is ook van belang voor de ademhaling van waterorganismen, omdat het de 
hoeveelheid in het water opgeloste zuurstof beïnvloedt.  

Thermische stratificatie is verder van belang omdat het door de menging van het water sterk de 
nutriëntenhuishouding beïnvloedt, en ook het zuurstofgehalte doet verhogen. 

De diepte van een waterlichaam bepaalt ook hoeveel zuurstof in het water voorkomt. Op de bodem van 
diepe wateren kunnen alleen soorten overleven die bestand zijn tegen extreem lage zuurstofspanningen. 
Het zuurstofgehalte wordt ook beïnvloed door de grootte van het waterlichaam (zie boven). De diepte is 
verder belangrijk voor de hoeveelheid licht dat nog kan doordringen in het water. 
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Verdonschot et al. leggen de grens tussen diepe en ondiepe wateren bij 2,5m; Denys et al. onderscheiden 
diepe wateren (meer dan 3 m), ondiepe wateren (tussen 1,5 en 3 m) en zeer ondiepe wateren (minder dan 
1,5 m). 

5. Droogval 

Droogval wordt uitgedrukt door het aantal malen per jaar dat een waterlichaam komt droog te vallen en 
door de lengte van deze periodes. Naarmate een waterlichaam vaker droogvalt, onderscheidt men 
temporaire, semipermanente en permanente wateren. Temporaire wateren vallen ieder jaar voor kortere of 
langere tijd droog, terwijl semipermanente wateren enkel in droge zomers droogvallen. Permanente 
wateren vallen niet of slechts in extreem droge zomers droog. Meestal bestaan echter geen gegevens over 
de duur van droogval van waterlopen gedurende opeenvolgende jaren, want dit soort gegevens wordt niet 
vermeld in de meeste standaardbemonsteringen. Het onderscheid tussen temporair en semipermanent kan 
daarom vaak niet gemaakt worden, en we onderscheiden dan enkel droogvallende en permanente wateren. 
Droogvallende wateren zijn dan wateren die vrijwel jaarlijks droogvallen voor de duur van minstens zes 
weken. 

De permanentie of droogval heeft uiteraard een sterke invloed op de levensgemeenschappen, aangezien de 
soorten over een aangepaste overlevingsstrategie moeten beschikken om zich te kunnen beschermen of 
onttrekken aan het wegvallen van water, en om het efficiënt te kunnen herkoloniseren. Bij planten kan dit 
door het hebben van een landvorm of door vroege zaadvorming, terwijl bij dieren verschillende 
strategieën kunnen onderscheiden worden.  

Daarnaast oefent droogval een sterke invloed uit op de chemie van de waterkolom, doordat de 
mineralisatie van de organische stof op de bodem sterk stijgt. Zo daalt de hoeveelheid organische stof, en 
komen er voedingsstoffen vrij (eutrofiëring). Het gevormde koolzuurgas kan ook met water reageren en 
bicarbonaat vormen, zodat de  zuurtegraad daalt. 

Het droogvallen zelf wordt ten eerste bepaald door de dimensies van het water, voornamelijk de diepte. 
Boven een bepaalde diepte zijn wateren onder gegeven klimatologische omstandigheden altijd permanent. 
Een tweede factor bestaat uit klimatologische variabelen zoals neerslag en verdamping. Droogval ontstaat 
meestal in de zomer, wanneer door gebrek aan wateraanvoer en door hoge verdamping de waterspiegel 
daalt. Ten derde zijn ook hydrologische factoren van belang zoals de voeding van de rivier (uit grondwater 
of uit neerslag) en de mate van isolatie. Daarnaast kan ook de mate van beschaduwing een invloed 
uitoefenen via de mate van verdamping. 

6. Buffercapaciteit (voor verzuring) van het water 

De buffercapaciteit van het water wordt voornamelijk gevormd door het kalkgehalte en het anorganisch 
koolstofgehalte. Dit beïnvloedt de  zuurtegraad van het water, die verder onder punt 8 wordt besproken.  

Het anorganisch koolstofgehalte is afhankelijk van de bodem door de hoeveelheid carbonaten die 
aanwezig zijn. Harde wateren bevatten matige tot zeer hoge anorganische koolstofgehaltes (CO2 > 50 
mg/l), zachte wateren zeer lage tot lage gehaltes (CO2 tussen 7,5 en 50 mg/l), en zeer zachte wateren 
extreem lage gehaltes (CO2 < 7,5mg/l). Het calciumcarbonaat werkt bufferend doordat het in water kan 
dissociëren tot calciumionen, bicarbonaationen en hydroxylionen. Bicarbonaationen kunnen verder 
dissociëren tot koolzuurgas en hydroxyl. Daarnaast zijn onder water groeiende autotrofe organismen voor 
hun groei afhankelijk van het beschikbare anorganische koolstof, dat vooral in zachte wateren hun 
productiviteit of zelfs hun voorkomen kan beperken. Het kalkgehalte is verder van belang voor de 
vorming van schelpen van o.a. slakken. 

Bij zeer lage pH’s (onder 4,2) kan ook het organische stofgehalte bufferend werken, doordat de 
gedissocieerde humuszuren terug waterstofionen kunnen opnemen. Deze grootheid kan echter niet als 
abiotisch kenmerk beschouwd worden. 
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7. Structuurkenmerken of morfometrie 

Tot de structuurkenmerken sensu lato kunnen ook de afmetingen van een water gerekend worden, en dus 
de grootte van het oppervlak en de diepte. Daarnaast horen parameters zoals de steilheid van de oevers 
voor stilstaande wateren, en meandervorming en kuilenpatroon voor waterlopen. De soorten waterplanten 
die in de bodem wortelen, worden sterk bepaald door de steilheid van de bedding.  

8.  zuurtegraad 

De  zuurtegraad van het oppervlaktewater wordt zelf beïnvloed door de kalkrijkdom van de bodem onder 
het water of van de bedding. Indien het water uit de ondergrond komt wordt het kalkgehalte van het water 
bovendien bepaald door het kalkgehalte van de doorstroomde geologische lagen in de ondergrond. Indien 
het water hoofdzakelijk rechtstreeks van neerslag afkomstig is of van neerslag dat door niet gebufferde 
grond gevloeid is, zal het (licht) zuur zijn; bij antropogene verzuring kan het sterk zuur zijn. De  
zuurtegraad van het water wordt ten derde beïnvloed door de hoeveelheid organisch materiaal, omdat dit 
onder anaërobe omstandigheden omgezet wordt tot humuszuren, die de pH naar beneden halen. In 
aërobe omstandigheden kan de afbraak normaal volledig doorgaan tot koolzuurgas, dat verder verbruikt 
kan worden door waterplanten. Bij stijgende  zuurtegraad daarentegen zal deze afbraak afgeremd worden, 
wat de  zuurtegraad verder doet stijgen. Dit proces noemt men veenvorming of natuurlijke verlanding. Bij 
stromende wateren zal de  zuurtegraad van het water op een bepaalde plaats afhangen van de  zuurtegraad 
van het voedingswater (neerslag en/of bodemwater), maar ook van de  zuurtegraad van het materiaal in de 
bedding. 

De  zuurtegraad beïnvloedt de aquatische macrofyten vooral omdat in zure wateren weinig koolzuurgas of 
bicarbonaten aanwezig zijn, die de koolstofbron vormen voor deze planten. In uitgesproken zuur water 
kunnen slechts een beperkt aantal soorten macrofyten voorkomen. Daarnaast neemt de toxiciteit van 
bepaalde metalen, zoals aluminium, sterk toe bij lage pH.  

Een verhoogde metaaltoxiciteit treft ook de waterdieren, wiens fysiologie bovendien sterk beïnvloed 
wordt door de  zuurtegraad, doordat vier belangrijke fysiologische functies erdoor worden bepaald, met 
name de natriumregulatie, de calciumregulatie, de respiratie en de zuur-basebalans. Om te kunnen 
overleven bij lage pH hebben deze organismen speciale aanpassingen nodig. Vaak ontbreken deze 
aanpassingen bij volledige taxonomische groepen, die dan ook helemaal wegvallen vanaf een bepaalde pH, 
zoals de Mollusca (weekdieren) en Hirudinea (bloedzuigers) onder pH 5,5. Over het algemeen is het pH-
gebied tussen 5 en 6 een kritisch gebied, waar de grens ligt tussen het subletale en het letale.  

Verdonschot et al. onderscheiden “niet zure wateren” met pH hoger dan 5,5, matig zure wateren met pH 
tussen 4,5 en 5,5, en zeer zure wateren met pH onder 4,5. Volgens Denys et al. (2000) kunnen echter vier 
klassen onderscheiden worden, met name basische wateren (pH >7,4), circumneutrale wateren (pH 6,4-
7,4), zure wateren (pH 4,7-6,4) en sterk zure wateren met pH lager dan 4,7. 

9. Nutriëntengehalte 

De voedselrijkdom omvat vooral het gehalte aan stikstof, fosfor en kalium (NPK), die zelf door de textuur 
beïnvloed worden (zie boven). Daarbij speelt ook de  zuurtegraad van het water een rol: door een lage pH 
worden de decompositie en mineralisatie van organische bestanddelen vertraagd. Dan is het water 
voedselarm, zelfs als in of op de bodem voldoende mineraliseerbaar organisch materiaal aanwezig is om 
een hoge voedselrijkdom te waarborgen in minder zure omstandigheden. Meestal werkt kalium niet 
limiterend, maar wel fosfor of stikstof. 

De voedselrijkdom van een water werkt rechtstreeks in op het groeivermogen van aquatische macrofyten. 
Vele van hen halen hun voedingsstoffen volledig uit het water, behalve natuurlijk de soorten die in de 
bodem geworteld zijn. De macrofauna is indirect afhankelijk van de voedselrijkdom omdat die de 
ontwikkeling van de vegetatie bepaalt. Belangrijk daarbij is de concurrentiekracht van een soort voor het 
bemachtigen van voedsel, hetgeen bepaald wordt door de mate waarin deze soort onder gegeven 
omstandigheden optimaal functioneert.  
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In de praktijk berust de indeling van de voedselrijkdom van wateren meestal op hun gehalte aan fosfor 
(totaal gehalte Ptot en onder vorm van fosfaat PO43-) en aan stikstof (totaal gehalte Ntot). De indeling door 
Verdonschot et al. (1992) wordt gegeven in tabel 3.1). 

Tabel 3-1: Indeling van de voedselrijkdom van wateren (naar Verdonschot et al., 1992). 

 (PO4)3- 

(mg/l) 
Ptot (mg/l) Ntot (mg/l) 

voedselarm < 0,03 < 0,05 < 0,5 

matig 
voedselrijk 

0,03 – 0,08 0,05 – 0,1 0,5 – 1,0 

voedselrijk > 0,08 > 0,1 > 1,0 

zeer voedselrijk > 0,1 > 0,2 > 1,5 

 

De verhouding van het totaal stikstofgehalte over het beschikbare fosforgehalte is verder van belang, 
omdat vaak fosfor door zijn onoplosbaarheid de beperkende factor is. 

3.2.7 Pedologie 

(Fitz, 1980; Brady, 1990; Driessen & Dudal, 1991) 

3.2.7.1 Fysische eigenschappen van de bodem 

Het begrip ‘bodem’ omvat alles wat zich in een bepaald volume grond bevindt: vaste minerale en 
organische bestanddelen, levende bestanddelen (wortels, fungi, bodemfauna en micro-organismen), 
vloeibare bestanddelen (het bodemvocht waarin allerlei stoffen zijn opgelost) en gasvormige bestanddelen 
(de bodemlucht in de poriën). 

3.2.7.2 Bodemtextuur 

De minerale bodembestanddelen worden naar afmetingen ingedeeld in verschillende fracties: 

 
> 2 mm      < 2 mm 
grove bestanddelen       fijne bestanddelen  

   zoals grint    
 

   zandfractie  leemfractie   kleifractie 
    2 mm – 50 µm  50 µm – 2 µm    < 2 µm 
 

De fijne fracties hebben volgende belangrijke eigenschappen: 

zand : grotendeels opgebouwd uit inerte kwartskorrels 

- lage chemische activiteit; 
- niet kleverig; 
- lage vochtvasthoudende capaciteit; 
- grote poriën (macroporiën) tussen de afzonderlijke partikels: goede doorstroom lucht en water = 

goede drainage en verluchting, maar droogtegevoelig. 
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leem: zijn in feite micro-zandpartikels, vaak bedekt met een kleilaagje; bezit intermediaire eigenschappen 

- relatief lage chemische activiteit of intermediair; 
- zekere kleverigheid; 
- zekere adsorptiecapaciteit (voor water en nutriënten). 

klei: sommige kleipartikels (vooral de grovere) zijn samengesteld uit mineralen zoals kwarts; van groter 
belang zijn echter de verschillende types silicaatkleien die uiteenlopende eigenschappen bezitten.  

- zeer groot specifiek oppervlak (E: surface area) (fijne klei tot 10000 keer meer dan medium 
zand). Aangezien de adsorptie van water, nutriënten en gas en de onderlinge aantrekking van de 
partikels allemaal oppervlaktefenomenen zijn: 

- hoge watervasthoudende capaciteit; 
- hoge nutriëntenuitwisselingscapaciteit en dus ook hoge kationuitwisselings-capaciteit (E: cation 

exchange capacity; CEC): ionen worden opgenomen zowel aan de onverzadigde bindingen van 
de kristaluiteinden als ter compensatie van ladingsverschillen die ontstaan door isomorfe 
vervanging binnen de kristalstructuur. Deze ionen kunnen vervolgens weer tegen andere worden 
uitgewisseld en bijgevolg vrijgegeven in de bodem. De basenverzadiging (BV) geeft het 
percentage CEC weer ingenomen door basische kationen; 

- kleverig; 
- verminderde water- en luchtdoorstroming; 
- mogelijkheid tot vorming van een ionische dubbellaag. Wanneer vochtig of nat, hebben de 

meeste kleipartikels een negatief geladen oppervlak (< OH-), geneutraliseerd door de positieve 
ladingen van de ionen in de oplossing. Deze ladingslaag en de ‘zwerm’ omliggende ionen, staat 
bekent als de elektrische dubbellaag. Deze laag heeft bijgevolg een hogere ionconcentratie dan de 
omringende vloeistof en de binnenste ionen zijn sterk aan het partikel gebonden. 

De bodemtextuur verwijst naar de relatieve verhoudingen van de verschillende fracties. Aangezien de 
afmetingen van de bodempartikels niet snel zullen veranderen, wordt de bodemtextuur dan ook 
beschouwd als een basiseigenschap van de bodem.  

3.2.7.3 Bodemstructuur 

De bodempartikels kunnen los van elkaar voorkomen, maar vaker zijn ze gegroepeerd in aggregaten. De 
ordening van de partikels bepaalt de bodemstructuur. Eigenschappen zoals waterbeweging, verluchting, 
porositeit en warmtetransfer worden er sterk door beïnvloed.  

Gezien hun geringe ‘kleverigheid’ zullen grove texturen minder aggregaten vormen, waardoor de 
bodempartikels dichter bij elkaar zullen liggen en de bulkdensiteit hoger is dan bij fijnere texturen. 
Verschillende andere factoren beïnvloeden echter eveneens de vorming en/of stabiliteit van aggregaten: 

• fysische processen die partikels heen en weer bewegen en hierdoor contact ertussen forceren, 
zoals: wortelactiviteit, zwel-krimp door bevochtigen-drogen of vries-dooicycli, activiteit van 
bodemorganismen.  

• invloed van organisch materiaal: bij afbraak komen allerlei kleverige microbiële producten vrij die, 
evenals ermee geassocieerde bacteriën en fungi, aggregaatvorming bevorderen. Plantenwortels 
scheiden ook kleverige organische stoffen af die partikels doen aaneenkitten. 

• cementerend anorganische componenten: ijzer- en aluminiumoxides, oplosbare zouten en 
calciumcarbonaat. 

• aan kleipartikels geadsorbeerde kationen die dispersie of flocculatie beïnvloeden. Een hoog 
natriumgehalte leidt tot ‘peptisatie’: natrium verzadigde kleien hebben een dikke elektrische 
dubbellaag waardoor aantrekking van de kleipartikels verhinderd wordt en zich dispersie van de 
kleimineralen voordoet. Hierdoor gaat de bodemstructuur verloren. Indien de kleien verzadigd zijn 
aan kalium, treedt hetzelfde op, maar minder sterk. Dubbelgeladen ionen zoals calcium 
onderdrukken de elektrische dubbellaag en leiden tot flocculatie en vorming van aggregaten. 
Trivalente (zoals magnesium) en tetravalente ionen zijn nog efficiënter. De kationen die 
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flocculatie bevorderen, worden ook verondersteld de vorming van complexen van klei en 
organisch materiaal te bevorderen. 

• de kleifilmen die vaak gevormd worden op bodemaggregaten zorgen voor de stabiliteit ervan. 
 

De porositeit van een bodem wordt grotendeels bepaald door de ordening van de bodempartikels. 
Zandige bodems hebben gemiddeld 35-50% poriënruimte terwijl medium tot fijne texturen over 40 tot 
60% beschikken tot zelfs meer bij hoge gehaltes organisch materiaal en sterke aggregatie. Er is echter een 
groot verschil tussen macro- en microporiën (< 0,06mm). Macroporiën laten snelle beweging van lucht en 
percolerend water toe, terwijl microporiën in vochtige gronden meestal volledig gevuld zijn met water en 
weinig luchtbeweging toelaten. Dus hoewel zandige bodems een relatief lage totale porositeit hebben, is de 
beweging van lucht en water verbazend snel door de dominantie van macroporiën. In fijne texturen heeft 
men juist een trage beweging en de verluchting is vaak onvoldoende voor gewenste wortelontwikkeling en 
microbiële activiteit. Het is dus duidelijk dat de grootte van de individuele poriën en niet het totaal volume 
poriën van belang is.  

3.2.7.4 Bodemverluchting en bodemvochtgehalte 

De gasvormige bestanddelen van de bodem noemt men de bodemlucht. De samenstelling is bijna dezelfde 
als die van de atmosferische lucht. Water- en luchtgehalte in de bodem zijn omgekeerd evenredig: wanneer 
de bodemholten veel water bevatten, houden ze weinig lucht in, en vice versa. In slecht gedraineerde 
bodems bevat het bodemwater doorgaans nog kleine, maar significante hoeveelheden zuurstof die micro-
organismen kunnen onttrekken voor metabolische processen. Deze kleine hoeveelheid is echter snel 
opgebruikt. Het komt er niet enkel op neer dat er voldoende lucht aanwezig is in de bodem, er moet 
vooral voldoende zuurstof kunnen worden aangevoerd en voldoende koolstofdioxide en andere potentieel 
toxische gassen worden afgevoerd. Hiervoor is een voldoende doorluchting van de bodem nodig.  

Het zuurstofgehalte in de bodem bepaalt de groei, evenals de nutriënten- en waterabsorptie van 
plantenwortels. Indien te weinig zuurstof aanwezig is, wordt immers de wortelrespiratie gehinderd die ook 
de energie voor absorptie levert. Ironisch genoeg kan een te grote hoeveelheid water in de bodem dus de 
hoeveelheid water verminderen die door planten kan worden opgenomen en kan nutriëntendeficiëntie 
optreden in bodems waar alle nutriënten voldoende voorradig zijn. Ook de aard en snelheid van de 
afbraak van het organisch materiaal wordt sterk door het zuurstofgehalte bepaald. In anaërobe 
omstandigheden zijn andere micro-organismen werkzaam en kunnen bijvoorbeeld toxische gassen als 
methaan, ethyleen, ... geproduceerd worden. Het zuurstofgehalte zal ook bepalen in welke valentietoestand 
bepaalde nutriënten zich bevinden (zie verder sporenelementen). De redoxpotentiaal van de 
bodemoplossing geeft de tendens weer om chemische elementen te oxideren (hoge positieve potentiaal) of 
reduceren (lage positieve of zelfs negatieve potentiaal). De waarde waarop oxidatie of reductie plaats vindt, 
verschilt van element tot element. 

3.2.7.5 Bodemtemperatuur 

De bodemtemperatuur beïnvloedt sterk de fysische, biologische en chemische processen in de bodem. 
Lage temperaturen vertragen biologische en chemische processen waardoor nutriënten minder 
beschikbaar zijn. Ook absorptie en transport van water en nutriënten door hogere planten wordt negatief 
beïnvloed door lage temperaturen. Planten variëren sterk in hun temperatuurvereisten en verschillende 
processen bezitten verschillende temperatuursoptima. Bepaalde microbiologische processen zijn ook sterk 
beïnvloed door de bodemtemperatuur.  

Cycli van vriezen en dooien kunnen de fysieke bodemstructuur veranderen doordat ijskristallen druk 
uitoefenen op de bodemaggregaten door te expanderen. Vorst en dooi in de bovenste bodemlagen 
kunnen zelfs planten, stenen en andere materialen uit de grond naar boven heffen (cryoturbatie).  
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Verschillende factoren zullen de bodemtemperatuur beïnvloeden: 

• instralende zonne-energie: slechts ongeveer 10% van de instralende zonne-energie wordt door 
de bodem geabsorbeerd en gebruikt om op te warmen. De warmte-overdracht verloopt echter 
traag en neemt af met toenemende diepte. Daarom zijn de onderste bodemlagen in het algemeen 
kouder in de zomer en warmer in de winter. De temperatuursveranderingen hinken er steeds 
achterop en zijn ook minder variabel. 

• omgevingstemperatuur: meestal zijn de bovenste bodemlagen warmer dan de lucht aan het 
oppervlak, waardoor het bodemoppervlak warmte gaat verliezen aan de atmosfeer. De reactie van 
de bovenste bodemlagen op de luchttemperatuur hinkt ook enkele uren achterop. 

• bodemkleur: bepaalt de hoeveelheid geabsorbeerde energie: hoe donkerder hoe meer absorptie. 
Dit betekent echter niet dat donkerdere bodems warmer zijn. Het tegendeel is zelfs vaak het geval 
aangezien donkere bodems dikwijls veel organisch materiaal bevatten dat veel water vasthoudt (zie 
verder).  

• topografische ligging: de helling beïnvloedt de hoek van het bodemoppervlak met de stralen. Bij 
een rechte hoek wordt de meeste energie geabsorbeerd; bij een schuine hoek is het oppervlakte 
waarop de stralen vallen groter, zodat er minder stralen per oppervlakte invallen. Dit verklaart de 
toenemende opwarming van noordhellingen > vlakke bodem > zuidhellingen en de grotere 
opwarming in de zomer dan in de winter.  

• vegetatiebedekking: naakte bodems warmen sneller op, maar koelen ook sneller af en vorst 
dringt dieper door.  

• vochtgehalte van de bodem: een droge bodem warmt sneller op dan een natte. Er is immers 
ongeveer vijf maal meer energie nodig om water 1 °C op te warmen dan vaste bodempartikels. 
Indien het water niet weg kan draineren, moet het bovendien geëvaporeerd worden, een proces dat 
zeer veel energie vereist en de bodem zelfs aanzienlijk kan doen afkoelen. Daartegenover staat dat 
warmte 150 keer gemakkelijker wordt overgedragen van bodem op water dan van bodem op lucht 
(i.e. in de bodem) bij de verplaatsing doorheen het profiel van de inkomende zonne-energie d.m.v. 
conductie. Het is echter voldoende dat er genoeg water aanwezig is om een brug te vormen tussen 
de meeste bodempartikels om warmteconductie te bevorderen.  

• neerslag: wanneer in de lente neerslag de bodem bereikt, warmt dit de bodem meestal op, maar 
door het toenemen van het water dat geëvaporeerd moet worden kan het weer leiden tot 
temperatuurdaling. In de zomer leidt de neerslag in het algemeen tot afkoeling doordat het kouder 
is.  

• hydrisch regime: bepaalt het vochtgehalte van de bodem. In het geval van kwel is ook de 
temperatuur van het kwelwater erg belangrijk. In de zomer zal diep kwelwater kouder zijn en dus 
de bodemtemperatuur verlagen. In de winter kan het water dan weer warmer zijn en de koudere 
bodemtemperaturen temperen. Het diepe kwelwater zal minder variëren in temperatuur en ervoor 
zorgen dat de bodemtemperatuur minder fluctueert.  

• oppervlaktewater: indien oppervlaktewater het bodemprofiel binnendringt, zal het mee de 
temperatuur bepalen.  

3.2.7.6  zuurtegraad 

Rol  zuurtegraad 

Veel chemische en biologische reacties zijn afhankelijk van de concentraties aan protonen (H+) en 
hydroxide-ionen (OH-). De  zuurtegraad van de bodem speelt een cruciale rol in: 

• de opname van voedingsstoffen door de plant: deze daalt bij afnemende pH; 
• de oplosbaarheid en bijgevolg de beschikbaarheid van verschillende essentiële voedingselementen. 

Samengevat kan men stellen dat als de pH aangepast is voor fosfor (pH 6.0-7.0), de overige 
nutriënten in de meeste gevallen voldoende beschikbaar zullen zijn, als ze tenminste in voldoende 
hoeveelheden in de bodem aanwezig zijn. Bij lage pH treft men hoge tot toxische concentraties aan 
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van ijzer, mangaan en aluminium, er treedt deficiëntie op van stikstof, zwavel en molybdeen en er 
is een ongunstige fosfaatbeschikbaarheid; 

• de kationenuitwisselingscapaciteit: laag bij lage pH, neemt toe met stijgende pH; 
• de activiteit van bodemorganismen die weer een invloed hebben op de afbraak van organische stof 

en het vrijzetten van ammonium, nitraten en fosfaten hieruit (zie verder). Het optimum ligt tussen 
pH 6-8. 

Hogere planten verschillen sterk in hun tolerantie t.o.v. zure of basische condities. Zo zullen bijvoorbeeld 
Rhododendrons en Azalea’s zure bodems prefereren omdat ze grote hoeveelheden ijzer nodig hebben. 

Processen van bodemverzuring 

Natuurlijke verzuring of bodeminterne protonenproductie is te herleiden tot de dissociatie van zwakke 
zuren en organische zuren. In kalkrijke bodems is vooral de dissociatie van zwakke zuren verantwoordelijk 
voor de vezuring. Dit is een zelflimiterend proces omdat bij een lage pH (vanaf 5) zwakke zuren niet meer 
dissociëren. Een verdere pH-daling wordt in zure bodems veroorzaakt door organische zuren die 
deprotoneren. Daarnaast leiden nog enkele andere processen tot bodemverzuring. Hieronder wordt een 
overzicht gegeven van natuurlijke protonenbronnen:  

• H2CO3 afkomstig van CO2 in de atmosfeer en van de afbraak van organische verbindingen; 

H2O + CO2  H+ + HCO3-  H2CO3 
• organische zuren die als tussenstadia gevormd worden bij de afbraak van planten- en 

dierenresten; 
• HNO3 en H2SO4 afkomstig van de afbraak van organisch materiaal en microbiële activiteit op 

elementaire zwavel, ammoniumnitraat en ammoniumsulfaat. Deze verbindingen worden ook 
aangetroffen in zure regen. Ook de eerste stap in het nitrificatieproces waarbij ammonium wordt 
omgezet tot nitriet is een belangrijke protonenbron (zie stikstofcyclus); 

• oxidatie van Fe2+ en Mn2+ in gronden met sterk variërend vochtregime; 
• geadsorbeerde waterstof- en aluminiumionen leiden in zure bodems tot verzuring;  
• infiltratie van neerslag kan ook tot verzuring leiden door de uitloging van basenvormende 

kationen, zoals Ca2+ en Mg2+, die kunnen concurreren met H en Al voor de uitwisselingsplaatsen 
en op hierdoor verzuring kunnen tegengaan;  

• In gereduceerde kustsedimenten of alluvia kan zich extreme zuurheid (tot pH 1,5 !) ontwikkelen bij 
de vorming van katteklei. Specifieke voorwaarden zijn hiervoor nodig: voldoende organisch 
materiaal en aanwezigheid van ijzer onder anaërobe omstandigheden en vervolgens aërobe 
omstandigheden met voldoende kalium. 

 

Naast de natuurlijke bodemverzuring, speelt de invloed van menselijke activiteiten een grote rol, enerzijds 
door zure depositie en anderzijds door landgebruik. Zo leidt de verwijdering van de natuurlijke vegetatie 
globaal gezien tot verzuring.  

Buffermechanismen 

In de bodem bevinden zich een aantal buffermechanismen die de verzuring neutraliseren. Elk 
mechanisme opereert onder een specifieke pH-range, met enige overlap tussen de verschillende 
mechanismen. Organische bodems, zoals veenbodems, zijn in het algemeen hoofdzakelijk gebufferd over 
de hele pH-range door associatie en dissociatie van organische zuren. In minerale bodems zijn de 
buffermechanismen complexer.  

• organische stof: bevat carboxylgroepen R-COOH, en in mindere mate ook fenolgroepen. Bij 
hoge pH-waarden komen ze gedissocieerd voor en worden de negatieve ladingen geneutraliseerd 
door kationen. In het pH-bereik van 8 tot 4 gaan protonen met deze kationen uitwisselen zodat de 
niet-gedissocieerde vorm van deze groepen ontstaat. 
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• kalk (CaCO3-): in het pH-bereik van 8.2-6.2 kan calciumcarbonaat, door zelfs zwakke zuren als 
H2CO3, opgelost worden tot bicarbonaationen die dan protonen kunnen binden: 

CaCO3 + H+  Ca2+ + HCO3- 
In Vlaanderen zijn alleen de duinen kalkrijk; andere zandgronden zijn bijna allemaal ontkalkt of waren in 
oorsprong reeds kalkarm. Naast calciumcarbonaat komt ook nog dolomiet (CaMg(CO3)2) voor, dat 
dezelfde reactie kan ondergaan.  

• silicaten: alle minerale bodems nemen protonen op door verwering van silicaten, maar dit proces 
wordt pas kwantitatief belangrijk bij pH < 6.5. De buffercapaciteit is afhankelijk van het type en de 
hoeveelheid verweerbare silicaten. De buffersnelheid kan echter onvoldoende zijn om de 
zuurproductie te neutraliseren. 

• kationuitwisselingscapaciteit (CEC): de uitwisselbare basen op de complexen van organische 
stof en klei worden omgewisseld tegen protonen. Deze colloïdale controle van bodem-pH wordt 
uitgeoefend via 

• percentage basenverzadiging (% BV): Een laag percentage betekent aciditeit. In vochtige 
streken zijn bodems gedomineerd door silicaatkleien en humus, zuur als hun % BV een stuk lager 
is dan 80%; neutraal tot basisch bij 80 of meer. Het percentage is belangrijker dan de totale 
hoeveelheid. (zo is bijvoorbeeld een bodem met BV slechts 8 cmol/kg, maar 80 % BV is minder 
zuur dan een bodem met 10 cmol/kg maar slechts 50 % BV). 

• aard van de micelle (klei of humus): verschillende colloïdetypes leiden tot verschillende pH bij 
hetzelfde % BV aangezien ze verschillen in de mogelijkheid om H-ionen te leveren aan de 
bodemoplossing. Bij pH 6.5-5 speelt vooral de organische stof een rol; bij pH 5-4.2 spelen de 
kleicomplexen een rol. 

• aard van de geadsorbeerde basenvormende kationen: bodems met hoge natriumverzadiging 
hebben veel hogere pH-waardes dan deze gedomineerd door calcium en magnesium, aangezien 
natrium sterker aan het uitwisselingscomplex gebonden is en bijgevolg minder snel zal uitgewisseld 
worden tegen protonen. 

• aluminiumhydroxide: indien BV < 10-15%, zal de aluminiumbuffer in werking treden. Bij pH < 
4 –4.5 worden protonen opgenomen voor de vorming van aluminium (toxisch: de plantengroei en 
biologische activiteit zullen dalen) uit aluminiumhydroxide.  

• ijzeroxide: bij pH < 3.5 worden protonen opgenomen door de dissociatie van ijzeroxide. Deze 
lage pH komt in terrestrische ecosystemen normaal gezien alleen voor in zeer zure sulfaatbodems. 

3.2.7.7 Nutriëntenhuishouding 

(Fitz, 1980; Brady, 1990; Van Dorp et al., 1999; Jarvis, 1999) 

Voedingsstoffen in minerale bodems 

Bodems ontwikkelen zich uit het onderliggende of aangevoerde moedermateriaal, onder invloed van een 
aantal bodemvormende factoren. Het moedermateriaal levert grotendeels het minerale bodemskelet en is 
de belangrijkste bron voor bodemnutriënten als Ca, Mg, K, Fe en P, in tegenstelling tot N en S die 
grotendeels via atmosferische bronnen in het ecosysteem terechtkomen.  

Door mechanische verwering wordt het uitgangsmateriaal gefragmenteerd (desintegratie) waardoor het 
reactie-oppervlak vergroot en chemische verwering gemakkelijker zal plaatsgrijpen (decompositie). Bij 
chemische verwering worden primaire mineralen naar meer stabiele vormen omgezet, gaan ionen in 
oplossing en/of worden nieuwe, secundaire mineralen gevormd (zoals bijvoorbeeld bepaalde 
kleimineralen) die stabieler zijn aan het aardoppervlak.  

Kwarts, het eenvoudigste silicaatmineraal en het belangrijkste mineraal in zandkorrels, is erg resistent 
tegen chemische verwering. Smalle kwartspartikels (leem) zullen langzaam verweren. Kleimineralen zijn 
daarentegen minder stabiel door substitutie en bijgevolg vatbaarder voor verwering. Zoals ook eerder 
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besproken, zal de bodemtextuur bijgevolg reeds een belangrijke aanwijzing geven over de inherente 
beschikbaarheid van voedingsbestanddelen in de bodem.  

Organische bodembestanddelen 

Planten- en dierenresten die terechtkomen op en in de bodem worden mechanisch afgebroken door 
bodem-macrofauna. Schimmels en bacteriën zetten de organische koolstof verder om (mineralisatie). De 
resulterende humus wordt door de bodemfauna vermengd met de minerale bodem. Bij het afbraakproces 
komen humuszuren en CO2 vrij die van invloed zijn op de  zuurtegraad van de bodem en komen reeds 
voedingsstoffen beschikbaar voor de plant. Er moet voldoende zuurstof aanwezig zijn voor het 
metabolisme van bodemfauna en micro-organismen. Daarnaast heerst er best een neutrale  zuurtegraad 
en een hoge bodemtemperatuur. De activiteit neemt af bij respectievelijk lagere pH en lagere 
temperaturen. 

Naargelang de graad van omzetting van de organische stof wordt een onderscheid gemaakt tussen mor, 
moder en mull, waarbij mor wijst op slechte afbraakcondities en mull op zeer goede, moder intermediair. 
De C/N verhouding –die een goede maat is om de beschikbare stikstof aan te duiden- is hoog bij mor 
(dus lage stikstofbeschikbaarheid) en laag bij mull (dus hoge stikstof-beschikbaarheid). De C/P 
verhouding volgt dezelfde trend, maar met telkens veel lagere fosforgehaltes. De graad van afbraak van de 
humus, of nog: de stabiliteit ervan, bepalen mee hoeveel voedingsstoffen nog worden vrijgegeven. 

Daarnaast hebben humuspartikels in de bodem colloïdale eigenschappen: hoge CEC, hoge 
waterabsorptiecapaciteit en kleverigheid wat leidt tot aggregatie van bodempartikels.  

3.2.7.7.1 Stikstof 

Stikstofhuishouding 

Alle organismen hebben stikstof nodig om te kunnen leven. Het is na zuurstof, koolstof en waterstof, het 
meest voorkomende chemische element in levende weefsels. Het inerte stikstofgas (N2) maakt 78 % uit 
van de atmosfeer, maar wordt slechts op twee manieren natuurlijk vastgelegd, namelijk door 
stikstoffixerende organismen (autotrofe en heterotrofe bacteriën en blauwwieren) en bliksem. Planten 
kunnen alleen de anorganische stikstofverbindingen ammonium (NH4+) en nitraat (NO3-) opnemen. De 
hoeveelheid beschikbaar nitraat en ammonium is zelden meer dan 1-2 % van de totale bodemstikstof. 

Bacteriën, actinomyceten en blauwwieren in de bodem, vrijlevend of in symbiose met hogere planten, 
kunnen stikstofgas omzetten naar ammonium, dat vervolgens met organische zuren kan gecombineerd 
worden tot aminozuren en proteïnen. Grote hoeveelheden stikstof worden op deze wijze gefixeerd. De 
stikstof kan bij symbiose direct worden opgenomen door de commensaal-plant (assimilatie) of wordt 
vrijgegeven in de bodem.  

Het grootste aandeel stikstof komt echter meestal ter beschikking uit de afbraak van organisch materiaal. 
Verschillende reacties treden achtereenvolgens op, uitgevoerd door specifieke bacteriën. In levend en 
dood organisch materiaal is stikstof meestal aanwezig in de vorm van gereduceerde aminogroepen. Deze 
kunnen door bepaalde bacteriën omgezet worden in ammoniak. Het ammoniak komt in de bodem 
meestal geprotoneerd voor als ammonium. 
 NH2-CO-NH2 + H2O => 2 NH3 + CO2   ammonificatie 
 NH3 + H+  NH4+ 
Ammonium kan vervolgens door planten worden opgenomen (assimilatie) of door micro-organismen 
worden ingebouwd (incorporatie) of kan door Nitrosomonas omgezet tot nitriet en meestal onmiddellijk 
erna tot nitraat door Nitrobacter. Hierdoor is er weinig kans tot accumulatie van het toxische nitriet. 
 NH4+ + 1,5 O2 => NO2- + H2O + 2 H+   nitrificatie – stap 1 
 NO2- + 0,5 O2 => NO3-     nitrificatie – stap 2 
Het ammonium in de bodem zal beperkt uitspoelen aangezien het kan opgenomen worden in de 
kristalstructuur van bepaalde kleien. Daardoor zal ammonium slechts langzaam beschikbaar komen. 
Analoog kan ammonium ook gebonden worden aan organische stof waarna het langzaam zal vrijkomen 
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door mineralisatie. Ammoniak verlaat het systeem wel door volatilisatie. Nitraat wordt niet geadsorbeerd 
en zal daarom gemakkelijk uitspoelen naar het grondwater (waar het gereduceerd kan worden in 
chemische reactie met Fe2+). Het kan eveneens door planten (assimilatie) of micro-organismen 
(incorporatie) worden opgenomen. In anaërobe omstandigheden kunnen bepaalde bacteriën het nitraat 
omzetten tot verschillende gassen die vrijkomen in de atmosfeer.  

 2 NO3- => 2 NO2- => 2 NO (gas) => N2O (gas) => N2 (gas) denitrificatie 

Stikstofgas kan ook vrijkomen door puur chemische reductie. 

Voor een overzicht van de stikstofcyclus wordt verwezen naar figuur 3.6. 

 

Figuur 3.6: Stikstofcyclus (bron: Jarvis, 1999) 

Abiotische factoren die de stikstofhuishouding beïnvloeden 

• bodemtemperatuur: het nitrificatieproces vertraagt sterk bij dalende temperaturen (optimum 25-
35 °C; verwaarloosbaar bij temperaturen rond 10 °C);  

•  zuurtegraad bodem: het nitrificatieproces vertraagt sterk bij afnemende pH (optimum 6-8; 
mogelijk tot ca. 5). De pH beïnvloedt ook het voorkomen van ammonium t.o.v. ammoniak. Een 
hoge pH kan resulteren in een ammoniakale toxiciteit; 

• zuurstofgehalte in de bodem: noodzakelijk voor het nitrificatieproces. Onder zuurstofarme 
omstandigheden treedt denitrificatie op door anaërobe bacteriën; 

• kwantiteit bodemvocht: de bacteriën hebben aërobe omstandigheden nodig, maar tegelijkertijd 
voldoende vochtig (ongeveer 50 % van de bodemporiën verzadigd met water); 

• hydrisch regime: bepaalt het water- en vochtgehalte in de bodem. Bovendien kan in 
infiltratiegebieden meer dan 80 % van het nitraat met het neerslagoverschot uitspoelen. In 
kwelgebieden kan dan weer denitrificatie gaan optreden; 

• BV: nitrificatie verloopt het snelst waar er overvloedig uitwisselbare basenvormende kationen 
aanwezig zijn; 

• type klei: bepaalt het CEC en daardoor mee de BV. Daarnaast zal ammonium opgenomen kunnen 
worden in de kristalstructuur van bepaalde kleien; 

• bodemtextuur: bepaalt mee de bodemstructuur, evenals de wateradsorptiecapaciteit en bijgevolg 
het zuurstof- en vochtgehalte van de bodem. Daarnaast bepaalt het mee de CEC en BV; 
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3.2.7.7.2 Fosfaat 

Fosfaat is eveneens één van de belangrijkste voedingsstoffen voor het functioneren van organismen. In 
tegenstelling tot stikstof wordt fosfaat niet aangevoerd door biochemische vastlegging, maar is afkomstig 
van: organische en anorganische bronnen inherent in de bodem (afkomstig van moedermateriaal), afbraak  
van organisch materiaal en natuurlijk ook bemesting, depositie, … Het fosfaat in de bodem kan 
onderscheiden worden in vrij en gebonden organisch en vrij en gebonden anorganisch fosfaat. Voor 
planten is alleen het opgeloste anorganische fosfaat en in mindere mate het opgeloste organische fosfaat 
beschikbaar. Op de meeste standplaatsen is fosfaat onder natuurlijke omstandigheden de beperkende 
voedingsstof voor planten. Het fosfaatprobleem is dubbel. Om te beginnen is het fosfaatgehalte van 
bodems laag. Daarnaast is het fosfaat in de bodem meestal zeer onoplosbaar en bijgevolg niet beschikbaar 
voor planten. Het beschikbare fosfor is zelden meer dan 0.01 % van het totale fosfaatgehalte in de bodem.  

Fosfaatzouten komen van nature in lage gehalten voor in sedimenten en mineralen, die bij verwering 
anorganische fosfaten kunnen vrijgeven in de bodemoplossing. Door microbiologische afbraak van 
humus komt anorganisch fosfaat vrij, op analoge wijze als bij nitraat (oxidatie en hydrolyse door micro-
organismen na mechanische afbraak door macrofauna). De organische fosfor kan echter geadsorbeerd 
worden door humuscomponenten en silicaatkleien, waardoor het beschermd blijft tegen 
microbiotische aanval. In tegenstelling tot stikstof is fosfor wel al in grote hoeveelheden (> 50% of meer) 
in anorganische vorm aanwezig in bladeren.  

Een verscheidenheid aan kationen en verbindingen kan onder bepaalde condities fosfaat binden.  

- In zure bodems zullen fosfaten met ijzer-, aluminium- en mangaanoxides onoplosbare 
verbindingen vormen. De reactie gebeurt zelfs nog extremer met hydroxides van deze elementen. 
De adsorptie neemt toe naarmate het gehalte aan oxides of hydroxides stijgt en de bodem zuurder 
is. De adsorptie is voor een deel reversibel.  

- Bij een pH ca < 3,5 zal het fosfaat van de oxides loskomen. 

- Bij een stijgende pH neemt het adsorptievermogen af vanwege concurrentie van het negatief 
geladen fosfaat met OH- om de adsorptieplaatsen. De maximale fosfaatbeschikbaarheid wordt 
onderhouden in het pH-bereik 6.0-7.0. 

- In meer basische bodems kan fosfaat gefixeerd worden door calcium en magnesium. De 
oplosbaarheid van deze verbindingen stijgt met dalende pH.  

- Onder reducerende omstandigheden worden ijzer, mangaan en aluminium gereduceerd en gaat 
fosfaat in oplossing.  

- Ook bepaalde silicaatmineralen kunnen fosfaat fixeren onder gematigd zure condities. 

3.2.7.7.3 Sporenelementen 

Van de 17 elementen noodzakelijk voor plantengroei, zijn er acht in zulke kleine hoeveelheden nodig dat 
ze micronutriënten of sporenelementen worden genoemd: ijzer, mangaan, zink, koper, boor, molybdeen, 
kobalt en chloor. Andere elementen zoals silicium, vanadium, nikkel en natrium blijken nuttig te zijn voor 
de groei van sommige soorten. Nog andere elementen zoals chroom, tin, jood en fluor zijn essentieel voor 
dieren, maar zijn blijkbaar niet vereist voor planten. Als de sporenelementen in grotere hoeveelheden 
voorkomen, zijn ze toxisch voor planten en voor dieren die deze planten eten. De sporenelementen zijn 
vooral afkomstig uit het moedermateriaal. Organisch materiaal is een belangrijke secundaire bron, 
aangezien ze micro-nutriënten vasthoudt. Deze zijn niet steeds direct beschikbaar, maar komen vrij bij 
decompositie.  

Drie sporenelementen kunnen zich in meer dan één valentiestaat bevinden: ijzer, koper en mangaan. De 
omzetting van de ene naar de andere valentiestaat gebeurt in de meeste gevallen door micro-organismen in 
de aanwezigheid van organisch materiaal (als electrondonor). IJzer is de belangrijkste bodemcomponent 
die deze processen ondergaat omdat het een van de weinige substanties is die normaal in primaire 
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mineralen aanwezig is in gereduceerde vorm (Fe2+). Bijgevolg zal het bij vrijzetting in een aërobe situatie 
snel geoxideerd worden en neerslaan als het roestige ijzeroxide. Wanneer Fe2+ echter in een anaerobe 
situatie wordt vrijgezet, zal het blijven bestaan en de blauwgrijze kleur geven aan vele waterverzadigde 
bodems (‘waterlogged soils’).  

Abiotische factoren die het voorkomen van sporennutriënten beïnvloeden  

•  zuurtegraad: onder zeer zure condities is molybdeen onbeschikbaar. Bij hoge pH treedt 
deficiëntie op van alle kationen van sporenelementen: ijzer, mangaan, zink, koper en zelfs boor. Bij 
toenemende pH worden de kationen immers omgezet tot hydroxy-ionen en verder tot onoplosbare 
hydroxides of oxides. De vermelde kationen zijn daarentegen het meest oplosbaar en beschikbaar 
onder zure condities. Vaak treden dan zelfs toxische concentraties op. De beschikbaarheid van 
zink wordt drastisch verlaagd door interactie met magnesium en bicarbonaationen interfereren met 
het ijzermetabolisme. De juiste pH voor neerslag verschilt van element tot element.  
Daarnaast beïnvloedt de  zuurtegraad de redoxpotentiaal. In het algemeen bevordert hoge pH 
oxidatie, terwijl zure condities tot reductie leiden. 
Nota: er bestaan grote verschillen tussen planten met betrekking tot ijzerdeficiëntie. Sommige 
planten zijn immers erg efficiënt in het verzuren van de onmiddellijke wortelomgeving en het 
afscheiden van componenten die het ijzer kunnen omzetten tot een meer oplosbare en dus meer 
beschikbare vorm. 

• gehalte en aard silicaatkleien: sporenelementen kunnen voorkomen op uitwisselingsplaatsen of 
als elementen in de kristalstructuur (ijzer, mangaan, kobalt en zink). 

• water- en luchtgehalte bodem: de neerslag van de elementen ijzer, mangaan en koper is ook 
afhankelijk van hun ‘valentiestaat’. Een lagere valentie, voortkomend bij lage 
zuurstofbeschikbaarheid en hoog vochtgehalte, leidt tot betere beschikbaarheid (maar dus mogelijk 
toxische concentraties).  

• hydrisch regime: bepaalt mee water- en luchtgehalte bodem, maar bepaalt eveneens of er aanvoer, 
dan wel uitloging van sporenelementen plaatsvindt bij de verticale waterbeweging. 

• hoeveelheid neerslag: bepaalt mee het water- en luchtgehalte van de bodem, maar bepaalt 
eveneens de uitloging van sporenelementen. 

• bodemtextuur: bepaalt de inherente nutriëntenbeschikbaarheid van de bodems plus het water- en 
luchtgehalte van de bodem.  
Nota: in organische bodems treft men meestal lagere gehaltes sporenelementen aan dan in minerale 
bodems. De graad van nutriënten-inloging tijdens de vorming van de veenbodems is hierbij echter 
belangrijk. 

3.2.7.7.4 Saliniteit 

In onze streken ontstaan zilte standplaatsen van nature door inwaaien van zout (salt-spray), overstroming 
met zeewater of de aanvoer van zout of brak kwelwater. De zouten zijn vooral chlorides en sulfaten van 
calcium, magnesium, natrium en kalium. Naast de concentraties aan zouten in het algemeen is ook de 
concentratie natrium belangrijk, vooral in relatie tot de concentratie calcium en magnesium. Hoge 
concentraties uitwisselbaar natrium, tegenover calcium en magnesium, leiden tot peptisatie of de dispersie 
van de kleimineralen. Daarnaast veroorzaken ze ook schadelijke effecten op chemisch vlak. Daarom wordt 
er een onderscheid gemaakt tussen zoute bodem, ‘sodische’ (naar de andere naam voor natrium: sodium) 
bodems en ‘zout-sodische bodems’.  

De nadelige effecten van hoge zoutconcentraties op planten, bestaan uit: 

• osmotische stress: de zouten adsorberen bodemwater dat zo minder beschikbaar wordt voor 
planten. Bovendien zal het water door osmose vanuit de plantencellen naar de bodemoplossing 
gaan, waardoor de plantencellen ineen kunnen klappen; 

• verstoring in de verhouding van ionen leidend tot voedingsonevenwichten; 
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• nadelige effecten van de belangrijkste werkzame ionen natrium, magnesium en chloor op het 
plantenmetabolisme en de voedselopname; 

• mogelijke toxische concentraties aan boor 
Sodische bodems oefenen volgende schadelijke effecten uit op planten: 

• schadelijke invloed van hoge pH, veroorzaakt door natriumcarbonaat en bicarbonaat; 
• toxiciteit van bicarbonaat en andere anionen; 
• nadelige effecten van de actieve natriumionen op het plantenmetabolisme en de voedselopname; 
• lage nutriëntenbeschikbaarheid door hoge pH; 
• zuurstofdeficiëntie door afbraak van fysische bodemstructuur 
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3.3 Het Stedelijk Gebied 

3.3.1 Op weg naar een stedelijk ecodistrict? 

Geleidelijk groeit ook in Vlaanderen het besef dat de natuur niet stopt aan de stadspoorten. Maar met de 
eerste toonaangevende onderzoeken (o.a. Sukopp & Werner, 1982; Gilbert, 1989; Goode, 1989; Sukopp & 
Hejny, 1990; Wittig, 1991) die er op wezen dat heel wat flora en fauna spontaan in de steden voorkomt, 
kwam ook het besef over de specifieke aard van die stedelijke natuur. In de steden ordenen de organismen 
zichzelf immers ook in directe relatie tot het milieu (Van Landuyt et al., 1997). Alleen is het stedelijke 
milieu sterk gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. In die mate zelfs dat men zich kan 
afvragen of het niet gaat over blijvende ingrepen in de abiotiek. Het stedelijke abiotische milieu heeft zeer 
specifieke kenmerken, die interageren met planten en dieren. Hieruit volgt de idee van de afbakening van 
een stedelijk ecodistrict, gelegen over de verschillende steden heen. Bovendien vraagt de aard van de 
stedelijke natuur en haar situering in uitgesproken antropogene habitats om een eigen ‘natuur’- en 
milieubeleid zoals bepleit in de Langetermijnvisie gebiedsgericht natuurbehoud in Vlaanderen (cf. Heyn & 
Hermy 2002). Deze beleidslijn zou bevestigd kunnen worden in de ontwikkeling van de ecodistricten als 
zijnde een belangrijk instrument voor dat gebiedsgerichte natuur- en milieubeleid.  

Anderzijds echter zou de afbakening van een stedelijk ecodistrict in conflict treden met de idee van 
ecodistricten als zijnde gebieden die gekenmerkt worden door homogeniteit wat betreft de abiotische 
factoren die in de tijd slechts zeer langzaam veranderen (Klijn F. & Udo de Haes, 1990). Immers denkt 
men hierbij specifiek aan de van nature voorkomende abiotiek, die zich voordoet zónder tussenkomst van 
de mens. Daarnaast heerst er een grote variatie binnen het grondgebied van elke stad en kan de vraag 
gesteld worden of de steden dan als één ecodistrict te beschouwen zijn? Kunnen we verder alle steden 
over één kam scheren? De steden in de gehele gematigde streken delen duidelijk gemeenschappelijke 
kenmerken, waaronder verschillende milieu-aspecten en ook typische stadsflora en –fauna. Toch valt bij 
de meeste steden de relatie met hun ‘hinterland’ niet weg te denken, wat zich naar de stadsrand toe ook 
gaandeweg meer uit in fysieke kenmerken. Daar gaat de stad steeds duidelijker deel uitmaken van het 
aangrenzende ecodistrict. Een groot probleem zou dan ook liggen in het leggen van de grens tussen het 
stedelijk ecodistrict en de omringende ecodistricten, in het bijzonder in een diffuus verstedelijkte regio als 
Vlaanderen. Bovendien slagen de steden letterlijke gaten in de kaarten en dus de kennis over de 
oorspronkelijke en/of gewijzigde geologie, topografie, hydrologie en bodem.  

3.3.2 Kenmerken van het stedelijk abiotisch milieu 

3.3.2.1 Reliëf, bodem en water 

Verstedelijking leidt tot veranderingen in het fysieke milieu. Veel van de oorspronkelijke variatie in reliëf, 
bodem en waterhuishouding wordt genivelleerd. De ‘nieuwe’ stad wordt gebouwd op deze tabula rasa. De 
oorspronkelijke bodems zijn meestal volledig vergraven, opgehoogd met vreemde materialen of zelfs 
afgevoerd. De stadsbodems zijn vaak aangerijkt met kalkrijk puin, groenten- fruit- en tuinafval, 
uitwerpselen van honden en duiven, … maar ook met zware metalen en andere verontreinigende stoffen. 
Intensieve betreding veroorzaakt bodemverdichting en door de gewijzigde waterhuishouding zijn 
stadsbodems gewoonlijk droger dan vergelijkbare bodems op het platteland. De mogelijk positieve 
effecten van de grote variatie in opbouw en de samenstelling van de stadsbodems wordt deels teniet 
gedaan door deze verdichting, verdroging en verontreiniging, evenals door de intensieve menselijke 
verstoring. Verder zorgen bestrating en bebouwing voor een groot aandeel kunstmatige bodems. Deze 
steenwoestijn is voor veel planten en dieren een vijandig en onherbergzaam milieu en zorgt vaak voor 
onoverwinbare hindernissen. Toch kunnen specifieke soorten zich op deze verharde oppervlakken 
handhaven (Sukopp & Werner, 1982; Gilbert, 1989; Blume, 1993; Van Landuyt et al., 1997; Mabelis, 1998).  
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De verregaande verzegeling (zie tabel 3.2) en de geringe doorlaatbaarheid van gebruikte materialen 
beïnvloeden eveneens de waterhuishouding door een sterke afvloei van het regenwater, bijkomend 
vergemakkelijkt door riolering en kanalisering. Dit zorgt regelmatig voor wateroverlast in het buitengebied 
en verhindert ook de aanvulling van het stedelijke grondwater. De grootschalige waterwinning voor 
drinkwater en industrie doen de watertafel onder steden verder dalen. Ook het doorbreken van voor water 
ondoordringbare bodemlagen door heipalen kan een verdere peildaling veroorzaken. De drooglegging van 
de stad wordt gecompenseerd door een grote, kunstmatige invoer van water vanuit rivieren en 
grondwaterlagen in het buitengebied (Deelstra, 1990; Renger, 1993; Tjallingii, 1995; Van Landuyt et al., 
1997; Pötz & Bleuzé, 1998).  

Tabel 3-2: Verzegelingsgraad van stadsbodems (in % van de oppervlakte-aandeel) (uit: Van Landuyt et al. 1997) 

0-15% Gering Landbouwland, bos, park, volkstuinen, kerkhoven, vlieg- en 
sportvelden (ten dele bij volgende categorie) 

10-50% Matig Vrijstaande en rijwoningen met tuinen 

45-75% Gemiddeld Flatgebouwen met gemeenschappelijk groen en openbare gebouwen 

70-90% Sterk Dichte woonblokken, nijverheid en industriecomplexen 

85-100% Zeer sterk Stadskernen, ten dele ook industriegebouwen 

 

3.3.2.2 Verontreiniging en verstoring 

Het hoeft geen betoog dat steden door de concentratie aan menselijke activiteiten sterk lijden onder 
verontreiniging. Allerlei vormen van lucht-, bodem- en watervervuiling worden veroorzaakt door verkeer, 
industrie en huishoudens. Het stadsafval levert echter ook tal van voedingsbronnen op, waar bepaalde 
soorten van profiteren. Sommige dieren hebben er zelfs hun menu voor aangepast (Klausnitzer, 1993; 
Sukopp, 1998). De enorme stofproductie waar tal van activiteiten mee gepaard gaan, vormt eveneens een 
zware belasting voor het stadsmilieu. Verder is er sprake van continue lawaaihinder -met pieken van 
ernstige geluidsoverlast. En hoe gewenst het voor de mens ook mag zijn dat de stad baadt in het licht, 
voor dieren heeft de ‘overbelichting’ over het algemeen een verarmend effect. Door de grote frequentie 
aan activiteiten, kennen de meeste stadsbiotopen ook een hoge graad aan verstoring (Sukopp & Werner, 
1982; Mabelis, 1998; Sukopp, 1998). 

3.3.2.3 Meso- en microklimaat 

(Naar: Sukopp & Werner, 1982; Gilbert, 1989; Deelstra, 1990; Kuttler, 1993; Van Landuyt et al., 1997; Sukopp, 
1998). 

Verstedelijking heeft ook een belangrijke invloed op het lokale klimaat (tabel 3.3) door de grote 
concentratie aan bebouwing en andere artificiële verhardingen en door de menselijke activiteiten. Beton, 
asfalt en bakstenen bijvoorbeeld geleiden warmte driemaal beter dan een normale bodem en accumuleren 
deze warmte ook beter. Het stenige milieu gaat de omgeving bijgevolg door uitstraling opwarmen. 
Daarnaast is uiteraard de hoeveelheid gebruikte energie en de daarmee samenhangende warmteverliezen 
mee bepalend voor de stadstemperatuur. De warmte geproduceerd door consumptie van aangevoerde, 
secundaire energiebronnen kan zelfs de ingestraalde zonne-energie overstijgen.  

Wind die in grotere bebouwde gebieden binnendringt, ondergaat vaak een versnelling en turbulentie 
tussen de gebouwen. Dat is vooral in hoogbouwgebieden waar te nemen. Naar de binnenstad toe, wordt 
de snelheid van luchtstromingen echter steeds geringer om in de binnenstad al snel een kussen van stabiele 
lucht te vormen. De windstromingen gaan daar overheen, er wordt geen verse lucht aangevoerd en de 
warmte blijft hangen. Door de opwarming en de geringe horizontale luchtcirculatie wordt enkel een 
stijgende luchtstroming bevorderd. Hierdoor hangt er boven de stad eveneens een warmere luchtlaag die 
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luchtuitwisseling onderdrukt. Verontreinigingen en de grote hoeveelheden stof hopen zich op onder deze 
luchtlaag en verversing door de wind wordt belemmerd. Deze aerosolen zorgen voor een soort van 
broeikaseffect en doen de bewolking en mist toenemen (de stofdeeltjes dienen als condensatiekernen) met 
een verhoogde neerslag tot gevolg. Desondanks kennen steden toch een lagere relatieve luchtvochtigheid 
dan de omringende gebieden. De neerslag wordt immers niet vastgehouden en het stedelijk groenareaal is 
te beperkt voor een voldoende waterverdamping. 

Tabel 3-3: Veranderingen in enkele klimaatskenmerken in stedelijke milieus ten opzichte van landelijke milieus (naar Van 
Landuyt et al. 1997) 

Luchtvervuiling Condensatiekernen 

Gasvormige vervuiling 

10 x meer 

5-25 x meer 

Straling Uren zonneschijn 

Globale zonnestraling 

10-15% minder 

15-20% minder 

Temperatuur Jaargemiddelde  

Op heldere dagen 

0,5-1,5 °C hoger 

2-6 °C hoger 

Relatieve 
luchtvochtigheid 

Winter 

Zomer 

Op heldere dagen 

2% lager 

8-10% lager 

tot 30% lager 

Windsnelheid Jaargemiddelde 10-20% minder 

Neerslag Jaargemiddelde 

Totale neerslag 

Tot 20% meer 

5-10% meer 

 

3.3.3 Aard van de stedelijke natuur 

3.3.3.1 Antropogene beïnvloeding 

De levensgemeenschappen van planten en dieren in (ver)stedelijk(t)e milieus zijn sterk door de mens 
beïnvloed. Het specifieke abiotische milieu is verantwoordelijk voor het specifieke karakter van de 
stadsbiotopen. Een belangrijke factor is verstoring die vaak enorm groot is in de stedelijke milieus: 
terreinen die vrijkomen door het afbreken van gebouwen blijven maximaal een tiental jaar liggen; bermen 
worden regelmatig omgewoeld voor het leggen van leidingen en rioleringen; spoorwegbermen worden 
vrijgehouden met herbiciden; overal vindt in min of meerdere mate betreding plaats en de intensief 
beheerde stukjes groen worden regelmatig omgespit; voetpaden en wegen worden regelmatig 
opengebroken en geveegd of chemisch behandeld. De stedelijke flora en fauna wordt dan ook overheerst 
door soorten die kunnen overleven in een snel veranderend milieu (Sukopp & Werner, 1982; Gilbert, 
1989; Wittig, 1991; Rebele, 1994; Van Landuyt & Hermy, 1994; Van Landuyt et al., 1997).  

Een andere, belangrijke antropogene beïnvloeding uit zich in een traditie van introductie van 
streekvreemde en uitheemse soorten. Vooral havens, spoorwegterreinen en tuinen zijn centra van waaruit 
soorten kunnen gaan verwilderen. Een aantal soorten hiervan zijn beter aangepast aan de menselijke 
verstoringen. Andere, zuidelijke soorten profiteren dan weer van het stedelijke warmte-effect om hun 
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areaal uit te breiden naar het noorden. Het aantal adventieve4 en ingeburgerde² soorten is dan ook 
beduidend groter dan in het landelijk gebied (Sukopp & Werner, 1982; Wittig, 1991; Rebele, 1994; Van 
Landuyt & Hermy, 1994; Meirsschaut & Heyneman, 1996; Van Landuyt et al., 1997; Sukopp, 1998; Kent et 
al., 1999). Het grootste aantal oorspronkelijke planten wordt gevonden bij geringe verstoring, het grootste 
aantal neofyten² bij intensieve verstoring. Wanneer neofyten overheersen, is dat meestal negatief voor het 
dierenleven. Er zijn immers nog maar weinig of geen dieren op gespecialiseerd en de meeste dieren die 
van nature met deze soorten voorkomen, werden niet mee ingevoerd. De aanwezigheid van inheemse 
plantensoorten is dan ook een basisvereiste voor de opbouw van een rijk, gevarieerd en complex 
ecosysteem (Van Landuyt & Hermy, 1994). Met uitheemse diersoorten moet zeker opgepast worden 
(Gryseels, 1995). Ondanks de nadelen en risico’s, kunnen sommige nieuwkomers als een verrijking voor 
de biodiversiteit beschouwd worden.  

3.3.3.2 Biodiversiteit 

Vergelijkingen tussen steden en het omliggende landelijke gebied tonen aan dat steden gemiddeld 
soortenrijker zijn wat betreft spontaan gevestigde, hogere plantensoorten dan landelijke gebieden met een 
gelijke oppervlakte! De mozaïek aan biotopen op korte afstand van elkaar speelt hierbij een belangrijke rol. 
De grootste soortendichtheid wordt teruggevonden in de stadsrand, waar een cocktail van alle mogelijke 
habitats van steden en platteland aanwezig zijn (Sukopp & Werner, 1982; Wittig, 1991; Rebele, 1994; Van 
Landuyt et al., 1996).  

De inheemse soorten die aangepast zijn aan sterk wisselende en door de mens bepaalde factoren, behoren 
echter meestal tot onze algemene soorten (Van Landuyt & Hermy, 1994). Veel nieuwkomers mogen dan 
niet in de rest van het land voorkomen, vaak behoren ze tot de algemene stadsflora van de gematigde 
streken, waardoor de biodiversiteitswinst die ze lijken op te leveren, enkel opgaat op regionaal niveau 
(Wittig, 1998). Het lijkt er dus op dat vooral zogenaamde ‘eurytope’ soorten (niet kritisch ten opzichte van 
hun leefgebied en vaak geografisch sterk verspreid) in de stad goed gedijen, terwijl ‘stenotope’ soorten 
(kritisch ten opzichte van hun leefgebied en voedselspecialisten) zich moeilijk of niet kunnen handhaven 
(Mabelis, 1998). Het betreft echter niet steeds banale en overal voorkomende soorten. In de stadsrand en 
de stadskern vindt men ook een opmerkelijk groot aantal bedreigde en zeldzame plantensoorten. Hierbij 
hebben heel wat inheemse soorten die in het landelijk gebied verdwenen zijn, in de steden een nieuwe 
biotoop gevonden (Van Landuyt & Hermy, 1994; Van Landuyt et al., 1997; Sukopp, 1998). Verder is er 
een verbazingwekkend aantal soorten specifiek aan stedelijke milieus gebonden om te overleven (Van 
Landuyt et al., 1996). Tot slot hebben zich zelfs nieuwe soorten en subsoorten ontwikkeld die typisch zijn 
voor de stad (Sukopp, 1998)5. 

De soortenrijkdom aan wilde planten- en diersoorten mag in de stad dan al best meevallen, de beperkte 
omvang, de structuurarmoede en de versnipperde aard van stedelijke levensgemeenschappen heeft vaak 
minder te bieden dan die van de open ruimte. Men vindt bovendien altijd directe menselijke invloeden. De 
populaties zijn over het algemeen ook merkelijk kleiner. Voor sommige kan het afbreken van één oud 
gebouw reeds het einde betekenen (Van Landuyt et al., 1997). 

 

                                                      
4 Plantensoorten die vóór 1500 ingevoerd zijn, worden als archaeofyten aangeduid. Neofyten hebben pas nadien hun 
intrede gedaan. Beide zijn ingeburgerd en niet meer weg te denken uit onze contreien. Het geheel van inheemse en 
ingeburgerde flora wordt dan ook aangeduid als onze wilde flora. Weer andere plantensoorten zijn pas heel recent 
ingevoerd en het is nog niet geheel duidelijk of ze zich blijvend zullen handhaven. Deze worden aangeduid als 
adventieven. De toekomst zal uitwijzen of ze ooit ingeburgerd raken (Van Landuyt et al., 1996; Hermy & De Blust, 
1997).  
5 Bijvoorbeeld de stekelnoot Xanthium albinum en vele teunisbloemen (Oenothera spp.) (Sukopp, 1998) 

Ecodistricten 
Ruimtelijke eenheden voor gebiedsgericht milieubeleid in Vlaanderen 
 

- 45 -



DEEL I: Theoretische achtergrond en gevolgde methodologie 

3.4 Ecodistricten en heterogeniteit 

Een belangrijk aspect bij de afbakening van ecodistricten is de mate waarin de entiteiten intern homogeen 
zijn voor de beschouwde abiotische factoren. Hiermee samenhangend is de mate waarin de grenzen tussen 
de verschillende entiteiten al dan niet scherp zijn. 

3.4.1 Landschapsecologie en heterogen teit, een definitie i

Heterogeniteit kan omschreven worden als: 

- de verticale en horizontale ruimtelijke variatie, ook wel omschreven als structuurdiversiteit en habitatdiversiteit. Het 
begrip kan op allerlei schaalniveaus worden toegepast (Van Dorp e.a., 1999); 

- de ongelijke, niet-toevallige verspreiding van de objecten (Forman, 1995). 

Landschappen zijn complexe systemen die vele verschillende patronen aannemen, naargelang de 
resolutieschaal en de beschouwde componenten. Heterogeniteit is inherent aan een landschap (figuur 3.7). 
Het bestaat op elk schaalniveau en kan beschouwd worden als de structurele ondergrond waarop 
biologische diversiteit zich kan ontwikkelen. De analyse van de patronen is van fundamenteel belang voor 
een goed begrip van de meeste ecologische processen en van het functioneren van complexe systemen 
zoals landschappen. 

Tenminste drie verschillende types heterogeniteit kunnen beschouwd worden: 

1. Ruimtelijke heterogeniteit: Ruimtelijke heterogeniteit beïnvloedt heel wat ecologische processen en 
kan beschouwd worden als een statisch of dynamisch patroon.. Zowel horizontale als verticale 
componenten maken er deel van uit. 

2. Temporele heterogeniteit: De variatie in een bepaald punt van de ruimte over verschillende periodes 
veroorzaakt de temporele heterogeniteit. 

3. Functionele heterogeniteit: Functionele heterogeniteit omvat de heterogeniteit van ecologische 
eenheden (verspreiding van individuen, populaties, soorten, gemeenschappen). 

 

 

Figuur 3.7: Landschappelijke diversiteit en heterogeniteit. Voorbeelden (a) en (b) bezitten een zelfde diversiteit en de 
landgebruikklassen A en B zijn gelijk verdeeld. Het ruimtelijk patroon van (b) is echter meer heterogeen. Voorbeelden (c), 
(d) en (e) tonen hoe diversiteit en fragmentatie beide de landschappelijke heterogeniteit verhogen. 

3.4.2 Heterogeniteit en ecotonen  

3.4.2.1 Ecotonen, een definitie 

Heterogeniteit creëert grenzen, overgangen en contrasten tussen verschillende vlekken. 

Het woord ‘ecotoon’ is afgeleid van het Griekse oikos (huishouden) en tonos (spanning) (Clements, 1905). 
Ecotonen zijn overgangszones tussen verschillende habitats, op alle ruimtelijke en temporele schalen (Delcourt en 
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Delcourt, 1992; Rusek, 1992). Ecotonen worden gecreëerd en in stand gehouden door een hiërarchie van 
spanningsfactoren: dynamiek van luchtmassa, megatopografie, lokale geomorfologie, verstoring, 
competitie en vegetatieontwikkeling.  

Ze kunnen beschouwd worden als spanningszones, waarbinnen twee organisaties elkaar ontmoeten en 
componenten uitwisselen (zie tabel 3.4). 

In terrestrische ecosystemen worden ecotonen gezien als bodem- of vegetatiediscontinuïteiten en in een 
heterogeen systeem zijn ecotonen de randen van de ‘patches’ die deel uitmaken van de 
landschapsmozaïek. 

Ecotonen zijn de sleutelstructuren voor het functioneren van landschappen: nutriënten, water, sporen, 
zaden en dieren bewegen doorheen deze structuren. De hoge biodiversiteit binnen deze ecotonen, hun 
bijdrage tot de integriteit van het systeem en de hoge snelheid van primaire en secundaire productie zijn 
andere belangrijke elementen. 

Tabel 3-4: Definities, functies, tijd- en ruimteschalen en bepalende factoren voor ecotonen (Farina 1998). 

Definities 

1. Plaatsen waar uitwisseling van energie en materie het grootste zijn; 
2. Overgangszones tussen verschillende habitats; 
3. Spanningszones tussen systemen in verschillende stadia. 
Functies 

1. Passieve verspreiding; 
2. Actieve verspreiding; 
3. Filter of barrière; 
4. Accumulatie; 
5. ‘Sink’ (laten bezinken); 
6. Bron; 
7. Habitat. 
Tijd-ruimteschalen en ecotonen 

Ruimtelijke schaal 
1. Micro-ecotoon 
2. Meso-ecotoon 
3. Macro-ecotoon 
4. Mega-ecotoon 
Tijdsschaal 
1. Efemeer 
2. Seizoenaal 
3. Permanent 
Bepalende factoren 

Exogene factoren 
1. Topografie 
2. Klimaat 
3. Hydrografie 
Tijdsschaal 
1. Ecologische successie/competitie 
2. Verstoring 
3. Stress 
4. Menselijke activiteit 
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3.4.2.2 De functie van ecotonen in het landschap 

Ecotonen vertegenwoordigen semi-permeabele membranen in het landschap, die de richting, het type en 
de dimensie van de stromen van materie en informatie tussen de naburige systemen bepalen. Ze spelen 
een belangrijke rol in het handhaven van de stabiliteit in het landschap en in de manier waarop 
herstelvermogen en weerstand doorgegeven worden aan aangrenzende systemen. De rol van ecotonen bij 
het in stand houden van lokale, regionale en globale diversiteit is groot. Langs de randen is het aantal en de 
diversiteit (van dieren) groter dan in de habitats zelf. Dit fenomeen wordt het ‘grens-effect’ genoemd. De 
grootte en de kwaliteit van het ecotoon zijn belangrijk voor de biodiversiteit. 

3.4.2.3 Naar een operationalisering van de ecotonen 

Door hun voorlopige karakter en hun schaal zijn ecotonen moeilijke componenten om te bestuderen. 

Over de lokalisatie en de grootte van een ecotoon bestaat dikwijls discussie: algemeen beschouwd wordt 
de grens van een gebied gelegd op de plaats waar het contrast tussen de verschillende gebieden het 
grootste is. 

Een andere moeilijkheid is de schaal-afhankelijkheid van ecotonen. De complexiteit van een ecologisch 
systeem kan bestudeerd worden door een hiërarchische benadering, waarbij elk systeem is samengesteld 
door een set van geneste subsystemen, onderscheiden op verschillende tijd-ruimteschalen (tabel 3.4). 
Ecotonen die de grenzen van verschillende ecologische systemen weergeven, bestaan op alle schalen en 
kunnen, zoals ecologische systemen, geclassificeerd worden als mega-, macro-, meso- en microecotonen. 
Bij inzoomen verdwijnen vaak de patronen van een ecotoon op een hoger schaalniveau. Het aantal 
variabelen waardoor ecotonen bepaald worden, neemt toe met een verfijning van de schaal (tabel 3.5). 

Tabel 3-5: Hiërarchische organisatie van ecotonen en mogelijke bepalende factoren (Farina 1998) 

Ecotoon hiërarchie Mogelijke factoren 

Bioom Klimaat (weer) x topografie 

‘Landschap’ Weer x topografie x 
bodemeigenschappen 

‘Patch’ Bodemeigenschappen x biologische 
vectoren x soorteninteractie x 
microtopografie x 
microklimatologie 

Populatie Inter-soorteninteractie x intra-
soorteninteractie x fysiologische 
factoren x populatie genetica x 
microtopografie x 
microklimatologie 

Plant Inter-soorteninteractie x intra-
soorteninteractie x fysiologische 
factoren x planten genetica x 
microklimatologie x bodemchemie 
x bodemfauna x bodemmicroflora 
etc. 
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De classificatie van ecotonen vormt een andere moeilijkheid. Ecotonen worden gecreëerd door natuurlijke 
en antropogene interacties. Veelal zijn structuur en functies van ecotonen niet gerelateerd aan fysische 
patronen, vooral wanneer de ecotonen ontstaan zijn door menselijke verstoring. 

Holland (1988) stelt een mogelijk classificatieschema voor: 

1. Ecotonen, gecreëerd en in stand gehouden door menselijke verstoringsregimes; 

2. Ecotonen, gecreëerd en in stand gehouden door natuurlijke processen; 

3. Ecotonen, geproduceerd door natuurlijke processen en in stand gehouden door menselijke activiteit; 

4. Ecotonen, geproduceerd door menselijke activiteit en in stand gehouden door natuurlijke processen. 

Ecotonen die door natuurlijke processen geproduceerd worden, hebben een zachte gradiënt (Hobbs, 
1986), terwijl ecotonen die door menselijke verstoringsregimes worden geproduceerd, een scherpe 
gradiënt hebben, waarbij de transitiezone vaak structureel onbestaand is. 

De natuurlijke ecotonen zijn gevoelig voor klimatologische verandering en kunnen desgevallend gebruikt 
worden als gebieden voor monitoring; antropogene ecotonen kunnen enkel indirect gebruikt worden als 
indicatoren voor de invloed van klimatologische verandering op menselijke activiteit. 

Om inzicht in de structuur, de dynamiek en het functioneren van ecotonen te verwerven, is het 
noodzakelijk om hun vorming, ontwikkeling en de inherente en extrinsieke factoren, die hun werking 
verzekeren, te analyseren. 

De variabelen die de vorming en ontwikkeling van ecotonen bepalen, kunnen opgedeeld worden in 
structurele en functionele types. 

De structurele variabelen zijn: 

• Grootte. De oppervlakte en het volume van het ecotoon ten opzichte van de naburige 
ecologische systemen en de ruimtelijke schaal van de stromen tussen de systemen. 

• Vorm. Deze variabele is relevant bij het bepalen van de snelheid van transfer van informatie, 
energie en materie doorheen ecotonen. 

• Biologische structuur. De distributie van biomassa of dichtheid van dominante organismen. 

• Structurele factor. Het aantal verschillen tussen de biologische structuur van de ecotoon en de 
aangrenzende ecologische systemen. 

• Interne heterogeniteit.  

• Ecotoon densiteit. De lengte van de ecotoon per oppervlakte-eenheid landschapsmozaïek. 

• Fractale dimensie. De graad van complexiteit van de ecotoon binnen de landschapsmozaïek. 

• Diversiteit aan ‘patches’. 

• Gemiddelde grootte van de ‘patches’. 
De functionele variabelen zijn: 

• Stabiliteit. De mate waarin een ecotoon weerstand kan bieden in geval van stress. 

• Herstelvermogen. De mate waarin een ecotoon terugkeert naar de oorspronkelijke toestand na 
stress. 

• Energiehoeveelheid. De productiviteit van dominante organismen, de stroom van materie en 
energie tussen de ecotonen en de omliggende ecoystemen. 

• Functioneel contrast. Het aantal functionele verschillen tussen de ecotonen en de 
aangrenzende ecosystemen. 
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• Porositeit. De capaciteit van een ecotoon om de snelheid of de richting van een ecologische 
stroom te veranderen. 

Bij het ontstaan en de ontwikkeling van ecotonen werken ook externe bepalende factoren.  

In natuurlijke systemen kan een grens ontstaan door externe mechanismen, die de ecologische systemen 
controleren, of door interne discontinuïteiten die binnen hetzelfde systeem actief zijn. 

De reactie van de omgeving op die veranderingen kan gradueel of lineair gebeuren en kan een abrupte 
onderbreking vertonen. Graduele reacties op milieugradiënten komen algemeen voor in de natuur. 

Een scherpe gradiënt kan voorkomen wanneer een soort de tolerantiegrens bereikt heeft, b.v. als 
antwoord op temperatuur, saliniteit of bodemvervuilers. 

Sommige interne factoren dragen bij aan het voortbestaan van de ecotonen. Enkele hiervan zijn 
soortspecifiek. Zo hebben sommige soorten de capaciteit om andere soorten buiten te houden, door 
vijandige omgevingen te creëren. 

Niettegenstaande interne factoren belangrijk zijn bij het creëren en structureren van ecotonen, blijven 
externe gebeurtenissen toch fundamenteel in het proces. 

3.4.3 Naar een operationalisering van ‘heterogeniteit’ en ‘ecotonen’   

In de landschapsecologie wordt de ruimtelijke structuur als een belangrijke component gezien van het 
functioneren van het landschappelijke systeem. Pogingen tot het kwantitatief beschrijven van deze 
structuurkenmerken en het relateren ervan aan processen van verandering (o.m. de biodiversiteit), heeft 
geleid tot het ontwikkelen van landschapsmetrieken of –indices (landscape metrics, landscape indices). In vele 
gevallen probeert men hiermee ook holistische structuurkenmerken te beschrijven, zoals de 
landschappelijke heterogeniteit of diversiteit. In de landschapsecologie werden vele landschapsindices of 
landschapsmetrieken geformuleerd en onderzocht op hun relatie met landschappelijke heterogeniteit en 
diversiteit, evenals hun relatie met biodiversiteit en verstoringsprocessen (Turner & Gardner 1990; Turner 
et al. 1990; Milne 1991; Dramstad et al. 1998; Fry 1998; Hunsacker et al. 1994; Antrop & Van Eetvelde 
2000). 
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4 Gevolgde methodologie 

4.1 Afbakening van landschapsecologische entiteiten: parametrische versus 
holistische methode  

Antrop M. (1989) stelt twee mogelijke methoden voor om de complexheid van het landschap uiteen te 
rafelen in meer hanteerbare entiteiten: de holistische versus parametrische methode. Deze algemene 
methoden kunnen ook geëxtrapoleerd worden naar afbakening van landschapsecologische entiteiten. 

4.1.1 Holistische methode 

Met de holistische methode begrenst men landeenheden, uitgaande van een totaalbeeld, op basis van een 
aantal hoofdcomponenten, zoals b.v. de topografie, het landgebruik en de percelering. Stereoscopische 
luchtfoto’s vormen hierbij het basisdocument. Interpretaties van luchtfoto’s laten toe landvormen (door 
middel van stereoscopie) en landgebruik (door middel van tonaliteit, kleur, textuur, …) te gebruiken om 
verschillende landeenheden af te bakenen. Alleen de significant geachte grenzen worden aangeduid. Een 
opmerking hierbij dat een afbakening volgens de holistische methode zal afhangen van de voorkennis van 
de persoon die de afbakening opstelt. 

Deze methode werd onder meer gebruikt bij de afbakening van de Traditionele Landschappen (Antrop M. 
et al., 1985-2002) en in de Landschapsatlas (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afd. Monumenten 
& Landschappen, 2001). 

4.1.2 Parametrische methode 

De parametrische methode vertrekt van een afzonderlijke kartering van de verschillende componenten. 
Het resultaat van een parametrische kartering is een groot aantal thematische kaarten, b.v. een kaart met 
de hellingsgraad, een met de bewoning, enz. Deze kaarten worden dan op verschillende manieren 
onderling gecombineerd om de verticale relaties duidelijk te maken. Oorspronkelijk gebeurde dit door de 
afzonderlijke kaarten op transparant te tekenen en maakte men met een overlegtechniek een 
composietkaart bestaande uit verschillende lagen. Deze werkwijze werd volledig overgenomen in de 
geografische informatiesystemen (GIS) en in de computercartografie, waar men trouwens nog steeds van 
kaart-‘overlays’ of ‘-layers’ spreekt. De parametrische methode is vooral geschikt wanneer men over 
gedetailleerde basiskaarten van goede kwaliteit beschikt en wanneer het landschap geen duidelijke 
associaties laat zien tussen de verschillende componenten. Deze methode wordt o.m. gebruikt bij het 
opstellen van zg. ‘composietkaarten’. 

 

Voor de afbakening van de Vlaamse ecodistricten en ecoregio’s werd in hoofdzaak gebruik gemaakt van 
de parametrische methode, waarbij thematische kaarten van abiotische componenten afzonderlijk 
bestudeerd en onderling vergeleken werden. De meest kenmerkende componenten voor bepaalde regio’s 
werden vervolgens weerhouden als basis voor de afbakening.  
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4.2 Verfijning van de ecodistricten in Vlaanderen in de praktijk 

De theoretisch volledig uitgewerkte studie van Klijn F. (Klijn F., 1997. A hierarchical approach to 
ecosystems and its implications for ecological land classification.) diende als voornaamste bron voor het 
opstellen van een concept, ook omwille van de aanschouwelijkheid van het Nederlandse voorbeeld voor 
wat betreft de landschapsecologische indeling (zie hoger: hoofdstuk 3). 

4.2.1 Stedelijke ecodistricten in Vlaanderen 

Op basis van de huidige beschikbaarheid aan informatie over de abiotiek en biotiek van de verschillende 
Vlaamse steden, werd besloten geen apart stedelijk ecodistrict af te bakenen. Steden maken bijgevolg deel 
uit van het omringende ecodistrict. Waar grenzen afgebakend dienden te worden door het stedelijk gebied 
heen, werd gebruik gemaakt van het beschikbaar oud kaartmateriaal over de abiotiek. 

Bij de cartografische voorstelling van de ecodistricten zullen de agglomeraties als een aparte layer op de 
kaart gelegd worden. 

Naar de toekomst toe is meer onderzoek naar het stedelijk gebied en meer aandacht ervoor in het beleid 
sterk aangewezen. 

4.2.2 Verfijn ng van de afbaken ng i i

4.2.2.1 Eerste fase 

In een eerste fase werd een voorlopige afbakening gemaakt volgens de parametrische methode. Dit 
gebeurde tijdens gezamenlijke discussiemomenten aan de hand van een aantal thematische kaarten. Er 
werd gewerkt met thematische kaarten die inhoudelijk elk verschillende componenten voorstellen. Het 
was de bedoeling om hierbij zo weinig mogelijk uit te gaan van reeds geïnterpreteerde bronnen. 

De bestaande ecodistricten werden één voor één geanalyseerd, de afbakening ervan werd geëvalueerd en 
eventueel (voorlopig) aangepast op basis van: 

1. klimatologie 
2. geologie  
3. reliëf 
4. geomorfologie 
5. grondwater 
6. oppervlaktewater 
7. pedologie 
8. ... 

Volgende bronnen werden hierbij gebruikt: 

- Atlas van België: Geologie (de Béthune P.), analoge kaart, schaal 1:500 000; 

- Tertiair geologische kaart van België: Vlaams Gewest (Belgische Geologische Dienst, 1993-2002), 
analoog, schaal 1:50.000 (gepubliceerde kaartbladen: 10, 13-14, 16-22, 24-30, 32-34); 

- Quartair geologische kaarten van België: Vlaams gewest (Belgische Geologische Dienst, 1993-2001), 
analoog, schaal 1:50.000 (gepubliceerde kaartbladen: 1-3, 7-9, 13-14, 18, 21-23, 25-26, 30, 34); 

- Atlas van België: Bodemassociaties (Marechal R. & Tavernier R., 1970), analoge kaart, schaal 1:500 
000; 

- Bodemkaart van België (Tavernier R. e.a.), schaal 1:20 000, analoog en digitaal (gewestelijke indeling 
per factor textuur, drainageklassen, profielontwikkeling);  
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- Denis J. e.a., 1992. Geografie van België, deel: Het reliëf (geomorfologische kaart); 

- Literatuur: Goossens, D. (1984). Inleiding tot de geologie en geomorfologie van België. Uitgeverij van 
de Berg & Geologische boekhandel W.G, Enschede. 

- Literatuur: Wouters, L. & Vandenberghe, N. (1994). Geologie van de Kempen: een synthese. NIRAS / 
ONDRAF. 

De hieruit resulterende afbakening had een zeer voorlopig karakter. De werkwijze was ook bedoeld als een 
eerste kennismaking met de ecodistricten. 

4.2.2.2 Gerichte terreinverkenningen 

In een volgende fase werd met de voorlopige ecodistricten-indeling op terrein gegaan. Tijdens een 
veldsurvey van een tiental dagen (juli 2001) werd Vlaanderen doorkruist, om de medewerkers de 
gelegenheid te geven een aantal gebieden wat beter te leren kennen en om reeds een aantal problemen, die 
zich tijdens de eerste afbakening stelden, op terrein te gaan bekijken (Excursiepunten: zie bijlage). 

Nadien werd de eerste afbakening aangepast. Deze nieuwe afbakening werd gedigitaliseerd en diende als 
intern werkinstrument bij een verdere verfijning van de ecodistricten. 

4.2.2.3 De afbakening 

Aan de hand van een combinatie van holistische en parametrische methoden werd de voorlopige 
afbakening verder verfijnd. Hiervoor werd meer specifiek bronnenmateriaal per gebied geraadpleegd. De 
voorlopige ecodistrictsgrenzen werden geanalyseerd en geëvalueerd en eventueel aangepast aan de hand 
van overlay van gedetailleerde kaarten, literatuur, luchtfoto’s, .... Volgende informatie werd hiervoor o.a. 
gebruikt (zie ook Deelrapport II Afbakening van ecoregio’s en ecodistricten. Verklarende teksten): 

Gebiedsdekkend 

 Interpretatie van Quartair en Tertiair geologische kaarten: voor de kaartbladen waarvoor nog geen 
vernieuwde Tertiair geologische kaart beschikbaar is, werden de oude geologische kaarten 
geraadpleegd; 

 Bodemkaart van België en begeleidende teksten; 

 Biologische Waarderingskaart van Vlaanderen en bijhorende tekst bij de kaartbladen (versie 1.0 en 2.1 
voor zover beschikbaar); 

 Hydrologische bekkens van Vlaanderen; 

 Digitaal terreinmodel Vlaanderen; 

 …. 

Niet-gebiedsdekkend 

Niet-gebiedsdekkende informatie werd slechts geraadpleegd, indien voor specifieke deelgebieden 
bijkomende informatie nodig geacht werd om een meer nauwkeurige afbakening te bekomen. 

Deze informatie bestond o.a. uit: (voor een meer gedetailleerd overzicht van de literatuur verwijzen we 
naar Deelrapport II Afbakening van ecoregio’s en ecodistricten. Verklarende teksten.  

 Bodemtextuurkaart van Antwerpen, West-Vlaanderen & Oost-Vlaanderen (De Leenheer et al., 1969). 

 Ecosysteemvisies (voor zover ze in verschillende deelgebieden reeds opgesteld waren). Deze studies 
gaan uit van de bestaande toestand van een gebied en een referentietoestand (veelal gebaseerd op het 
verleden). Rekening houdend met de kansrijkdom worden hieruit streefbeelden geformuleerd (actie 
105 van het MINA-plan 2). 

 Beschermingsdossiers Monumenten & Landschappen (AROHM). 

 Landinrichtingsprojecten, Ruilverkavelingsprojecten, Natuurinrichtingsprojecten (Vlaamse 
LandMaatschappij). 

 Regionale kwelkaarten van het Demer-, Nete- en Dijlebekken (OC-GIS Vlaanderen). 
Ecodistricten 
Ruimtelijke eenheden voor gebiedsgericht milieubeleid in Vlaanderen 
 

- 53 -

msevenan
Referentie ontbreekt achteraan???



DEEL I: Theoretische achtergrond en gevolgde methodologie 

Uit praktische overwegingen heeft elke medewerker zich in de ecodistricten-indeling van een Vlaamse 
provincie verdiept. Voor de provinciegrensoverschrijdende ecodistricten werd tussen de respectievelijke 
medewerkers overlegd. 

Aan de hand van de beschikbare literatuur werden de ecodistricten beschreven (zie Deelrapport II), 
waarbij volgende (maximalistische) checklist in grote lijnen werd gevolgd (tabel 4.1). 

Tabel 4-1 – Beschikbare literatuur voor een indeling in ecodistricten en ecoregio’s. 

Landschapsecologische factor Eigenschap 

0. KLIMAAT Neerslaghoeveelheden 

 Evapotranspiratie 

 Temperatuur 

 Windrichting 

I GEOLOGIE Aard en dikte van het dagzomend materiaal 

 Aard en dikte van het onderliggend materiaal 

 Aard:  
- Doorlaatbaarheidscoëfficiënt k (m³/s) of permeabiliteit, 

doorlaatfactor K (m/s) (1 tot 300m/dag), dikte van de lagen 
- Kalkgehalte 
- IJzergehalte 

 Diepte waarop de laag voorkomt (dagzomen) 

II GEOMORFOLOGIE Oriëntatie van de helling (bodemtemperatuur) 

 Hoogte: voedselrijkdom, stijghoogteverschillen 

 Hellingspercentage (run-off van water, erosie, sedimentatie) 

 Geomorfologische landvorm; insnijdingstype van de valleien 

III GRONDWATER 1. Fysicochemische eigenschappen (i.f.v. grondwaterbeweging) 
- zuurtegraad of pH of alkaliniteit (HCO3-) 
- nutriënten en mineralen, waaronder ijzer, zoutconcentraties of 

chloridegehalte of basenuitwisselingsindex (BEX, nl. maat voor 
verzilting) of geleidbaarheid (EGV) en ionenratio (IR) 

- zuurstofgehalte of redoxindex; types: atmoclien, thalassoclien, 
lithoclien 

 

 2. Grondwaterbeweging 
- stromingsrichting: 

o horizontaal (tussen 1,5m/dag en 1,5m/jaar) 
o vertikaal: kwel, inzijging of infiltratie 

- stromingshoeveelheid (debiet) en stromingssnelheid i.f.v. 
stijghoogte-verschillen 

- grondwaterstand: gemiddelde diepte of peilhoogte of 
drainageklassen, amplitude, zomerstand, winterstand of 
voorjaarsgrondwaterstand (GVG), laagste en hoogste stand (GLG 
en GHG) 

- verblijftijd van water in de bodem (gevoeligheid voor vervuiling) 
- stromingsafstand  oorspronggebied van kwelwater: afgelegde 

afstand en aard van doorstroomde lagen 

IV OPPERVLAKTEWATER 1. Chemische en fysische eigenschappen van het water 

Waterlopen en stilstaande waters - voedselgehalte (o.a. nitraat, nitriet, ammonium, fosfaten) 
- zuurtegraad of pH 
- calcium- en kalkgehalte 
- geleidbaarheid 
- saliniteit of zoutgehalte 
- watertemperatuur 
- zuurstofconcentratie 
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Landschapsecologische factor Eigenschap 

- redoxniveau (zuurbuffercapaciteit) 

 2. Morfologie en afmetingen 

 - breedte 
- diepte 
- oppervlakte 
- volume 
- absolute waterhoogte (gemiddelde en schommelingen, ev. 

overstromend) 
- hoogte en breedte van de oevers 
- voor waterlopen: meanders, holle oevers, stroomkuilenpatroon 

 3. Waterbeweging 

 - debiet 
- stroomsnelheid (voor waterlopen i.f.v. verhang) 
- stroomrichting 
- laminair of turbulent  verblijftijd van het water 

 4. Voeding: door regenwater of door grondwater 

 5. Eigenschappen waterlopen 

 - types: bronbeek, ..., kanalen: doordringbaarheid van het dijklichaam 
- stromingsparameters: ruwheid, verval, sedimenttype bedding, 

viscositeit, hoeveelheid en richting 
- sedimenttransport 

V BODEM  1. Textuur: bepaalt macroporositeit, capillariteit, run off, CEC, pH, 
voedingstoestand, pF 

 2. Zuurtegraad en buffercapaciteit: pH water, pH KCl, kalkgehalte 
(calciumcarbonaat): heeft invloed op beschikbaarheid van voedingsstoffen 
evenals van toxische stoffen 

 3. Organische stof of humus: gehalte en type 

 4. Kationenuitwisselingscapaciteit (CEC) 

 5. Organische stof of humus: gehalte en type 

 6. Voedselrijkdom: stikstof, fosfor, kalium, magnesium: hoeveelheden 
en beschikbaarheid (o.i.v. pH, O.S., redoxpotentiaal, ...) 

 7. Vochtklasse (volgens Gremmen) of drainageklasse; 
hangwaterprofielen, grondwater-profielen of overgangsprofiel: i.f.v. 
textuur en GVG 

 8. Profielontwikkeling 

 9. Ijzer- en aluminiumgehalte 

 10. Zoutgehalte 

 11. Redoxpotentiaal en zuurstofhuishouding: invloed op organische 
stof door mineralisatie, op stikstof door (de)nitrificatie en op 
bodemtemperatuur 

 12. Hydraulische conductiviteit, porositeit, veldcapaciteit, 
verwelkingspunt, capillaire stijghoogte of kritieke Z-afstand, 
vochtleverend vermogen (ook i.f.v. evapotranspiratie) 

 13. Bodemtemperatuur 

 14. Dynamiek van het substraat (stuivend of stabiel) 
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4.2.2.4 Analyse binnen ecodistricten van gevoeligheden voor verschillende ‘milieuveranderingen’ 

De ecodistricten werden geanalyseerd naar hun milieu-gevoeligheden voor de verschillende 
milieuveranderingen vermesting, verzuring, verdroging. Voor een uitgebreide beschrijving van 
theoretische achtergrond, gebruikte methodologie en resultaten: zie Deelrapport IV Gevoeligheidskaarten 
voor vermesting, verzuring en verdroging op 3 schaalniveaus in Vlaanderen. 

4.2.2.5 Overlay 

De afbakening van de ecodistricten werd in overlay vergeleken met andere bestaande (gebiedsdekkende) 
ruimtelijke indelingen van Vlaanderen, met het oog op drie toepassingen: 

1/ toetsing van de afbakening van de ecodistricten: in hoeverre bestaat er een correlatie tussen de 
afbakening van de ecodistricten en de respectievelijke (relevante) ruimtelijke indelingen? Deze kunnen 
echter eveneens als karakterisering gebruikt worden (zie punt 2); 

2/ karakterisering van de ecodistricten: een verdere beschrijving van de kenmerken binnen de 
ecodistricten; 

3/ koppeling van de ecodistricten met de bestaande wettelijke en beleidsmatige kaartlagen, voor een vlotte 
uitbreiding van de toepassingsmogelijkheiden van de nieuwe afbakening binnen het huidige milieu- en 
natuurbeleid. 

Volgende kaarten werden gebruikt voor een overlay: 

1. Ruimtelijke classificaties 

- Administratieve grenzen (provincies, gemeenten) 
- Fysische systeemkaart 
- Grondwaterkwetsbaarheidskaart 
- Hydrografische bekkens 
- Fytogeografische indelingen 
- Landbouwstreken 
- Taditionele landschappen 
- Gewestplan (groene en gele bestemmingen) 
- Habitatrichtlijn- en vogelrichtlijngebieden 

2. Ruimtelijke inventarisaties 

- Biologische waarderingskaart (grondgebruikkaart) 
- Potentieel natuurlijke vegetatie 
- Bosleeftijd 
- Florabank – oudbosplanten 
- Relictzones 
- Ankerplaatsen 

2. Steekproeven 

- Klimatologische gegevens 
- Abiotische en biotische gegevens 
- Aardewerk 
Voor een beschrijving van de methodologie, het onderzoek en de resultaten; zie Deelrapport III 
Toetsing van de afbakening. 
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5 Ecodistricten en ecoregio’s 

5.1 Resultaten digitaal 

De resultaten van de indeling van Vlaanderen in ecodistricten en ecoregio’s worden opgeleverd in drie 
digitale vectoriële kaarten die als .shp-files in de GIS-omgeving van ArcViewGIS gebruikt kunnen worden: 

- twee polygonenkaarten waarop resp. de ecoregio’s en de ecodistricten voorgesteld worden; 

- een lijnenkaart, met een attributentabel die aangeeft welke criteria (factoren) doorslaggevend 
waren voor het trekken van elk stuk grens: 

o met velden ‘geologie’, ‘geomorfologie’, ‘topografie’, ‘profiel’, ‘textuur’, ‘drainage’; waarbij 
telkens met 1, 2, 3, 0 wordt aangegeven in hoeverre het resp. criterium (factor) van 
prioritair tot geen belang is; 

o met velden ‘Grgeologie’, ‘Grgeomorfologie’, ‘Grtopografie’, ‘Grprofiel’, ‘Grtextuur’, 
‘Grdrainage’, waarbij telkens wordt aangegeven welk aspect van deze factoren relevant is 
voor de bepaling van de grens; voor de bodemkundige factoren werden de symbolen van 
de bodemserie gebruikt, waarbij het teken “<>” gebruikt wordt om aan te duiden tussen 
welke klassen de grens valt. 

5.2 Benaming 

De afbakening onderscheidt 36 ecodistricten, die op basis van gemeenschappelijke geologische, 
geomorfologische en bodemkenmerken gegroepeerd worden in 12 ecoregio’s (zie figuur 5.1 en tabel 5.1). 
De ecoregio’s werden in grote lijnen getoetst aan de biotische (i.e. flora) kenmerken. De ecodistricten 
krijgen een nummercode, waarbij het cijfer vóór het punt verwijst naar de ecoregio waartoe ze behoren. 

Bij de benaming van de ecodistricten werd uitgegaan van volgende principes: 

- elke naam is samengesteld uit een beschrijvend deel, gevolgd door ‘district’; 

- het beschrijvend deel gaat vooral uit van de criteria die op dit hiërarchisch niveau bepalend zijn 
geweest voor de indeling, i.e. reliëf, grondwater, oppervlaktewater, bodem; 

- ‘de vlag moet de lading dekken’: de naam moet iets zeggen over de (abiotische) karakteristieken 
van het ecodistrict; 

- bestaande streeknamen worden zoveel mogelijk geweerd om verwarring te voorkomen met 
bestaande niet-identieke ruimtelijke indelingen; 

- de namen moeten logisch zijn, ook bij onderlinge vergelijking, en inconsequenties worden zoveel 
mogelijk vermeden. 

De benaming van de ecoregio’s is op dezelfde principes gebaseerd, zoveel mogelijk refererend naar de 
prominente geologische/geomorfologische kenmerken. 
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Figuur 5.1: Ecodistricten en ecoregio’s (nummering van ecoregio’s en ecodistricten: zie tabel 5.1) 
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Tabel 5-1: Overzicht van de ecoregio’s en ecodistricten 

 Ecoregio  Ecodistrict 

1 Ecoregio van de kustduinen 01.1 Kustduinendistrict 

2 Ecoregio van de polders en de getijdenschelde 02.1 Kustpoldersdistrict 

  02.2 Getijdenschelde- en -polders district 

3 Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien 03.1 Pleistoceen riviervalleiendistrict 

  03.2 Noord-Vlaams dekzandruggendistrict 

  03.3 Zandig Poekebeekdistrict 

4 Ecoregio van de cuesta’s 04.1 Zandig Houtlandcuestadistrict 

  04.2 Zandig Maldegems cuestadistrict 

  04.3 Westelijk zandig Booms cuestadistrict 

  04.4 Zandlemig Booms cuestadistrict 

  04.5 Oostelijk zandig Booms cuestadistrict 

5 Ecoregio van de Kempen 05.1 Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict 

  05.2 Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict 

  05.3 Zuid-Kempisch heuveldistrict 

  05.4 Oost-Kempisch puinwaaierdistrict 

  05.5 

05.6 

Roerdalslenkdistrict 

Zandig Maasterrassendistrict 

6 Ecoregio van de westelijke interfluvia 06.1 Zandig Mandeldistrict 

  06.2 Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict 

  06.3 Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict 

  06.4 Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict 

7 Ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden 07.1 Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict 

  07.2 Vochtig Beneden-Dijledistrict 

8 Ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone 08.1 West-Vlaams lemig heuveldistrict 

  08.2 Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict 

  08.3 Lemig Brabants cuestadistrict 

9 Ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone 09.1 Brabants lemig heuveldistrict 

  09.2 Droog Boven-Dijledistrict 

  09.3 Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict 

  09.4 Velpe-Getedistrict 

  09.5 Vochtig Haspengouws leemdistrict 

10 Ecoregio van de krijt-leemgebieden 10.1 Golvend Haspengouws leemdistrict 

  10.2 Haspengouws leemplateaudistrict 

  10.3 Lemig Maasterrassendistrict 

11 Ecoregio van de krijtgebieden 11.1 Voerens krijtdistrict 

12 Ecoregio van de grindrivieren 12.1 Maasdistrict 
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5.3 Bespreking resultaat 

Hieronder wordt kort de uiteindelijke indeling van Vlaanderen in ecodistricten besproken. Dit gebeurt aan 
de hand van de indeling in ecoregio’s. Voor de argumentatie bij het tot stand komen van de begrenzingen 
per ecodistrict en voor een uitgebreide beschrijving van het abiotisch milieu van elk ecodistrict verwijzen 
wij naar Deelrapport II. 

1. Ecoregio van de kustduinen 

De ecoregio van de kustduinen bevat slechts één ecodistrict: het Kustduinendistrict, waartoe ook het 
strand behoort.  

Deze ecoregio heeft een heel eigen karakter, wat betreft klimaat, geologie, geomorfologie, grondwater, 
oppervlaktewater en bodem. Er zijn nochtans een aantal interne verschillen. Er komen specifieke 
microklimaten voor. De verschijningsvorm van de duinen verschilt tussen oostkust en westkust. Zowel de 
oude duinen, de subrecente binnenduinen als de jonge duinen werden in hetzelfde ecodistrict 
ondergebracht. De ruimtelijke variabiliteit van de ontkalkingsgraad van de bodem kan in deze ecoregio op 
zeer korte afstand groot zijn, door lokale verstoringen. Valleivormen en natuurlijke hydrografie zijn 
nagenoeg onbestaande in het hele ecodistrict. Door de hoge ligging ten opzichte van de nabijgelegen 
polders en door het ontbreken van drainerende waterlopen, kan de grondwatertafel zich verheffen tot 
boven het zeeniveau. In de duin-polderovergang komt vrij algemeen een kwelzone voor. De aanleg van 
belangrijke zeekanalen heeft plaatselijk het grondwaterreservoir verzilt. 

2. Ecoregio van de polders en de getijdenschelde 

De Ecoregio van de polders en de getijdenschelde omvat het Kustpoldersdistrict en het Getijdenschelde- 
en -poldersdistrict.  

Ondanks grote verschillen die er bestaan tussen de polders van de west- en oostkust enerzijds en de 
Scheldepolders anderzijds, werden beide ecodistricten in één ecoregio ondergebracht. De 
Nieuwlandpolders van het Zwin kunnen geobotanisch als overgangsgebied tussen de overige kustpolders 
en de Scheldepolders worden gezien (Slabbaert W., mondelinge mededeling). De geologische formaties die 
van rechtstreeks belang zijn voor de bodemgesteldheid behoren tot het Quartair. De 
ontstaansgeschiedenis van de polders in beide gebieden kent hetzelfde principe: in de kustvlakte eerder 
defensief, in de Scheldepolders eerder offensief. De bedijkingsgeschiedenis van de polders varieert, wat 
zich manifesteert in de relatieve hoogteligging en de geomorfologische gesteldheid. De textuur varieert 
van klei over zandige klei tot zand. In de Scheldepolders komen meer zware kleigronden voor dan in de 
Oost-Vlaamse Nieuwlandpolders, waar meer zandleem- en kleigronden voorkomen. Het reliëf is nagenoeg 
vlak in de hele ecoregio; de hoogte schommelt tussen 1 en 4 m. Er komt een microreliëf van kreken, 
kreekwal- en schorgronden voor. In de poldergronden wordt de waterhuishouding kunstmatig geregeld. 
Het hydrografisch net wordt onderhouden door het bestuur van de wateringen; het oppervlaktewater 
wordt grotendeels kunstmatig afgevoerd via perceelssloten, ontwateringsgrachten, vaarten en kanalen. 

3. Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien 

De Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien groepeert de gebieden die geologisch/geomorfologisch 
geassocieerd kunnen worden met de Pleistocene vallei van de Vlaamse Vallei: het Pleistoceen 
riviervalleiendistrict (de Pleistocene vallei s.s.), het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict (dekzandruggen, 
opgewaaid uit de Pleistocene vallei) en het Zandig Poekebeekdistrict (met de Poekebeek als uitloper van 
de Pleistocene vallei in een vlak gebied). 

Een aantal kenmerken zijn gemeenschappelijk. In het gehele gebied rusten jong-Quartaire afzettingen op 
een Tertiair substraat. De deklaag bestaat uit Quartaire niveo-eolische afzettingen van de laatste ijstijd 
(Weichsel), rustend op subhorizontale, oorspronkelijk zwak naar het noorden hellende, mariene Tertiaire 
lagen. Het reliëf is er nagenoeg vlak, met uitzondering van lokaal microreliëf van dekzandruggen, heuvels, 
ruggen, kouters, lage beekdepressies, meestal niet hoger dan 30 m. Zowat overal komt een permanente 
grondwatertafel voor. Waar de grondwatertafel op grotere diepte ligt, kan toch een tijdelijke watertafel 
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voorkomen op een weinig doorlatende laag. Behalve in het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict komt 
een fijn vertakte hydrografie voor, die veelal door menselijk ingrijpen sterk werd gewijzigd. Er komen 
vooral zandgronden, lemig-zandgronden en licht-zandleemgronden voor. 

De uitlopers van het Pleistoceen riviervalleiendistrict (zowel zuidelijk als oostelijk) wordt gedomineerd 
door fluviatiele afzettingen, terwijl het centrale deel van de Pleistocene vallei voornamelijk opgevuld werd 
met eolisch (zandig) materiaal. Dit verklaart de iets zwaardere textuur in deze uitlopers, hoewel hier 
eveneens eolisch dekzand werd afgezet.  

4. Ecoregio van de cuesta’s 

In de Ecoregio van de cuesta’s werden een aantal ecodistricten ondergebracht, waar de geologische 
ondergrond duidelijk de geomorfologie beïnvloed heeft in de vorm van een cuesta: het Zandig 
Houtlandcuestadistrict, het Zandig Maldegems cuestadistrict, het Westelijk zandig Booms cuestadistrict, 
het Zandlemig Booms cuestadistrict en het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict. 

In het gehele gebied rusten jong-Quartaire afzettingen op een Tertiair substraat. Het Tertiair bestaat uit 
subhorizontale, oorspronkelijk zwak naar het noord-noordwesten hellende, mariene lagen. Het reliëf is 
ontstaan door de verschillende erosiegevoeligheid van de Tertiaire lagen. De ecoregio is overwegend vlak 
tot zwak golvend, met een microreliëf met hoogteverschillen van 2 tot 3 m. De laagste gedeelten van het 
microreliëf zijn meestal komvormige depressies met gebrekkige waterafvoer. Permanent grondwater komt 
voor in de vlakke gebieden (tot ca. 20-25 m hoogte) en in de depressies. De grondwatertafel zit er op 
minder dan 2-3 m diepte. De valleigronden ondergaan de grondwaterinvloed het sterkst, maar ook buiten 
de valleien kan de grondwatertafel ondiep voorkomen. In het zwak golvend gebied, dat 10-20 m hoger ligt 
dan de vlakke delen en depressies, bevindt het permanente grondwater zich op grote diepte. Hier kan 
tijdelijk stuwwater voorkomen, wanneer een kleilaag in het profiel voorkomt. De gebieden die hoger 
liggen dan 20 m kan men beschouwen als een overgang tussen een stuwwater- en een grondwatergebied 
waar de amplitude van de grondwaterschommelingen 2 m en meer kan bedragen. Gronden met 
hellingwater komen eveneens voor. Op de hellingen van de cuesta’s komen talrijke hellingsvalleitjes voor 
die aan de topzone een sterk versneden karakter geven. De ondiepe afwateringsgeultjes volgen meestal de 
thalwegen van de hellingsvalleitjes. De noord-zuid georiënteerde dwarsprofielen van deze valleitjes zijn 
asymmetrisch. Dit patroon kan sterk antropogeen verstoord zijn (uitgegraven beekbedding) zodat dan 
perceelsgrenzen gevolgd worden. In de zomer vallen deze geultjes droog of zijn intermitterend. De 
afwatering gebeurt via een net van natuurlijke beken, versterkt door kunstmatig aangelegde sloten en 
greppels. De bodemtextuur varieert van zand over lemig zand tot zandleem. 

5. Ecoregio van de Kempen 

In deze ecoregio worden de ecodistricten gegroepeerd die in het noordoosten van Vlaanderen gelegen 
zijn, in de zogenaamde ‘Kempen’: het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict, het Centraal-Kempisch 
rivier- en duinendistrict, het Zuid-Kempisch heuveldistrict, het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict, het 
Roerdalslenkdistrict en het Zandig Maasterrassendistrict. 

De ecoregio van de Kempen wordt bovenal gekenmerkt door een zandige bodemtextuur. De Quartaire 
dekzanden die op het einde van de laatste ijstijd vanuit het noorden aangewaaid zijn, vormen een dikke 
laag over de mariene Tertiaire lagen in de ondergrond, die naar het noorden toe zachtjes afhellen. De 
zandige textuur brengt een specifiek microklimaat met zich mee (hogere dag- en lagere nachttemperaturen 
ten gevolge van een snelle warmteopname en-afgiftecapaciteit). De ontwatering in de zandige lagen is 
goed, behalve op plaatsen waar kleilagen in de ondergond de wegzijging van het water tegenhouden 
(Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict). Het reliëf in de ecoregio is overwegend vlak, maar kent ook 
duidelijke reliëfsverschillen (het Kempisch plateau in het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict, 
Diestiaanheuvels in het Zuid-Kempisch heuveldistrict).  

6. Ecoregio van de westelijke interfluvia 

Tot deze ecoregio behoren alle interfluviumgebieden met een karakteristieke geomorfologie: het Lemig 
IJzer-Leie interfluviumdistrict, het Zandig Mandeldistrict, het Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict en 
het Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict. 
Ecodistricten 
Ruimtelijke eenheden voor gebiedsgericht milieubeleid in Vlaanderen 
 

- 61 -



DEEL I: Theoretische achtergrond en gevolgde methodologie 

In het gehele gebied rusten jong-Quartaire afzettingen op een Tertiair substraat. Het Tertiair bestaat uit 
subhorizontale, oorspronkelijk zwak naar het noorden hellende, mariene lagen. De deklaag bestaat uit 
Quartaire niveo-eolische afzettingen van de laatste ijstijd. Het reliëf is vlak tot (zwak) golvend, met een 
afwisseling van depressies, valleien, ruggen, plateaus en terrassen, stijgend vanaf de IJzervallei naar het 
zuiden. In het Leie-Schelde interfluvium stijgt het reliëf van oost naar west. De geomorfologie varieert, 
bepaald door het hydrografisch net en de aard van het Tertiaire substraat. Het overgrote deel van het 
gebied staat onder invloed van een permanente grondwatertafel op relatief geringe diepte. Deze is aan 
schommelingen onderhevig. Op de hoger gelegen ruggen bevindt de permanente watertafel zich op grote 
diepte en beïnvloedt er de oppervlaktelaag niet. Wanneer er echter een weinig doorlatende laag op geringe 
diepte voorkomt, kan zich daarop in de winter en het voorjaar tijdelijk een stuwwatertafel vormen. 
Sommige zandlagen zijn watervoerend, als gevolg van een verticale afwisseling van kleiige en zandige lagen 
in het Tertiair substraat. Hier kan hellingwater ontstaan, wanneer zo’n laag op een helling dagzoomt. De 
centrale heuvelrug vormt de waterscheidingslijn tussen het bekken van de IJzer en het bekken van de Leie. 
De afwatering gebeurt via een stelsel van sloten en beken. De textuur van de gronden varieert. 

7. Ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden 

De ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden bestaat uit het Midden-Vlaams glooiend 
zandleemdistrict en het Vochtig Beneden-Dijledistrict.  

Hoewel tussen beide ecodistricten duidelijke verschillen bestaan in abiotische kenmerken, werden deze 
samengebracht in één ecoregio, als overgang tussen de ecoregio van de Pleistocene riviervalleien 
(“Vlaamse Vallei”) en de zuidelijk gelegen heuvel- en plateaugebieden van de ecoregio’s van de 
zuidwestelijke en zuidoostelijke heuvelzone. Ter hoogte van de overgang naar het Pleistoceen 
riviervalleiendistrict is steeds een Glacis aanwezig. Het grondwater stroomt longitudinaal met het 
overheersende oppervlaktewaternet, meer bepaald van de hogere gelegen gebieden ten zuiden van de 
ecoregio naar het lager gelegen Pleistocene riviervalleiendistrict.  

In het Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict komen nog enkele lagere heuvelkammetjes voor (als 
uitloper van het zuidelijk gelegen Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict). Erosie en de Quartaire niveo-eolische 
dekmantel hebben het algemene reliëf binnen het ecodistrict echter sterk afgevlakt. Het Vochtig Beneden-
Dijledistrict bezit een vlak reliëf met een zwakke, geleidelijke helling naar het noorden. De textuur binnen 
de ecoregio is hoofdzakelijk zandlemig, maar met belangrijke stukken leem. 

8. Ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone 

Tot de ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone behoren het West-Vlaams lemig heuveldistrict, het 
Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict en het Lemig Brabants cuestadistrict. 

Deze ecodistricten worden gekenmerkt door een sterk geërodeerd Tertiair reliëf, bestaande uit een 
afwisseling van zandige en kleiige formaties. Het typerende heuvelachtige landschap is ontstaan na daling 
van de zeespiegel in het Pleistoceen, waarbij de zandige formaties minder weerstand boden aan de 
erosieverschijnselen in vergelijking met meer kleirijke afzettingen. Deze afwisseling van watervoerende en 
ondoordringbare Tertiaire lagen zorgt eveneens voor het voorkomen van talrijke bronniveaus (daar waar 
deze zandige watervoerende lagen door het topografisch oppervlak aangesneden worden). Verder zijn ook 
de relicten van de Diestiaanheuvels (plaatselijk) typerend voor het gebied.  

Tijdens de laatste ijstijd werd het Tertiaire landschap bedekt met een niveo-eolische leemlaag, met een 
dikte van 0 tot 15 meter. Er is een opeenvolging te zien van langgerekte leemruggen met relatief vlakke 
delen en zachte hellingen, gescheiden door talrijke beekvalleien en depressies, die dikwijls begrensd zijn 
door een steile rand. Typisch is het voorkomen van asymmetrische dalen, door de ongelijkmatige afzetting 
van de lösspakketten tijdens deze laatste IJstijd.  

Het hydrografische net is binnen de ecodistricten vrij dicht en sterk dendritisch vertakt wegens het 
ondoorlatend kleiig substraat in de laag liggende delen en door de aanwezigheid van watervoerende lagen 
in het erop liggende Tertiaire substraat. Het Tertiaire landschap beïnvloedt in sterke mate de 
(geo)hydrologie. De waterlopen in het gebied ontspringen vaak aan één of meerdere bronnen (vaak onder 
de vorm van bronamfitheaters). 
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9. Ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone 

De ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone bestaat uit het Brabants lemig heuveldistrict, het Droog 
Boven-Dijledistrict, het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict, het Velpe-Getedistrict en het Vochtig 
Haspengouws leemdistrict.  

Deze ecoregio wordt gekenmerkt door een sterk geërodeerd Tertiair reliëf, bestaande uit voornamelijk 
zandige formaties. In grote valleigebieden ligt ondiep een kleiige Tertiaire formatie. Het typerende 
heuvelachtige landschap is ontstaan na daling van de zeespiegel in het Pleistoceen. Tijdens de laatste ijstijd 
werd het Tertiaire landschap bedekt met een niveo-eolische (zand)leemlaag. Dit Quartaire dek is dun in 
vergelijking met de typische leemgebieden (ecoregio van de krijt-leemgebieden). 

In tegenstelling tot de ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone is het voorkomen van veelvuldige 
bronniveaus in deze ecoregio eerder zeldzaam (hoewel plaatselijk wel voorkomend, bijvoorbeeld in het 
Brabants lemig heuveldistrict, waar door toedoen van minder doorlatende substraten bronnen kunnen 
ontstaan). De grote valleien hebben zich slechts sporadadisch uitgeschuurd tot op kleiige Tertiaire 
formaties. Aldus ontstond in de verschillende ecodistricten door het heuvelige karakter een intens systeem 
van infiltratie- en kwelgebieden, waarbij de kwaliteit van het kwelwater in belangrijke mate bepaald wordt 
door de doorstroomtijd en het doorlopen van het aquifersysteem. De Formatie van Brussel speelt in de 
meer oostelijke ecodistricten bijvoorbeeld een grote rol hierin. Het Velpe-Getedistrict en het Vochtig 
Haspengouws leemdistrict zijn in vergelijking met de andere districten iets vlakker. Ze worden in feite 
omringd door hoger gelegen ecodistricten, van waaruit dan ook aanzienlijke grondwaterstromen bestaan. 
Door de aanwezigheid van een ondoorlatend substraat (Formatie van Boom) komen veelvuldig tijdelijke 
grondwatertafels in deze ecoregio voor.  

Hoewel de vegetatie op de arme, zandige bodems (voornamelijk op de heuveltoppen) van het Brabants 
Diestiaanheuvelruggendistrict een Kempisch uitzicht bezit, werd toch beslist dit ecodistrict eveneens bij de 
ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone te plaatsen, voornamelijk omwille van het voorkomen van iets 
zwaardere texturen, reliëf en geomorfologie en deels ook omwille van de (plaatselijk sterke) invloed van de 
de Formatie van Brussel op de grondwaterkwaliteit en –kwantiteit. 

10. Ecoregio van de krijt-leemgebieden 

De ecoregio van de krijt-leemgebieden bestaat uit het Golvend Haspengouws leemdistrict, het 
Haspengouws leemplateaudistrict en het Lemig Maasterrassendistrict. Typerend voor de ecoregio is dat de 
Quartaire lemige lagen rusten op zandige en kalkhoudende Tertiaire sedimenten en Krijtafzettingen (in het 
Lemig Maasterrassendistrict bevinden zich eveneens grindrijke Maasterrassen). Door de afwezigheid van 
storende lagen dicht aan de oppervlakte (de dikte van het leemdek is meestal aanzienlijk) en de sterk 
doorlatende Tertiaire en Secundaire lagen (en ook de Maasgrinden) bevindt de grondwatertafel zich op 
grote diepte (tot 10 à 20 m) en heeft geen rechtstreeks belang voor de waterhuishouding. In de 
valleidepressies (met dalasymmetrie) ligt de grondwatertafel vaak ondiep of komt in sommige gevallen tot 
aan de oppervlakte. De colluviale depressies, die vaak overeenkomen met de typische ‘droge’ valleien, 
vertonen vaak een diepe(re) grondwatertafel. Het reliëf is vlak tot licht golvend in het Haspengouws 
leemplateaudistrict en het Lemig Maasterrassendistrict, tot sterk golvend in het Golvend Haspengouws 
leemdistrict. De Quartaire bodems bestaan uit een grote hoeveelheid continentaal aangevoerd eolisch löss, 
waardoor het (sterk) versneden Jong-Quartair paleoreliëf in aanzienlijke mate werd gecamoufleerd.  

11. Ecoregio van de krijtgebieden 

De ecoregio van de krijtgebieden bestaat enkel uit het Voerens Krijtdistrict. De ecoregio bezit een 
uitgesproken golvend karakter, met een krijtplateau met een gemiddelde hoogte van meer dan 200 meter, 
dat door rivieren tot 100 meter diep is ingesneden. De geologische opbouw, meer bepaald het 
krijtsubstraat beheerst in belangrijke mate deze reliëfsvorming, en dit zowel op macroschaal (het globale 
landschap met brede, asymmetrische valleien) als op microschaal (onder meer bronwerking en 
karstverschijnselen). Het hydrografische net is zeer weinig ontwikkeld, met het grootste gedeelte van de 
depressies bestaande uit droge valleien. In tegenstelling tot de ecoregio van de krijt-leemgebieden is de 
niveo-eolisch afgezette leemlaag minder dik, waarbij de aard van de bodem vaak sterk afhankelijk is van 
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het geologische substraat ter plekke (zure bodems op vuursteeneluvium, kalkrijke bodems op krijt, 
kalkrijke natte bodems op de Formatie van Vaals,…). 

12. Ecoregio van de grindrivieren 

De ecoregio van de grindrivieren bevat slechts één ecodistrict: het Maasdistrict. Deze ecoregio bezit een 
geheel eigen karakter, zowel wat geologie, geomorfologie, grondwater, oppervlaktewater als bodem 
betreft. De ecoregio bestaat eigenlijk uit de Holocene overstromingsvlakte van de Maas, die zich vanaf de 
Elster-ijstijd in zijn eigen (grind)puinkegel heeft ingesneden. De Maas is een vrijstromende 
middenlooprivier, gekenmerkt door sterk wisselde waterstanden en een grof, grindrijk substraat waar 
bepaalde processen, zoals het afsnijden en gedeeltelijk opvullen van oude rivierarmen nog duidelijk 
zichtbaar zijn (dit vooral langs Vlaamse zijde). Geologisch en bodemkundig komt de grens van de alluviale 
vlakte overeen met de aanwezigheid van een ca. 2 meter dik laagje lemig alluvium (zandleem en plaatselijk 
kleiig of lemig materiaal) op de grindafzettingen. Menselijke ingrepen hebben echter het natuurlijk gedrag 
van de Maas en de evolutie van haar alluviale vlakte ernstig ontregeld.  
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5.4 Aansluiting bij ecologische indelingen in buurlanden 

5.4.1 Aansluiting bij de indel ng in Wallon ë i i

In Wallonië bestaat er een indeling op verschillende niveaus. Op het hoogste niveau zijn er 2 domeinen, 
onderscheiden op basis van energetische instraling en beschikbaarheid van water: het Atlantisch en het 
Midden-Europees domein. Binnen elk domein horen sectoren, die van elkaar verschillen door hun 
geomorfologie en regionaal klimaat. In elke sector zijn ondersectoren te onderscheiden op basis van de 
hellingstopografie. Naargelang van de lithochemische eigenschappen worden sectoren verder 
onderverdeeld in districten, die op hun beurt zijn opgedeeld in standplaatsen, volgens het bodemtype. De 
theorie en een groot gedeelte van de indeling werden beschreven door Delvaux & Galoux (1962) en 
Galoux (1967). De resulterende ‘Carte des territoires écologiques de la Wallonie’ werd later uitgebreid 
door Onckelincx et al. (1987) op het niveau van de sectoren (figuur 5.2). In totaal werden in Wallonië 28 
sectoren onderscheiden. 

Voor een vergelijking van de aansluiting tussen de Waalse en de Vlaamse indeling, worden de noordelijke 
Waalse sectoren, zoals door Onckelincx et al (1987) afgebakend, vergeleken met de zuidelijke ecodistricten 
en ecoregio’s van Vlaanderen. In de volgende bespreking zijn de Waalse sectoren steeds cursief gedrukt. 

In het noordwesten van Wallonië bevindt zich een aantal zones die horen bij de sector ‘Vlakte en valleien van 
het Scheldebekken’ (Plaine et vallées scaldisiennes). Het zijn de alluviale vlaktes en valleien van de bovenlopen van 
de Leie en de Schelde. Deze sluiten grotendeels aan bij de zuidelijke uitlopers van het Pleistoceen 
riviervalleiendistrict (behorend tot de ecoregio van de Pleistocene riviervalleien) in Vlaanderen, maar zijn 
ruimer dan de Vlaamse grenzen aangeven. Ook het Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict (ecoregio van 
de westelijke interfluvia) en een stuk van het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict (ecoregio van de 
zuidwestelijke heuvelzone) grenzen eraan. Verder naar het oosten, daar waar de Dender, en wat verder de 
Laan en de Dijle de taalgrens kruisen, zijn in Wallonië nóg zones te vinden die deel uitmaken van de 
sector ‘Vlakte en valleien van het Scheldebekken’. Deze alluviale gebieden van de bovenloop van de Dender, de 
Laan en de Dijle sluiten echter niet aan bij het Pleistoceen riviervalleiendistrict. In Vlaanderen zijn de 
grenzen van dit ecodistrict immers vastgelegd op de lijn tot waar de Tertiaire ondergrond is uitgeschuurd 
tot op een diepte van nul meter (de 0m isohyps van het Tertiar). Om die reden behoren de aansluitende 
alluviale gebieden die minder diep zijn uitgeschuurd niet tot het Pleistoceen riviervalleiendistrict s.s., ook al 
zijn het in feite verre uitlopers van de ‘Vlaamse Vallei’. In Vlaanderen behoort het ondiep uitgeschuurde 
gedeelte van de Dijlevallei tot het Droog Boven-Dijledistrict en het Vochtig Beneden-Dijledistrict. Het is 
dan ook met het zuidelijkst gelegen Droog Beneden-Dijledistrict (ecoregio van de zuidwestelijke 
heuvelzone) dat er aansluiting met het betreffende Waalse sectordeel bestaat. Op dezelfde manier sluit het 
Waalse sectordeel dat de bovenloop van de Laanvallei omvat, aan bij een gedeelte van het Brabants lemig 
heuveldistrict (ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone), en het sectordeel van de Dendervallei bij het 
Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict (ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone).  

De alluviale vlakte van de Maas behoort tot een andere Waalse sector ‘Valleien van de beneden- en middenloop 
van het Maasbekken’ (Vallées inférieures et moyennes du Bassin mosan). Deze sector sluit mooi aan bij het 
Maasdistrict (ecoregio van de grindrivieren) in Vlaanderen, dat het verder stroomafwaartse gedeelte van de 
Maasvallei omvat. 

Over het grootste deel van centraal-noordelijk Wallonië strekt zich de sector ‘Haspengouw-Brabant’ 
(Hesbigno-Brabançon) uit, dat de plateaus van Brabant en Haspengouw omvat en grenst aan drie Vlaamse 
ecodistricten. Van west naar oost zijn dit het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict, het Brabants lemig 
heuveldistrict en het westelijk deel van het Golvend Haspengouws leemdistrict (deze ecodistricten 
behoren tot 3 verschillende Vlaamse ecoregio’s: resp. ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone, ecoregio 
van de zuidoostelijke heuvelzone en ecoregio van de krijt-leemgebieden). Onmiddellijk ten oosten van 
deze sector ligt de sector ‘Haspengouw’ (Hesbignon), die aan het oostelijk deel van het Golvend Haspengouws 
leemdistrict grenst.  

In het uiterste noordoosten van Wallonië, ten oosten van de Maas, ligt de sector ‘Land van Herve’ (Pays de 
Herve). Deze sector sluit aan bij 2 Vlaamse ecodistricten: het Lemig Maasterrassendistrict (Ecoregio van de 
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krijt-leemgebieden) en het Voerens krijtdistrict (ecoregio van de krijtgebieden). Vooral de aansluiting bij 
dit laatste ecodistrict is logisch.  

In het algemeen zijn er dus een aantal duidelijke overeenkomsten tussen de Waalse en de Vlaamse 
indeling, maar ook enkele minder overtuigende. Dit is waarschijnlijk te verklaren door het verschil in 
gebruikte methodologie. In Wallonië werden voor de afbakening van de sectoren bijna uitsluitend 
klimatologische (en in mindere mate geomorfologische) gegevens in rekening gebracht, terwijl de 
ecodistricten in Vlaanderen het resultaat zijn van een meer ‘holistische’ aanpak, waarbij zowel geologie, 
geomorfologie, reliëf, hydrologie als bodem werden beschouwd, eerder dan klimaat. Een bespreking van 
de inhoudelijke verschillen tussen beide indelingen is moeilijk, gezien de afwezigheid van een uitgebreide 
inhoudelijke beschrijving van de Waalse ‘sectoren’ in de literatuur. Voor een beschrijving van de Vlaamse 
ecodistricten wordt verwezen naar Deelrapport II. 

5.4.2 Aansluiting bij de indel ng in Nederland i

In Nederland werd door Klijn (1988, 1990, 1997) een indeling in ecoregio’s en ecodistricten (figuur 5.3) 
uitgewerkt aan de hand van abiotische factoren, volgens een hiërarchisch ecosysteemmodel (zie 4.1.2). Op 
het niveau van de ecodistricten werden geologie, geomorfologie, grondwater en oppervlaktewater in 
beschouwing genomen. In de praktijk bleek ook het gebruik van de component bodem belangrijk. De 
kartering werd gebaseerd op enkele tientallen bestaande kaarten en geografische gegevensbestanden, maar 
andere kaarten en atlassen met betrekking tot biotische componenten werden geraadpleegd om de 
ecologische relevantie van iedere grens te kunnen vaststellen. Er werden vier terrestrische ecoregio’s 
afgebakend, met daarin 26 ecodistricten, en twee aquatische ecoregio’s met 11 ecodistricten. De indeling 
werd vervolgens geëvalueerd aan de hand van Canonische Variantie Analyse, waaruit bleek dat vooral 
bodemkundige kenmerken in combinatie met geomorfologie de belangrijkste kenmerken waren. 

Een vergelijking met de Vlaamse indeling is zowel zinvol op het niveau van ecodistricten als van 
ecoregio’s. In de volgende bespreking zijn de Nederlandse ecoregio’s en ecodistricten steeds cursief 
gedrukt. 

In het zuidwesten van Nederland sluit het ecodistrict ‘Jonge indijkingen’ (ecoregio van het zeekleigebied) aan bij de 
verschillende fragmenten van het Vlaamse ‘Getijdenschelde- en -poldersdistrict’ (ecoregio van de polders 
en de getijdenschelde). Een verschil is dat in dit Vlaamse ecodistrict ook de Getijdenschelde zelf is 
opgenomen, terwijl in Nederland hiervoor een apart ecodistrict ‘Estuaria’ (ecoregio van het getijdengebied) 
bestaat.  

Bijna heel het resterende deel van het zuiden van Nederland, plus enkele kleinere fragmenten die omsloten 
worden door het hierboven beschreven ecodistrict ‘Jonge indijkingen’, behoren tot de Nederlandse ‘ecoregio 
van de hogere zandgronden’. Deze ecoregio sluit aan bij de Vlaamse gebieden die gekenmerkt worden door een 
zandige bodemtextuur. De westelijke kleinere fragmentjes (behorend tot het ‘Vereffeningsrestdistrict’) sluiten 
aan bij het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict in Vlaanderen (ecoregio van de Pleistocene 
riviervalleien), en de rest van de Nederlandse ‘ecoregio van de hogere zandgronden’ sluit bijna naadloos aan op de 
ecoregio van de Kempen in Vlaanderen. De ecodistricten die deel uitmaken van de ecoregio van de hogere 
zandgronden, komen eveneens vrij goed overeen met de Vlaamse ecodistricten van de ecoregio van de 
Kempen. Het grootste deel van het Nederlandse ‘Vereffeningsrestdistrict’ sluit aan bij het Noord-Kempisch 
kleisubstraatdistrict en het noorden van het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict. Het ‘Centrale 
slenkgebied’ gaat dan weer vrij goed over in het Roerdalslenkgebied in Vlaanderen, en het ecodistrict ‘Oude 
rivierterrassen’ past min of meer aan de grenzen van het Zandig Maasterrassendistrict.  

Het Nederlandse ‘Rivierendistrict’ (ecoregio van het rivierengebied) is een logisch vervolg van het Maasdistrict 
(ecoregio van de grindrivieren) in Vlaanderen. De grenzen lopen evenwel niet exact in elkaars verlengde. 

Tenslotte is er de Nederlandse ‘ecoregio van het heuvelland’, met het Lössdistrict’ en het Krijtdistrict. Het 
Nederlandse ‘Lössdistrict’, grenst over een heel kleine afstand aan het Maasdistrict, dat behoort tot de 
Vlaamse ecoregio van de grindrivieren. Het Krijtdistrict grenst echter zowel aan het Golvend Haspengouws 
leemdistrict en het Lemig Maasterrassendistrict (ecoregio van de krijt-leemgebieden), als aan het Voerens 
krijtdistrict (ecoregio van de krijtgebieden). 
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Figuur 5.2: Territoires écologiques de la Wallonie (naar Onckelincx et al., 1987) 
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Figuur 5.3: De ecodistricten van Nederland, gerangschikt naar fysisch geogrofische regio (naar Klijn & De Haes, 1990) 

In het algemeen is de aansluiting van de Vlaamse met de Nederlandse indeling zeer goed, hetgeen gezien 
de sterk gelijklopende methodologie ook te verwachten was. Een aantal grenzen liggen evenwel niet 
helemaal in elkaars verlengde of komen minder goed overeen. Een inhoudelijke beschrijving van de 
Nederlandse ecodistricten is echter in de literatuur niet uitgewerkt, zodat de verklaring voor de 
discrepanties niet direct te geven is. Uit de studie van Klijn blijkt echter dat het beschikbare kaartmateriaal 
(toen) minder gedetailleerd was in vergelijking met het beschikbare kaartmateriaal in Vlaanderen (vb. 
bodemkaart in Nederland op schaal 1/200.000 met een nog niet landsdekkende kartering op schaal 
1/50.000 in vergelijking met de Vlaamse bodemkaart op schaal 1/20.000).  
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6 Suggesties voor gebruik van ecoregio’s en ecodistricten binnen 
beleid 

Met de vernieuwde ecologische indeling van Vlaanderen wordt een uitbreiding van het instrumentarium 
voor een gebiedsgericht milieu- en natuurbeleid nagestreefd. 

6.1 Natuurstudie en onderzoek 

Studie en onderzoek zijn belangrijke pijlers voor het beleid. De ecodistricten met hun beschrijvende 
teksten kunnen uitgangspunten zijn voor het opzetten en het kaderen van natuurstudie. Traditioneel moet 
alle onderzoek dat een geografische component inhoudt, zoals verspreidingsonderzoek, monitoring,…, 
kunnen terugvallen op een geografische indeling voor analyse en ordening van data, gebruik van 
databankgegevens,.... Ook voor het combineren van onderzoeksresultaten zijn integrerende indelingen 
nodig, afgebakend op een ruimere basis dan biogeografie alleen. De indeling in ecodistricten en ecoregio’s 
biedt hier een handig referentiekader. Ook milieu- en natuurrapporteringen (MIRA en NARA) focuseren 
zeer sterk op de geografische component. De ecodistricten en ecoregio’s zijn hiervoor, zoals nu al de 
praktijk is, de basis. 

6.2 Natuurbeleid 

Het algemene natuurbeleid wordt beschreven in het ‘Decreet betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu van 21 oktober 1997’ (aangepast in 2002). Hierin wordt o.a. de zorgplicht voor de natuur 
ingevoerd. Daarnaast heeft, uit biogeografische overwegingen, de uitwerking van het natuurbeleid bij 
uitstek een belangrijke regiospecifieke component. In die zin is er nood aan referentiekaders, ruimtelijke 
indelingen waarbinnen een eigen invulling gegeven kan worden van dat beleid.  

Voorbeelden zijn het werken met natuurdoeltypen, het aanwijzen van kenmerkende natuurgebieden, het 
selecteren van gebieden die in aanmerking komen voor natuurontwikkeling en het inschatten van 
ontwikkelingspotenties. Daar waar het in deze gevallen niet enkel om soorten gaat, maar waar het 
ecosysteem of de levensgemeenschap centraal staat, moet er teruggevallen kunnen worden op een indeling 
die biotische en abiotische omstandigheden combineert. Ecodistricten vormen daarom een aangewezen 
referentie- en integratiekader. 

Voor de waardebepaling van natuur in functie van het natuurbehoud en voor de toetsing van de 
geografische spreiding van de maatregelen van het natuurbehoudsbeleid, is er eveneens nood aan een 
referentiekader. Zo zou bv. de vergunningsplicht op vegetatiewijziging afgestemd kunnen worden op de 
eigenheid en de kwetsbaarheden van elk ecodistrict.  

Onderlinge vergelijking van ecosystemen en levensgemeenschappen in het kader van natuur- en 
milieuwaardering (type Biologische Waarderingskaart), gebeuren best binnen geografische zones waar deze 
vergelijking relevant is, kwestie van geen gelijke karteringseenheden, gelegen in verschillende gebieden die 
een verschillend vegetatietype kunnen voorstellen, te vergelijken.  

De toetsing van een gebiedsgericht natuurbeleid (type Vlaams Ecologisch Netwerk) i.v.m. een 
voldoende spreiding over de aanwezige eco-geografische variatie, moet van een vergelijkbare 
gebiedsindeling kunnen uitgaan. Beoordelen binnen administratieve grenzen heeft hier weinig zin. Voor de 
verwerving van natuurgebieden zou een gericht aankoop- en subsidiebeleid uitgewerkt kunnen worden, 
gebaseerd op de specifieke noden van elk ecodistrict. Ook natuurontwikkelings- en 
natuurinrichtingsprojecten zouden afgestemd kunnen worden op de eigenheid van de verschillende 
ecodistricten. 

Vergelijking van resultaten van (natuur)beheer en extrapolatie van beheerstechnieken, kunnen enkel 
binnen gebieden waar de dominante ecosysteemkenmerken vergelijkbaar zijn. Ook hiervoor is de indeling 
in ecodistricten/ecoregio’s aangewezen. 
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Voor het invullen van regionale plantensoortenlijsten, bv. streekeigen bomen en struiken die gebruikt 
kunnen worden bij de aanplant van hagen en bossen, is er nood aan een indeling van Vlaanderen in min 
of meer homogene entiteiten. De ecoregio’s en de ecodistricten vormen een mogelijk kader waarbinnen 
dergelijke lijsten kunnen ontwikkeld worden.  

Afhankelijk van de mate van detail die bij de hierboven besproken toepassingen nagestreefd wordt, is een 
meer globale of een verfijnde ruimtelijke indeling aangewezen. De hiërarchische indeling van de 
ecoregio’s/ ecodistricten voldoet hieraan. 

6.3 Landschapsbeleid 

In het kader van het ‘Decreet van 21 december 2001 tot wijziging van het Decreet van 16 april 
betreffende Bescherming van Landschappen’ wordt een meer integrale landschapszorg nagestreefd. De 
beperkte oppervlakte aan beschermde landschappen binnen het Vlaams Gewest (2,7%) maakt 
landschapszorg buiten de beschermde gebieden noodzakelijk. Een meer integrale landschapszorg beoogt 
eveneens de integratie van het landschapsbeleid in de ruimtelijke ordening, in de eerste plaats in het kader 
van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Twee belangrijke instrumenten ter ondersteuning van de 
landschapszorg werden reeds ontwikkeld, en zullen een juridische grondslag krijgen: 

(1) de Landschapsatlas (2001) laat toe de meest (historisch) waardevolle landschappen af te lijnen en hun 
belangrijkste kenmerken te omschrijven, met het oog op een gepaste afbakening en passende 
voorschriften en bestemmingen in de ruimtelijke uitvoeringsplannen; de filosofie van de Landschapsatlas 
komt tegemoet aan de Europese Landschapsconventie (Firenze 2000) en concretiseert dus reeds de 
Vlaamse bijdrage in een door België nog niet geratificeerde conventie; 

(2) in de ‘Aanvullende inventaris van de Ruimtelijke Landschapskenmerken’ (of: 
Landschapskenmerkenkaart) (2001) wordt aangeduid welke landschapselementen als ruimtelijk 
structurerend beschouwd moeten worden op bovenlokaal niveau, als aanvulling bij het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen; 

Zowel de Landschapsatlas als de Landschapskenmerkenkaart werden door de Vlaamse regering als 
beleidsdocumenten vastgesteld. 

Het Landschapsdecreet wil het beheersluik van landschappen versoepelen, evenals de financiële 
ondersteuning ervan. Eveneens is het de bedoeling de beschermingsbesluiten doeltreffender te maken en 
de rechtsonzekerheid voor de burger weg te werken. Hierbij wordt o.a. voorgesteld de bepalingen over het 
historisch permanent grasland te verbeteren. Zo zal de teeltkeuze geregeld kunnen worden in een 
beschermingsbesluit en zal de definitie van historisch permanent grasland gelijkgeschakeld worden met die 
van het natuurdecreet. Met het wijzigingsdecreet zal ook de rechtszekerheid van een aantal beschermde 
landschappen worden hersteld, waarbij het evenwel nog steeds uitgesloten zal zijn dat een bescherming 
een bestemming op het gewestplan onmogelijk kan maken.  

Het decreet beoogt dus de bevordering van de algemene landschapszorg voor het hele Vlaams gewest. Zo 
is het de bedoeling om via de nieuwe samenwerkingsovereenkomst gestandaardiseerde 
landschapsrelevante subsidiereglementen financieel te ondersteunen. Voor de relicten van de traditionele 
landschappen in de Landschapsatlas wordt voorzien in de mogelijkheid tot het verlenen van een financiële 
bijdrage voor maatregelen met het oog op behoud, herstel of ontwikkeling van de cultuurhistorische of 
esthetische waarde ervan. In het kader hiervan werd een eerste initiatief uitgewerkt door het Programma 
voor ontwikkeling van het Platteland (POP), waarin door de Vlaamse regering een aantal 
milieumaatregelen uitgewerkt zijn voor de landbouw. Daartoe behoren de beheersovereenkomsten voor 
landbouwers. Ook in de zg. regionale landschappen zal aanspraak kunnen worden gemaakt op een 
financiële bijdrage ten behoeve van de cultuurhistorische of esthetische landschapskenmerken. 

In het kader van bovenstaande is duidelijk dat het landschapsbeleid nood heeft aan referentiekaders die 
verduidelijken welke soorten, levensgemeenschappen of ecosysteemtypen ergens ‘van nature’ kunnen 
voorkomen. Hiermee kunnen de selectie van gebieden en maatregelen in het kader van 
beschermingsdossiers en de inhoud van landschaps(ontwikkelings)plannen beter in overeenstemming 
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gebracht worden met de ecologische potenties van een streek. De ecodistrictenindeling biedt hiervoor een 
geschikt kader. 

Het ondersteuningsbeleid van gemeenten en provincies t.a.v. natuur en landschap op lokaal vlak gebeurt 
dikwijls met subsidiëring van aanplanten en onderhoud, en beheersovereenkomsten met landbouwers. 
Beoordeling van de meest aangewezen soorten of landschapsstructuren (kleine landschapselementen) en 
van de beste beheerspraktijken, kan uitgaan van de ecodistricten. 

6.4 Gebiedsgericht milieubeleid 

In het nieuwe milieubeleidsplan 2003-2007, dat in werking treedt op 1 januari 2003, wordt een volledig 
hoofdstuk gewijd aan het gebiedsgericht milieubeleid. Dit beleid wil milieuproblemen aanpakken op het 
niveau van specifieke gebieden om de milieukwaliteit en de algemene kwaliteit van de leefomgeving in die 
gebieden te beschermen of te verbeteren.  

Voor gebiedsgericht milieubeleid moet vertrokken worden van gebieden die intern een gelijkaardige 
opbouw hebben en waarvan de abiotische omstandigheden vergelijkbaar zijn. Dit is een voorwaarde om 
specifieke maatregelen te kunnen extrapoleren. Naar verzuring, verdroging en vermesting toe zijn 
ecodistricten daarvoor aangewezen, temeer aangezien reeds gevoeligheidskaarten voor deze milieuthema’s 
werden opgesteld (op 3 schaalniveaus). 

In het kader van het milieuthema verzuring kan gedeeltelijk gebiedsgericht tewerk worden gegaan. 
Zwaveldioxide en stikstofoxiden kunnen na emissie over grote afstanden getransporteerd worden, zodat 
resultaten van extra reductiemaatregelen op specifieke locaties weinig zichtbaar zijn in Vlaanderen. Hier 
kan dus niet ‘gebiedsgericht’ tewerk worden gegaan. Ammoniak heeft echter een lokaal effect, zodat een 
strenger lokaal ammoniak-reductiebeleid daarentegen wel mogelijkheden biedt voor gebiedsgericht 
milieubeleid. Dit lokaal beleid kan ondersteund worden door de reeds opgestelde gevoeligheidskaarten 
voor verzuring van de ecodistricten. 

Voor het thema vermesting zijn de bemestingsbepalingen vastgelegd op basis van maximale 
landbouwkundige opbrengsten voor vier teeltgroepen. Hierbij werd gedeeltelijk gebiedsgericht 
gedifferentieerd (bv. bemestingsnormen voor ‘natuur’ en ‘water’). De opgestelde gevoeligheidskaarten van 
de ecodistricten bieden mogelijkheden voor een verdere gebiedsgerichte differentiatie. Gedifferentieerde 
normstelling en de beoordeling van monitoringsresulaten (o.a. nutriëntenconcentraties in bodem en water) 
gebeuren eveneens best binnen ‘homogene’ ruimtelijke eenheden zoals ecodistricten. 

Bij het thema verdroging hebben de opgemaakte gevoeligheidskaarten betrekking op de zogenaamde 
standplaatsverdroging. In het Milieubeleidsplan Vlaanderen 2003-2007 wordt een maatregel voorgesteld 
tot opmaak van een signaalkaart standplaatsverdroging voor de prioritaire natuurgebieden. Aan de hand 
van de opgestelde gevoeligheidskaarten voor de ecodistricten kan bijvoorbeeld de te onderzoeken 
oppervlakte in deze prioritaire gebieden in belangrijke mate beperkt worden.  

6.5 Ruimtelijk beleid – geïntegreerd gebiedsgericht beleid 

Het gebiedsgericht milieubeleid richt zich in hoofdzaak op drie ‘typen’ gebieden: 

• Gebieden waar een betere dan de algemene milieu- of natuurkwaliteit vereist is, bijvoorbeeld 
gebieden met een zeldzame fauna en flora, gebieden met een ‘beschermingsstatuut’ of waterlopen 
waar een hogere dan de basismilieukwaliteit vereist is.  

• Gebieden waar een achterstand moet worden ingehaald om de basismilieukwaliteit te bereiken: 
vooral stedelijke en verstedelijkte gebieden, en ook (meestal oudere) geïndustrialiseerde regio’s. 

• Gebieden waar diverse functies de druk op de open ruimte en het milieu vergroten: gebieden met 
een grote verwevenheid van functies of met complexe problematieken waar verschillende functies 
en beleidsdomeinen in conflict komen (wonen, recreatie, natuur, industrie,...). 
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Met betrekking tot dit laatste type gebieden zijn sinds het laatste decennium door de overheid 
verscheidene initiatieven opgestart (bv. landinrichting, bekkenwerking, regionale landschappen,....). Meer 
recent wordt de gebiedsgerichte benadering in een nog breder kader geplaatst, met name het 
geïntegreerd gebiedsgericht beleid (GGB). Daarbij gaat het om een meer projectmatige, geïntegreerde 
gebiedsgerichte beleidsdomeinoverschrijdende benadering voor specifieke gebiedsgebonden complexe 
problematieken . De rol van ruimtelijke ordening als beleidsdomein is hierin promordiaal. ROM-projecten 
(ruimtelijke ordening en milieu) zijn een schoolvoorbeeld van dergelijk gebiedsgericht beleid . 

Visievorming omtrent natuur en de verdere praktische invulling ervan in de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, hebben nood aan kaders voor de beoordeling van de bestaande en de keuze voor de 
gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur, zowel op gemeentelijk als provinciaal vlak. De afbakening van 
ecoregio’s/ecodistricten kan hier een belangrijke ondersteunende functie vervullen in het gewenste 
abiotische en biotische milieu en hiermee samengaand de gevoeligheden binnen deze gebieden. 

6.6 Internationaal beleid 

Het Vlaams Gewest heeft tijdens het afgelopen decennium het toenemend belang van het internationale 
beleidsniveau erkend. De uitdagingen op het vlak van leefmilieu zijn meestal grensoverschrijdend of 
globaal van aard.  

• Er zijn milieuthema’s waar de directe relatie tussen het in Vlaanderen gevoerde beleid en het hier 
bereikte of te bereiken resultaat uiterst zwak is, b.v. bij klimaatwijziging of aantasting van de 
ozonlaag.  

• Andere milieuthema’s, zoals fotochemische verontreiniging, verzuring, verontreiniging van 
oppervlaktewater en biodiversiteit zijn grensoverschrijdend: de toestand van het milieu is afhankelijk 
van het Vlaamse beleid én van het beleid in de omliggende landen of regio’s.  

Voor deze thema’s geldt dat de Vlaamse regelgeving voor een groot deel afhankelijk is van de 
internationale regelgeving en in het bijzonder van Europese richtlijnen. Het internationale niveau is het 
referentiekader geworden voor de totstandkoming van regelgeving, die in interne wetgeving wordt 
omgezet en toegepast. 

Het is bijgevolg van belang na te gaan in welke mate en op welke manier de Vlaamse ecologische indeling 
inpasbaar kan gemaakt worden in gelijkaardige indelingen in de ons omringende landen. Dit kan een 
handig kader vormen voor b.v. interregionale samenwerking. Bovendien werden de ecodistricten in 
Vlaanderen reeds onderzocht voor gevoeligheid voor de milieuthema’s verzuring, vermesting en 
verdroging. Dit maakt een vergelijking met gevoeligheidskaarten in de buurlanden mogelijk. De ecoregio’s 
en tot op zekere hoogte ook de ecodistricten vormen eveneens een goede basis als ‘ecologische’ 
indelingsentiteit die min of meer homogeen is en bruikbaar voor vertaling naar het Europese niveau. 
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8 BIJLAGE: Korte beschrijving van de excursiepunten 

Dag 1 : 28 juni 2001 

PUNT 1 Zuidelijke rand van de dekzandrug Stekene – Gistel te Lembeke: Vlaamse vallei 
Een reliëfverschil van enkele meters over een afstand van een 20 meter. Ten zuiden van de dekzandrug vochtige weiden, de 
eigenlijke dekzandrug is begroeid met dennen in een zuur droog milieu. (sterk) zuur en voedselarm 
PUNT 2 Graafjansdijk te Boekhoute: Rand Vlaamse Vallei – (Schelde-)polders 
Op verschillende delen van het tracé van de dijk is de dijk verdwenen. Ten noorden van de dijk een open landschap met 
voornamelijk akkerbouw. Ten zuiden van de dijk zijn er nog restanten van levende perceelsrandbegroeiing en zijn er percelen 
bebost. Op het vlak van flora geen direct verschil merkbaar. 
PUNT 3 Boerekreek te Sint-Jan-in-Eremo: (Schelde-)polders 
matig tot sterk zout, eerder voedselarm, vochtig tot nat 
PUNT 4 De Oude wallen van Damme: ( Kust-)polders 
vijver: voedselrijk tot voedselarm, nat 
PUNT 5 Achterhavengebied van Zeebrugge te Lissewege: ( Kust-)polders 
Mooi dorpje met op de achtergrond de haveninstallaties van Zeebrugge, een typisch havenlandschap waarvan de ecologische 
waarde twijfelachtig is. (kalkrijk) 
PUNT 6 Meetkerkse Moeren: (Kust-)polders 
Na enig speuren het reliëfverschil van een goede meter gevonden, weinig wegen die de moeren snijden. In de moeren zien we 
hoofdzakelijk weideland maar toch komt er ook akkerbouw voor. Buiten de moeren komt voornamelijk akkerbouw voor. 
basisch, voedselrijk (behalve in weide), nat 
PUNT 7 Houtave: (Kust-)polders 
Het langgerekte microreliëf - t.g.v. veenuitgravingen - is merkbaar binnen de percelen van de weilanden. Het bodemgebruik 
bestaat hoofdzakelijk uit weiland, op hoger gelegen delen voornamelijk akkerbouw. 
PUNT 8 Westelijke uitloper van de dekzandrug van Gistel – Stekene: Vlaamse Vallei  
Ten westen van Sint-Andries is de dekzandrug nog duidelijk te herkennen in het landschap. Hij is herkenbaar in het reliëf (o.m. ter 
hoogte van Westkerke op de Gistelse steenweg die op de dekzandrug loopt) en ten zuiden is het landschap gesloten door levende 
perceelsrandbegroeiing die in de noordelijk gelegen kustpolders nagenoeg niet voorkomt. Sterk gerurbaniseerd. 
PUNT 9 Adinkerkse duinen: Duinengebied 
Zeer scherp afgelijnd in het landschap als een aparte entiteit t.o.v de omliggende polders en moeren door haar reliëf, 
bodemgebruik en een eigen typische vegetatie. Wordt dit bij de kuststreek gevoegd of wordt dit een aparte entiteit die aansluit bij 
een Frans ecoditrict? Adinkerke, Cabourg: (sterk) droog, nogal voedselarm, gemengde  zuurtegraad (?): van kalkmijders tot 
kalkindicatoren 
PUNT 10 De Moeren: (Kust-)polders 
Door de percelering (grote rechthoekige blokken; weinig wegen) en het ontbreken van enig microrelief is dit gebied te 
onderscheiden van de rest van de polders. Verder zijn er op het eerste gezicht geen sporen van verschil t.o.v. de rest van de 
polders. 
PUNT 11 Houtem – Izenberge: Interfluvium IJzer- Leie 
Een licht golvend open landschap met hoofdzakelijk akkerbouw en weiland in de lager gelegen delen. De overgang naar de top 
van het plateau is nauwelijks merkbaar. 
PUNT 12 De IJzer ter hoogte van Schorre: (Kust-) polders 
Het landschap verschilt niet van de rest van de kustpolders. 
 

Dag 2 : 2 juli 2001 

PUNT 1 De noordoostelijke flank van de cuesta van Oedelem te Zomergem: Houtland 
Zeer duidelijk te herkennen in het reliëf. 
PUNT 2 Drongengoed (Nabij Ursel): Houtland 
Zeer plantenrijk. voedselrijk, basisch 
PUNT 3 Bulskampveld: Houtland 
Droge zandige grond, drevenlandschap dat deels uit loofbos, deels uit weiland bestaat. 
PUNT 4 De Rivierbeek te Oostkamp: Houtland 
Niet echt merkbaar of structurend in het landschap. Hertsberge: eerder zuur en voedselarm 
PUNT 5 Vloetemveld te Zedelgem: Houtland 
Natte loofbossen op een ondiepe kleiige Tertiaire ondergrond, resten van de bedijking van de Vloetemvijver. Zedelgem, 
Vloetemveld: vochtig, nogal voedselrijk 
PUNT 6 Plateau van Wijnendale: Houtland 
Golvend landschap waarin het plateau duidelijk te herkennen is door haar steile noordelijke rand, de zuidelijke is heel wat minder 
steil. Verder is het een uitgekleed, structuurarm landschap zonder veel perceelsrandbegroeiing. 
PUNT 7 Rug van Hooglede : Interfluvium IJzer – Schelde 
Zeer duidelijk herkenbaar in het landschap, hoofdzakelijk landbouw in een open landschap. 
PUNT 8 Kemmelberg: Heuvelland 
Bovenop de heuvel, die begroeid is met loofbos, dagzoomt het Diestiaan met haar ijzerzandsteenbanken. 
PUNT 9 De mandelvallei te Wakken: Vlaamse Vallei 
De Mandel is een open riool, de vallei heeft wel structurerende elementen in een vlak landschap. 
PUNT 10 Het hoofd van het interfluvium Leie-Schelde te Kruishoutem: De zandlemige en lemige interfluvia 
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Een wijds vergezicht op de 2 valleien en de rivierterrassen. 
 

Dag 3 : 3 juli 2001 

PUNT 1 De Zwalmvallei te Rozebeke: De zandlemige en lemige interfluvia 
Een asymmetrische vallei in de leemstreek met weilanden in het alluvium en akkerbouw op de flanken. 
PUNT 2 De rug van Elst: De zandlemige en lemige interfluvia 
Een open uitgestrekte kouter met enkel akkerbouw met een vergezicht in alle richtingen. Silexgrind-bijmenging op de top. Parike: 
onderaan voedselrijk, op de top (Tertiair) voedselarm en zuur 
PUNT 3 Toep te Brakel met zicht op Vijverdal: De zandlemige en lemige interfluvia 
Een wijds zicht op de Vlaamse Ardennen met in de dalen een coulissenlandschap met begroeiing langsheen de beken en 
perceelsranden, de hogergelegen delen zijn akkers. De hoogste toppen en de steilste hellingen zijn bebost.  
PUNT 4 Korrele: De zandlemige en lemige interfluvia 
Een hellingbos op de zuidelijke flank van de Gorrebroekbeek met dagzomend Tertiair. 
PUNT 5 Oudenberg te Geraardsbergen: De zandlemige en lemige interfluvia 
PUNT 6 Vallei van de Mark te Galmaarden en te Tollembeek: De zandlemige en lemige interfluvia 
Natte weilanden met populieren als perceelsrandbegroeiing 
PUNT 7 Akrenbos te Bever: De zandlemige en lemige interfluvia 
Licht golvend landschap met akkerbouw en restpercelen bos. Leembodem met silexbijmenging. zwak basisch, matig voedselrijk 
PUNT 8 Ter Rijstbos: De zandlemige en lemige interfluvia 
Gemengd loofbos met rijke ondergroei. Lettelingen: voedselrijk, vochtig, zwak basisch 
PUNT 9 Heikruis, Elingen en Gaasbeek: De zandlemige en lemige interfluvia 
Prachtige verspreide hoeves in een golvend half open landschap met op de toppen voornamelijk akkerbouw en de lager gelegen 
delen weiland. Het reliëf is niet zo geaccidenteerd als in de Vlaamse Ardennen. Gaasbeek: kalk, voedselrijk 
PUNT 10 De Morette te Asse: De zandlemige en lemige interfluvia  
De zuidelijke rand van de cuesta van Asse is duidelijk te onderscheiden en is op tal van plaatsen bebost. Asse: voedselrijk tot 
voedselarm? 
PUNT 11 Het Kravaalbos: De zandlemige en lemige interfluvia 
Bos ligt op de waterscheidingslijn Zenne en Dender. Droog zandlemig. Meldert: vochtig, eerder zuur, afwisselend voedselarm en 
voedselrijk (in lagere delen) 
 

Dag 4 : 5 juli 2001 

PUNT 1 Boskant te Massemen: De zand-en lemige zandinterfluvia 
Gemengd bos met een zure vegetatie, duidelijk verschillende flora met de zuidelijke delen van de interfluvia. Massemen: sterk 
zuur en voedselarm 
PUNT 2 Omgeving van kasteel van Laarne: De Vlaamse Vallei 
Zeer zandig. Laarne: vochtig, eerder voedselrijk 
PUNT 3 Kalkense meersen: De Vlaamse Vallei – Scheldevallei? 
Komgronden, paleomeander van de Schelde, zijn goed herkenbaar in het landschap, geen bewoning, weilanden en natte ruigten, 
doorkruist door beken en sloten. Kalken: nat, eerder voedselrijk 
PUNT 4 Cuesta van Waasmunster: Land van Waas 
Zeer zandige, droge gronden op de rand van de cuesta, denaanplantingen. Belsele: droog, eerder zuur, tamelijk voedselrijk 
PUNT 5 De Scheldemeersen te Baasrode: De Vlaamse Vallei – Scheldevallei? 
Tielrode: nat, eerder basisch, voedselrijk 
PUNT 6 De scheldepolders van Bazel: De Vlaamse Vallei – Scheldevallei? 
Bazel: vochtig, eerder basisch, tamelijk voedselrijk 
PUNT 7 Verrebroek: (Schelde-)polders - Land van Waas (enclave) 
De enclave van het land van Waas is niet te herkennen in het reliëf, wel in het landschap dat in de enclave veel geslotener is door 
perceelsrandbegroeiing. 
PUNT 8 Grote Geule te Kieldrecht: (Schelde-)polders  
Niet toegankelijk voor publiek 
PUNT 9 Moervaart depressie te Wachtebeke: Vlaamse Vallei 
Op het eerste zicht geen merkbaar verschil in vegetatie met de rest van de Vlaamse Vallei, landschappelijk verschilt het wel van de 
omgeving; rechthoekige grote percelen weiland omzoomd met populieren. Wachtebeke: vochtig, eerder basisch, tamelijk 
voedselrijk 
PUNT 10 Landduinen op de dekzandrug van Stekene – Gistel te Wachtebeke: Vlaamse vallei 
Zeer zandig en droog . Langelede, stuifzand: zeer droog, zeer zuur, zeer voedselarm 
 

DAG 5: 09 juli 2001 

PUNT 1: het Ven te Rijmenam: zuur laagveen met oligotroof water, veenbossen, dopheidevegetaties en gedegradeerde heide (29) 
ijzeroer versus ijzer B-horizont: de aanrijkingszone en vooral de uiteindelijke concentratie van voornamelijk ijzer is afhankelijk van 
het (zandig) moedermateriaal en meer bepaald van het glauconietgehalte. Bij een hoog glauconietgehalte is de kans op het 
ontstaan van ijzeroer meer waarschijnlijk. Dit betekent dat ijzeroer en een ijzer B-horizont in feite het zelfde zijn, met dien 
verstande dat de concentratie aan ijzer en de ondoorlaatbaarheid van ijzeroer veel hoger is. De diepte van het ijzeroer / de ijzer B-
horizont wordt in feite enkel bepaald door de diepte van het grondwater. Peulis, Het Ven: vochtig, zeer voedselarm, zeer zuur 
PUNT 2: rand tussen vallei van Dijle & Nete (Mechels Broek): meest oostelijke uitloper van Vlaamse Vallei en stuifzandrug van 
Bonheiden. Op domein Befferhof nog typische vegetaties (eiken-berkenbos) (28) 
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Duidelijke overgang van droog (bos) naar vochtig (weilanden).  
PUNT 3: Muizenbos (17) 
Duidelijk vochtig. Reden hiervoor is het voorkomen van een weinig doorlatende laag op geringe diepte, hetgeen zorgt voor een 
zogenaamde ‘schijnwatertafel’. Ranst, Muizenbos: vochtig, voedselrijk, eerder basisch 
PUNT 4: (para)cuestafront ten westen van Westmalle (8) 
Cuestafront van de Formatie van de Kempen duidelijk zichtbaar in het landschap.  
PUNT 5: Desselse Nete: belangrijke bovenwaterloop van Kleine Nete (18) 
Desselse Nete met mooie structuurkenmerken en goede waterkwaliteit, met Waterjuffer, Egelskop,… Het heeft een mooi beeld 
van hoe de rivieren in dit ecodistrict (en in de rest van Vlaanderen) er (ooit) uitgezien hebben. Rand van de waterloop in agrarisch 
gebruik. Desselse Nete: zuur, voedselarm (vooral in het water) 
PUNT 6: laagveengebied ‘De Zegge’. Langs het beekdal van de Kleine Nete (noorden) komt bebost stuifduincomplex voor 
(Kempense heuvelrug van Herentals naar Kasterlee) (18) 
De zone was eertijds een zeer groot laagveengebied, maar door een ruilverkaveling (één van de eerst uitgevoerde) werden grote 
delen vernietigd. Lichtaart, De Zegge: tamelijk voedselarm, eerder zuur 
PUNT 7: Diestiaanheuvel van Eindhout: meest noordelijke Hagelandse heuvel (18) 
Eindhout, Kapelleberg: droog, zuur en voedselarm  
 

DAG 6: 10 juli 2001 

PUNT 1: Walenbos, depressie tussen Diestiaanheuvels, kwelwerking (30) 
Interessant gebied door de aanwezigheid van kwelwater met verschillende eigenschappen (in functie van verblijftijd in een 
geologische formatie, maar vooral in functie van de geologische formatie waarvan het afkomstig is). Onduidelijkheid rijst of hier 
verschillende geologische (Tertiaire) formaties dagzomen. Na consultatie van de Geologische kaart zou enkel het Diestiaan 
dagzomen. Kwelwater uit bijvoorbeeld de Formatie van Brussel moet dus door dit Diestiaan ‘passeren’. Tielt-Winge, Walenbos: 
vochtig, eerder voedselrijk 
PUNT 2: Demervallei, Ernest Claes, Vierkensbroek. In noordoosten: Diestiaanheuvels uit Zuidoostkempen (geen Hageland) (30) 
Het Vierkensbroek. Een groot broekgebied in de vallei van de Demer, sterk bepaald door kweleigenschappen.  
PUNT 3: Loksbergen-HerkdeStad-Halen: afdaling van Hageland naar Haspengouws plateau (30) 
Het onderscheid tussen het Hageland en het Haspengouws plateau kon duidelijk gemaakt worden aan de hand van het 
landgebruik (respectievelijk bosgebieden op Diestiaanheuvels en weiden versus grote akkerpercelen op Haspengouws plateau).  
PUNT 4: overgang Zuidoostkempen met Kempisch Plateau (natuurgebied Teut-Tenhaagdoornheide) (31) 
De overgang zelf was geleidelijk, en in feite niet zo geheel duidelijk. Toch kon stijgen van het reliëf naar het Kempisch Plateau 
duidelijk opgemerkt worden. Zonhoven, De Teut: (sterk) zuur, zeer voedselarm, deels vochtig, deels droog 
PUNT 5: N73 van Heppen tot Peer: van Heppen tot Leopoldsburg stijgt het reliëf duidelijk naar het Kempisch plateau tot een 
vlak gebied (ongeveer 62 m), practisch intact zoals het als riviervlakte werd opgeworpen door Rijn en Maas. Voor Hechtel 
(KP01a, 19): dennebossen op het hobbelig duinreliëf. In richting Peer: ondiepe, maar scherpe dalletjes van de Dommel-
bovenlopen (Bolisserbeek) en vervolgens de Dommel zelf. De erosie van de vallei werd beperkt door grintrijk plateau. 
PUNT 6: Stamprooierbroek, laagveengebied in vlakte van Bocholt (20) 
Molenbeersel, Stamprooierbroek: eerder voedselrijk, nogal basisch 
 

DAG 7: 12 juli 2001 

PUNT 1: Torfbroek: alkalisch moeras, met kalk- en ijzerrijk kwelwater, vallei van de Molenbeek; plaatselijk verzuring door 
regenwater, met bijzondere gradiëntmilieus met zeer zeldzame flora en vegetaties (29) Berg, Torfbroek: (sterk) basisch, vochtig, 
voedselarm tot voedselrijk 
Bij het doorkruisen van het Beneden-Dijle-Land was het uitermate vlakke karakter van het landschap opmerkelijk.  
PUNT 2: overgang Beneden Dijleland naar Brabants Heuvelland op basis van topografie of pedologie? Baan Erps-Kwerps naar 
Meerbeek, ten zuiden van Meerbeek bevinden zich Diestiaanheuvels (Bertem) (41) 
De overgangszone is op basis van reliëf opvallend. Op deze overgangszone bevinden zich echter enkele Diestiaanheuvels, die 
vermoedelijk (of beter) tot het Noordelijk Hageland behoren.  
PUNT 3: Margijsbos (Loonbeek) langs IJse tot op leemplateau (41) 
Loonbeek, Margijsbos: voedselrijk  
PUNT 4: vallei van de Jordaanbeek, beekvallei in leemstreek (41) 
Willebringen, Jordaanbeekvallei: vochtig, voedselrijk  
PUNT 5: Kleine Gete-vallei: grens tss. Land van Hoegaarden en Leemplateau + holle wegen (42) 
De valleizone van de Getes is opvallend. Of het Land van Hoegaarden pedo-, geo- en/of ecologisch verschillend is van het 
Leemplateau is voorlopig onduidelijk.  
PUNT 6: het Vinne: grootste (natuurlijke) zoetwatermeer van Vlaanderen (bemaald) (42) 
Het grootste zoetwatermeer van Vlaanderen, met het minste water erin.  
PUNT 7: Huidige grens tussen vochtig en droog Haspengouw = baan St-Truiden-Borgloon (43) 
PUNT 8: Ulbeek: overgang naar leemplateau (43) 
PUNT 9: Nieuwerkerken, grens van Boomse klei, Beukenbos (91E) (43)  
Nieuwerkerken: voedselrijk, kalk; overkant van het kruispunt: zuur en voedselarm 
Drie excusiepunten op de overgangszone van droog naar vochtig Haspengouw, op basis van landschappelijke, pedologische en 
geologische kenmerken.  
 

DAG 8: 13 juli 2001 

PUNT 1: Zichen: holle weg op de Formatie van Maastricht: dikte Quartair 1-4 m (44) 
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Het dagzomen van de Formatie van Maastricht was duidelijk. De invloed op de vegetatie echter niet. Zichen: voedselrijk, eerder 
basisch. Bij de tocht naar de Maasvallei was de insnijding van deze rivier zeer opvallend (steile overgangszone, welliswaar gelegen 
in Wallonië).  
PUNT 2: Vallei van de Berwinne, Visiaan afzettingen (primair) (44) 
PUNT 3: Kasteel Altembroek (natuurreservaat) (45) 
Altembroek, De Grubbe: voedselrijk, eerder basisch  
PUNT 4: Zuidrand van St. Pietersberg (44) 
PUNT 5: Maasvallei, overzicht + grindwinning (33) 
Stokkem: kalkrijk, eerder droog  
PUNT 6: overzicht van Middenterras (32) 
(Elen, middenterras: voedselrijk, eerder zuur) 
PUNT 7: Oostrand Kempisch Plateau (weg Opoeteren-Dilzen) (32) 
Op basis van reliëf: duidelijke overgangszone.  
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