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Dankwoord 

Dit rapport kon slechts tot stand komen dankzij de meet- en modelgegevens over 

milieukwaliteit die ons door verschillende agentschappen en instanties ter beschikking 

gesteld werden in het kader van de uitgevoerde analyse: s over grondwaterkwaliteit. 

• Dienst Ondergrond Vlaanderen (DOV/VMM), de provincie Antwerpen en de VLM 

buitendiensten Antwerpen, Vlaams-Brabant, West Vlaanderen en Oost Vlaanderen 

leverden gegevens aan m.b.t. de chemische samenstelling van het ondiep grondwater; 

• De Vlaamse Milieumaatschappij (Dirk Roos, Frank Lavens) en de INBO-collega’s An 

Leyssen, Gerlinde Van Thuyne en Maarten Stevens bezorgden hun meetgegevens over 

de oppervlaktewaterkwaliteit in Vlaanderen; 

• De Vlaamse Milieumaatschappij (Stijn Overloop, David Celis) stelde de meest recente 

berekeningen met het VLOPS-model van de deposities van zwavel en stikstof in 

Vlaanderen ter beschikking; 

• De Vlaamse milieumaatschappij leverde meetgegevens aan van grondwaterpeilen 

(Tinneke De Rouck, DOV) en stelde het Vlaams Grondwatermodel (VGM) ter beschikking 

(Johan Lermytte); 

• Carine Wils (INBO) hielp bij het verwerken van de verschillende geo-datasets en bij het 

uitvoeren van de nodige berekingen in een GIS-omgeving; 

• Anik Schneiders, Luc Denys en Jo Packet (INBO) stelden hun expertise ter beschikking 

inzake normen en referentiewaarden voor oppervlaktewaterkwaliteit. 
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1 Inleiding 

1.1 Context en doelstelling 

De Vlaamse overheid wil eind 2012 instandhoudingsdoelstellingen vaststellen in uitvoering 

van de Europese Habitatrichtlijn. In het proces voor de opmaak van de zgn. specifieke 

instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD; doelstellingen op niveau van een individueel 

Habitatrichtlijngebied) wil het Agentschap voor Natuur en Bos aan de hand van een 

impactanalyse twee zaken in beeld brengen, met name (1) de milieukundige impact van 

socio-economische activiteiten op de instandhouding en realiseerbaarheid van de 

vastgestelde doelstellingen, en (2) de impact van vastgestelde doelstellingen op actuele en 

toekomstige socio-economische activiteiten in de nabijheid van die doelen. 

1.2 Opzet 

Voorliggende studie vormt een eerste luik van die impactanalyse. In deze ‘as is’ analyse 

wordt voor elk Vlaams Habitatrichtlijngebied op basis van de er actueel voorkomende 

habitattypen nagegaan in welke mate de actuele milieukwaliteit verschilt van gekende 

referentiewaarden (standplaatsvereisten) voor de in het gebied aanwezige habitattypen. Het 

doel van die oefening is niet zozeer om een uitspraak te doen over absolute doelafstanden, 

maar wel om aan de hand van beschikbare informatie Habitatrichtlijngebieden te kunnen 

rangschikken volgens de mate waarin ze onderhevig zijn aan milieudrukken. 

In de analyse worden vier componenten van milieukwaliteit en -druk geanalyseerd: 

• eutrofiëring van grondwater (werkpakket 1) 

• eutrofiëring van oppervlaktewater (werkpakket 2) 

• atmosferische depositie (werkpakket 3) 

• grondwaterkwantiteit (werkpakket 4) 

Die vier groepen van milieufactoren worden algemeen als zeer belangrijk beschouwd voor 

een goede ontwikkeling van een hele reeks Europese habitattypen. Ze worden hier 

behandeld als vier werkpakketten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van alle beschikbare 

informatie om voor de vier bovengenoemde impactgroepen de actuele toestand (‘as is’) in de 

Vlaamse Habitatrichtlijngebieden in beeld te brengen. Er is naar gestreefd om de aanpak 

voor het bepalen van de impact voor de vier groepen van milieufactoren op een uniforme 

manier te laten verlopen. In figuur 1 wordt de gevolgde aanpak schematisch weergegeven. 

Het eindresultaat van de studie is per Habitatrichtlijngebied een set van samenvattende, 

relatieve waarden voor elk van de vier behandelde impactgroepen, waarmee (a) voor een 

gegeven milieu-impact een raltiev rangschikking van gebieden mee kan opgesteld worden; 

en (b) voor een gegeven Habitatrichtlijngebied kan nagegaan worden welke milieudruk 

relatief de grootste doelsafstand heeft in betreffend gebied. 
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Figuur 1 Schema van aanpak per werkpakket 
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2 Werkwijze 

2.1 Gebruikte gegevens 

2.1.1 Biotische gegevens – de Habitatkaart 

Er dient een uitspraak gedaan te worden over de Speciale Beschermingszones, aangeduid als 

Habitatrichtlijngebied (SBZ-H). Binnen deze gebieden zijn, naast regionaal belangrijke 

biotopen (rbb’s) voornamelijk habitattypen en niet habitatwaardige vegetaties aanwezig en 

weergegeven op de zogenoemde ‘Habitatkaart’. De enige versie die definitief is (waarover 

eensgezindheid bestaat bij alle partijen), is de habitatkaart versie 2008 (Paelinckx et al. 

2009). Het is geweten dat hier nogal wat onvolledigheden inzitten, maar bij gebrek aan een 

Vlaanderen dekkende consensuskaart van recentere datum wordt met de van 2008 

daterende gegevens gewerkt.  

De verwerking van de gegevens wordt op een zodanige manier opgezet dat de oefening 

(relatief) vlot opnieuw kan gebeuren, mocht er in de loop van het project, een recentere 

versie van de habitatkaart ter beschikking komen zodat een meer accurate uitspraak 

(theoretisch althans) mogelijk wordt. 

Aangezien de impact van de milieufactoren zich rechtstreeks laat voelen op het niveau van 

habitats, wordt enkel met een habitatkaart gewerkt. Er werden (voor zover bekend) in de 

vogelrichtlijngebieden geen habitats afgebakend. 

De impact van de milieufactoren laat zich naar alle waarschijnlijkheid ook voelen op het 

niveau van vogels, maar dat is nooit een aantoonbaar, laat staan kwantificeerbaar, directe 

impact. Die impact verloopt via vegetatietypen, hier benoemd als de habitats en de regionaal 

belangrijke biotopen (rbb’s). Voor de verdere verwerking en uitspraken wordt er met de 

rbb’s geen rekening gehouden. 

Er zijn 38 Vlaamse SBZ-H gebieden die elk benoemd zijn met een unieke code: BEXX000YY-

ZZ (BE voor België, XX=provincienummer, YY= habitatgebiedsnummer, ZZ is 

deelgebiedsnummer). Een habitatrichtlijngebied bestaat uit meerdere deelgebieden die elk 

ook een uniek nummer hebben (het ZZ-deel). De deelgebieden worden de basiseenheden 

waarmee gewerkt wordt. In totaal zijn dat er 455. 

Die deelgebieden zijn zeer heterogeen van oppervlakte (zie figuur 2). Gemiddeld is die 

oppervlakte 230 ha met als extremen 0,13 en 8300 ha. Meer dan de helft van de 

deelgebieden heeft een oppervlakte die kleiner is dan 100 ha (1 km²). 
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Figuur 2 Overzicht van oppervlakteklassen voor de deelgebieden van de Vlaamse SBZ-H kaart 

De habitatkaart is opgebouwd uit vele duizenden kaartpolygonen. Aan elk van die polygonen 

hangt een ruime waaier aan informatie waaronder een vegetatietypering. Dat gebeurt 

volgens een min of meer vaste procedure die uitvoerig beschreven staat in Paelinckx et al. 

(2009). Niet alle polygonen behoren tot één of ander Europees habitattype, er zitten zoals 

hoger vermeld ook regionaal belangrijke biotopen bij of niet habitatwaardige vlekken.  

Het belangrijkste probleem bij het gebruik van de habitatkaart is de niet altijd even heldere 

labeling van de polygonen. Dat heeft alles te maken met de dikwijls heterogene herkomst 

van de gebruikte data. Zo worden in veel gevallen verschillende habitattypes toegekend aan 

één kaartpolygoon. Dat kan gaan tot zes verschillende types in dalende volgorde van 

belangrijkheid qua oppervlakte. Er werd gekozen om, in het geval van meerdere types per 

polygoon, enkel de eerste 3 toegekende types, de zgn. HAB1, HAB2 en HAB3, in rekening te 

nemen. Als deze drie eerste niet (grond)waterafhankelijk zijn, werd ‘geen habitat’ toegekend 

aan deze polygoon en werden dus ook geen standplaatseisen toegekend. Er werd dus 

verondersteld dat de oppervlaktes van HAB4 tot HAB6 verwaarloosbaar zijn. 

Ten slotte nog: de habitatkaart laat veel habitatwaardige polygonen zien waarvan de 

habitattypes slecht of zwak ontwikkeld zijn. Ook deze polygonen werden in de impactanalyse 

meegenomen. 

2.1.2 Abiotische data 

Het is belangrijk te noteren dat er voor deze oefening/studie geen data verzameld werden 

met het oog op het formuleren van betrouwbare uitspraken specifiek voor deze 

impactanalyse. Er was met andere woorden geen enkele dataset ter beschikking die zonder 

(uitvoerige) pre-processing kon ingezet worden. Er diende gezocht en gebruik gemaakt te 

worden van data die verzameld werden in het kader van andere onderzoeks- of 

monitoringdoelen. 

Voor elke impactgroep is de gebruikte dataset van abiotische gegevens verschillend van 

oorsprong en dichtheid/spreiding van meetlocaties. Er is uitvoerig gezocht naar alle in 

Vlaanderen beschikbare en bruikbare gegevens. Daarbij wordt hoofdzakelijk gebruik 

gemaakt van Vlaanderen dekkende databanken. Afhankelijk van de behandelde impactgroep 
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en de ter beschikking staande data worden minder of meer bewerkingen op de data 

uitgevoerd om de datakwaliteit te testen en een zo ruim mogelijke uitspraak te kunnen doen.  

Op alle datasets werden bij de pre-processing in de mate van het mogelijke 

betrouwbaarheidstests gedaan. Er werden per impactgroep strikte en uniforme 

selectiecriteria gehanteerd om te komen tot een dataset die klaar was voor de uiteindelijke 

processing. 

2.2 Referentiewaarden 

Niet elke impactgroep heeft effect op de ontwikkeling van alle mogelijke Europese 

habitattypen. Zo zijn bijvoorbeeld niet alle habitattypen grond- of 

oppervlaktewaterafhankelijk. Om het effect van elke impactgroep op de verschillende 

habitattypen te kunnen bepalen zijn referentiewaarden nodig. Die waarden zijn afkomstig uit 

vakliteratuur en/of uit eigen (INBO)onderzoek. Er is uitvoerig naar gestreefd om met zo 

concreet en correct mogelijke waarden te werken, en expliciet niet met veel gebruikte 

“expert judgement”-cijfers. Deze referentiewaarden hebben meestal geen enkele wettelijke 

waarde, ze moeten dan ook ecologisch geïnterpreteerd worden. Wordt voor een bepaalde 

variabele de referentiewaarde overschreden dan zal het habitattype in kwestie niet meer 

goed/optimaal ontwikkelen.  

Het is verder belangrijk om te beseffen dat één enkele milieuvariabele zelden of nooit zal 

bepalen of een habitattype al dan niet goed of slecht zal ontwikkelen. Doorgaans zal een set 

variabelen (verschillende per habitattype) sturend zijn. In de hier gevolgde redenering wordt 

de impact variabele per variabele bekeken. Een overschrijding van de referentiewaarde voor 

een bepaalde variabele wordt als slecht beschouwd. Per impactgroep wordt een 

samenvattende score gemaakt. Daarbij wordt geen rekening gehouden met 

interactiefactoren. Een voorbeeld: bij eutrofiëring van grondwater wordt gekeken naar 

referentiewaarden voor ammonium, nitraat en orthofosfaat afzonderlijk. Er wordt geen 

rekening gehouden met de verminderde impact van bijvoorbeeld een zeer hoge 

overschrijding van de nitraatdrempel bij een totale afwezigheid van orthofosfaat voor een 

bepaald habitattype. Het is geweten dat dergelijke interactiefactoren (nitraat/orthofosfaat-

verhouding in grondwater) wel degelijk van belang kunnen zijn, maar de (kwantitatieve) 

kennis hierover ontbreekt doorgaans. 

2.3 Impactbepaling 

Door vergelijking van de habitatkaart met de referentiewaarden (per impactgroep) wordt de 

uiteindelijke impact bepaald. Voor deze studie worden, zoals gezegd, beschikbare data 

gebruikt die verzameld werden voor andere doeleinden dan de hier voorliggende 

impactanalyse. Het bemonsteringsontwerp van deze datasets is dan ook verre van ideaal om 

volledig Vlaanderen dekkende uitspraken te doen. Er wordt wel naar gestreefd om de 

dekkingsgraad (=aantal SBZ-H-gebieden/-deelgebieden waarvoor uitspraken kunnen worden 

gedaan) zo groot mogelijk te maken. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Er wordt 

gekozen voor twee manieren van aanpak. Hieronder volgt de algemeen gevolgde werkwijze. 

De specifieke structuur van de ter beschikking staande datasets maakt het soms nodig om 

daar licht van af te wijken. Die afwijkingen worden in de hoofdstukken 2 t.e.m. 5 verder 

toegelicht. 
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2.3.1 Direct Hit aanpak 

De meest voor de hand liggende en éénduidige manier van impactevaluatie is op zoek te 

gaan naar waarnemingen van de impactvariabele gelegen in een habitatwaardige 

kaartpolygoon. Dergelijke gevallen worden beschouwd als “direct hits”. Het verschil tussen 

de waarde voor een milieuvariabele en de corresponderende referentiewaarde voor het 

habitattype in kwestie wordt berekend. Dit is de zgn. “distance to target” of ook 

“doelafstand”.  

Indien de “direct hit” zich bevindt in een kaartpolygoon met zowel HAB1, HAB2 als HAB3 

gevoelig voor de beschouwde milieuvariabele, dan wordt er met het meest gevoelige 

habitattype gewerkt (strengste referentiewaarde voor een gegeven parameter). Omdat het 

voor grondwaterkwantiteit minder gemakkelijk is om een ‘gevoelig habitattype’ eenduidig te 

definiëren, werd een alternatieve aanpak gehanteerd (zie punt 6.2.1). 

Per SBZ-H-gebied of –deelgebied kunnen er verschillende doelafstanden berekend worden a 

rato van het aantal direct hits voor het gebied in kwestie. Indien er voor een bepaald 

gebied/deelgebied 10 waarnemingen van een bepaalde impactvariabele beschikbaar zijn, in 

één of meerdere habitatwaardige kaartpolygonen, dan zullen er voor het gebied/deelgebied 

in kwestie 10 doelafstanden berekend worden.  

Opgelet! Een negatieve waarde betekent dat de referentiewaarde niet overschreden is, en 

dat er bijgevolg geen probleem is. Een positieve waarde echter, betekent dat de 

referentiewaarde wel overschreden is en dat er wel een probleem is.  

2.3.2 Matrix aanpak  

In een tweede aanpak, de zgn. matrixaanpak wordt per SBZ-deelgebied een lijst gemaakt 

van alle voorkomende habitattypen die gevoelig zijn voor de impactvariabele die bestudeerd 

wordt. Die lijst van habitattypen wordt geconfronteerd met alle observaties van de 

bestudeerde milieuvariabele gelegen ergens binnen datzelfde SBZ-H-(deel)gebied. De directe 

koppeling tussen exacte locatie van de waarneming en het habitattype in kwestie, zoals 

gebruikt bij de direct hit benadering, wordt dus losgelaten. Per (deel)gebied wordt dan een 

“matrix” of tabel opgesteld met in de rijen alle daar voorkomende habitattypen en in de 

kolommen de verschillende observaties van de bestudeerde impactvariabele. Als in een 

bepaald (deel)gebied 12 habitattypen en 9 meetlocaties voorkomen, dan wordt een 12*9 

matrix gemaakt (of een tabel bestaande uit twaalf rijen en negen kolommen). De 

matrix/tabel zelf wordt cel per cel gevuld met de respectievelijke doelafstanden.  

2.3.3 Aggregatie van de resultaten  

Om te komen tot één enkele score per (deel)gebied en per impactvariabele, dienen de 

resultaten per (deel)gebied geaggregeerd te worden. Dit kan op velerlei manieren. Hier werd 

gekozen voor de “worst case” benadering omwille van de mogelijkheid tot snelle berekening 

en eenduidige interpretatie. 

Dit betekent concreet voor de direct hit benadering dat indien in één (deel)gebied meerdere 

direct hits gevonden worden, alleen dat habitattype met de grootste doelafstand als 

samenvattend resultaat genomen wordt. 

Voor de matrixbenadering is er een tussenstap nodig. De matrix met in de rijen alle in het 

(deel)gebied voorkomende habitattypen en in de kolommen de verschillende observaties van 
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de bestudeerde impactvariabele is volledig gevuld met de verschillende doelafstanden. Per rij 

(per habitattype dus) wordt een gemiddelde doelafstand berekend. Het habitattype met de 

gemiddeld grootste doelafstand wordt vervolgens als samenvattend resultaat weerhouden. 
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3 Eutrofiëring grondwater 

3.1 Data 

3.1.1 Abiotische gegevens  

3.1.1.1 Welke grondwaterchemische gegevens worden gebruikt? 

Er wordt gewerkt met alle beschikbare grondwaterkwaliteit gegevens van staalnamelocaties 

gelegen binnen de perimeter van de SBZ-H gebieden 

In een initiële fase werd gezocht naar alle mogelijke bronnen van relevante 

grondwaterkwaliteit gegevens.  

• WATINA: waterdatabank van het INBO met gegevens uit natuurgebieden in 

Vlaanderen. Voor de gelegenheid werd het WATINA archief grondig doorzocht op 

beschikbare maar nog niet ingevoerde gegevens. Die niet ingevoerde gegevens 

werden ingevoerd en grondig geverifieerd 

• DOV: er werden binnen de perimeter van de SBZ-H gebieden alle beschikbare 

gegevens opgevraagd en verkregen. Het gaat om de gegevens uit het MAP meetnet 

en andere door DOV verzamelde gegevensbronnen met exclusie van de destijds aan 

DOV doorgegeven WATINA gegevens.  

• Er werden gegevens opgevraagd bij de verschillende provincies: Antwerpen leverde 

gegevens met een gebruiksovereenkomst, de gegevens van de provincie West-

Vlaanderen waren al beschikbaar op het INBO, de provincies Oost-Vlaanderen, 

Vlaams-Brabant en Limburg blijken over geen bijkomende gegevens te beschikken. 

• Aan de VLM, met name de verschillende provinciale buitendiensten werden 

beschikbare grondwaterkwaliteitsgegevens gevraagd. Veelal waren die gegevens al 

beschikbaar op het INBO en zaten ze al in de WATINA databank geïntegreerd, maar 

met name West-Vlaanderen en Antwerpen leverden nog veel bijkomende gegevens 

op. 

3.1.1.2 Data pre-processing 

De beschikbare gegevens werden op twee manieren behandeld. De DOV gegevens werden 

enkel gecontroleerd op elektroneutraliteit. 

Alle andere (beschikbaar gestelde) gegevens werden eerst grondig bekeken op eenheden, 

decimale fouten en in de WATINA databank toegevoegd. Vervolgens werden ze gecontroleerd 

op elektroneutraliteit.  

Enkel analyseresultaten met elektroneutraliteitswaarden ≤ ± 10 werden weerhouden en dat 

zowel voor de WATINA- als voor de DOV-gegevens. 

De electroneutraliteitscontrole werd uitgevoerd om een minimale inschatting in verband met 

de betrouwbaarheid van de analyseresultaten te kunnen verkrijgen. Dit is geen perfect 

sluitende test; er is met name een risico op verwerpen van goede resultaten (zgn. “false 

negatives”). Er werd zo wel geprobeerd om zo veel mogelijk onbetrouwbare gegevens uit te 

sluiten.  
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Om die reden werd er dus gewerkt met analyseresultaten die minimaal 11 klassieke 

chemische parameters bevatten, te weten HCO3
-, SO4

2-, Cl-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe(tot), NO3-

N, NH4-N en O-PO4-P, zo niet is een electroneutraliteitscontrole onmogelijk en werden de 

analyseresultaten automatisch uitgesloten van verdere verwerking. 

Eutrofiëring van grondwater uit zich direct in verhoogde concentraties van de klassieke 

nutriënten nitraat (NO3-N), ammonium (NH4-N) en water oplosbare of orthofosfaat (O-PO4-

P). Er zijn nog indirecte manieren om eutrofiëring van het grondwater te meten, bijvoorbeeld 

via verhoogde sulfaatconcentraties, die in grondwater ontstaan als gevolg van denitrificatie 

van geïnfiltreerd nitraat. Omwille van de eenvoud van het verhaal, in een poging om zonder 

al te veel zijsprongen te werken, is er gekozen om die parameter niet bij de verdere analyse 

te betrekken. 

Na alle mogelijke controles bleken er 2020 meetlocaties beschikbaar met voldoende 

betrouwbare en volledige chemische grondwateranalysen voor verdere verwerking (zie figuur 

3). Daarvan zijn er 31 afkomstig uit DOV en 1989 uit WATINA. Dat zijn analyseresultaten 

verzameld over een lange tijdsperiode. Alleen de gegevens na 1995 werden gebruikt. 

 

Figuur 3  Overzicht van de beschikbare (en betrouwbare) chemische analyseresultaten voor grondwater in de 

Vlaamse SBZ-H gebieden 
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Figuur 4  Situering van de beschikbare (en betrouwbare) chemische analyseresultaten voor grondwater in de 

Vlaamse SBZ-H gebieden 

De punten liggen onevenredig gespreid over de verschillende SBZ-H deelgebieden (zie figuur 

4), het netwerk van meetlocaties is niet ontworpen om een volledig dekkend beeld te krijgen 

van alle SBZ-H gebieden 

3.1.2 Biotische gegevens 

3.1.2.1 Selectie grondwaterafhankelijke habitattypen  

In een volgende stap wordt uitgemaakt wat grondwaterafhankelijke habitats zijn (tabel 1). 

Daar bestaat eenduidige informatie over uit allerhande studies uitgevoerd op het INBO. Er 

wordt uitgegaan van de lijst gehanteerd in Callebaut et al. (2007). 

Tabel 1  Grondwaterafhankelijke habitats en subtypes (habitatkaart 2008) 

habitatcode subtype   

1330 1330_hpr zilte graslanden 

2170   kruipwilg-vegetatie in duinen 

2190  waterrijke vegetaties in duinen 

  2190_mp vochtige duinvalleien met kalkvegetaties 

4010  Noord-Atlantische vochtige heide 

4030  droge heide 
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habitatcode subtype   

6230 6230_hmo vochtig heischraal grasland 

6410 6410_ve basenarme Molinion graslanden veldrus 

  6410_mo basenrijke Molinion graslanden 

6430  voedselrijke ruigten 

  6430_hf moerasspirearuigten 

  6430_hw verbond harig wilgenroosje 

  6430_mr rietland met heemst, moeraslathyrus en moerasmelkdistel 

  6430_bz moerasspirearuigten met boszomen 

6510  laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

  6510_hu glanshaververbond 

  6510_hus grote pimpernelgraslanden 

  6510_hua weidekerveltorkuid 

7110   hoogveen 

7120³  aangetast hoogveen 

7140  overgangs- en trilvenen 

  7140_oli 
voedselarme en zure overgangsvenen met slijkzegge en veenbloembies 
(hoogveenslenken eigenlijk) & venige heide 

  7140_cl draadzeggevegetaties 

  7140_meso kleine zeggen 

  7140_base basenrijk trilveen 

  7140_mrd veenmosrietlanden 

7150  slenken in veengronden (Rhynchosporion) 

7210  kalkhoudende moerassen met galigaan 

7230   alkalisch laagveen 

91E0   

  91E0_oli oligotroof elzenberkenbroek 

  91E0_meso mesotroof elzenbroek 

  91E0_eutr eutroof elzenbroek 

  91E0_veb vogelkers-essenbos 

  91E0_bron goudveil essenbos 

91F0   essen-olmenbos 

 

Het is moeilijk om een duidelijke scheiding te maken tussen vochtige (4010) en droge heide 

(4030). Het is bekend dat die op het terrein zeer slecht gekarteerd werden mede omwille 

van het feit dat er een zeer continue overgang van het ene naar het andere type bestaat, 

wat slechts door zeer grondige beoordeling in het veld te beoordelen is. Aangezien daar 

veelal onvoldoende tijd voor genomen is, zoals uit tal van detailstudies blijkt, werd beslist 

om beide type samen te behandelen.  

3.2 Referentiewaarden voor nutriënten 

Er bestaan geen wettelijke drempels voor nutriëntengehalten in grondwater op basis van 

ecologische gevoeligheid. Tot voor kort werd steevast gerefereerd naar de zgn. 

“basiswaterkwaliteit” die echter alleen bestond voor oppervlaktewater (Besl. Vl. Reg. 1/06/95 
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(B.S. 31/07/95)). Recent werd echter door de Vlaamse regering een nieuw set aan 

kwaliteitsnormen ingesteld zowel voor oppervlakte- als voor grondwater (Besl. Vl. Reg. 

21/5/2010 (B.S. 09/07/2010)). De normen of richtwaarden die in dit laatste besluit 

weerhouden zijn voor nitraat, ammonium en orthofosfaat zijn echter zeer hoog, dermate 

hoog zelfs dat een factor 10 tot 30 keer hoger liggen dan grenswaarden die in literatuur en 

uit eigen INBO onderzoek naar voor komen. Om die reden wordt teruggegrepen op wat in 

(buitenlandse) literatuur en uit eigen INBO onderzoek bekend is.  

Ook daar is de oogst mager te noemen; veelal worden uitspraken gedaan in de zin van “niet 

te eutroof”, of ook “van goede kwaliteit” of “voedselarm. Wat de inhoud van die termen juist 

betekent is steevast voer voor discussie. Voor zover bekend is er in West –Europa geen 

systematisch onderzoek gebeurd naar wat grondwaterafhankelijke habitattypes juist aan 

nutriëntenconcentraties kunnen verdragen. Daarom is er gezocht naar wetenschappelijke 

publicaties waarbij gewerkt werd met referentievoorbeelden voor de habitats in kwestie en 

de daarbij geobserveerde nutriëntengehalten in het grondwater, gemeten IN (of beter onder) 

de referentievoorbeelden in kwestie (Bootsma & Wassen 1996; Boyer & Wheeler 1989; 

Beyen & Meire 2003; Koerselman 1991; Huybrechts et al. 2000 en Huybrechts et al. 2009). 

Daarbij worden per grondwaterafhankelijk habitat een hele reeks aan voorbeelden 

bemonsterd zodat het mogelijk wordt om per nutriënt (nitraat, ammonium en orthofosfaat) 

een 10-percentiel, een mediane waarde en een 90-percentiel af te leiden.  

Er resten nog een aantal habitattypes waarvoor er onvoldoende referentiemateriaal aanwezig 

is of waarvoor er geen betrouwbare onderzoeksresultaten ter beschikking zijn. Op twee 

uitzonderingen na, eutrofe subtypen 6430_hw en 6430_mr, waren dit allemaal erg 

nutriëntengevoelige typen die door de slechte milieukwaliteit ontwikkelingen van de laatste 

decennia in heel West Europa zodanig zeldzaam zijn geworden, dat er nauwelijks nog 

studiemateriaal overblijft. Hier werd nutriëntenwaarden van zo verwant mogelijke, wel 

bestudeerde types genomen. De beide eutrofe subtypen werden verder niet mee betrokken 

in de analyse.  

Omdat er gewerkt wordt met gemeten nutriëntenconcentraties in het grondwater in (goed 

ontwikkelde) referentiesituaties van de grondwaterafhankelijke habitats in kwestie, zal voor 

het in beeld brengen van de toestand in de habitatgebieden, gewerkt worden met de 90-

percentielwaarde. 
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In tabel 2 wordt een overzicht van de 90-percentiel waarden voor de verschillende nutriënten 

per habitattype weergegeven.  

Tabel 2  90-percentiel waarden voor nitraat, ammonium en orthofosfaat in het freatische grondwater voor 

grondwaterafhankelijke habitats 

habitat subtype   NO3-N NH4-N O-PO4-P 

1330 1330_hpr zilte graslanden 10.090 17.800 0.885 

2170   kruipwilg-vegetatie in duinen 2.730 0.659 0.228 

2190   waterrijke vegetaties in duinen 2.730 0.659 0.228 

  2190_mp vochtige duinvalleien met kalkvegetaties 2.730 0.659 0.228 

4010   Noord-Atlantische vochtige heide 2.029 0.556 0.081 

4030   droge heide 2.029 0.556 0.081 

6230 6230_hmo vochtig heischraal grasland 2.029 0.556 0.081 

6410 6410_ve basenarme Molinion graslanden veldtros 1.300 0.220 0.309 

  6410_mo basenrijke Molinion graslanden 1.300 0.220 0.309 

6430   voedselrijke ruigten 0.920 1.100 0.750 

  6430_hf Moerasspirearuigten 0.920 1.100 0.750 

  6430_hw verbond harig wilgenroosje - - - 

  6430_mr rietland met heemst, moeraslathyrus en moerasmelkdistel - - - 

  6430_bz moerasspirearuigten met boszomen 0.586 0.791 0.117 

6510   
laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

1.004 0.323 0.084 

  6510_hu Glanshaververbond 1.004 0.323 0.084 

  6510_hus grote pimpernelgraslanden 1.004 0.323 0.084 

  6510_hua Weidekerveltorkuid 0.393 0.444 0.131 

7110   Hoogveen 1.378 0.606 0.048 

7120³   aangetast hoogveen 1.378 0.606 0.048 

7140   overgangs- en trilvenen 1.378 0.606 0.048 

  7140_oli 
voedselarme en zure overgangsvenen met slijkzegge en 
veenbloembies (hoogveenslenken eigenlijk) incl. venige 
heide 

1.378 0.606 0.048 

  7140_cl Draadzeggevegetaties 1.148 0.686 0.145 

  7140_meso kleine zeggen 1.148 0.686 0.145 

  7140_base basenrijk trilveen 1.148 0.686 0.145 

  7140_mrd Veenmosrietlanden 1.148 0.686 0.145 

7150   slenken in veengronden (Rhynchosporion) 0.677 1.301 0.095 

7210   kalkhoudende moerassen met galigaan 1.148 0.686 0.145 

7230   alkalisch laagveen 0.275 0.312 0.052 

91E0           

  91E0_oli oligotroof elzenberkenbroek 0.237 0.273 0.072 

  91E0_meso mesotroof elzenbroek 7.698 0.904 0.078 

  91E0_eutr eutroof elzenbroek 1.070 2.201 0.263 

  91E0_veb vogelkers-essenbos 1.625 2.305 0.278 

  91E0_bron goudveil essenbos 1.625 2.305 0.278 

91F0   essen-olmenbos 1.070 2.201 0.263 
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3.3 Impactbepaling 

3.3.1 Analyse 

In elk van de 38 SBZ-H gebieden komen grondwaterafhankelijke habitatvlekken voor. Van de 

455 deelgebieden zijn er 390 waarin grondwaterafhankelijke habitatvlekken voorkomen. 

Van de overblijvende 390 deelgebieden zijn er 236 waarin geen enkele meetlocatie met 

betrouwbare chemische analysen voorhanden zijn. Er resten bijgevolg 154 deelgebieden 

waarin één of meerdere grondwater meetlocaties met betrouwbare chemische 

grondwateranalyseresultaten, daterend van na 1994. In totaal gaat het over 2020 

meetlocaties. 

Het is op deze set dat de verdere analysen plaatsvinden. Er wordt gezocht naar de toestand 

per deelgebied voor de drie behandelde nutriënten NO3-N, NH4-N en O-PO4-P. In de 

bespreking van de resultaten wordt geopteerd om beide benaderingen naast elkaar weer te 

geven en te vergelijken, met name de “direct hit” benadering en de “matrix” benadering. 

Tabel 3  Algemeen overzicht van het aantal SBZ-H (deel)gebieden waarvoor een uitspraak wordt gedaan voor 

eutrofiëring grondwater 

 

3.3.1.1  “Direct hit” aanpak 

In een eerste dataprospectie werd nagegaan wat het resultaat van de analyse zou kunnen 

zijn als er met zgn. “direct hits” gewerkt zou worden. De resultaten daarvan worden 

weergegeven in paragrafen 3.3.2.1, 3.3.2.2 en 3.3.2.3. Het aantal hits blijkt 893 te zijn, 

verspreid over 31 SBZ-H gebieden of 107 deelgebieden (figuur 5).  

 

Figuur 5  Overzicht van de beschikbare “direct hit” informatie voor eutrofiëring grondwater per deelgebied 

totaal aantal grondwaterafhankelijk aantal aantal met meetlocaties % gedekt

SBZ-H gebieden 38 38 31 82

deelgebieden 455 390 107 27

SBZ-H gebieden 38 38 34 89

deelgebieden 455 390 154 39

Direct Hit

Matrix
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3.3.1.2 “Matrix” benadering 

De resultaten daarvan worden weergegeven in paragrafen 3.3.2.4 en 3.3.2.5 voor wat het 

overzicht van de 154 deelgebieden met waarnemingen betreft. In paragraaf 3.3.2.7 wordt 

het overzicht gegeven van de 15 slechtste deelgebieden (van de deelgebieden met 

waarnemingen) voor Vlaanderen (zie figuur 6). 

 

Figuur 6  Overzicht van de beschikbare “matrix” informatie voor eutrofiëring grondwater per deelgebied 

3.3.2 Resultaten 

3.3.2.1 Direct hit benadering – overzicht per habitattype 

Volgende figuren geven het aantal meetpunten per habitattype en per nutriënt. Er is 

eveneens aangeduid hoeveel locaties een probleem (rood) kennen en hoeveel niet (blauw).  

De alluviale bossen (‘91E0’) zijn het best vertegenwoordigd door meetpunten, gevolgd door 

moerasspirearuigten (‘6430’) en heidevegetaties (‘4010’ en ‘4030’).  
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Figuur 7  Overzicht (direct hit) per nutriënt van de habitattypen met/zonder overschrijding. Elke habitatvlek met 

een meetpunt wordt vertengenwoordigd door het meest gevoelige (grondwaterafhankelijke) habitattype 

tussen HAB1, HAB2 en HAB3 van de habitatkaart 2008.  

Voor de meeste habitattypen zijn er licht meer overschrijdingen voor ammonium dan voor de 

andere nutriënten. 

 

 

 

 

 

1330 zilte graslanden 

2170 kruipwilg vegetatie in duinen 

2190 waterrijke vegetatie in duinen 

4010, 4030 heide 

6230 vochtig heischraal grasland 

6410 blauwgrasland 

6430 voedselrijke ruigte 

6510 laaggelegen schraal hooiland 

7110, 7140 hoog-, overgangs- en trilveen 

7210 kalkhoudend moeras met galigaan 

7230 alkalisch laagveen 

91E0 alluviaal bos 
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3.3.2.2 Direct hit benadering – overzicht per SBZ-H deelgebied 

Nitraat 

 

Figuur 8  Overzicht (direct hit) per SBZ-H deelgebied voor nitraat in grondwater 

 

Figuur 9  Overzicht (direct hit) van de doelafstand per SBZ-H deelgebied voor nitraat in grondwater: detail voor de 

gebieden met een positieve doelafstand (>0,1 mg/l)  
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Ammonium  

 

Figuur 10  Overzicht (direct hit) per SBZ-H deelgebied voor ammonium in grondwater 

 

Figuur 11  Overzicht (direct hit) van de doelafstand per SBZ-H deelgebied voor ammonium in grondwater: detail 

voor de gebieden met een positieve doelafstand (>0,1 mg/l) 



 

 
www.inbo.be Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de 

Vlaamse Habitatrichtlijngebieden 

27

 

Orthofosfaat 

 

Figuur 12  Overzicht (direct hit) per SBZ-H deelgebied voor orthofosfaat in grondwater 

 

Figuur 13  Overzicht (direct hit) van de doelafstand per SBZ-H deelgebied voor orthofosfaat in grondwater: detail 

voor de gebieden met een positieve doelafstand (>0,1 mg/l) 
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3.3.2.3 Direct hit benadering – overzicht per SBZ-H gebied 

Nitraat 

  

Figuur 14  Overzicht (direct hit) per SBZ-H gebied voor nitraat in grondwater 

 

Figuur 15  Overzicht (direct hit) van de doelafstand per SBZ-H gebied voor nitraat in grondwater 
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Ammonium  

 

Figuur 16  Overzicht (direct hit) per SBZ-H gebied voor ammonium in grondwater 

 

Figuur 17  Overzicht (direct hit) van de doelafstand per SBZ-H gebied voor ammonium in grondwater 
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Orthofosfaat 

 

Figuur 18  Overzicht (direct hit) per SBZ-H gebied voor orthofosfaat in grondwater 

 

Figuur 19  Overzicht (direct hit) van de doelafstand per SBZ-H gebied voor orthofosfaat in grondwater 
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3.3.2.4 Matrix benadering – overzicht per SBZ-H deelgebied 

Nitraat 

 

Figuur 20  Overzicht (matrix) per SBZ-H deelgebied voor nitraat in grondwater 

 

Figuur 21  Overzicht (matrix) van de doelafstand per SBZ-H deelgebied voor nitraat in grondwater: detail voor de 

gebieden met een positieve doelafstand (>0,1 mg/l) 
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Ammonium  

 

Figuur 22  Overzicht (matrix) per SBZ-H deelgebied voor ammonium in grondwater 

 

Figuur 23  Overzicht (matrix) van de doelafstand per SBZ-H deelgebied voor ammonium in grondwater: detail voor 

de gebieden met een positieve doelafstand (>0,1 mg/l) 
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Orthofosfaat 

 

Figuur 24  Overzicht (matrix) per SBZ-H deelgebied voor orthofosfaat in grondwater 

 

Figuur 25  Overzicht (matrix) van de doelafstand per SBZ-H deelgebied voor orthofosfaat in grondwater: detail voor 

de gebieden met een positieve doelafstand (>0,1 mg/l) 
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3.3.2.5 Matrix benadering – overzicht per SBZ-gebied 

Nitraat 

 

Figuur 26 Overzicht (matrix) per SBZ-H gebied voor nitraat in grondwater 

 

Figuur 27  Overzicht (matrix) van de doelafstand per SBZ-H gebied voor nitraat in grondwater 
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Ammonium  

 

Figuur 28  Overzicht (matrix) per SBZ-H gebied voor ammonium in grondwater 

 

Figuur 29  Overzicht (matrix) van de doelafstand per SBZ-H gebied voor ammonium in grondwater 
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Orthofosfaat 

 

Figuur 30  Overzicht (matrix) per SBZ-H gebied voor orthofosfaat in grondwater 

 

Figuur 31  Overzicht (matrix) van de doelafstand per SBZ-H gebied voor orthofosfaat in grondwater 
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3.3.2.6 Hoe groot is het eutrofiëringsprobleem van grondwater? 

Uit de bovenstaande overzichtsfiguren valt op te maken hoe groot het probleem is van 

eutrofiëring van het freatische grondwater in de Vlaamse SBZ-H gebieden. Er zijn nogal wat 

verschillen in overschrijdingsaantallen tussen de drie nutriënten, zoals blijkt uit tabel 4. 

Tabel 4  Samenvattende tabel met overschrijdingsincidenties per SBZ-H deelgebied 

overschrijdingen 
Direct hit  Matrix 
#  % #  % 

NO3
- 38 36 55 36 

NH4
+ 59 55 87 56 

O-PO4
3- 38 35 47 31 

 

De omvang van de problemen wordt duidelijker als de histogrammen bekeken worden met 

gecategoriseerde onder- en overschrijdingen (figuur 32 en figuur 33).  

“Onderschrijdingen” worden uiteraard buiten beschouwing gelaten, want ze vormen geen 

actueel instandhoudingsprobleem.  

Wat opvalt bij de overschrijdingen zijn het grote aantal “kleine” overschrijdingen, voor zowel 

nitraat, ammonium als orthofosfaat, naast een beperkt aantal (soms erg) grote 

overschrijdingen. Een duidelijk beeld van die zware gevallen wordt gegeven in de paragraaf 

3.3.2.7. Hierbij wordt ook telkens aangegeven welk habitattype de “zware” overschrijding 

veroorzaakt. 

 

Figuur 32  Overzichtshistogrammen (Direct hit) van doelafstanden voor de verschillende nutriënten in grondwater 

per SBZ-H deelgebieden 

   

Figuur 33  Overzichtshistogrammen (Matrix) van doelafstanden voor de verschillende nutriënten in grondwater per 

SBZ-H deelgebieden 
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3.3.2.7 De 15 slechtste deelgebieden  

Nitraat 

Tabel 5  Overzicht van de 15 deelgebieden met de grootste doelafstand voor nitraat in grondwater. Het 

habitattype dat aan de basis ligt van de overschrijding is vermeld in de kolom “habitat”). 

Direct Hit 

Rank Deelgebied Habitat Doelafstand  Naam SBZ 

1 BE2200037-1 7140 59,52 mg/l 
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en 
Vijverbroek 

2 BE2500003-1 91E0_bron 33,56 Westvlaams Heuvelland 

3 BE2200033-1 6430 32,68 Abeek met aangrenzende moerasgebieden 

4 BE2200038-13 6430 19,16 Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw 

5 BE2500004-8 91E0_eutr 18,73 
Bossen, heiden en valleigebieden van zandig 
Vlaanderen: westelijk deel 

6 BE2400011-8 91E0_veb 18,68 
Valleien van de Dijle, Laan en IJse met 
aangrenzende bos- en moerasgebieden 

7 BE2300005-10 91E0_vm 17,63 
Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk 
deel 

8 BE2500004-1 6230_hmo 16,37 
Bossen, heiden en valleigebieden van zandig 
Vlaanderen: westelijk deel 

9 BE2300007-8 91E0_eutr 14,33 
Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere 
Zuidvlaamse bossen 

10 BE2300006-4 91E0_eutr 11,91 
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent 

11 BE2200038-15 91E0_eutr 11,33 Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw 

12 BE2500004-6 
4010, 
6230_hmo 

11,29 
Bossen, heiden en valleigebieden van zandig 
Vlaanderen: westelijk deel 

13 BE2400010-5 91E0_veb 11,08 
Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, 
Kortenberg en Veltem 

14 BE2500001-1 2170 9,60 Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin 

15 BE2300006-31 91E0_eutr 9,11 
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent 

Matrix 

Rank Deelgebied Habitat Doelafstand  Naam SBZ 

1 BE2500003-9 91E0_eutr 48,38 mg/l Westvlaams Heuvelland 

2 BE2500003-11 6510 37,81 Westvlaams Heuvelland 

3 BE2100024-7 7140 37,01 Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout 

4 BE2500004-8 6430 16,07 
Bossen, heiden en valleigebieden van zandig 
Vlaanderen: westelijk deel 

5 BE2100045-2 91E0_eutr 11,32 
Historische fortengordels van Antwerpen als 
vleermuizenhabitats 

6 BE2200033-1 91E0_oli 9,47 Abeek met aangrenzende moerasgebieden 

7 BE2500003-10 91E0_eutr 7,66 Westvlaams Heuvelland 

8 BE2500003-1 6430 7,25 Westvlaams Heuvelland 

9 BE2500001-12 6510 6,28 Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin 

10 BE2300007-8 91E0_eutr 5,72 
Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere 
Zuidvlaamse bossen 

11 BE2400010-4 6430 5,27 
Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, 
Kortenberg en Veltem 

12 BE2200038-13 6430 4,29 Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw 

13 BE2200037-9 6510 3,96 
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en 
Vijverbroek 

14 BE2200038-1 6430 3,69 Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw 

15 BE2100026-6 91E0_oli 2,94 
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, 
moerassen en heiden 
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Ammonium 

Tabel 6  Overzicht van de 15 deelgebieden met de grootste doelafstand voor ammonium in grondwater. Het 

habitattype dat aan de basis ligt van de overschrijding is vermeld in de kolom “habitat”). 

Direct Hit 

Rank Deelgebied Habitat 
Doelafstand 
(mg/l) 

Naam SBZ 

1 BE2500002-13 1330_hpr 110,02 Polders 

2 BE2200038-13 6430 102,90 Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw 

3 BE2400010-3 91E0_eutr 33,80 
Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, 
Kortenberg en Veltem 

4 BE2300006-25 6430 22,97 
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent 

5 BE2300006-28 6430 15,90 
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent 

6 BE2300006-13 91E0_eutr 14,52 
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent 

7 BE2400011-4 6510 14,18 
Valleien van de Dijle, Laan en IJse met 
aangrenzende bos- en moerasgebieden 

8 BE2300006-49 91E0_eutr 13,80 
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent 

9 BE2300007-9 91E0_eutr 12,60 
Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere 
Zuidvlaamse bossen 

10 BE2400014-16 6410_mo 11,48 Demervallei 

11 BE2500004-9 6410_ve 9,05 
Bossen, heiden en valleigebieden van zandig 
Vlaanderen: westelijk deel 

12 BE2500002-25 1330_hpr 7,65 Polders 

13 BE2100015-1 4010 5,76 Kalmthoutse Heide 

14 BE2500004-6 
4010, 
6230_hmo 

5,61 
Bossen, heiden en valleigebieden van zandig 
Vlaanderen: westelijk deel 

15 BE2100017-10 6510 4,18 Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen 

Matrix 

Rank Deelgebied Habitat 
Doelafstand 
(mg/l) 

Naam SBZ 

1 BE2200038-13 6510 26,35 Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw 

2 BE2500002-13 6510 13,70 Polders 

3 BE2500002-25 1330_hpr 7,65 Polders 

4 BE2300006-38 6510 7,28 
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent 

5 BE2300006-49 6510 6,69 
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent 

6 BE2300006-57 6510 5,44 
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent 

7 BE2500001-9 6510 5,41 Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin 

8 BE2300006-27 6510 4,78 
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent 

9 BE2500001-30 6510 4,13 Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin 

10 BE2300006-25 6510 3,81 
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent 

11 BE2300007-26 91E0_vm 3,60 
Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere 
Zuidvlaamse bossen 

12 BE2400014-16 6410 3,33 Demervallei 

13 BE2300007-17 6410_ve 3,11 
Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere 
Zuidvlaamse bossen 

14 BE2500002-4 6510 2,90 Polders 

15 BE2300007-9 6430 2,72 
Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere 
Zuidvlaamse bossen 
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Orthofosfaat 

Tabel 7  Overzicht van de 15 deelgebieden met de grootste doelafstand voor fosfaat in grondwater. Het 

habitattype dat aan de basis ligt van de overschrijding is vermeld in de kolom “habitat”). 

Direct Hit 

Rank Deelgebied Habitat 
Doelafstand 
(mg/l) 

Naam SBZ 

1 BE2100026-1 91E0_meso 21,30 
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, 
moerassen en heiden 

2 BE2500002-13 1330_hpr 8,96 Polders 

3 BE2200038-13 6430 7,38 Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw 

4 BE2100040-1 6430 3,35 
Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, 
Langdonken en Goor 

5 BE2300006-25 6430 2,02 
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent 

6 BE2200037-1 91E0_eutr 1,04 
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en 
Vijverbroek 

7 BE2500002-4 1330_hpr 1,03 Polders 

8 BE2300006-13 6430 0,73 
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent 

9 BE2400014-22 7140 0,55 Demervallei 

10 BE2500002-10 1330_hpr 0,46 Polders 

11 BE2400010-3 91E0_eutr 0,45 
Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, 
Kortenberg en Veltem 

12 BE2200029-1 7140_meso 0,30 
Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, 
Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden 

13 BE2300007-26 91E0_eutr 0,30 
Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere 
Zuidvlaamse bossen 

14 BE2400014-18 7140 0,29 Demervallei 

15 BE2100016-2 91E0_meso 0,28 Klein en Groot Schietveld 

Matrix 

Rank Deelgebied Habitat 
Doelafstand 
(mg/l) 

Naam SBZ 

1 BE2100026-1 7140_oli 5,16 
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, 
moerassen en heiden 

2 BE2200038-13 6510 2,00 Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw 

3 BE2500002-13 6510 1,67 Polders 

4 BE2500001-30 6510 1,51 Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin 

5 BE2100017-4 91E0_meso 0,86 Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen 

6 BE2100040-1 91E0_oli 0,63 
Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, 
Langdonken en Goor 

7 BE2200030-3 91E0_oli 0,61 
Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen 
Houthalen en Gruitrode 

8 BE2300007-26 91E0_meso 0,47 
Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere 
Zuidvlaamse bossen 

9 BE2300006-25 91E0_meso 0,33 
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent 

10 BE2500002-4 6510 0,25 Polders 

11 BE2400010-3 7230 0,20 
Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, 
Kortenberg en Veltem 

12 BE2300006-38 6510 0,17 
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent 

13 BE2100015-1 4010 0,17 Kalmthoutse Heide 

14 BE2500001-10 6510 0,16 Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin 

15 BE2300006-24 6510 0,15 
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent 
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4 Eutrofiëring oppervlaktewater 

4.1 Inleiding 

Binnen dit werkpakket wordt de huidige oppervlaktewaterkwaliteit getoetst aan de 

basiskwaliteitsdoelstellingen en aan de gewenste/vereiste milieukwaliteit voor het bereiken 

van een goede staat van instandhouding van de oppervlaktewater gebonden habitattypen en 

soorten. De focus ligt bij deze oefening op stikstof-, fosfor- en zuurstof.  

Op habitatniveau worden de aquatische vegetatietypen in waterlopen en stilstaande wateren 

onder de loep genomen. Sommige vensystemen stellen strenge eisen aan de waterkwaliteit: 

bij eutrofiëring zijn lichtlimitatie, sedimentatie en competitie mogelijk verantwoordelijk voor 

het verdwijnen van beschermde zachtwatersoorten.  

Naast die aquatische habitats worden ook terrestrische habitats door oppervlaktewater via 

overstromingen beïnvloed. Omdat er nog weinig kwantitatief inzicht is op de werkelijke 

impact van overstromingen op de nutriëntenbeschikbaarheid, zullen hier geen gedetailleerde 

uitspraken worden gedaan voor die habitattypen.  

Naast een aanpak op habitatniveau wordt ook aandacht besteed aan de oppervlaktewater 

gebonden beschermde soorten.  

4.2 Data 

4.2.1 Biotische gegevens 

4.2.1.1 Habitats uit bijlage I van de habitatrichtlijn 

Aquatische habitattypen van bijlage I van de habitatrichtlijn worden in onderstaande tabel 

weergegeven: 

Tabel 8 Aquatische habitattypen in bijlage I van de habitatrichtlijn 

Code Naam 

Stilstaande wateren 

3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflorae) 

3130 
Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het 

Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea 

3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met bentische Chara spp. Vegetaties 

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

Hydrocharition 

3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren 

Stromende wateren 

3260 
Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitantis 

en het Callitricho-Batrachion 

3270 
Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion rubri p.p. en 

Bidention p.p. 
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Bij de publicatie van de habitatkaart versie 2008 was de verspreiding van de habitattypen 

3110, 3130 (behalve subtype 3130_na, eenjarige dwergbiezenvegetaties), 3140 en 3160 

redelijk goed gekend. Voor habitattype 3150 zijn meer onnauwkeurigheden in de 

habitatkaart te verwachten, mede omwille van het feit dat soortgegevens nodig zijn om 

habitatwaardige eutrofe plassen te onderscheiden van andere typen eutrofe plassen. Indien 

deze informatie bij de vertaling van de BWK-eenheden naar de Europese habitattypen niet 

voorhanden was, kon geen definitieve uitspraak worden gedaan. 

Wat de ligging van habitattype 3270 betreft, heeft de habitatkaart een indicatieve waarde. 

Dit habitattype betreft pioniervegetaties van eenjarige plantensoorten die op oevers van 

rivieren of nevengeulen voorkomen waar een hoge dynamiek voor erosie en sedimentatie 

zorgt, of waar langdurige winterse overstromingen of getijdynamiek de vestiging van 

meerjarige soorten onmogelijk maakt. In functie van de rivierdynamiek kunnen sommige 

vegetatievlekken van dit habitattype verdwijnen, terwijl andere op andere plekken binnen 

het riviersysteem ontstaan. In plaats van de werkelijke ligging van alle habitatvlekken, geeft 

de habitatkaart eerder aan binnen welke watersystemen het habitattype voorkomt. 

Voor het habitattype 3260 is een specifieke verspreidingskaart beschikbaar (versie 1.3, 

Leyssen et al. 2010). Deze kaart is het resultaat van de verzameling van recente informatie 

(expertkennis, Flora databank, bekenstudies en andere recente studies) aangevuld met 

gerichte inventarisatiecampagnes tussen 2006 en 2009. Omdat dit habitattype typisch als 

lineair element voorkomt is het niet in de habitatkaart opgenomen. 

 

 

BOX 1 

Gevoeligheid van terrestrische habitats ten aanzien van oppervlaktewaterkwaliteit 

Naast die aquatische habitats worden ook terrestrische habitats door oppervlaktewater via 

overstromingen beïnvloed. De aanrijking met nutriënten bij overstroming wordt sterk 

bepaald door sedimentafzetting. Voor de beoordeling van het effect van overstroming op 

habitats moet er dus niet alleen met de concentratie aan opgeloste nutriënten in water 

rekening gehouden worden, maar ook met de aard van het sediment en de sedimentvracht. 

Bij waterberging worden niet alleen stoffen aangevoerd met het overstromingswater: ook de 

mobiliteit en beschikbaarheid van de al aanwezige nutriënten kunnen in anaerobe condities 

veranderen.  

Over de effecten van overstromingen op het ecosysteem is relatief weinig gekend. Voor deze 

problematiek wordt er voortdurend teruggegrepen naar ‘expertkennis’ omdat concrete 

gegevens en met cijfers onderbouwde kennis vaak ontbreken, zowel op Vlaams als op 

Europees niveau.  

Voor Vlaanderen werd de expertkennis samengebracht in De Nocker et al. (2007) wat 

resulteerde in een aantal tabellen die de combineerbaarheid aangeven tussen Vlaamse 

Natuurtypes enerzijds, en overstromingsregimes en types van overstromingswater 

anderzijds. Voor de waterkwaliteit worden twee types van overstromingswater voorzien 

(nutriëntenarm gebufferd en nutriëntenrijk gebufferd) en 3 tolerantiecategorieën 

onderscheiden (geen tolerantie – matige tolerantie – goede tolerantie).  

De indeling in watertypes is louter kwalitatief: nutriëntenrijk gebufferd water betreft 

bicarbonaatrijk oppervlaktewater met veel sediment dat rijk is aan stikstof en fosfor (risico 

van eutrofiëring en alkalinisering), en nutriëntenarm gebufferd water duidt bicarbonaatrijk 
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water met een geringe sedimentvracht aan (risico van alkalinisering). Er zijn geen 

cijfermatige gegevens gekoppeld aan de definitie van die watertypes.  

De expertkennis uit het rapport is omgezet naar een ruimtelijk instrument in een GIS-

omgeving, OversTol. Deze tool, ontwikkeld door De Bie et al. (2011), maakt het mogelijk om 

de tolerantie van de aanwezige habitattypes te toetsen met de waterkwaliteit. 

 

 
 

Figuur 34 Project OversTol (De Bie et al. 2011), onderdeel waterkwaliteit. Overzichtskaart van de tolerantie van 

verschillende habitattypes ten aanzien van de kwaliteit van het overstromingswater, elke polygoon kan 

bevraagd worden voor details. 

Bij gebrek aan becijferde drempelwaarden per habitattype kunnen hier geen uitspraken 

worden gedaan voor de door overstroming beïnvloede terrestrische habitattypen. Dit 

instrument kan echter gebruikt worden als eerste screening om eventuele knelpunten aan te 

duiden. 
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Verspreiding van zoetwaterhabitattypen binnen de habitatrichtlijngebieden 

De aanwezigheid van (zoete) aquatische habitattypen binnen de SBZ-H gebieden en 

deelgebieden volgens de habitatkaart wordt hieronder weergegeven: 

Tabel 9 Verspreiding van de zoetwaterhabitattypen over de SBZ-H gebieden en deelgebieden. HAB1: voor elke 

habitatvlek van de habitatkaart wordt er alleen met het habitattype rekening gehouden dat het grootste 

aandeel van de oppervlakte in de habitatvlek bedekt. HAB1 tot 6: per habitatvlek wordt er met alle in de 

habitatkaart vermelde habitattypen rekening gehouden. Nvt: niet van toepassing. 

 

Aantal gebieden met minstens één 

habitatvlek waar habitat dominant  

(HAB1 van de habitatkaart) 

Aantal gebieden met minstens één 

habitatvlek waar habitat aanwezig 

(HAB1 tot 6 van de habitatkaart) 

 SBZ-H Deelgebieden SBZ-H Deelgebieden 

Stilstaande wateren 36 113 37 137 

3110  0 0 3 3 

3130 17 47 18 54 

3140 6 6 7 9 

3150 33 93 34 117 

3160 7 8 8 9 

Stromende wateren   20 59 

3260 nvt nvt 19 36 

3270 1 9 2 28 

Totaal in Vlaanderen 38 455 38 455 

 

De habitatkaart geeft per perceel aan welke habitats aanwezig zijn en hun aandeel in de 

oppervlakte. Een tot zes habitattypen kunnen per perceel voorkomen. Omdat sommige 

zoetwaterhabitattypen onder vorm van kleine vlekken of linten voorkomen, werd er beslist 

om alle habitatvlekken te gebruiken waarin een habitattype aanwezig is, ongeacht het 

aandeel oppervlakte (rechterkolommen in tabel 9). Ook de slecht ontwikkelde habitatvlekken 

werden in de analyse meegenomen. 

Volgende kaarten geven de verspreiding weer van die aquatische habitattypen in 

Vlaanderen. 

Stilstaande wateren 

Per SBZ-H gebied (N = 37)    Per deelgebied (N = 137) 

 

Figuur 35 SBZ-H gebieden en deelgebieden waar habitatwaardige vegetaties van stilstaande wateren voorkomen 

(3110, 3130, 3140, 3150, 3160). Een punt = een SBZ/een deelgebied waarin habitat voorkomt. 
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Stromende wateren 

 

Figuur 36 SBZ-H gebieden en deelgebieden waar habitatwaardige vegetaties van stromende wateren voorkomen. 

Per habitattype wordt het aantal deelgebieden en SBZ-H gebieden vermeld waarin het habitat voorkomt.  

4.2.1.2 Soorten uit de bijlagen van de Natura 2000 richtlijnen 

Naast een aanpak op habitatniveau werd er ook met de ecologische eisen van 

oppervlaktewaterafhankelijke soorten rekening gehouden die in de bijlagen van de Europese 

Natura 2000 richtlijnen opgenomen zijn.  

In bijlage II van de habitatrichtlijn zijn er acht vissoorten en één plantensoort die 

permanent/hoofdzakelijk gebonden zijn aan een aquatische omgeving. Daarnaast zijn er 

andere semi aquatische en terrestrische watergebonden soorten (amfibieën, libellen, 

slakken, zoogdieren) in bijlage II en IV van de habitatrichtlijn. Voor die soorten zijn in het 

protocol voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding een aantal kwalitatieve 

criteria gedefinieerd die een link met waterkwaliteit vertonen (Adriaens et al. 2008a), 

namelijk vegetatie in waterpartijen, voedselrijkdom van het waterhabitat. Voor de vogels is 

het criterium waterkwaliteit in het protocol voor de beoordeling van de lokale staat van 

instandhouding opgenomen, maar er worden alleen maar kwalitatieve doelstellingen 

gehanteerd (Adriaens et al. 2008b). Ook andere criteria kunnen een indirecte maat zijn van 

eutrofiëring (vegetatiehoogte, voedselaanbod), maar die vallen ook niet gemakkelijk te 

kwantificeren. Die soortengroepen worden hier niet verder bekeken.  
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Vissen 

Volgende vissoorten zijn opgenomen in bijlage II van de habitatrichtlijn: 

Tabel 10 Vissoorten uit bijlage II van de habitatrichtlijn 

Nederlandse naam Latijnse naam 

Atlantische Zalm Salmo salar 

Beekprik Lampetra planeri 

Bittervoorn Rhodeus sericeus amarus 

Fint  Alosa fallax fallax 

Grote modderkruiper Misgumus fossilis 

Kleine modderkruiper Cobitis taenia 

Rivier/beekdonderpad Cottus gobio s.l. 

Rivierprik Lampetra fluviatilis 

 

Verspreidingsgegevens werden uit het Vis Informatie Systeem (VIS, 

http://vis.milieuinfo.be/) opgehaald. Voor fint en zalm gaat het om dezelfde dataset die in 

het kader van de opmaak van de Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen gebruikt is 

(Louette en Coeck, 2009). Voor de overige soorten werden alle gegevens voor de periode 

1995 t.e.m. najaar 2011 uit de databank opgehaald.  

Werden meegenomen in de analyse: 

• alle waarnemingen van die soorten binnen een H-SBZ gebied  

• alle waarnemingen binnen een bufferzone van 50 m rond de SBZ-H gebieden 

• alle waarnemingen binnen een buffer van 500 m rond de SBZ-H gebieden indien de 

waarneming  

a. in een waterloop gedaan is die een SBZ-H gebied doorkruist of  

b. in een watervlak gedaan is dat deels in een SBZ-H gebied ligt. 

Figuur 37 geeft de waarnemingen van vissoorten weer die aan die criteria voldoen. 
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Figuur 37 Waarnemingen van vissoorten van bijlage II van de habitatrichtlijn in SBZ-H gebieden (en directe 

omgeving). Een punt = een waarneming. Per soort wordt het aantal deelgebieden en SBZ-H gebieden 

vermeld waarin de soort waargenomen is. DG = deelgebied. 

Fint, zalm en grote modderkruiper zijn in slechts één deelgebied (één SBZ-H gebied) 

waargenomen terwijl bittervoorn in 41 deelgebieden (16 SGZ-H gebieden) voorkomt. In 

totaal zijn er 79 deelgebieden en 27 SBZ-H gebieden waar minstens één soort van de bijlage 

II van de habitatrichtlijn voorkomt (in het SBZ-H gebied zelf of in de directe omgeving). 

Planten 
 
Onder aquatische plantensoorten valt één soort, namelijk drijvende waterweegbree 

(Luronium natans), in bijlage II van de habitatrichtlijn. Deze soort is kenmerkend voor 

laagland rivieren met vegetaties behorend tot de verbonden van vlottende waterranonkel 

en/of sterrekroos-waterranonkel (habitat 3260 van bijlage I van de habitatrichtlijn) en 

oeverkruidgemeenschappen (habitat 3130), twee habitattypen die al in aanmerking komen 

voor de oefening op habitatniveau. 

Naast deze aanpak op habitatniveau werd ook specifiek aandacht aan drijvende 

waterweegbree besteed. De waarnemingen van drijvende waterweegbree werden uit de 

dataset gehaald die in het kader van de opmaak van de Gewestelijke 

instandhoudingsdoelstellingen gebruikt is (Van Landuyt en Leten, 2009). Het gaat om 

verspreidingsgegevens uit de Flora databank (http://flora.inbo.be) waarvoor de nauwkeurige 

locatie van de waarnemingen bepaald is. In de bedekte periode (1998 – 2008) is de soort in 

62 sites vermeld, samen goed voor maximaal 60 populaties in Vlaanderen. Er zijn 11 SBZ-H 

gebieden en 19 deelgebieden waar de soort waargenomen is (zie kaarten hierboven).  
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Per SBZ-H gebied (N = 11)    Per deelgebied (N = 19) 

 

Figuur 38 SBZ-H gebieden en deelgebieden waarin drijvende waterweegbree waargenomen is (Van Landuyt en 

Leten 2009).  

Ondertussen blijkt het dat de soort zich niet in al die sites heeft weten te handhaven. Er 

loopt momenteel een studie naar standplaatskenmerken van drijvende waterweegbree 

(samenwerking INBO – Nationale Plantentuin), waarbij gekende vindplaatsen van de soort in 

2008-2009 bezocht werden. Op sommige plekken werd drijvende waterweegbree niet meer 

teruggevonden (ongepubliceerde gegevens An Leyssen en Anne Ronse).  

4.2.2 Abiotische gegevens  

4.2.2.1 Kwaliteit oppervlaktewater 

In een initiële fase werd gezocht naar alle mogelijke bronnen van relevante 

waterkwaliteitgegevens. Er werd gewerkt met beschikbare oppervlaktewatergegevens van 

staalnamelocaties gelegen binnen de perimeter van de SBZ-H gebieden of in de directe 

omgeving ervan: 

• Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): gegevens van het meetnet fysico-chemie en het 

MAP meetnet tot eind 2010. 

• Vis Informatie Systeem databank: gegevens opgehaald in september 2011 

• WATINA: waterdatabank van het INBO met gegevens uit natuurgebieden in 

Vlaanderen: gegevens opgehaald in september 2011. 

• Projectgebonden gegevens INBO (verder gedetailleerd) 

Die datasets werden samengebracht en gecontroleerd. Wanneer een meting beneden de 

bepaalbaarheidsgrens viel, werd de helft van de bepaalbaarheidsgrens in verdere analysen 

aangewend. 

De datasets werden vervolgens gesplitst in een dataset voor stromende wateren en een 

dataset voor stilstaande wateren. 

Stromende wateren  
 
Om de invloed van lange termijn trends minimaal te houden werden alleen de metingen na 

2005 gebruikt. Voor gans Vlaanderen zijn er 5396 meetpunten met gegevens recenter dan 

2005. In de SBZ-H gebieden zijn dit 1053. In de praktijk werd er niet alleen met meetpunten 

gewerkt die in de SBZ zelf liggen, maar ook met meetpunten gelegen op waterlopen die de 

SBZ-H gebieden doorkruisen. De gedetailleerde methodiek wordt in alinea 4.4.1 beschreven. 

Onderstaande figuur situeert de meetpunten binnen (en in de directe omgeving van) de SBZ-

H gebieden. Per meetpunt zijn niet altijd alle beschouwde parameters beschikbaar.  
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Figuur 39 Meetpunten in waterlopen met recente (>2005) gegevens binnen (en in buffer van 2km rond) SBZ-H 

gebieden. Meetpunten VIS, VMM, WATINA.  

Stilstaande wateren  
 
Gegevens voor stilstaande wateren zijn minder goed verspreid over Vlaanderen en in het 

algemeen schaarser dan gegevens voor waterlopen. Voor zwemwateren worden monsters 

tussen april en september regelmatig verzameld en geanalyseerd. Buiten de kustzone gaat 

het hier nagenoeg nooit om SBZ-gebieden. Daarnaast worden waterstalen in het kader van 

specifieke studies verzameld, maar de analyseresultaten zitten verspreid bij de auteurs van 

de studies en waren hierdoor niet direct te verkrijgen. 

Bij gebrek aan regelmatige bemonstering van stilstaande wateren in de SBZ-H gebieden 

werden hier minder strenge voorwaarden gehanteerd: alle gegevens recenter dan 1995 

werden in de analyse aangewend.  

Er werd gewerkt met direct beschikbare gegevens uit 2 Vlaanderen dekkende projecten: een 

studie om een nieuwe typologie voor Vlaamse stilstaande wateren op te maken, en een 

studie naar standplaatskenmerken van drijvende waterweegbree, Luronium natans.  

In het kader van de opmaak van de typologie stilstaande wateren (Denys 2009) werden 186 

vennen, vijvers, meanderafsnijdingen en grotere gegraven waterlichamen bemonsterd. 95 

meetpunten zijn gelegen binnen of in de directe omgeving (buffer 50 m) van SBZ gebieden. 

De bemonsterde wateren vertegenwoordigen een brede doorsnede van de geografische en 

plaatselijke variatie, waarbij een aanzienlijke inspanning gedaan is om ook minder sterk door 

de mens beïnvloede situaties op te nemen. De in het veld gemeten variabelen zijn drie tot 

zes maal bepaald, op gespreide tijdstippen tussen april en oktober in hetzelfde jaar (zie 

Denys 2009). De bemonstering gebeurde in 1998 en 1999, twee tamelijk natte jaren (vooral 

het najaar 1998). 

Deze dataset werd aangevuld door metingen uitgevoerd in het kader van een studie naar de 

karakterisering van de standplaatseisen van drijvende waterweegbree, Luronium natans. Bij 

deze – nog lopende - studie werden 47 locaties in 2008/2009 bezocht waarop de soort 

voorkomt/voorkwam en werden waterstalen genomen en geanalyseerd (1 tot 8 metingen 

tussen mei en september). 34 meetpunten zijn gelegen binnen of in de directe omgeving 

(buffer 50 m) van SBZ gebieden. 

Beide datasets werden samengebracht (zie kaart in figuur 40, die de subset punten 

weergeeft voor habitatwaardige stilstaande wateren binnen SBZ-H gebieden) en gebruikt 

voor de verdere verwerking en uitspraken. Gezien de doelstellingen van die twee studies 

kunnen tamelijk goed ontwikkelde vegetaties oververtegenwoordigd zijn in de datasets. Het 
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is dus ook mogelijk dat die datasets meer gebieden met een goede waterkwaliteit bevatten 

dan wat een aselecte steekproef over gans Vlaanderen (of zelfs over alle stilstaande wateren 

in SBZ gebieden) zou geven. 

 

Figuur 40 Meetpunten en datum recentste staalname voor de punten die in habitatvlekken binnen SBZ gebieden 

liggen  

Onder de 37 SBZ gebieden waar (volgens de habitatkaart) habitatwaardige stilstaande 

wateren in Vlaanderen voorkomen, zijn er 17 gebieden met minimum één meetpunt in de 

directe omgeving van een habitatwaardig watertype. 28 deelgebieden (op 137 deelgebieden 

met stilstaande wateren) hebben minstens een meetpunt in een habitatwaardige vlek. De 

punten liggen onevenredig vespreid over de verschillende SBZ-H deelgebieden en de datums 

van staalname zijn ook niet homogeen verspreid over Vlaanderen. Alle recente gegevens zijn 

afkomstig uit de Kempen. 

Op basis van die schaarse meetgegevens (zie ter vergelijking aanwezigheid habitats van 

habitatwaardige stilstaande wateren in figuur 35) is het moeilijk om voldoende Vlaanderen 

dekkende uitspraken te doen. 

4.2.2.2 Kaarten waterlopen  

De Vlaamse hydrografische atlas (VHA1) werd gebruikt als basis voor de koppeling tussen 

habitats/soorten en waterkwaliteitsmetingen. De VHA bevat onder meer een bestand met de 

assen van waterlopen. Elke waterloop in de VHA wordt geïdentificeerd door een code, de 

gewestcode genoemd (VHAG). Het kleinste deel van een waterloop is een segment. Elk 

segment heeft een begin- en eindpunt (de bron of monding van een waterloop, de plaats van 

een samenvloeiing, de plaats waar de waterloop van categorie verandert,…) en krijgt ook 

een unieke code toegewezen (VHAS). Die codes werden verder gebruikt om meetpunten, 

habitatvlekken en waarnemingen van soorten aan segmenten van waterlopen toe te kennen.  

                                                

 

1 Vectoriële versie van de VHA-waterlopen & -zones, Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling operationeel 

waterbeheer (AGIV) 
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4.3 Referentiewaarden 

4.3.1 Wetgevend kader 

Sinds december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000/60/EG) van 

kracht, die bepaalt dat tegen eind 2015 een goede oppervlaktewatertoestand moet worden 

bereikt in alle Europese wateren. De KRW onderscheidt hierbij enerzijds natuurlijke en 

anderzijds sterk veranderde en kunstmatige wateren. In natuurlijke wateren moet (een 

goede chemische en) een goede ecologische toestand bereikt worden. Voor sterk veranderde 

en kunstmatige wateren moet het goed ecologisch potentieel behaald worden. De richtlijn 

geeft normatieve definities van die begrippen voor biologische, hydromorfologische en 

fysisch-chemische kwaliteitselementen. In natuurlijke wateren worden 5 kwaliteitsklassen 

beschreven (slechte, ontoereikende, matige, goede, zeer goede toestand), in kunstmatige 

wateren 4 (slecht, ontoereikend, matig, goed en hoger) die de basis vormen voor de 

rapportage. De lidstaten kennen een getalswaarde toe aan de grenzen tussen die klassen. 

Om de beoordelingssystemen van de verschillende lidstaten onderling op elkaar af te 

stemmen zijn intercalibratie-oefeningen voorzien.  

Sinds 2003 is in Vlaanderen het decreet Integraal Waterbeleid van kracht. Dit decreet 

organiseert het waterbeleid in Vlaanderen en zorgt voor de omzetting van de Europese 

kaderrichtlijn Water naar de Vlaamse wetgeving. Het watersysteem vormt de basiseenheid 

voor een integraal waterbeleid en wordt geografisch ingedeeld in stroomgebieden en 

stroomgebiedsdistricten, bekkens en deelbekkens.  

Binnen elk stroomgebiedsdistrict worden oppervlaktewateren opgedeeld in waterlichamen. Er 

zijn 202 Vlaamse oppervlaktewaterlichamen afgebakend, elk met een afstroomoppervlakte 

van meer dan 50 km². Daaronder worden 177 rivieren, 6 overgangswateren, 1 kustwater en 

18 meren opgenomen. Het overige deel van het hydrografische netwerk is verder ingedeeld 

in lokale oppervlaktewaterlichamen van eerste orde (afstroomoppervlakte 10 tot 50 km²) en 

lokale oppervlaktewaterlichamen van tweede orde (afstroomoppervlakte kleiner dan 10 

km²). 

Elk waterlichaam krijgt een type toegekend waaraan kwaliteitsnormen gekoppeld zijn. 

Vlaanderen heeft tien meertypen, acht riviertypen, twee typen kustwateren en twee typen 

getijrivieren beschreven. Binnen elke categorie worden dezelfde eutrofiëringsindicatoren 

gebruikt, maar naargelang het type worden er andere kwaliteitseisen voorgesteld. 

De VLAREM-wetgeving (VLAREM II) legt kwantitatieve milieukwaliteitsnormen vast voor 

oppervlaktewateren (bijlage 2.3.1 van VLAREM II, aangepast volgens het besluit van 

21/05/2010, B.S. 09/07/2010) en formuleert specifieke milieukwaliteitsnormen voor 

oppervlaktewateren aangeduid als viswaterzones (bijlage 2.3.4 van VLAREM II). 

Het decreet Integraal Waterbeleid voorziet daarnaast dat er voor ‘Speciale 

beschermingszones’ - o.a. opgericht in het kader van de Habitat- en Vogelrichtlijn - andere 

(eventueel strengere) normen kunnen opgelegd worden die bovenop de normen voor de 

“goede ecologische toestand” komen om de “goede staat van instandhouding” voor 

specifieke soorten en habitats te waarborgen. 

4.3.2 Habitats  

4.3.2.1 Stromende wateren 

In overeenstemming met de Europese Kaderrichtlijn Water worden waterlopen 

onderverdeeld in een aantal typen:  
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Tabel 11 Typen waterlopen sensu KRW. Voor waterlopen waaraan nog geen type toegewezen is wordt het type Bk, 

kleine beek, gebruikt. 

Bk Kleine beek  

BkK Kleine beek Kempen 

Bg Grote beek 

BgK Grote beek Kempen 

Rk Kleine rivier 

Rg Grote rivier 

Rzg Zeer grote rivier 

Mlz Zoet, mesotidaal laaglandestuarium 

Pz Zoete polderwaterloop 

Pb Brakke polderwaterloop 

 

Voor rivieren worden volgende indicatoren gebruikt: 

Tabel 12 Eutrofiëringsindicatoren voor stromende wateren.  

Variabele Eenheid Toetswijze 

Conc. opgeloste O2 mg O2/l 10-percentiel 

Verzadiging opgeloste O2 mg O2/l Maximum 

Kjeldahlstikstof mg N/l 90-percentiel 

Nitraat mg N/l 90-percentiel 

Totaal stikstof mg N/l Zomerhalfjaargemiddelde 

Totaal fosfor mg P/l Zomerhalfjaargemiddelde 

Orthofosfaat mg P/l Gemiddelde 

 

De normen worden per type waterloop per indicator in bijlage 2 gegeven. Die 

milieukwaliteitsnormen gelden ook voor sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen. 

Ze zijn o.a. gebaseerd op een studie van Schneiders (2007) die wetenschappelijke kennis uit 

de literatuur verzamelde en koppelde met resultaten uit eigen data voor de Vlaamse 

laaglandbeken en met klassengrenzen in de buurlanden. Bij deze oefening konden ecologisch 

relevante richtwaarden bepaald worden voor de goede en zeer goede ecologische toestand 

sensu KRW.  

Naast de goede ecologische toestand in waterlopen moet ook de goede staat van 

instandhouding van de habitats van bijlage I van de habitatrichtlijn gegarandeerd worden. 

Voor elk van deze habitattypen kunnen uit de milieu-indicatoren voor gunstige 

instandhouding eisen of criteria worden afgeleid (T’jollyn et al. 2009). De studie van Van 

Looy et al. (2008) werkt milieukwaliteitsnormen uit voor waterlichamen die gelegen zijn in 

SBZ-gebieden. Specifieke waterkwaliteitscriteria in SBZ-gebieden maken gebruik van de 

grenswaarden tussen de zeer goede en de goede ecologische toestand voor nutriënten, 

zuurstof en watertemperatuur. Er wordt aanbevolen om deze grens te gebruiken voor 

fosforconcentraties in het water van laagland rivieren behorend tot het habitattype 3260. 

4.3.2.2 Stilstaande wateren 

Tabel 13 geeft de typen stilstaande wateren die in Vlaanderen beschreven zijn. 

Tabel 13 Typen meren sensu KRW. Voor meren waaraan nog geen type toegewezen is wordt het type Ai, ionenrijk 

alkalisch meer, gebruikt. 

Ad Alkalisch duinwater 

Ai Ionenrijk, alkalisch meer 

Ami Matig ionenrijk, alkalisch meer 
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Awe Groot, diep, eutroof, alkalisch meer 

Awom Groot, diep, oligotroof tot mesotroof, alkalisch meer 

CFe Circumneutraal, ijzerrijk meer 

Czb Circumneutraal, zwak gebufferd meer 

Cb Circumneutraal, sterk gebufferd meer 

Zs Sterk zuur meer 

Zm Matig zuur meer 

Bzl Zeer licht brak meer 

Bs Sterk brak meer 

 

Voor meren worden volgende indicatoren gebruikt: 

Tabel 14 Eutrofiëringsindicatoren voor stilstaande wateren.  

Variabele Eenheid Toetswijze 

Conc. opgeloste O2 mg O2/l 10-percentiel 

Verzadiging opgeloste O2 mg O2/l Maximum 

Totaal stikstof mg N/l Zomerhalfjaargemiddelde 

Totaal fosfor mg P/l Zomerhalfjaargemiddelde 

 

De normen worden per type meer per indicator in bijlage 3 gegeven. 

Aan de basis van in de bijlage weergegeven cijfers liggen o.a. studies die (aan de hand van 

op Europese en Vlaamse gegevens gebaseerde modellen) toelaten om de achtergrond 

fosforconcentraties te bepalen en relevante grenswaarden voor totaal P vast te stellen 

(Denys en Van Wichelen 2007, Schneiders 2007) 

Voor habitatwaardige stilstaande wateren binnen SBZ-gebieden worden de strengere fysisch-

chemische kwaliteitsdoelstellingen voor zeer goede ecologische toestand vooropgesteld (Van 

Looy, 2008). 

4.3.3 Soorten 

4.3.3.1 Vissen 

Voor deze oefening baseren we ons op een recente studie naar het opstellen van 

waterkwaliteitscritera voor vissen (Schneiders et al. 2009). Die brengt verschillende bronnen 

van informatie samen, namelijk:   

• Wetgevend kader  

o Goede ecologische toestand volgens de kaderrichtlijn water  

o Norm voor viswateren in VLAREM II  

o Bijkomende richtwaarden i.h.k.v. habitatrichtlijn (Van Looy 2008, zie in 

bijlage 4)  

• Literatuur 

• Analyse van veldgegevens (bepalen van de waterkwaliteitgrenzen waarbij bepaalde 

soorten voorkomen via een koppeling tussen verspreidingsgegevens in de VIS 

databank en de fysisch-chemische gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij)   

Op basis van de analyse van de veldgegevens aangevuld met Europese en Vlaamse normen 

voor (vis)waterkwaliteit en met literatuurgegevens zijn waterkwaliteitscriteria gedistilleerd 

voor twee visgroepen. De vissen zijn op basis van de tolerantie voor eutrofiëring ingedeeld in 

twee groepen: tolerant of gevoelig. Bij de gevoelige groep horen beekprik, 
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rivier/beekdonderpad, rivierprik, kleine modderkruiper, zalm en fint, onder de tolerante 

soorten vallen grote modderkruiper en bittervoorn. 

Per waterkwaliteitsvariabele en per tolerantiegroep worden grenswaarden vastgelegd (Tabel 

15). Er wordt aangegeven binnen welke grenzen de waterkwaliteit optimaal is of suboptimaal 

voor reproductie en overleving, binnen welke grenzen enkel migratie mogelijk is en vanaf 

welke grens de waterkwaliteit een barrière vormt voor een bepaalde visgroep. 

Het juridische kader is zoveel mogelijk gecombineerd met de berekende randvoorwaarden op 

basis van de veldgegevens. De Europese normen voor viswaterkwaliteit (in VLAREM II 

opgenomen) zijn sturend voor het vastleggen van de optima voor reproductieplaatsen. De 

veldgegevens bepalen de suboptima voor reproductie en de kwaliteitsgrenzen waarbinnen 

migratie mogelijk is.  

Tabel 15 Habitatgrenswaarden en migratiegrenswaarden per visgroep volgens Schneiders et al. 2009. Grijze cellen 

bevatten de waarden die bij de berekening van de doelafstanden werden gebruikt. 

  Gevoelig Tolerant 

  mediaan min max mediaan min max 

O2 Optimum voor reproductie en overleving 9 7  8 5  

mg/l Suboptimum voor reproductie en overleving 8,2 5,9  6,7 3,8  

 Migratie 6,8 4,2  5 2,5  

NH4-N Optimum voor reproductie en overleving 0,5  1,78 1  4,4 

mg/l Suboptimum voor reproductie en overleving 1  1,5 1,6  5 

 Migratie 1,2  3,1 3,3  8,1 

oPO4-P Optimum voor reproductie en overleving 0,12   0,24   

mg/l Suboptimum voor reproductie en overleving 0,16   0,3   

 Migratie 0,3   0,7   

 

Natuurlijk zou er ideaal rekening moeten gehouden worden met de specifieke eisen van elke 

soort, maar in de praktijk levert de zoektocht naar referentiewaarden weinig resultaten. De 

analyse van veldgegevens kan geen goed inzicht geven in de ecologische eisen van de 

zeldzame soorten: er zijn uiteraard te weinig waarnemingen om de gemeten fysisch-

chemische parameters te veralgemenen. Daarnaast blijkt uit de literatuurstudie van 

Schneiders et al. (2009) dat becijferde waarden niet voor alle soorten beschikbaar zijn, en 

dat de bestaande referentiewaarden aangegeven voor de range waarbinnen een soort 

voorkomt, zeer uiteenlopend kunnen zijn. Bovendien wijken de gepubliceerde waarden soms 

sterk af van de wettelijke normen.  

Deze analyse per visgroep laat dus toch toe om een uitspraak te doen voor alle vissoorten 

van bijlage II van de habitatrichtlijn. 

4.3.3.2 Drijvende waterweegbree, Luronium natans 

Momenteel voeren het INBO en de Nationale Plantentuin een studie uit naar de ecologische 

eisen van drijvende waterweegbree. Daarbij wordt waterkwaliteit onderzocht in verschillende 

gebieden in Vlaanderen waarin de soort voorkomt/waargenomen is.  

In afwachting van de resultaten werd een literatuurstudie naar de standplaatskenmerken van 

drijvende waterweegbree uitgevoerd. Niet alle publicaties zijn even relevant voor de Vlaamse 

toestand, de lage concentratie stikstof waarbij drijvende waterweegbree in de Poolse plassen 

voorkomt (Bazydlo 2004, Szankowsi en Klosowski 2001) kan niet als doel voor Vlaanderen 

gehanteerd worden. Daarnaast wordt drijvende waterweegbree ook in veel rijkere wateren 

aangetroffen, maar in gebieden waar de verstoringsdynamiek waarschijnlijk een belangrijke 
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rol speelt om de competitiedrukte van andere planten ten gunste van Luronium te verlagen 

(Greulich et al. 1999, Greulich et al. 2000, Wilby 1993). 

De met de Vlaamse situatie meest vergelijkbare gegevens komen uit een Nederlandse studie 

die waterkwaliteitgegevens voor groeiplaatsen van drijvende waterweegbree in Noord 

Brabant aangeeft (Lucassen et al 2007). Bij deze studie werden in 2006 21 vennen en 

plassen en 11 vindplaatsen in beken bemonsterd. De fysisch-chemische waarden werden 

vergeleken met waarden voor locaties waar drijvende waterweegbree verdwenen is. Op basis 

van die gegevens kan een zeer ruw idee gekregen worden van het bereik waarbinnen 

drijvende waterweegbree voorkomt.  

Tabel 16 Waterkwaliteit in beken en meren waar drijvende waterweegbree in Noord Brabant voorkomt (Lucassen 

2007) 

 Meer  Rivier 

mg/l gem min max  gem min max 

NO3-N 0,171 0 1,788  1,129 0,014 6,664 

NH4-N 0,105 0 0,378  0,339 0 1,736 

PO4-P 0,017 0,003 0,062  0,076 0,006 0,369 

Ptot 0,023 0 0,075  0,062 0 0,316 

 

Wegens het zeer lage aantal waarnemingen waarop deze oefening gebaseerd werd, werd een 

alternatieve aanpak gehanteerd. In Vlaanderen komt drijvende waterweegbree voor in 

circumneutrale meren (typen Cb en Czb) en in waterlopen van het type kleine beek Kempen 

(BkK). Aangezien het geweten is dat Luronium zich in die habitatcondities goed weet te 

handhaven, kunnen de normen voor die watertypen in eerste instantie gebruikt worden. 

4.4 Impactbepaling 

4.4.1 Habitats van stromende wateren 

Aangezien oppervlaktewaterkwaliteit sterk in de tijd kan variëren in functie van neerslag, 

werd er besloten om de metingen voor 3 jaar per meetpunt te aggregeren. Er werd gewerkt 

met gegevens uit de recentste 3 jaar na 2005 waarvoor minimaal 9 metingen verdeeld over 

3 jaar beschikbaar zijn. 

De habitattypen 3260 en 3270 en de beschikbare meetpunten werden GIS-matig gekoppeld 

aan de dichtst nabijgelegen waterloop: hierbij werd er gewerkt met de kaart van de Vlaamse 

Hydrografische Atlas (VHA) en werd er aan elk meetpunt en elke habitatvlek een VHAS 

(waterloopsegment code) code en een VHAG (waterloop code) code toegewezen. Hierdoor 

wordt ook de norm bepaald waaraan de waterkwaliteit getoetst zal worden: het gaat om de 

norm gekoppeld aan het watertype van de waterloop waarin de vegetatievlek voorkomt. 

Voor elke habitatvlek in een SBZ-H gebied werd de waterkwaliteit beoordeeld op basis van 

de gegevens verzameld op de meetpunten die aan een van de volgende voorwaarden 

voldoen: 

• Afstand tussen meetpunt en habitatvlek kleiner dan 100m (de VHA kaart toont de 

assen van de waterlopen als lineaire elementen. Dit criterium laat toe om 

meetpunten op de oevers van waterlopen correct te koppelen, voor de Schelde werd 

een maximale afstand van 200m gebruikt) 

OF  

• Zelfde waterloopsegment (zelfde code VHAS van segment in de Vlaamse 
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hydrografische Atlas) 

OF 

• Zelfde waterloop (zelfde code van waterloop VHAG in de Vlaamse Hydrografische 

Atlas) en afstand tussen meetpunt en habitatvlek is kleiner dan 2 km 

Voor dit laatste criterium werd er geen rekening gehouden met de stroomrichting om genoeg 

meetpunten in de analyse te kunnen integreren en een uitspraak voor zoveel verschillende 

SBZ-H gebieden mogelijk te kunnen doen.  

Elke habitatvlek wordt zo gekoppeld aan 0 tot n meetpunten. Er werd vervolgens per 

parameter/nutriënt nagegaan of er een overschrijding van de referentiewaarden (grens 

goed-zeer goed en grens matig-goed) voor de parameter in kwestie optreedt: 

Doelafstand = verschil gemeten waarde – referentiewaarde (probleem bij positieve waarden) 

Per habitatvlek werd het gemiddelde genomen van de doelafstanden van de naburige 

meetpunten. 

Per deelgebied werd het slechtste geval (grootste doelafstand) gebruikt als samenvattende 

waarde. 

Per SBZ-H gebied werd de toestand voor het slechtste deelgebied gebruikt. 

De resultaten worden hieronder per parameter op deelgebied- en SBZ-niveau weergegeven.  

4.4.1.1 Overzicht per deelgebied 

Totaal stikstof 
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Figuur 41  Overzicht van de doelafstand per deelgebied voor totaal stikstof in oppervlaktewater 

 

Nitraat 
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Figuur 42  Overzicht van de doelafstand per deelgebied voor nitraat in oppervlaktewater 
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Totaal fosfor 

 

Figuur 43  Overzicht van de doelafstand per deelgebied voor totaal fosfor in oppervlaktewater 
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Fosfaat 

 

Figuur 44  Overzicht van de doelafstand per deelgebied voor fosfaat in oppervlaktewater 
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Concentratie en verzadiging zuurstof 

 

Figuur 45  Overzicht van de doelafstand per deelgebied voor zuurstofconcentratie in oppervlaktewater 
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Figuur 46  Overzicht van de doelafstand per deelgebied voor zuurstofverzadiging in oppervlaktewater (risico op 

oververzadiging) 

 

Gebieden het meest rechts gesitueerd in de grafiek ondervinden de hoogste milieudruk als 

het gaat om oververzadiging (meer zuurstof geproduceerd dan gebruikt, meestal overdag bij 

sterke algen- of waterplantengroei) . 

 

Figuur 47  Overzicht van de doelafstand per deelgebied voor zuurstofverzadiging in oppervlaktewater  

Gebieden het meest rechts gesitueerd in de grafiek ondervinden de hoogste milieudruk als 

het gaat om zuurstofonderverzadiging. 

Voor onderverzadiging wordt de doelafstand tot zeer goede toestand gegeven (geen 

referentiewaarde voor goede toestand). 
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4.4.1.2 Overzicht per SBZ-H gebied 

Totaal stikstof 

 

 

Figuur 48  Overzicht van de doelafstand per SBZ-gebied voor totaal stikstof in oppervlaktewater 
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Nitraat 

 

 

Figuur 49  Overzicht van de doelafstand per SBZ-gebied voor nitraat in oppervlaktewater 
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Totaal fosfor 

 

Figuur 50  Overzicht van de doelafstand per SBZ-gebied voor totaal fosfor in oppervlaktewater 
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Fosfaat 

 

Figuur 51  Overzicht van de doelafstand per SBZ-gebied voor fosfaat in oppervlaktewater 
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Concentratie en verzadiging zuurstof 

 

 

Figuur 52 Overzicht van de doelafstand per SBZ-gebied voor 

zuurstofconcentratie en zuurstofverzadiging in 

oppervlaktewater 

 

 

 

 

Voor onderverzadiging wordt de doelafstand 

tot zeer goede toestand gegeven (geen 

referentiewaarde voor goede toestand). 
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4.4.2 Habitats van stilstaande wateren 

Waterkwaliteitgegevens zijn rechtstreeks gekoppeld aan een plas met een bepaald watertype 

waaraan kwaliteitsnormen gebonden zijn. De huidige waterkwaliteit werd getoetst aan de 

kwaliteitsnormen (grens goed – zeer goed en grens matig - goed) 

Per deelgebied werd het slechtste geval (grootste doelafstand) gebruikt als samenvattende 

waarde. 

Per SBZ-H gebied werd de toestand voor het slechtste deelgebied gebruikt. 
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4.4.2.1 Overzicht per deelgebied 

Totaal stikstof 
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Figuur 53  Overzicht van de doelafstand per deelgebied voor totaal stikstof in stilstaande wateren 
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Totaal fosfor 

 

 

Figuur 54  Overzicht van de doelafstand per deelgebied voor totaal fosfor in stilstaande wateren 
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Concentratie en verzadiging zuurstof 

 

 

 

Figuur 55  Overzicht van de doelafstand per deelgebied voor zuurstofconcentratie in stilstaande wateren 
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Figuur 56  Overzicht van de doelafstand per deelgebied voor zuurstofverzadiging in stilstaande wateren (risico op 

oververzadiging) 

Gebieden het meest rechts gesitueerd in de grafiek ondervinden de hoogste milieudruk als 

het gaat om oververzadiging. 

 

Figuur 57  Overzicht van de doelafstand per deelgebied voor zuurstofverzadiging in stilstaande wateren 

Gebieden het meest rechts gesitueerd in de grafiek ondervinden de hoogste milieudruk als 

het gaat om onderverzadiging. 
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4.4.2.2 Overzicht per SBZ-H gebied 

Totaal stikstof 

 

 

Figuur 58  Overzicht van de doelafstand per SBZ-gebied voor totaal stikstof in stilstaande wateren 
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Totaal fosfor 

 

Figuur 59  Overzicht van de doelafstand per SBZ-gebied voor totaal fosfor in stilstaande wateren 
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Concentratie en verzadiging zuurstof 

 

 Figuur 60  Overzicht van de doelafstand per SBZ-

gebied voor zuurstofconcentratie en zuurstofverzadiging in 

stilstaande wateren 
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4.4.3 Vissen 

De viswaarnemingen in waterlopen binnen (en in de omgeving van) SBZ-H gebieden en de 

meetpunten op waterlopen werden GIS-matig gekoppeld aan de dichtst nabijgelegen 

waterloop (zelfde aanpak als voor stromende wateren). Ook de meetpunten en 

waarnemingen in stilstaande wateren werden aan een waterpartij toegewezen. De norm 

waaraan de waterkwaliteit getoetst zal worden is de norm gekoppeld aan het watertype van 

de waterloop/meer waarin de vegetatievlek voorkomt. 

De waterkwaliteit werd vervolgens beoordeeld op basis van de gegevens verzameld op de 

meetpunten die aan een van de volgende voorwaarden voldoen: 

• Afstand tussen meetpunt en vis waarneming kleiner dan 100m (de VHA kaart toont 

de assen van de waterlopen als lineaire elementen. Dit criterium laat toe om 

meetpunten op de oevers van waterlopen correct te koppelen, voor de Schelde werd 

een maximale afstand van 200m gebruikt) 

OF  

• Zelfde waterloopsegment (zelfde code VHAS van segment in de Vlaamse 

hydrografische Atlas) 

OF 

• Zelfde waterloop (zelfde code van waterloop VHAG in de Vlaamse Hydrografische 

Atlas) en afstand tussen meetpunt en habitatvlek is kleiner dan 2 km 

OF 

• Zelfde meer 

Elke waarneming wordt zo gekoppeld aan 0 tot n meetpunten. 

Er werd vervolgens per parameter/nutriënt nagegaan of er een overschrijding van de 

referentiewaarde voor de parameter in kwestie optreedt: 

Doelafstand = verschil gemeten waarde – referentiewaarde (probleem bij positieve waarden) 

Per viswaarneming werd het gemiddelde genomen van de doelafstanden van de naburige 

meetpunten. 

Per deelgebied werd het slechtste geval (grootste doelafstand) gebruikt als samenvattende 

waarde. 

Per SBZ-H gebied werd de toestand voor het slechtste deelgebied gebruikt. 
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4.4.3.1 Overzicht per deelgebied 

Ammonium 

 

 

 

Figuur 61  Overzicht van de doelafstand per deelgebied voor ammoniumconcentratie 
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Fosfaat 

 

 

 

Figuur 62  Overzicht van de doelafstand per deelgebied voor fosfaat 
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Concentratie zuurstof 

 

 

Figuur 63  Overzicht van de doelafstand per deelgebied voor zuurstofconcentratie 
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4.4.3.2 Overzicht per SBZ-H gebied 

Ammonium 

 

 

 

Figuur 64  Overzicht van de doelafstand per SBZ-gebied voor ammoniumconcentratie 
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Fosfaat 

 

 

Figuur 65  Overzicht van de doelafstand per SBZ-gebied voor fosfaat 
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Concentratie zuurstof 

 

 

Figuur 66  Overzicht van de doelafstand per SBZ-gebied voor zuurstofconcentratie 
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4.4.4 Drijvende waterweegbree, Luronium natans 

De waarnemingen van drijvende waterweegbree en de beschikbare meetpunten werden GIS-

matig gekoppeld aan de dichtst nabijgelegen waterloop via de Vlaamse Hydrografische Atlas 

of aan de dichtst nabijgelegen meer.  

De waterkwaliteit werd vervolgens beoordeeld op basis van de gegevens verzameld op de 

meetpunten die aan een van de volgende voorwaarden voldoen: 

• Afstand tussen meetpunt en vis waarneming kleiner dan 100m (de VHA kaart toont 

de assen van de waterlopen als lineaire elementen. Dit criterium laat toe om 

meetpunten op de oevers van waterlopen correct te koppelen) 

OF  

• Zelfde waterloopsegment (zelfde code VHAS van segment in de Vlaamse 

hydrografische Atlas) 

OF 

• Zelfde waterloop (zelfde code van waterloop VHAG in de Vlaamse Hydrografische 

Atlas) en afstand tussen meetpunt en habitatvlek is kleiner dan 2 km 

OF 

• Zelfde meer 

Voor de waterlopen werden de kwaliteitsmetingen getoetst aan de kwaliteitsnormen voor het 

watertype BkK (kleine beken Kempen), voor stilstaande wateren aan het watertype Cb 

(circumneutraal, sterk gebufferd meer):  

Doelafstand = verschil gemeten waarde – referentiewaarde (probleem bij positieve waarden) 

Per vindplaats van drijvende waterweegbree werd het gemiddelde genomen van de 

doelafstanden van de naburige meetpunten. 

Per deelgebied werd het slechtste geval (grootste doelafstand) gebruikt als samenvattende 

waarde. 

Per SBZ-H gebied werd de toestand voor het slechtste deelgebied gebruikt. 
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4.4.4.1 Overzicht per deelgebied 

Totaal stikstof 

 

 

 

Figuur 67  Overzicht van de doelafstand per deelgebied voor totaal stikstof 
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Totaal fosfor 

 

 

 

 

Figuur 68  Overzicht van de doelafstand per deelgebied voor totaal fosfor 
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4.4.4.2 Overzicht per SBZ-H gebied 

Totaal stikstof 

 

Figuur 69  Overzicht van de doelafstand per SBZ-gebied voor totaal stikstof 
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Totaal fosfor 

 

Figuur 70  Overzicht van de doelafstand per SBZ-gebied voor totaal fosfor 
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5 Atmosferische stikstofdepositie 

5.1 Gegevens stikstofdepositie 

In het kader van de Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) en van 

de Vlaamse milieu- en natuurrapportering monitoren zowel de Vlaamse Milieumaatschappij 

als het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek deposities van verzurende en vermestende 

stoffen in Vlaanderen. Zowel VMM als INBO gebruiken daarbij meetstations die continu 

atmosferische deposities verzamelen en/of de luchtkwaliteit bepalen. De meest recente 

meetgegevens zijn terug te vinden op www.vmm.be. Daarnaast gebruikt de VMM het 

atmosferisch verontreinigingsmodel VLOPS (‘Vlaams Operationeel Prioritaire Stoffen’-model) 

voor het gebiedsdekkend opvolgen van de depositie en hun ruimtelijke spreiding (Overloop 

2011). 

5.1.1 VLOPS-model 

Voor deze studie werd gewerkt met het VLOPS11-model. Dit model berekent met een 

ruimtelijke resolutie van 1 km2 de jaargemiddelde depositie van verzurende en vermestende 

stoffen op basis van ruimtelijk gedistribueerde binnen- en buitenlandse emissiegegevens en 

van het landgebruik. 

Bij de uitvoering van deze studie (november 2011) had de meest recente beschikbare 

emissiedata betrekking op 2008 [VMM; het duurt gemiddeld drie jaar vooraleer de 

emissiedatasets volledig samengesteld zijn]. 

Technische details: 

- Rastergrootte: 1 × 1 km2.  

- Aantal rasterpunten: 13.626 

- Rasterwaarde = gemodelleerde depositie (kg N ha–1) in het centrum van het 

rasterpunt 

- Doorgerekende jaar (emissiegegevens, meteorologie): 2008 

- (Oppervlakte)ruwheid. In VLOPS11 worden drie typen landgebruik onderscheiden: 

grasland/heide, naaldbos, loofbos. Dit onderscheid wordt gemaakt omdat die drie 

typen sterk verschillen in oppervlakteruwheid. Een gegeven concentratie 

atmosferische polluenten zal leiden tot grotere deposities naarmate de ruwheid van 

het depositieoppervlak groter is. Zo intercepteren loof- en naaldbossen meer 

polluenten dan vegetaties met een kleine oppervlakteruwheid, zoals graslanden en 

heiden. 

Figuur 71 t/m. figuur 73 tonen ter illustratie de jaardeposities voor 2008, waarbij de 

oppervlakteruwheden per rastercel gebaseerd zijn op landgebruiksinformatie uit BWK1 en 

boskartering 2000 [Overloop 2011]. Voor een gedetailleerde bespreking van de ruimtelijke 

verdeling van stikstofdeposities en de samenhang van de verschillende emissiebronnen, 

verwijzen we naar Van Avermaet et al. 2006 en Overloop 2011. 
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Figuur 71 Jaargemiddelde depositie van stikstofoxiden in Vlaanderen in 2008 (Bron: VLOPS11-model, VMM) 

 

Figuur 72 Jaargemiddelde depositie van ammoniakale stikstof in Vlaanderen in 2008 (Bron: VLOPS11-model, VMM) 
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Figuur 73 Jaargemiddelde depositie van stikstof in Vlaanderen in 2008 (Bron: VLOPS11-model, VMM) 

 

5.2 Kritische waarden stikstofdepositie 

Als referentiewaarden hanteerden we de kritische grenswaarden voor stikstofdepositie zoals 

die vastgesteld werden in de recente studie van van Dobben & van Hinsberg (2008). Die 

studie geeft concrete en unieke kritische depositiewaarden voor de habitattypen en de 

Natura 2000-gebieden in Nederland. De door de UNECE vastgestelde kritische 

depositiewaarden worden nader gepreciseerd en aangevuld voor alle habitat(sub)typen, 

waarbij gebruik gemaakt werd van modeluitkomsten. De studie van van Dobben & van 

Hinsberg (2008) werd beoordeeld door een internationale review-commissie. 

5.3 Impactbepaling 

 

5.3.1 Op niveau van individuele habitatvlekken 
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Figuur 74 De doelafstand tussen stikstofdepositie en kritische depositiewaarde werd berekend voor iedere 

individuele habitatvlek. Ter illustratie tonen we hier de impact van stikstofdepositie op de habitatvlekken 

binnen SBZ-H gebied in de schietvelden te Brasschaat (boven) en in de Noorderkempen rond Turnhout 

(onder). 



 

 
www.inbo.be Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de 

Vlaamse Habitatrichtlijngebieden 

93

 

 

5.3.2 Aggregatie op niveau van SBZ-H deelgebied 

Voor ieder SBZ-H deelgebied kan de informatie over de doelafstanden van de indivuele 

habitatvlekken op verschillende wijzen geaggregeerd worden tot een doelafstand-score voor 

het deelgebied. Zo kan men de deelgebiedscore (in kg N ha-1 j-1) berekenen als: 

• De oppervlakte-gewogen som van de doelafstanden in elk van de habitatvlekken in 

een deelgebied (Methode 1); 

• De doelafstand van de habitatvlek met de grootste doelafstand van alle 

habitatvlekken in deelgebied (Methode 2); 

• De doelafstand van het meest gevoelige habitattype dat aanwezig is in het 

deelgebied. Het meest gevoelige habitattype is het type met de kleinste kritische 

depositiewaarde (Methode 3). 

In wat volgt hebben we enkel methoden 1 en 2 doorgerekend. Figuur 75 en figuur 77 tonen 

de impact van stikstofdepositie op niveau van de SBZ-H deelgebieden wanneer de impact 

berekend wordt volgens methode 1. Op gelijkaardige wijze geven figuur 78 en figuur 79 de 

resultaten van de berekeningen volgens methode 2. Het is evident dat het gebruik van 

methode 2 leidt tot hogere impactwaarden. 

 

Figuur 75 Ruimtelijke spreiding van de gemiddelde impact van stikstofdepositie op SBZ-H deelgebieden 

(berekeningsmethode 1) 
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Figuur 76 Rangschikking van Vlaamse SBZ-H deelgebieden volgens de gemiddelde impact van stikstofdepositie 

(berekeningsmethode 1). De onderste figuur geeft de 15% deelgebieden met de grootste impact. 
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Figuur 77 Ruimtelijke spreiding van de ‘maximale’ impact van stikstofdepositie op SBZ-H deelgebieden 

(berekeningsmethode 2) 
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Figuur 78 Rangschikking van Vlaamse SBZ-H deelgebieden volgens de ‘maximale’ impact van stikstofdepositie 

(berekeningsmethode 2). De onderste figuur geeft de 15% deelgebieden met de grootste impact. 

 

5.3.3 Aggregatie op niveau van SBZ-H 

Analoog aan de aggregatie-aanpak op deelgebiedniveau, kan voor ieder SBZ-H de informatie 

over de doelafstanden van de indivuele habitatvlekken geaggregeerd worden tot een 

doelafstand of impactscore voor het SBZ-H. We hebben de gebiedscore (in kg N ha-1 j-1) 

berekend als: 

• De oppervlakte-gewogen som van de doelafstanden in elk van de habitatvlekken in 

een SBZ-H gebied (Methode 1); 

• De doelafstand van de habitatvlek met de grootste doelafstand van alle 

habitatvlekken in SBZ-H gebied (Methode 2); 

Figuur 79 en figuur 80 tonen de impact van stikstofdepositie op niveau van de SBZ-H 

gebieden wanneer de impact berekend wordt volgens methode 1. Figuur 81 toont de 

resultaten van de berekeningen volgens methode 2. 
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Figuur 79 Ruimtelijke spreiding van de gemiddelde impact van stikstofdepositie op de Vlaamse SBZ-H gebieden 

(berekeningsmethode 1) 

 

 

Figuur 80 Rangschikking van Vlaamse SBZ-H gebieden volgens de gemiddelde impact van stikstofdepositie 

(berekeningsmethode 1). 
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Figuur 81 Rangschikking van Vlaamse SBZ-H gebieden volgens de ‘maximale’ impact van stikstofdepositie 

(berekeningsmethode 2). De onderste figuur geeft de 15% gebieden met de grootste impact. 
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6 Waterkwantiteit 

6.1 Inleiding 

Waterkwantiteit wordt bepaald door complexe hydrologische processen op landschapsschaal 

en vertaalt zich op lokale schaal in onder andere grond- en oppervlaktewaterstanden. Voor 

watergebonden vegetaties zijn dit belangrijke randvoorwaarden.  

In natte en vochtige gebieden vormt de grondwaterstand vaak het belangrijkste 

standplaatskenmerk en is deze bepalend voor de mogelijkheden van vegetaties om zich te 

ontwikkelen of te handhaven. Bij de evaluatie naar haalbaarheid van zekere ecologische 

doelstellingen of de beoordeling van bedreigingen voor de aanwezige habitats is het één van 

de belangrijke factoren die moeten worden gescreend. Dit gebeurt in dit vierde werkpakket 

van het globale Impactanalyse project. 

Naast grondwaterpeilen zijn ook oppervlaktewaterpeilen belangrijk, vooral naar overstroming 

toe. Over de effecten van overstroming op het ecosysteem is echter weinig gekend zodat 

veelal wordt teruggegrepen naar expertkennis. Voor Vlaanderen is deze expertkennis 

samengebracht in De Nocker et al. (2007) en deze studie leverde de basis voor het 

ontwikkelen van OversTol (De Bie et al. 2011), een verkennend instrument dat kan gebruikt 

worden als eerste screening om eventuele knelpunten aan te duiden. Meer informatie vind je 

in Box 2. 

 

 

Box 2  

Evaluatietool : Overstromingsgevoelige habitattypes: OversTol.mxd 

OversTol is opgebouwd in een GIS-omgeving en maakt het mogelijk om de tolerantie van de 

aanwezige habitattypes te toetsen aan de lokale overstromingsregimes.  

Er is gebruik gemaakt van de basisgegevens verzameld in De Nocker et al. (2007). In deze 

studie zijn een aantal kennistabellen opgesteld waarbij de combineerbaarheid tussen 

Vlaamse natuurtypes en overstromingsregimes is aangegeven. Over de effecten van 

overstroming op het ecosysteem is niet veel gekend zodat deze tabellen vooral gebaseerd 

zijn op expertkennis. Volgende overstromingsparameters worden in beschouwing genomen: 

seizoen, frequentie, duur en diepte. 

Als ruimtelijke component is de habitatkaart (2008 v2) gebruikt. De bedoeling is dat 

OversTol aangeeft of in een bepaald gebied een overstroming toegestaan kan worden, dan 

wel dat er een conflict is met de ecologische doelstellingen en waterhuishoudkundige 

doelstellingen. 

Een overzichtskaart geeft een eerste indicatie van de overstromingstolerantie voor de 

percelen op de habitatkaart: de gemiddelde tolerantiewaarde uit de tabellen van De Nocker 

et al. (2007). Deze gemiddelde tolerantiewaarde heeft in feite geen precieze inhoudelijke 

betekenis, enkel een rekenkundige. Om details te bekomen kan elke polygoon afzonderlijk 

bevraagd worden: de polygoon selecteren en de knop ‘overzicht overstromingstolerantie’ 

activeren. Op basis van het habitattype in de polygoon, het corresponderende natuurtype en 

de informatie uit de kennistabellen wordt een overzicht gegeven over de tolerantie van de 

polygoon ten aanzien van de verschillende overstromingsregimes (Figuur 82).  
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Figuur 82 ArcGis project OversTol, onderdeel waterkwantiteit. Overzichtskaart van de tolerantie van de 

verschillende habitattypes voor de verschillende overstromingsparameters. Door een perceel te 

selecteren en de knop ‘Overzicht overstromingstolerantie’ te activeren worden de details voor dit perceel 

in bijkomend venster weergegeven. 

Aangezien er voor Vlaanderen geen vlakdekkende informatie beschikbaar is over de 

overstromingsparameters, is het niet mogelijk de ‘distance to target’ of milieudruk te 

bepalen. 

 

6.2 Data 

6.2.1 Biotische gegevens - Grondwaterafhankelijke vegetatie 

Voor dit pakket is enkel gekeken naar de grondwaterafhankelijke vegetatietypen (tabel 17). 

Deze lijst stemt in grote lijnen overeen met deze uit Werkpakket 1 - ‘Eutrofiëring van 

Grondwater’, enkel droge heide is hier niet meegenomen. Reden is het grote verschil in 

standplaatseisen naar grondwaterpeilen. Terwijl droge heide beschouwd wordt als niet 

grondwaterafhankelijk is vochtige heide dat zeker wel. Zoals reeds vermeld in WP 1 is het 

bekend dat vochtige (4010) en droge heide (4030) op het terrein zeer slecht gekarteerd 

werden, mede omwille van het feit dat er een zeer continue overgang van het ene naar het 

andere type bestaat. Slechts door een zeer grondige beoordeling in het veld is het 



 

 
www.inbo.be Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de 

Vlaamse Habitatrichtlijngebieden 

101

 

onderscheid tussen beide vast te stellen. Aangezien daar veelal onvoldoende tijd voor 

genomen is, zoals uit latere detailstudies blijkt, werd beslist om beide type samen te 

behandelen in Werkpakket 1. In dit werkpakket zou dit echter leiden tot een ‘overschatting’ 

van de gebieden met een grote negatieve milieudruk. Dit is de reden om droge heide alsnog 

uit te sluiten.  

Tabel 17  Grondwaterafhankelijke habitats en subtypes (habitatkaart 2008) 

habitatcode  subtype   

1330 1330_hpr zilte graslanden 

2170   kruipwilg-vegetatie in duinen 

2190   waterrijke vegetaties in duinen 

  2190_mp vochtige duinvalleien met kalkvegetaties 

4010   Noord-Atlantische vochtige heide 

6230 6230_hmo vochtig heischraal grasland 

6410 6410_ve basenarme Molinion graslanden veldrus 

  6410_mo basenrijke Molinion graslanden 

6430   voedselrijke ruigten 

  6430_hf Moerasspirearuigten 

  6430_hw verbond harig wilgenroosje 

  6430_mr rietland met heemst, moeraslathyrus en moerasmelkdistel 

  6430_bz moerasspirearuigten met boszomen 

6510   laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

  6510_hu Glanshaververbond 

  6510_hus grote pimpernelgraslanden 

  6510_hua weidekerveltorkuid 

7110   hoogveen 

7120³   aangetast hoogveen 

7140   overgangs- en trilvenen 

  7140_oli 
voedselarme en zure overgangsvenen met slijkzegge en veenbloembies 
(hoogveenslenken eigenlijk) & venige heide 

  7140_cl draadzeggevegetaties 

  7140_meso kleine zeggen 

  7140_base basenrijk trilveen 

  7140_mrd veenmosrietlanden 

7150   slenken in veengronden (Rhynchosporion) 

7210   kalkhoudende moerassen met galigaan 

7230   alkalisch laagveen 

91E01     

  91E0_oli oligotroof elzenberkenbroek 

  91E0_meso mesotroof elzenbroek 

  91E0_eutr eutroof elzenbroek 

  91E0_veb vogelkers-essenbos 

  91E0_bron goudveil essenbos 
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91F0   essen-olmenbos 

 

Met deze lijst ‘grondwaterafhankelijke vegetatietypes’ wordt de habitatkaart geconfronteerd. 

Enkel aan de polygonen die een grondwaterafhankelijke vegetatie herbergen, worden de 

overeenkomstige grondwaterstandseisen toegekend.  

Zoals besproken in § 1. Inleiding, zijn er in veel gevallen verschillende habitattypen 

toegekend aan één kaartpolygoon. Dat kan gaan tot zes verschillende typen in dalende 

volgorde van belangrijkheid qua oppervlakte. Er werd gekozen om, in het geval van 

meerdere typen per polygoon, enkel de eerste 3 toegekende typen in rekening te nemen. 

Indien HAB1 grondwaterafhankelijk is, zijn de overeenkomstige standplaatseisen toegekend 

aan deze polygoon, anders werd gekeken of HAB2 grondwaterafhankelijk is of HAB3. Als de 

eerste drie habitattypen niet grondwaterafhankelijk zijn, werd ‘geen habitat’ toegekend aan 

deze polygoon en werden dus ook geen standplaatseisen toegekend. Er werd dus 

verondersteld dat de oppervlaktes van HAB4 tot HAB6 verwaarloosbaar zijn. In dit 

werkpakket wordt er dus niet gewerkt met het gevoeligste habitattype zoals o.a. in WP 1 

“eutrofiëring grondwaterkwaliteit”.  

6.2.2 Abiotische gegevens - Standplaatscondities 

Het in kaart brengen van de milieudruk op de bestaande habitattypes kan via een aftoetsing 

van de aanwezige standplaatscondities aan de vereiste grondwaterstanden van deze 

habitattypes.  

Er zijn twee benaderingen mogelijk voor de aftoetsing, nl. puntsgewijs of vlakdekkend. Voor 

de eerste benadering kunnen we beroep doen op DOV (databank ondergrond Vlaanderen) en 

WATINA (hydrologische databank van het INBO). Deze databanken bevatten tijdreeksen 

voor piëzometers in Vlaanderen. In WATINA is dit beperkt tot de natuurgebieden en gaat het 

om 7216 piëzometers. DOV bevat ook peilputten op locaties buiten natuurgebieden, maar 

enkel deze gelegen binnen SBZ zijn opgevraagd. In totaal gaat het hier om 149 punten.  

Voor de vlakdekkende aftoetsing zijn de gegevens van het Vlaams GrondwaterModel (VGM) 

opgevraagd bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het gaat om 3 kaartlagen: 

• Stijghoogtes met winningen – vergunde debieten (Qref) 

• Stijghoogtes zonder winningen (Q0) 

• Verschilkaart tussen Q0 en Qref (Delta H) 

 

6.2.2.1 Puntgegevens 

Uit de beschikbare tijdreeksen kunnen hydrologische parameters worden afgeleid, dezelfde 

als deze in het referentiekader, nl. gemiddelde grondwaterstanden (GxG) (Kemmers et al. 

1995). Deze zijn gedefinieerd als volgt: 

• GHG= gemiddelde hoogste grondwaterstand 

Van een reeks grondwaterstanden, gemeten met een frequentie van twee maal per maand, 

wordt per hydrologisch jaar (april-maart) de HG3 berekend als het rekenkundig gemiddelde 

van de drie hoogste gemeten grondwaterstanden. De GHG is nu gedefinieerd als de 

statistische verwachtingswaarde van de HG3's over een periode waarin het 

grondwaterregime niet door ingrepen is gewijzigd. Bij voorkeur is dit een periode van 

minimaal 8 jaar. 
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• GLG= gemiddelde laagste grondwaterstand 

Van een reeks grondwaterstanden, gemeten met een frequentie van twee maal per maand, 

wordt per hydrologisch jaar (april-april) de LG3 berekend als het rekenkundig gemiddelde 

van de drie laagste gemeten grondwaterstanden. De GLG is nu gedefinieerd als de 

statistische verwachtingswaarde van de LG3's over een periode waarin het 

grondwaterregime niet door ingrepen is gewijzigd. Bij voorkeur is dit een periode van 

minimaal 8 jaar. 

• GVG= gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand 

de gemiddelde grondwaterstand aan het begin van het groeiseizoen (1 april). De GVG kan 

worden afgeleid uit de formule: GVG = 5,4 + 0,83*GHG + 0,19*GLG (in cm). Hier wordt de 

GVG berekend als het rekenkundig gemiddelde van drie gemeten grondwaterstanden rond 1 

april. 

 

Ter illustratie worden deze waarden aangeduid in figuur 83. 

 

  

Figuur 83  Illustratie van de definitie ‘gemiddelde grondwaterstand’ 

In WATINA zitten in totaal 1026683 peilmetingen voor 7849 piëzometers (toestand 

26/04/2012). Enkel de metingen vanaf 1995 zijn geselecteerd. We zien dat het aantal 

metingen sindsdien sterk is toegenomen (figuur 84).  
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Figuur 84  Verdeling van het aantal metingen per hydrologisch jaar in subset WATINA 

Als tweede selectiecriterium zijn enkel de piëzometers weerhouden die gelegen zijn binnen 

een SBZ-gebied én binnen een polygoon van de habitatkaart waarvan HAB1, HAB2 of HAB3 

als grondwaterafhankelijk is gedefinieerd (zie § 6.2.1).  

Van de oorspronkelijke 7849 piëzometers blijven er dan nog slechts 2113 over. Hiervan zijn 

er  die overstromen of droogvallen tijdens de zomer, ook deze zijn verwijderd uit de dataset.  

Verder zijn enkel piëzometers met een ondiepe filter weerhouden. Dat wil zeggen dat de 

piëzometers dieper dan 5 meter en de diepe piëzometers bij piëzometerkoppels niet zijn 

meegenomen in de analyse . Daarnaast werd de datakwaliteit bekeken aan de hand van de 

velden ‘meting’ en ‘controle’. Zo werden dubieuze en foute metingen verwijderd. In totaal 

blijven er 296986 metingen in 1734 piëzometers over.  

Ook voor DOV worden enkel de metingen vanaf 1995 weerhouden (figuur 85). Het gaat hier 

om 51 locaties (binnen een SBZ-gebied en binnen een polygoon van de habitatkaart waarvan 

HAB1, HAB2 of HAB3 als grondwaterafhankelijk is gedefinieerd) .  
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Figuur 85  Verdeling van het aantal metingen per hydrologisch jaar in subset DOV 

Na toepassing van de selectiecriteria blijven er 1560 peilbuizen met bruikbare metingen uit Watina en DOV.  

Figuur 86 geeft de ligging van de geselecteerde piëzometers weer.  

 

Figuur 86  Ligging van de piëzometers gelegen binnen SBZ-gebied 

6.2.2.2 Vlakdekkend 

VMM leverde de ASCII files aan van voorlopige modeloutputs van het VGM voor volgende 

grondwatersystemen: 

• Maassysteem (celgrootte : 250m) 

• Centraal Vlaams systeem - zuidwest (celgrootte : 200m) 

• Centraal Vlaams systeem - zuidoost (celgrootte : 100m) 

• Centraal Vlaams systeem - noord (celgrootte : 400m) 

• Centraal Kempisch systeem (celgrootte : 250m) 

• Brulandkrijtsysteem (celgrootte : 400m) 

 

Per (deel)modelgebied zijn er 3 lagen beschikbaar, nl.: 

• Qref = gemodelleerde stijghoogte (m TAW) met winningen – vergunde debieten 

(VMM) 

• Q0 = gemodelleerde stijghoogte (m TAW) zonder winningen 

• DeltaH = aangeleverd verschil stijghoogte: Q0 – Qref 

 

Om een grondwaterdiepteraster per modelgebied te verkrijgen werd het DHM_100 (Digitaal 

Hoogtemodel Vlaanderen met celgrootte 100m) voor elk modelgebied herschaald naar de 

celgrootte van het betreffende originele stijghoogteraster. Hierna werd dit bekomen DHM 

telkens verminderd met het betreffende stijghoogteraster. 

Om uiteindelijk tot een vlakdekkend grondwaterdiepteraster voor gans Vlaanderen te komen 

werden alle bekomen grondwaterdiepterasters herschaald naar de kleinst aanwezige 
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celgrootte van 100m, en daarna aan elkaar gezet. Op plaatsen met overlap tussen naburige 

deelrasters werd een gewogen gemiddelde van de overlappende rastercellen genomen. Het 

gewicht van elke cel werd hier bepaald door de afstand tot de rand van de overlap. 

Voor gans Vlaanderen werd de DeltaH-laag opnieuw berekend als het verschil tussen 

vlakdekkende grondwaterdiepterasters berekend a) met winningen en b) zonder winningen. 

6.3 Standplaatseisen  

Voor de aftoetsing van de aanwezige grondwaterstanden zijn er twee referentiekaders 

voorhanden, nl. NICHE Vlaanderen en POTNAT. Zij bevatten de vereiste grondwaterstanden 

voor Vlaamse grondwaterafhankelijke vegetatietypen. De waarden zijn terug te vinden in 

bijlagen 6 en 7. 

6.3.1 NICHE Vlaanderen 

Als eerste bron voor referentiewaarden is de dataset ‘NICHE Vlaanderen’ gebruikt. In NICHE 

Vlaanderen werd voor 28 vegetatietypes het geprefereerd bereik van de Gemiddeld Laagste 

Grondwaterstand (GLG) en de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) bepaald, de 

zogenaamde NICHE-tabel (Callebaut et al. 2007). Hierbij werd ook rekening gehouden met 

het ecologisch bodemtype. Gewenste grondwaterstanden voor eenzelfde vegetatietype 

kunnen verschillen naargelang de textuur van de bodem en/of zijn inhoud aan organisch 

materiaal.  

De NICHE-tabel is gebaseerd op effectief gemeten grondwaterstanden in meer dan 500 

referentiesites verspreid over Vlaanderen (Huybrechts et al. 2009). Het gaat  eigenlijk om 

stijghoogtes i.p.v. grondwaterstanden, aangezien doorgaans in piëzometers werd gemeten. 

Voor ondiepe filters is het verschil tussen stijghoogte en grondwaterstand quasi 

verwaarloosbaar. In kwelgebieden kunnen waarden boven maaiveld voorkomen. Deze 

moeten gelezen worden als zijnde grondwaterstanden gelijk aan het maaiveld.  

6.3.2 POTNAT 

De tweede bron voor referentiewaarden is afkomstig uit POTNAT (Wouters & Decleer 2011) 

en vormde de basis voor het opstellen van de LSVI-tabellen (T’Jollyn et al. 2009). Een 

belangrijk verschil met NICHE is dat deze grondwaterstanden niet gebaseerd zijn op 

gemeten waarden, maar afkomstig zijn van een brede waaier aan bronnen: literatuur, 

Nederlandse Databanken (bv. Waternood), Niche,... Vaak speelt expertoordeel een 

belangrijke rol. Het effect van de bodem op de gewenste grondwaterstanden wordt niet in 

rekening gebracht. Daarnaast bevat de basistabel geen informatie over de gemiddelde 

hoogste grondwaterstand (GHG) zoals in NICHE, maar over de gemiddelde 

voorjaarsgrondwaterstand (GVG). Hoewel niet helemaal aan elkaar gelijk, liggen beide 

grootheden zelden ver uit elkaar. POTNAT beschikt over informatie voor 23 habitattypes.  

6.4 Data pre-processing 

6.4.1 Standplaatseisen - vertaling vegetatie- naar habitattype 

Voor de vertaling van de vegetatietypes uit NICHE Vlaanderen naar habitattypes is 

teruggegrepen naar de vertaalsleutel opgesteld in De Bie et al. (2011). Als meerdere 

vegetatietypes uit NICHE met een Natura 2000 habitattype overeenkomen, werd er voor het 

vegetatietype gekozen dat hogere eisen aan waterpeilen stelt (het meest gevoelig voor 
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verdroging). De gevoeligheid voor verdroging werd op basis van de gemiddeld laagste 

grondwaterstand bepaald.  

De vertaling houdt ook rekening met het ecologische bodemtype: voor een bepaald 

habitattype kan het gebeuren dat het meest gevoelige vegetatietype uit NICHE verschilt 

afhankelijk van het bodemtype. Dat is bijvoorbeeld het geval voor verschillende subtypes 

van alluviale bossen (habitattype 91E0). Niet voor alle bodemtypes zijn grondwaterstanden 

in NICHE beschikbaar. Als er geen gegevens voorhanden zijn, krijgt het overeenkomende 

habitattype op dat bodemtype geen grondwaterpeilen toegekend.  

Daarnaast zijn er ook uitzonderingen toegepast wanneer deze regels tot niet representatieve 

resultaten leiden, zoals voor het habitattype 91E0 (Bossen op alluviale grond met Alnus 

glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)). Als dit habitat 

niet verder gespecifieerd wordt op de habitatkaart, is gekozen om de waterpeilgegevens voor 

Mesotroof elzenbroekbos weer te geven. Mesotroof elzenbroekbos is niet op alle bodemtypes 

het meest gevoelig voor verdroging, maar komt in het grootste deel van Vlaanderen vaker 

voor dan andere alluviale bossen en wordt dus (bij gebrek aan bijkomende lokale informatie) 

als representatiever beschouwd. 

Uiteindelijk worden hier 15 NICHE vegetatietypes behandeld (Tabel 18). De omzettingstabel 

voor deze types naar habitattypes is terug te vinden in de bijlage 5-1 van De Bie et al. 

(2011). 

Tabel 18  Niche vegetatietypes en hun overeenkomstige habitattype (Callebaut et al. 2007) 

NICHE HabitatCode Nederlandse Naam Groep 

1 91E0 Berkenbroekbos Bos 

2 91E0 Mesotroof elzenbroekbos Bos 

3 91E0 Ruigte elzenbroekbos Bos 

4 91E0 Vogelkers-essenbos Bos 

5 9160 Haagbeukenverbond Bos 

8 6430 Moerasspireaverbond Ruigte 

15 
7230/7210 

7230/2190 
Knopbiesverbond/ kalkmoeras Grasland 

17 6410 Verbond van Biezenknoppen en Pijpenstrootje Grasland 

19 6510 Verbond van Grote vossenstaart Grasland 

20 6510 Glanshaververbond Grasland 

22 4010 Dopheiverbond Heide 

23 7120 Venige heide Heide 

24 7110 Hoogveenmosverbond Heide 

25 7150 Verbond van Veenmos en Snavelbies Heide 

28 4030 Verbond van Struikhei en Kruipbrem Heide 

 

Per habitattype wordt er gewerkt met een bereik voor de GHG en GLG, zijnde minGHG - 

maxGHG, respectievelijk minGLG – maxGLG. Deze grondwaterstanden zijn uitgedrukt in m 

onder maaiveld (positief is boven maaiveld). De waarden zijn terug te vinden in bijlage 6. 
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De omzetting van de 23 POTNAT vegetatietypes naar habitattypes verloopt gemakkelijk 

aangezien deze zo goed als overeenstemmen met de habitattypes van de habitatkaart. Ook 

hier is de vertaalsleutel terug te vinden in bijlage 5.2 van het rapport van De Bie et al. 

(2011).  

Per habitattype wordt er gewerkt met een bereik voor de GVG en GLG, zijnde minGVG - 

maxGVG, respectievelijk minGLG – maxGLG. Deze grondwaterstanden uitgedrukt in m onder 

maaiveld (positief is boven maaiveld). De waarden zijn terug te vinden in bijlage 7. 

6.4.2 Abiotische gegevens - Standplaatscondities 

6.4.2.1 Puntgegevens 

Van de geselecteerde peilbuizen uit paragraaf 6.2.2.1 zijn de tijdreeksen onderworpen aan 

een aantal selectiecriteria. Deze criteria zijn opgesteld om een zekere kwaliteitsgarantie te 

kunnen bieden. Indien deze criteria afgezwakt worden om zo een grotere toetsingsdataset 

toe te laten, zal dit ten koste gaan van de kwaliteit.  

Om de standplaatscondities af te toetsen aan de standplaatseisen van de NICHE dataset, 

worden van de tijdsreeksen enkel de meest recente 2 opeenvolgende hydrologische jaren 

geselecteerd waarvan het maximaal aantal dagen tussen 2 metingen 35 dagen bedraagt. Dit 

garandeert dus minimaal 10 metingen per hydrologisch jaar (365/35 = 10,45). Als extra 

voorwaarde worden enkel deze tijdreeksen meegenomen waar LG3 en HG3 bestaat. Voor 

POTNAT gelden dezelfde criteria enkel moet hier VG3 berekend zijn in plaats van HG3. Er 

wordt vervolgens apart gewerkt voor enerzijds ‘Selectie NICHE’ en anderzijds ‘Selectie 

POTNAT’.  

Van de ongeveer 2000 piëzometerlocaties waarmee werd gestart, blijven er slechts 480 

over. Van DOV heeft geen enkele piëzometer (of tijdreeks) de criteria overleeft.  

6.4.2.2 Vlakdekkende gegevens 

Om de bruikbaarheid van het VGM voor deze studie te controleren, werden de 

modelresultaten vergeleken met opgemeten grondwaterstanden. Voor 1591 peilbuizen in 

WATINA kon een gemiddelde grondwaterdiepte berekend worden. Deze gemiddelde 

grondwaterdiepten werden uitgezet tegenover de gemiddelde grondwaterdiepten volgens het 

VGM op dezelfde locaties (figuur 87). Uit deze figuur blijkt duidelijk dat er een grote 

afwijking bestaat tussen gemeten en gesimuleerde waarden. Uit de berekening van een 

aantal kwantitatieve modelevaluatieparameters (Tabel 19) blijkt dat het modelbias 

onaanvaardbaar negatief is. De door het model gesimuleerde grondwaterstanden zijn over 

het algemeen veel dieper dan de gemeten peilen. De gemiddelde afwijking tussen model en 

metingen bedraagt ongeveer 1 meter.  
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Figuur 87  Gemeten (peilbuizen) vs. gesimuleerde (VGM) gemiddelde grondwaterdieptes 

Tabel 19  Resultaten van de modelevaluatieparameters bias, gemiddelde afwijking (ME, mean error) en gemiddelde 

absolute fout (MAE, mean absolute error) gebruikt als maat voor de afwijking tussen gemeten en 

gesimuleerde resultaten 

Bias (-) ME (m) MAE (m) 

-1.857 -0.962 1.351 

 

De conclusie is dus dat de VGM-resultaten niet bruikbaar zijn voor de doeleinden van deze 

studie. Dit kon uiteraard verwacht worden aangezien het VGM bestaat uit regionale modellen 

met celgroottes van 100 tot 400 m. Bij regionale modellen zijn afwijkingen van enkele 

tientallen centimeters (tot meters) geen uitzondering. Ecologische doelstellingen vereisen 

echter fijnere en nauwkeuriger modellen, aangezien deze doelstellingen vaak zeer lokaal 

gedefinieerd zijn, en ze op enkele meters afstand sterk kunnen verschillen. Voor 

habitattypen kan een afwijking van enkele centimeters er al voor zorgen dat een type niet 

gehandhaafd blijft of tot ontwikkeling komt.  

Een belangrijk gevolg hiervan is dus dat indien vlakdekkende uitspraken voor Vlaanderen 

gedaan willen worden er andere of verbeterde tools ter beschikking zullen moeten komen. 

Voorlopig biedt het VGM de enige vlakdekkende informatie i.v.m. grondwaterstanden voor 

Vlaanderen. Voor de ecologische doelstellingen van deze studie is de nauwkeurigheid ervan 

echter onvoldoende. 

Indien we gaan kijken naar de verschilkaart tussen de gesimuleerde stijghoogten met en 

zonder winningen (DeltaH, figuur 88) kan wel een beeld gevormd worden van in welke 

gebieden de vergunde winningen de grootste invloed kunnen hebben. Het verschil in 

stijghoogte tussen de resultaten van het model met en zonder winningen kan ook als 

nauwkeuriger beschouwd worden, omdat de absolute modelfouten in de 2 modelresultaten 

hier tegen elkaar wegvallen. Het blijft wel zo dat de celresolutie van deze kaart te grof blijft 

voor het evalueren van ecologische doelstellingen, zodanig dat ook deze kaart enkel een 

indicatie kan geven van in welke zones zich de grootste knelpunten met betrekking tot 

grondwaterkwantiteit voor zouden kunnen doen. Indien men vlakdekkende uitspraken wil 

doen voor Vlaanderen geldt ook hier dat voor doorgedreven analyses andere of verbeterde 

tools ter beschikking zullen moeten komen. 
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Figuur 88  DeltaH-kaart voor gans Vlaanderen met aanduiding van de SBZ-gebieden 

6.5 Impactbepaling 

Het bepalen van de doelafstand is schematisch voorgesteld in figuur 89. Hierbij worden de 

standplaatscondities getoetst aan de standplaatseisen van het aanwezige habitattype. Valt 

de berekende GxG-waarde binnen de range van wat het habitattype nodig heeft, dan is er 

geen knelpunt. Ligt deze buiten de range, dan wordt de absolute afstand (meting – 

referentie) een maat voor de ‘distance to target’. 

Er zijn twee mogelijkheden: ofwel zijn de standplaatsen te droog, ofwel te nat voor de 

aanwezige habitattypes: 

Te lage grondwaterstand: GxGpeilbuis < GxGreferentie 

• GLGpeilbuis < minGLGreferentie 

• GHGpeilbuis < minGHGreferentie 

Te hoge grondwaterstand: GxGpeilbuis > GxGreferentie 

• GH(V)Gpeilbuis > maxGH(V)Greferentie  

• GLGpeilbuis > maxGLGreferentie  
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Figuur 89  Schema van de aftoetsing om de doelafstand te bepalen 

Als er op één locatie zowel getoetst kan worden aan de standplaatseisen van NICHE als deze 

van POTNAT, heeft NICHE voorrang. De reden hiervoor is dat de NICHE dataset volledig 

onderbouwd is met cijfermateriaal afkomstig uit Vlaams terreinwerk. POTNAT daarentegen 

heeft zich naast literatuur en Nederlandse databanken ook gebaseerd op expertkennis.  

6.5.1 Aggregatie resultaten  

Om een beeld te krijgen van de toestand per deelgebied dienen de resultaten per deelgebied 

geaggregeerd te worden. Dit kan op velerlei manieren. 

Ten eerste heb je het gemiddelde, waarbij de absolute afwijking (meting – referentie) per 

piëzometer aanwezig in een deelgebied in rekening wordt gebracht. Van alle afwijkingen 

wordt een gemiddelde genomen. Dit is een zeer eenvoudige manier maar kan makkelijk 

leiden tot een foute inschatting van deze milieudruk in Vlaanderen. Extreem lage waarden 

kunnen extreem hoge afwijkingen verdoezelen.  

Een tweede benadering is te werken met het meest gevoelige habitattype per deelgebied. 

Het definiëren van ‘meest gevoelige’ is niet eenduidig. Er kan gewerkt worden met de 

kleinste amplitude (verschil tussen gemiddelde hoogste en gemiddelde laagste 

grondwaterstand) of met de hoogte vereiste grondwatertafel (meest gevoelig aan 

verdroging). 

Als laatste mogelijkheid kan er met de ‘worst case scenario’ gewerkt worden. Dit betekent 

dat de grootste afwijking per deelgebied primeert. Vaak komt dit ook overeen met het meest 

gevoelige habitattype. Een voordeel is dat dit snel berekend kan worden en de interpretatie 

eenduidig is.  

Uiteindelijk werd beslist om in overeenstemming met de andere werkpakketten ook hier te 

kiezen voor de ‘worst case scenario’-benadering. 

6.5.2 Analyse 

Bij de analyse worden de standplaatscondities nu getoetst aan de standplaatseisen van de 

aanwezige habitattypes zoals schematisch voorgesteld in figuur 89.  



 

 
112 Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de 

Vlaamse Habitatrichtlijngebieden 

www.inbo.be

 

Een eerste benadering zijn de puntgegevens uit de hydrologische databanken DOV en 

WATINA.  

6.5.2.1 Puntgegevens – distance to target 

Voor de aftoetsing zijn enkel de meest recente 2 opeenvolgende hydrologische jaren (van 1 

april tot en met 31 maart van het volgende jaar) geselecteerd. Deze duur van 2 

hydrologische jaren werd vastgelegd om de tijdsreeksen van alle peilbuizen uniform te 

behandelen en tegelijk nog voldoende verschillende peilbuizen te kunnen meenemen in de 

analyse. Bij de selectie van de peilbuistijdsreeksen mag het maximaal aantal dagen tussen 2 

opeenvolgende metingen niet meer zijn dan 35. Zo kan er gegarandeerd worden dat elke 

periode voldoende bemeten is en er bv. geen droge of natte periode ontbreekt in de 

tijdreeks. Dit zou anders leiden tot een vertekend beeld van de standplaats aangezien we 

met GH(V)G- en GLG-waarden werken. Hieruit volgt dat er dus minstens 10 metingen per 

hydrologisch jaar moeten zijn. De piëzometers afkomstig van WATINA zijn vaak 14-daags 

bemeten, de piëzometers van DOV voldoen echter meestal niet aan deze voorwaarden en 

worden niet geselecteerd voor de verdere analyse. Voor NICHE worden enkel deze gegevens 

meegenomen waarvoor de GHG en GLG berekend kunnen worden. Voor POTNAT zijn het de 

gegevens ingevuld voor GVG en GLG.  

Een laatste analyse kijkt of de peilen in de 2 geselecteerde hydrologische jaren een 

gelijkaardig verloop vertonen, zo kunnen tijdreeksen met trends worden uitgesloten (bv. 

gebied waar er vernatting optreedt en dus niet in evenwicht is). Als illustratie wordt figuur 90 

getoond. Hier zien we duidelijk dat er na een initële daling een stijgende trend aanwezig is in 

de grondwaterpeilen en er dus geen uitspraak mogelijk is op basis van deze tijdreeks.  

  

Figuur 90  Tijdreeks uit Vierkensbroek (WATINA gebiedscode: VIE) met een duidelijke trend, niet weerhouden in 

analyse 

Uit de dataset van NICHE worden er door dit criteria 14 piëzometers niet weerhouden en 

eindigen we met in totaal 549 locaties waar een aftoetsing met NICHE-referentiewaarden 

kan gebeuren. Voor POTNAT is er 1 locatie die niet weerhouden wordt en blijven er in totaal 

401 piëzometers over. 
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Als er per variabele (GxG) de absolute afwijking per piëzometer wordt uitgezet, resulteert dit 

in volgende grafieken (figuur 91). In het rood zijn de piëzometers aangeduid die buiten de 

referentierange vallen.  

 

 

 

Figuur 91  Grafieken van het aantal piëzometers per absolute afwijking getoetst aan de referentieranges 

Wanneer deze 4 variabelen worden gegroepeerd per ‘te lage’ (droog) en ‘te hoge’ (nat) 

grondwaterstand, resulteert dit in figuur 92. Voor deze aggregatie nemen we steeds ‘the 

worst case scenario’, met name de maximale afwijking: 

=> droog = max[GLG te laag ; GH(V)G te laag]  

=> nat = max[(GLG te hoog ; GH(V)G te hoog) 

 

Wat direct opvalt, is dat er meer locaties een knelpunt vertonen met een te lage 

grondwaterstand.  

GHG of GVG te hoog GHG of GVG te laag 

GLG te hoog GLG te laag 
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Figuur 92  Grafieken van het aantal piëzometers getoetst aan de referentieranges en gegroepeerd per klasse ‘te nat’ 

(peilen te hoog) en ‘te droog’ (peilen te laag) 

Figuur 93 geeft het resultaat van het aantal piëzometers per habitattype. Er is eveneens 

aangeduid hoeveel locaties een probleem (rood) vertonen en hoeveel niet (blauw). Ook hier 

is de analyse opgedeeld in een ‘te hoge’ en ‘te lage’ grondwaterstand, respectievelijk te 

natte, te droge standplaats. 

Wat direct opvalt, is dat het aandeel piëzometers waarbij de standplaats te droog is voor het 

aanwezige habitattype groter is dan bij de te natte locaties. Bij de te natte locaties springt 

‘6510’ (laaggelegen schraal hooiland) in het oog, waar in meer dan 90% van de gevallen de 

peilen niet binnen de optimale range liggen. Dit zou kunnen duiden op een afwijking in de 

referentiedataset maar ook op de werking van de vertaalsleutel. In de habitatkaart worden 

codes gebruikt zoals ‘bos’, ‘onder bos’, ‘slecht ontwikkeld’ en dergelijke. De resultaten 

kunnen dus coherent zijn met het feit dat de habitattypen soms slecht ontwikkeld zijn. De 

voedselrijke zoomvormende ruigten ‘6430’ hebben een groter aandeel ‘te natte’ dan ‘te 

droge’ locaties. 

De alluviale bossen (‘91E0’) zijn het best vertegenwoordigd door piëzometers. Maar meer 

dan 50 % komt niet op een optimale locatie voor (te droog). Hetzelfde geldt voor ‘7230’ 

(laagveen) dat ondervertegenwoordigd is in deze set gegevens. ‘6410’ (Blauwgrasland) komt 

ook meer dan 50% op te droge standplaatsen voor. Ook hier zou dit kunnen wijzen op een 

afwijking in de referentiedataset of op een groot aandeel ‘slecht ontwikkelde habitattypen’. 

Grondwaterpeil te hoog Grondwaterpeil te laag 



 

 
www.inbo.be Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de 

Vlaamse Habitatrichtlijngebieden 

115

 

 

Figuur 93  Grafieken van het aantal piëzometers getoetst aan de referentieranges en gegroepeerd per klasse ‘te nat’ 

(peilen te hoog) en ‘te droog’ (peilen te laag) 

6.5.2.2 Vlakdekkend - DeltaH 

Zoals in § 5.4.2.2 beschreven, voldeden de VGM-modelresultaten niet aan de 

kwaliteitscontrole om uitspraken te doen op lokale schaal. Hierdoor werd geopteerd om de 

‘distance to target’ voor grondwaterdiepten niet te berekenen op basis deze gegevens. 

De DeltaH-kaart kan echter wel een indicatie kan geven van in welke zones zich 

mogelijkerwijs de grootste knelpunten met betrekking tot grondwaterkwantiteit onder 

invloed van vergunde grondwateronttrekking voor zouden kunnen doen.  

Ter illustratie worden in tabel 20 de 10 SBZ- en deelgebieden met waterafhankelijke 

habitattypen weergegeven waar de grootste DeltaH per SBZ- of deelgebied (‘worst case 

scenario’) werd gesimuleerd, gerangschikt volgens de grootte van het maximum 

aangetroffen verschil in stijghoogte (maxDeltaH).  

Hierbij dient men zich steeds bewust te zijn dat de berekende maxDeltaH niet noodzakelijk 

met de werkelijk veroorzaakte DeltaH overeenkomt, en dat in deze versie van het VGM 

gewerkt werd met vergunde debieten, en niet met de effectief opgepompte debieten. 

Tabel 20  Meest beïnvloede gebieden door grondwaterwinningen 

nr GEBCODE Max DeltaH   DEELGEBIED Max Delta H 

1 BE2200043 7.252   BE2200043-1 7.252 

2 BE2300006 5.569   BE2300006-4 5.569 

3 BE2100040 5.199   BE2100040-2 5.199 

4 BE2100015 4.703   BE2200043-4 4.715 

5 BE2400012 4.361   BE2100015-1 4.703 

6 BE2400011 3.263   BE2400012-15 4.361 

7 BE2100026 2.119   BE2400011-5 3.263 

8 BE2400010 2.025   BE2400011-7 2.406 

9 BE2400014 1.816   BE2400011-8 2.175 
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10 BE2200035 1.66   BE2100026-13 2.119 

6.5.3 Resultaten 

6.5.3.1 Puntgegevens - Distance to target 

De analyses op basis van de puntgegevens zoals beschreven in paragraaf 6.4.2.1 dienen nu 

op niveau van SBZ-gebied en deelgebied te worden beschreven. Ook hiervoor is steeds 

uitgegaan van het ‘worst case scenario’ of dus de grootste absolute afwijking.  

Figuur 94 en figuur 95 geven respectievelijk per SBZ-gebied en per deelgebied de grootste 

afwijking voor een te lage grondwaterstand (‘te droog’, cfr. figuur 92 rechts). De in de 

grafiek het meest rechts gesitueerde gebieden ondervinden de hoogste milieudruk als het 

gaat om te lage grondwaterstanden. Enkel de gebieden in het rood vertonen te lage peilen. 

 

Figuur 94  Grafiek met de grootste afwijking per SBZ-gebied voor een ‘te droge’ standplaats (peilen te laag) 
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 Figuur 95  Grafiek met de grootste afwijking per deelgebied voor een ‘te droge’ standplaats (peilen te laag) 

Figuur 96 en figuur 97 geven respectievelijk per SBZ-gebied en per deelgebied de grootste 

afwijking voor een te hoge grondwaterstand (‘te nat’, cfr. figuur 92 links). De in de grafiek 

het meest rechts gesitueerde gebieden ondervinden de hoogste milieudruk als het gaat om 

te hoge grondwaterstanden. Enkel de gebieden in het rood vertonen te hoge peilen. 

 

Figuur 96  Grafiek met de grootste afwijking per SBZ-gebied voor een ‘te natte’ standplaats (peilen te hoog).  
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Figuur 97  Grafiek met de grootste afwijking per deelgebiedsniveau voor een ‘te natte’ standplaats (peilen te hoog).  

De grootste afwijking per SBZ-gebied, onafhankelijk of het nu om te lage of te hoge 

grondwaterstanden gaat, wordt weergegeven in figuur 98. Hetzelfde, maar dan op het 

niveau van ‘deelgebied’ wordt weergegeven in figuur 99.  

 

 

Figuur 98  Spreiding van de SBZ-gebieden met grootste absolute afwijking (rode bollen). Blauwe bollen duiden op 

geen probleem. 
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Figuur 99  Spreiding van de deelgebieden met grootste absolute afwijking (rode bollen). Blauwe bollen duiden op 

geen probleem. 

6.5.3.2 Vlakdekkend - Pompkegel beïnvloede gebieden 

Als we de SBZ-gebieden zoals in paragraaf 6.5.2.2 rangschikken volgens grootste maximale 

deltaH dan zijn de 3 meest door grondwateronttrekking beïnvloede gebieden : 

• BE2200043 (Bosbeekvallei en aangrenzend bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-

Maaseik ) 

• BE2300006 (Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent)  

• BE 2100040 (Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor).  

 

Figuur 100 geeft van links naar rechts de toenemende invloed weer.  

  

 

Figuur 100  Rangschikking van de SBZ met toenemende invloed van een grondwaterwinning (stijgende delta H).  
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Op het niveau van deelgebied (figuur 101) zijn de 3 meest door grondwateronttrekking 

beïnvloede gebieden dan:  

• BE2200043-1 (Bosbeekvallei) 

• BE2300006-4 (Bellebargiebos of Kwadebossen) 

• BE2200043-4 (Heiderbos) 

 

Figuur 101  Rangschikking van de deelgebieden met toenemende invloed van een grondwaterwinning (stijgende delta 

H) vanaf 1m verschil tussen Q0 en Qref.  

6.6 Conclusie – aandachtspunten 

6.6.1 Referentiewaarden en standplaatscondities 

In dit werkpakket is met de best mogelijke data -op dit ogenblik beschikbaar- gewerkt. Maar 

dit neemt niet weg dat de analyses onvoldoende precies zijn om uitspraken op lokale schaal 

te doen, hiervoor zijn gedetailleerde gebiedsstudies beter geplaatst.  

Zo is de habitatkaart afgeleid van de BWK, maar dit is vaak niet via een één-op-één relatie. 

De omzetting verloopt dus niet feilloos. Idem dito voor de referentiegegevens. Deze zijn 

opgesteld voor vegetatietypes, ecotopen of natuurtypes en niet voor Europese habitats. Bij 

de omzetting zijn een aantal aannames gebeurd die voor discussie vatbaar zijn.  

Daarnaast zijn de referentiedatasets niet volledig. Zo bestrijken de NICHE gegevens de 

range van vegetatietypes uit vochtige en natte standplaatsen niet volledig. POTNAT en de 

kennistabellen van de overstromingstolerantie zijn gedeeltelijk gebaseerd op expertkennis en 

dus niet onderbouwd met wetenschappelijke gegevens. 

6.6.2 Hiaten in het netwerk 

Zoals bij de analyse duidelijk werd, is het niet mogelijk om voor elk SBZ-gebied een 

uitspraak te doen over de milieudruk ‘waterkwantiteit’. Hiervoor is het peilbuizennetwerk 

onvoldoende uitgebreid (figuur 102). Het peilbuizennetwerk in WATINA is ook niet 

uitgebouwd met dezelfde doelstellingen als die van van het huidige project, zodat het logisch 

is dat er hiaten zijn. Deze hiaten proberen op te vangen door gebruik te maken van het VGM 

was om velerlei redenen niet haalbaar. Toch kan de verschilkaart tussen stijghoogte met 
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winning en deze zonder winning een indicatie zijn voor de druk die in bepaalde SBZ-gebieden 

aanwezig is. Nochtans moet ook deze kaart met de nodige omzichtigheid worden gebruikt. 

Gebieden waar al tientallen jaren water wordt onttrokken kunnen naar een nieuw evenwicht 

zijn geëvolueerd. Het zo maar afschaffen van deze waterwinningen zou opnieuw een stress 

kunnen veroorzaken. Om hierover uitspraken te doen zijn gedetailleerde gebiedsstudies 

nodig. Dit lag niet binnen de scope van dit project.  

 

Figuur 102  Locatie van de piëzometers (donkerblauw mee in analyse) op de achtergrond van de delta H-kaart 

(VGM), samen met de contouren van de 0.1 afpompingskegels van SVW die overlappen met een SBZ-

gebied (rode arcering) 
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7 Synthese 

De resultaten van de vier milieudruk-werkpakketten werden samengebracht in twee 

samenvattende figuren. 

Figuur 103 geeft per SBZ aan welke parameters een goede of een slechte score halen. 

Per parameter binnen een werkpakket werd een score aan elk SBZ-gebied toegekend in 

functie van de doelafstanden van de andere SBZ-gebieden. Het SBZ-gebied met de grootste 

positieve doelafstand (grootste afwijking) krijgt de maximale score (100 %). Alle gebieden 

met een negatieve doelafstand (geen afwijking) krijgen een score van nul toegewezen. De 

score van de overige SBZ-gebieden is de verhouding tussen de doelafstand voor een bepaald 

gebied en de grootste positieve doelafstand: 

ScoreSBZx = DoelafstandSBZx / max doelafstand 

Een hoge score voor een bepaalde SBZ (grote balk in de figuur) wijst dus op een ongunstige 

toestand in vergelijking met de andere gebieden. Geen balk (score nul) getuigt van een 

gunstige toestand. 

Voor het luik grondwaterkwaliteit werd voorrang gegeven aan de doelafstand berekend via 

de ‘Direct hit’-benadering. Indien geen resultaat beschikbaar is voor een bepaald SBZ, werd 

de doelafstand berekend via de ‘Matrix’-aanpak gebruikt. 

Voor het luik oppervlaktewaterkwaliteit werden enkel de resultaten voor de habitats 

meegenomen (de resultaten voor de beschermde soorten werden niet weerhouden) en werd 

de doelafstand naar een zeer goede toestand gebruikt.  

Voor het luik atmosferische depositie werd de gemiddelde doelafstand gebruikt.  

Voor het luik waterkwantiteit werden de via de ‘Direct hit’- benadering berekende 

doelafstanden gebruikt. 

De gegevens van figuur 103 werden in figuur 104 verder samengevat per milieudruk. De 

score per SBZ per milieudruk is de gemiddelde score over alle parameters. 

Omdat de scores uitgemiddeld worden, moet het aantal parameters per milieudruk 

beschouwd worden bij het interpreteren van de grafiek. 

Een grote balk voor een bepaalde milieudruk betekent dat alle parameters een bijzonder 

slechte score vertonen in vergelijking met de andere gebieden, maar ook bij een gematigde 

score kan een milieuparameter met een grote doelafstand de instandhouding van de 

Europese habitattypen hypothekeren. 
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Figuur 103 Score per SBZ, parameter en milieudruk. Nvt: parameter niet van toepassing voor dit gebied, X: geen 

informatie (bv. habitat aanwezig maar geen referentiewaarden voorhanden). Een hoge score (grote balk) 

betekent een slechte toestand vergeleken met de andere gebieden.  

 

 

Figuur 104 Score per SBZ en milieudruk. Nvt: milieudruk niet van toepassing voor dit gebied (bv. Geen 

grondwaterafhankelijk habitattype aanwezig voor milieudruk eutrofiëring grondwaterkwaliteit), X: geen 

informatie (bv. Habitat aanwezig maar geen referentiewaarden voorhanden). De cijfers onder elke balk 

geven het aantal parameters waarvoor een score berekend kon worden voor een gegeven milieudruk. 

Een hoge score (grote balk) betekent een slechte toestand in vergelijking met de andere gebieden.  
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in mg/l
geen originele gegevens bekend, gedupliceerd van vergelijkbare types obv expert judgement
berekend

geen literatuur 
habitat subtype mensentaal >> assumptie

10% medi 90% 10% medi 90% 10% medi 90% min mean max min mean max min mean max alle nutriënten

1330 1330_hpr zilte graslanden 0,055 0,075 10,09 1,19 12,43 17,8 0,035 0,115 0,885

2170
kruipwilg-vegetatie 
in duinen

0,023 1,376 2,73 0,039 0,349 0,659 0,023 0,125 0,228

2190
waterrijke vegetaties 
in duinen

0,023 1,376 2,73 0,039 0,349 0,659 0,023 0,125 0,228

2190_mp
vochtige duinvalleien 
met kalkvegetaties

0,023 1,376 2,73 0,039 0,349 0,659 0,023 0,125 0,228

3110

mineraalarme 
wateren in 
atlantische 
zandvlakten 
(littorelletalia)

alle gevonden literatuur geeft oppervlaktewaterconcentraties

3130

oligotrofe tot 
mesotrofe 
stilstaande wateren 
(oeverkruid en 

alle gevonden literatuur geeft oppervlaktewaterconcentraties

3130_aom oeverkruid alle gevonden literatuur geeft oppervlaktewaterconcentraties

3130_na dwergbies alle gevonden literatuur geeft oppervlaktewaterconcentraties

3140
kalkhoudende oligo-
meso wateren 
(chara)

oppervlaktewaterafhankelijk type

3150
eutrofe meren 
(magnoptamion en 
hydrochariton)

oppervlaktewaterafhankelijk type

3160-1
dystrofe natuurlijke 
poelen en meren

oppervlaktewaterafhankelijk type

3260

submontane en 
laagland rivieren met 
vegetaties van 
Ranunculion fluitantis 
en het Callitricho-
Batrachion

oppervlaktewaterafhankelijk type

3270²

rivieren met 
slikoevers 
chenopodion rubri en 
bidention pp

oppervlaktewaterafhankelijk type

Beyen & Meire 2003 Koerselman 1993
NO3-N NH4-N O-PO4-P NO3-N NH4-N O-PO4-P

Bijlage 1: Referentiewaarden nutriënten in oppervlakkig grondwater 
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geen literatuur
habitat subtype mensentaal  >> assumptie

10% medi 90% 10% medi 90% 10% medi 90% 10% medi 90% 10% medi 90% 10% medi 90% alle nutriënten

4010
noordatlantische 

vochtige heide
0,019 0,05 2,029 0,01 0,03 0,556 0,02 0,045 0,081

4030

droge heide (volgens 

strikte definitie niet 
grondwaterafhankelij

k maar overgang 
vochtig droog is zeer 

onduidelijk)

0,019 0,05 2,029 0,01 0,03 0,556 0,02 0,045 0,081 idem 4010

6230 6230_hmo
vochtig heischraal 

grasland
0,019 0,05 2,029 0,01 0,03 0,556 0,02 0,045 0,081 idem 4010

6410 6410_ve
basenarme molinion 

graslanden veldrus
0,037 0,05 0,309 0,1 0,334 35,54 0,037 0,05 0,309 0,1 0,5 1,3 0,1 0,15 0,22 0,005 0,006 0,009

6410_mo
basenrijke molinion 
graslanden

0,037 0,05 0,309 0,1 0,334 35,54 0,037 0,05 0,309 0,1 0,5 1,3 0,1 0,15 0,22 0,005 0,006 0,009 idem 6410_ve

6430 voedselrijke ruigten 0,025 0,080 0,586 0,064 0,280 0,791 0,003 0,029 0,117 idem 6430_hf

6430_hf Moerasspirearuigten 0,025 0,080 0,586 0,064 0,280 0,791 0,003 0,029 0,117 0,28 0,61 0,92 0,05 0,4 1,1 0,006 0,27 0,75

6430_hw
verbond harig 

wilgenroosje
eutroof

6430_mr

rietland met heemst, 

moeraslathyrus en 
moerasmelkdistel

eutroof

6430_bz
moerasspirearuigten 

met boszomen
0,025 0,080 0,586 0,064 0,280 0,791 0,003 0,029 0,117 idem 6430_hf

6510

laaggelegen schraal 

hooiland (alopecurus 
pratensis, 

0,025 0,053 1,004 0,018 0,208 0,323 0,009 0,040 0,084 idem 6510_hu

6510_hu glanshaververbond 0,025 0,053 1,004 0,018 0,208 0,323 0,009 0,040 0,084

6510_hus
grote 
pimpernelgraslanden

0,025 0,053 1,004 0,018 0,208 0,323 0,009 0,040 0,084 idem 6510_hu

6510_hua weidekerveltorkuid 0,006 0,050 0,393 0,076 0,134 0,444 0,006 0,032 0,131

6510_huk
kalkrijk kamgrasland 

(galio-trifolietum)
niet grondwaterafhankelijk

Huybrechts, De Becker, Callebaut & De Bie 2009 Huybrechts, Batelaan, De Becker, Joris & Van Rossum; 2000
NO3-N NH4-N O-PO4-P NO3-N NH4-N O-PO4-P
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geen literatuur 

habitat subtype mensentaal >>  assumptie

10% medi 90% 10% medi 90% 10% medi 90% ## medi 90% 10% medi 90% 10% medi 90% 10% medi 90% alle nutriënten

7110 hoogveen 0,02 0,02 1,378 0,042 0,110 0,606 0,043 0,046 0,048 idem 7140_oli
7120³ aangetast hoogveen 0,02 0,02 1,378 0,042 0,110 0,606 0,043 0,046 0,048 idem 7140_oli

7140
overgangs- en 
trilvenen

0,02 0,02 1,378 0,042 0,110 0,606 0,043 0,046 0,048

7140_oli

voedselarme en zure 
overgangsvenen met 

slijkzegge en 
veenbloembies 
(hoogveenslenken 
eigenlijk) incl. venige 
heide

0,02 0,02 1,378 0,042 0,110 0,606 0,043 0,046 0,048

7140_cl
draadzeggevegetatie
s

0,050 0,060 1,148 0,100 0,190 0,686 0,010 0,012 0,145 0,1 0,4 0,62 0,1 0,2 0,44 0,005 0,006 0,008 0,081
idem 
7140_meso

7140_mes
o

kleine 
zeggenvegetaties

0,050 0,060 1,148 0,100 0,190 0,686 0,010 0,012 0,145 0,1 0,4 0,62 0,1 0,2 0,44 0,005 0,006 0,008

7140_bas

e
basenrijk trilveen 0,050 0,060 1,148 0,100 0,190 0,686 0,010 0,012 0,145 0,1 0,4 0,62 0,1 0,2 0,44 0,005 0,006 0,008 0,071

idem 

7140_meso
7140_mrd veenmosrietlanden 0,050 0,060 1,148 0,100 0,190 0,686 0,010 0,012 0,145 0,1 0,4 0,62 0,1 0,2 0,44 0,005 0,006 0,008 0,163 idem 

7150
slenken in 
veengronden 
(rhynchosoprion

0,092 0,385 0,677 0,349 0,825 1,301 0,051 0,073 0,095

7210
kalkhoudende 
moerassen met 
galigaan

0,050 0,060 1,148 0,100 0,190 0,686 0,010 0,012 0,145 0,1 0,4 0,62 0,1 0,2 0,44 0,005 0,006 0,008
idem 
7140_meso

7220
kalktufbronnen 
(cratoneurion)

komt niet voor in Vlaanderen

Bootsma & Wassen 
1996

O-PO4-P

Huybrechts, De Becker, Callebaut & De Bie 2009
Huybrechts, Batelaan, De Becker, Joris & Van Rossum; 

2000
NO3-N NH4-N O-PO4-P NO3-N NH4-N O-PO4-P

geen literatuur 
habitat subtype mensentaal >>  assumptie

10% medi 90% 10% medi 90% 10% medi 90% min mean max min
mea
n

max min mean max alle nutriënten

7230 alkalisch laagveen 0,067 0,135 0,275 0,252 0,280 0,312 0,018 0,050 0,052 0,2 3,73 7,26 0,1 0,17 0,248 0,0025 0,161 0,32

NH4-N O-PO4-P
Huybrechts, De Becker, Callebaut & De Bie 2009 Boyer & Wheeler 1989
NO3-N NH4-N O-PO4-P NO3-N
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geen literatuur 
habitat subtype mensentaal >>  assumptie

10% medi 90% 10% medi 90% 10% medi 90% ## medi 90% 10% medi 90% 10% medi 90% alle nutriënten

91D0 veenbossen komt niet voor in Vlaanderen

91E0 beekbegeleidende 
91E0_oli oligotroof 0,020 0,042 0,237 0,011 0,083 0,273 0,006 0,010 0,072 0,1 0,25 0,66 0,1 0,2 0,45 0,005 0,006 0,008
91E0_mes mesotroof 0,010 0,071 7,698 0,065 0,238 0,904 0,005 0,024 0,078 0,1 0,52 0,91 0,05 0,2 0,6 0,005 0,008 0,012

91E0_eutr eutroof elzenbroek 0,005 0,065 0,959 0,026 0,330 2,201 0,007 0,032 0,263 0,1 0,61 1,07 0,05 0,3 0,65 0,005 0,22 0,39
91E0_wvb wilgenvloedbos oppervlaktewaterafhankelijk type
91E0_veb vogelkers-essenbos 0,050 0,057 1,625 0,060 0,150 2,305 0,010 0,053 0,278

91E0_bro
n

goudveil essenbos 0,050 0,057 1,625 0,060 0,150 2,305 0,010 0,053 0,278 idem 91E0_veb

91F0 essen-olmenbos 0,005 0,065 0,959 0,026 0,330 2,201 0,007 0,032 0,263 0,1 0,61 1,07 0,05 0,3 0,65 0,005 0,22 0,39 idem 91E0_eutr

Huybrechts, De Becker, Callebaut & De Bie 2009 Huybrechts, Batelaan, De Becker, Joris & Van Rossum; 
NO3-N NH4-N O-PO4-P NO3-N NH4-N O-PO4-P
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Bijlage 2: Referentiewaarden zuurstof, stikstof en fosfor in stromende wateren 

Besluit 21/05/2010, B.S. 09/07/2010 

Type Parameter Eenheid Toetswijze Goed 
Zeer 
goed Matig 

Ontoe-
reikend 

Bk 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 6 8 4 3 

Bk 
opgeloste zuurstof 
(verzadiging) % max 110-120 70-110 

60-70 / 
120-130 

50-60 / 
130-140 

Bk nitraat mg N/l P90 10 2 11,3 17 

Bk totaal stikstof mg N/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 4 3 8 12 

Bk totaal fosfor mg P/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,14 0,04 0,35 0,7 

Bk orthofosfaat mg P/l gemiddelde 0,1 0,05 0,2 0,4 

BkK 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 6 8 4 3 

BkK 
opgeloste zuurstof 
(verzadiging) % max 110-120 70-110 

60-70 / 
120-130 

50-60 / 
130-140 

BkK nitraat mg N/l P90 10 2 11,3 17 

BkK totaal stikstof mg N/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 4 3 8 12 

BkK totaal fosfor mg P/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,14 0,04 0,35 0,7 

BkK orthofosfaat mg P/l gemiddelde 0,07 0,04 0,14 0,28 

Bg 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 6 8 4 3 

Bg 
opgeloste zuurstof 
(verzadiging) % max 110-120 70-110 

60-70 / 
120-130 

50-60 / 
130-140 

Bg nitraat mg N/l P90 10 2 11,3 17 

Bg totaal stikstof mg N/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 4 3 8 12 

Bg totaal fosfor mg P/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,14 0,04 0,35 0,7 

Bg orthofosfaat mg P/l gemiddelde 0,1 0,05 0,2 0,4 

BgK 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 6 8 4 3 

BgK 
opgeloste zuurstof 
(verzadiging) % max 110-120 70-110 

60-70 / 
120-130 

50-60 / 
130-140 

BgK nitraat mg N/l P90 10 2 11,3 17 

BgK totaal stikstof mg N/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 4 3 8 12 

BgK totaal fosfor mg P/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,14 0,04 0,35 0,7 

BgK orthofosfaat mg P/l gemiddelde 0,07 0,04 0,14 0,28 

Rk 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 6 8 4 3 

Rk 
opgeloste zuurstof 
(verzadiging) % max 110-120 70-110 

60-70 / 
120-130 

50-60 / 
130-140 

Rk nitraat mg N/l P90 5,65 1,3 11,3 17 

Rk totaal stikstof mg N/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 4 3 8 12 

Rk totaal fosfor mg P/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,14 0,04 0,35 0,7 

Rk orthofosfaat mg P/l gemiddelde 0,12 0,05 0,2 0,4 
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Type Parameter Eenheid Toetswijze Goed 
Zeer 
goed Matig 

Ontoe-
reikend 

Rg 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 6 8 4 3 

Rg 
opgeloste zuurstof 
(verzadiging) % max 110-120 70-110 

60-70 / 
120-130 

50-60 / 
130-140 

Rg nitraat mg N/l P90 5,65 1,3 11,3 17 

Rg totaal stikstof mg N/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 2,5 2 5 7,5 

Rg totaal fosfor mg P/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,14 0,04 0,35 0,7 

Rg orthofosfaat mg P/l gemiddelde 0,14 0,06 0,2 0,4 

Rzg 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 6 8 4 3 

Rzg 
opgeloste zuurstof 
(verzadiging) % max 110-120 70-110 

60-70 / 
120-130 

50-60 / 
130-140 

Rzg nitraat mg N/l P90 5,65 1,3 11,3 17 

Rzg totaal stikstof mg N/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 2,5 2 5 7,5 

Rzg totaal fosfor mg P/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,14 0,04 0,35 0,7 

Rzg orthofosfaat mg P/l gemiddelde 0,12 0,05 0,2 0,4 

Pz 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 6 8 4 3 

Pz 
opgeloste zuurstof 
(verzadiging) % max 110-120 70-110 

60-70 / 
120-130 

50-60 / 
130-140 

Pz nitraat mg N/l P90 5,65 1,3 11,3 17 

Pz totaal stikstof mg N/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 4 3 8 12 

Pz totaal fosfor mg P/l 
Zomerhalfjaarg 
emiddelde 0,14 0,04 0,35 0,7 

Pz orthofosfaat mg P/l gemiddelde 0,1 0,05 0,2 0,4 

Pb 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 6 8 4 3 

Pb 
opgeloste zuurstof 
(verzadiging) % max 110-120 70-110 

60-70 / 
120-130 

50-60 / 
130-140 

Pb nitraat mg N/l P90 5,65 1,3 11,3 17 

Pb totaal stikstof mg N/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 4 3 8 12 

Pb totaal fosfor mg P/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,14 0,04 0,35 0,7 

Pb orthofosfaat mg P/l gemiddelde 0,14 0,06 0,2 0,4 

Mlz 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 6 8 4 3 

Mlz 
opgeloste zuurstof 
(verzadiging) % max 110-120 70-110 

60-70 / 
120-130 

50-60 / 
130-140 

Mlz nitraat mg N/l P90 5,65 1,3 11,3 17 

Mlz totaal stikstof mg N/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 2,5 2 5 7,5 

Mlz totaal fosfor mg P/l 
Zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,14 0,06 0,19 0,42 

Mlz orthofosfaat mg P/l gemiddelde 0,14 0,02 0,28 0,56 

 

Codes: zie tabel 11 p 52 
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Bijlage 3: Referentiewaarden zuurstof, stikstof en fosfor in stilstaande wateren 

Besluit 21/05/2010, B.S. 09/07/2010 

Code Parameter Eenheid Toetswijze Goed 
Zeer 
goed Matig 

ontoe-
reikend 

Ad 
opgeloste zuurstof 
(verzadiging) % max 

60-70 / 
110-120 70-110 

50-60 / 
120-130 

40-50 / 
130-140 

Ad 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 6 8 4 3 

Ad totaal stikstof mg N/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 1,3 1 1,9 2,6 

Ad totaal fosfor mg P/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,045 0,04 0,07 0,14 

Ai 
opgeloste zuurstof 
(verzadiging) % max 

60-70 / 
110-120 70-110 

50-60 / 
120-130 

40-50 / 
130-140 

Ai 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 6 8 4 3 

Ai totaal stikstof mg N/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 1,3 1 1,9 2,6 

Ai totaal fosfor mg P/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,105 0,05 0,2 0,3 

Ami 
opgeloste zuurstof 
(verzadiging) % max 

60-70 / 
110-120 70-110 

50-60 / 
120-130 

40-50 / 
130-140 

Ami 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 6 8 4 3 

Ami totaal stikstof mg N/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 1,3 1 1,9 2,6 

Ami totaal fosfor mg P/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,07 0,04 0,14 0,28 

Awe 
opgeloste zuurstof 
(verzadiging) % max 

60-70 / 
110-120 70-110 

50-60 / 
120-130 

40-50 / 
130-140 

Awe 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 6 8 4 3 

Awe totaal stikstof mg N/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 1,3 1 1,9 2,6 

Awe totaal fosfor mg P/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,055 0,04 0,14 0,28 

Awom 
opgeloste zuurstof 
(verzadiging) % max 

60-70 / 
110-120 70-110 

50-60 / 
120-130 

40-50 / 
130-140 

Awom 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 6 8 4 3 

Awom totaal stikstof mg N/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 1 0,8 1,1 1,4 

Awom totaal fosfor mg P/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,04 0,03 0,06 0,13 

Bs 
opgeloste zuurstof 
(verzadiging) % max 

60-70 / 
110-120 70-110 

50-60 / 
120-130 

40-50 / 
130-140 

Bs 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 6 8 4 3 

Bs totaal stikstof mg N/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 1,8 1,4 2,9 4,1 

Bs totaal fosfor mg P/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,11 0,07 0,22 0,33 
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Code Parameter Eenheid Toetswijze Goed 
Zeer 
goed Matig 

ontoe-
reikend 

Bzl 
opgeloste zuurstof 
(verzadiging) % max 

60-70 / 
110-120 70-110 

50-60 / 
120-130 

40-50 / 
130-140 

Bzl 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 6 8 4 3 

Bzl totaal stikstof mg N/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 1,8 1,4 2,9 4,1 

Bzl totaal fosfor mg P/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,11 0,07 0,22 0,33 

Cb 
opgeloste zuurstof 
(verzadiging) % max 

60-70 / 
110-120 70-110 

50-60 / 
120-130 

40-50 / 
130-140 

Cb 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 6 8 4 3 

Cb totaal stikstof mg N/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 1,3 1 1,9 2,6 

Cb totaal fosfor mg P/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,04 0,03 0,06 0,13 

Cfe 
opgeloste zuurstof 
(verzadiging) % max 

60-70 / 
110-120 70-110 

50-60 / 
120-130 

40-50 / 
130-140 

Cfe 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 6 8 4 3 

Cfe totaal stikstof mg N/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 1,3 1 1,9 2,6 

Cfe totaal fosfor mg P/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,04 0,03 0,06 0,13 

Czb 
opgeloste zuurstof 
(verzadiging) % max 

60-70 / 
110-120 70-110 

50-60 / 
120-130 

40-50 / 
130-140 

Czb 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 6 8 4 3 

Czb totaal stikstof mg N/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 1,3 1 1,9 2,6 

Czb totaal fosfor mg P/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,03 0,02 0,05 0,11 

Zm 
opgeloste zuurstof 
(verzadiging) % max 

60-70 / 
110-120 70-110 

50-60 / 
120-130 

40-50 / 
130-140 

Zm 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 6 8 4 3 

Zm totaal stikstof mg N/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 1,3 1 1,9 2,6 

Zm totaal fosfor mg P/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,03 0,02 0,05 0,11 

Zs 
opgeloste zuurstof 
(verzadiging) % max 

60-70 / 
110-120 70-110 

50-60 / 
120-130 

40-50 / 
130-140 

Zs 
opgeloste zuurstof 
(concentratie) mg O2/l P10 6 8 4 3 

Zs totaal stikstof mg N/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 1,3 1 1,9 2,6 

Zs totaal fosfor mg P/l 
zomerhalfjaar 
gemiddelde 0,03 0,02 0,05 0,11 

 

Codes: zie tabel 13 p 52 
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Bijlage 4: Referentiewaarden voor vissoorten 

Habitatcriteria voor de beschermde vissoorten van de habitatrichtlijn uit een literatuurstudie 

van Van Looy et al. (2008). BZV = Biologische Zuurstofvraag 

Type Soort Organische belasting 
(mg O2/l) 

Zuurstofgehalte 
(mg O2/l) 

Reofielen Rivierdonderpad BZV < 2 > 8 

Beekprik BZV < 4,3 8-10 

Anadrome Rivierprik  > 8 

Zalm  > 8 

Fint  > 7 

Limnofielen Grote 
modderkruiper 

 > 2 

Kleine 
modderkruiper 

geen zware 
organische 
belasting 

 

Bittervoorn  >8 

 

 

Habitatgrenswaarden en migratiegrenswaarden per visgroep volgens Schneiders et al. 

(2009). 

  Gevoelig Tolerant 

  mediaan min max mediaan min max 

O2 Optimum voor reproductie en overleving 9 7  8 5  

(mg/l) Suboptimum voor reproductie en overleving 8,2 5,9  6,7 3,8  

 Migratie 6,8 4,2  5 2,5  

NH4-N Optimum voor reproductie en overleving 0,5  1,78 1  4,4 

(mg/l) Suboptimum voor reproductie en overleving 1  1,5 1,6  5 

 Migratie 1,2  3,1 3,3  8,1 

oPO4-P Optimum voor reproductie en overleving 0,12   0,24   

(mg/l) Suboptimum voor reproductie en overleving 0,16   0,3   

 Migratie 0,3   0,7   
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Bijlage 5: Referentiewaarden voor kritische last stikstofdepositie 

Kritische depositiewaarden voor stikstof voor Natura 2000 habitattypen volgens van Dobben 

en van Hinsberg (2009) en de gehanteerde oppervlakteruwheidsklasse (bos / niet-bos) voor 

het berekenen van de depositiehoeveelheden. 

Natura 2000 habitattype 
Kritische last 

stikstofdepositie 
Ruwheid 

Code Omschrijving  kg N ha-1 j-1 
 

1110  > 34 niet-bos 

1130  > 34 niet-bos 

1140  > 34 niet-bos 

1310  35 niet-bos 

1320  35 niet-bos 

1330  35 niet-bos 

2110  20 niet-bos 

2120  20 niet-bos 

2130A kalkrijke Grijze duinen 17,4 niet-bos 

2130B kalkarme Grijze duinen 13,1 niet-bos 

2130C heischrale Grijze duinen 10,8 niet-bos 

2150  15 niet-bos 

2160  28,3 niet-bos 

2170  32,3 niet-bos 

2180A droge Duinbossen 18 bos 

2180B vochtige Duinbossen 28,6 bos 

2180C binnenrand Duinbossen 25 bos 

2190A (open water) Vochtige duinvalleien 14 niet-bos 

2190B (kalkrijke) Vochtige duinvalleien 19,5 niet-bos 

2190C (ontkalkte) Vochtige duinvalleien 19,4 niet-bos 

2190D (hoge moerasplanten) Vochtige duinvalleien >34 niet-bos 

2310  15 niet-bos 

2330  10,4 niet-bos 

3110  5,8 niet-bos 

3130  5,8 niet-bos 

3140  5.8/30/>34 niet-bos 

3150  30/ >34 niet-bos 

3160  5,8 niet-bos 

3260A 
Beken en rivieren met waterplanten 
(waterranonkels) >34 niet-bos 

3260B 
Beken en rivieren met waterplanten (grote 
fonteinkruiden) >34 niet-bos 

3270  >34 niet-bos 

4010  18 niet-bos 

4030  15 niet-bos 

5130  30,5 niet-bos 

6120  17,5 niet-bos 

6210  21,1 niet-bos 

6230  11,6 niet-bos 

6410  15 niet-bos 

6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) > 34 niet-bos 
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6430B Ruigten en zomen (harig wilgeroosje) > 34 niet-bos 

6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) 26,2 niet-bos 

6510A 
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
(glanshaver) 20 niet-bos 

6510B 
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote 
vossenstaart) 21,5 niet-bos 

7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 5 niet-bos 

7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 5 niet-bos 

7120  5 niet-bos 

7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 16,8 niet-bos 

7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 10 niet-bos 

7150  22 niet-bos 

7210  15 niet-bos 

7220  < 34 niet-bos 

7230  15 niet-bos 

9110  20 bos 

9120  20 bos 

9130  20 bos 

9150  20 bos 

9160  20 bos 

9190  15 bos 

91DO  25 bos 

91EO  26,1 bos 

91FO  29,1 bos 
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Bijlage 6: Referentiewaarden grondwaterpeilen volgens NICHE Vlaanderen 

Natura 2000 habitattype 
NICHE Vlaanderen 

Bodem Code  Vegetatie GHG_MIN GHG_MAX GLG_MIN GLG_MAX 

1*** Kusthabitats               

2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista Z1 28 Calluno - Genistion pilosae -1,72 -0,51 -1,96 -1,14 

2330 
Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-
soorten op landduinen               

31** en 32** Zoetwaterhabitats               

4010 
Noord-Atlantische vochtige heide met Erica 
tetralix Z1 22 Ericion tetralicis -0,47 0,2 -1,66 -0,01 

4010 
Noord-Atlantische vochtige heide met Erica 
tetralix Z2 22 Ericion tetralicis -0,46 0,03 -1,17 -0,36 

4030 Droge Europese heide Z1 28 Calluno - Genistion pilosae -1,72 -0,51 -1,96 -1,14 

5130 
Juniperus communis-formaties in heide of 
kalkgrasland               

6120 Kalkminnend grasland op dorre zandbodem               

6210 Kalkrijk grasland, exclusief duingrasland               

6230 Soortenrijke heischrale graslanden               

6410, 6410_mo, 
6410_ve 

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige 
of lemige kleibodem (Molinion) V 17 Junco - Molinion -0,16 0,07 -0,42 0,01 

6410, 6410_mo, 
6410_ve 

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige 
of lemige kleibodem (Molinion) Z1 17 Junco - Molinion -0,76 0 -1,17 -0,16 

6410, 6410_mo, 
6410_ve 

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige 
of lemige kleibodem (Molinion) Z2 17 Junco - Molinion -0,76 0 -1,17 -0,16 

6410, 6410_mo, 
6410_ve 

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige 
of lemige kleibodem (Molinion) ZV 17 Junco - Molinion -0,17 0,01 -0,72 -0,07 

6410, 6410_mo, 
6410_ve 

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige 
of lemige kleibodem (Molinion) LV 17 Junco - Molinion -0,16 -0,02 -0,42 -0,13 

6410, 6410_mo, 
6410_ve 

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige 
of lemige kleibodem (Molinion) KV 17 Junco - Molinion -0,16 0,04 -0,42 -0,13 

6430, 6430_hf, 
6430_hw, 6430_mr Voedselrijke zoomvormende ruigten KV 8 Filipendulion -0,45 0,31 -1,72 -0,42 

6430, 6430_hf, 
6430_hw, 6430_mr Voedselrijke zoomvormende ruigten LV 8 Filipendulion -0,8 0,31 -1,7 -0,21 
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Natura 2000 habitattype 
NICHE Vlaanderen 

Bodem Code  Vegetatie GHG_MIN GHG_MAX GLG_MIN GLG_MAX 

6430, 6430_hf, 
6430_hw, 6430_mr Voedselrijke zoomvormende ruigten L1 8 Filipendulion -0,8 0,31 -1,7 -0,21 

6430, 6430_hf, 
6430_hw, 6430_mr Voedselrijke zoomvormende ruigten ZV 8 Filipendulion -0,46 0,35 -1,09 0,2 

6430, 6430_hf, 
6430_hw, 6430_mr Voedselrijke zoomvormende ruigten K1 8 Filipendulion -0,45 0,31 -1,72 -0,42 

6430, 6430_hf, 
6430_hw, 6430_mr Voedselrijke zoomvormende ruigten V 8 Filipendulion -0,36 0,35 -0,87 0,2 

6430_bz Boszomen K1 9 Galio - Alliarion -0,76 -0,14 -1,57 -0,3 

6430_bz Boszomen Z1 9 Galio - Alliarion -1,24 -0,5 -1,6 -0,5 

6430_bz Boszomen ZV 9 Galio - Alliarion -1,24 -0,5 -1,6 -0,5 

6430_bz Boszomen L1 9 Galio - Alliarion -0,76 -0,14 -1,57 -0,3 

6510, 6510_hu 
Laaggelegen schraal hooiland: 
glanshaververbond Z1 20 Arrhenatherion elatioris -1,39 -0,25 -2,5 -1,87 

6510, 6510_hu 
Laaggelegen schraal hooiland: 
glanshaververbond L1 20 Arrhenatherion elatioris -1,05 -0,25 -2,5 -0,5 

6510, 6510_hu 
Laaggelegen schraal hooiland: 
glanshaververbond K1 20 Arrhenatherion elatioris -0,85 -0,25 -2,5 -0,5 

6510_hua, 6510_hus 
Verbond van grote vossenstaart, associatie van 
Weidekerveltorkruid, Grote pimpernelgraslanden L1 19 Alopecurion pratensis -0,21 0,09 -1,09 -0,35 

6510_hua, 6510_hus 
Verbond van grote vossenstaart, associatie van 
Weidekerveltorkruid, Grote pimpernelgraslanden KV 19 Alopecurion pratensis -0,23 0,03 -0,9 -0,52 

6510_hua, 6510_hus 
Verbond van grote vossenstaart, associatie van 
Weidekerveltorkruid, Grote pimpernelgraslanden Z1 19 Alopecurion pratensis -0,23 0,03 -0,9 -0,52 

6510_hua, 6510_hus 
Verbond van grote vossenstaart, associatie van 
Weidekerveltorkruid, Grote pimpernelgraslanden Z2 19 Alopecurion pratensis -0,23 0,03 -0,9 -0,52 

6510_hua, 6510_hus 
Verbond van grote vossenstaart, associatie van 
Weidekerveltorkruid, Grote pimpernelgraslanden ZV 19 Alopecurion pratensis -0,23 0,03 -0,9 -0,52 
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Natura 2000 habitattype 
NICHE Vlaanderen 

Bodem Code  Vegetatie GHG_MIN GHG_MAX GLG_MIN GLG_MAX 

6510_hua, 6510_hus 
Verbond van grote vossenstaart, associatie van 
Weidekerveltorkruid, Grote pimpernelgraslanden K1 19 Alopecurion pratensis -0,23 0,03 -0,9 -0,52 

6510_huk Kalkrijk kamgrasland (Galio-Trifolietum) L1 21 Cynosurion cristati -0,7 0,14 -1,52 -0,33 

6510_huk Kalkrijk kamgrasland (Galio-Trifolietum) Z1 21 Cynosurion cristati -0,8 -0,13 -1,52 -0,89 

6510_huk Kalkrijk kamgrasland (Galio-Trifolietum) KV 21 Cynosurion cristati -0,7 0,14 -1,52 -0,33 

6510_huk Kalkrijk kamgrasland (Galio-Trifolietum) K1 21 Cynosurion cristati -0,7 0,14 -1,52 -0,33 

7110 Actief hoogveen V 24 Oxycocco - Ericion -0,13 0,17 -0,43 0,08 

7110 Actief hoogveen Z1 24 Oxycocco - Ericion -0,16 0,11 -0,23 -0,07 

7110 Actief hoogveen Z2 24 Oxycocco - Ericion -0,16 0,11 -0,23 -0,11 

7110 Actief hoogveen ZV 24 Oxycocco - Ericion -0,13 0,17 -0,03 0,08 

7120 
Aangetast hoogveen waar natuurlijke 
regeneratie nog mogelijk is Z1 23 Venige heide -0,2 -0,01 -0,74 -0,29 

7120 
Aangetast hoogveen waar natuurlijke 
regeneratie nog mogelijk is Z2 23 Venige heide -0,2 -0,01 -0,74 -0,29 

7120 
Aangetast hoogveen waar natuurlijke 
regeneratie nog mogelijk is V 23 Venige heide -0,2 0,06 -0,74 -0,13 

7120 
Aangetast hoogveen waar natuurlijke 
regeneratie nog mogelijk is ZV 23 Venige heide -0,2 0,06 -0,74 -0,13 

7140 Overgangs- en trilveen               

7140_base Basenrijk trilveen met ronde zegge               

7140_cl 
Verlandingsvegetaties van draadzegge in 
voedselarme, zure vennen               

7140_meso 
Basenarm tot matig basenrijk, zuur tot circum-
neutraal laagveen ZV 14 Caricion nigrae -0,25 0,22 -0,95 -0,05 

7140_meso 
Basenarm tot matig basenrijk, zuur tot circum-
neutraal laagveen V 14 Caricion nigrae -0,07 0,22 -0,57 -0,04 

7140_meso 
Basenarm tot matig basenrijk, zuur tot circum-
neutraal laagveen Z1 14 Caricion nigrae -0,04 0,22 -0,7 -0,02 

7140_meso 
Basenarm tot matig basenrijk, zuur tot circum-
neutraal laagveen Z2 14 Caricion nigrae -0,06 0,22 -0,74 -0,17 

7140_mrd 
Moerasvaren- en/of (veen)mosrijke rietlanden 
op drijftillen               
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Natura 2000 habitattype 
NICHE Vlaanderen 

Bodem Code  Vegetatie GHG_MIN GHG_MAX GLG_MIN GLG_MAX 

7140_oli Natte heide en venoevers met hoogveensoorten               

7150 
Slenken in veengronden met vegetatie behorend 
tot het Rhynchosporion Z1 25 Rhynchosporion albae 0,02 0,44 -0,66 0,12 

7210, 7230 

Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus 
en soorten van het Caricion davalliana, Alkalisch 
laagveen Z1 15 Caricion davallianae -0,33 0,03 -0,74 -0,08 

7210, 7230 

Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus 
en soorten van het Caricion davalliana, Alkalisch 
laagveen Z2 15 Caricion davallianae -0,33 0,03 -0,74 -0,08 

7210, 7230 

Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus 
en soorten van het Caricion davalliana, Alkalisch 
laagveen ZV 15 Caricion davallianae -0,33 0,03 -0,74 -0,08 

7210, 7230 

Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus 
en soorten van het Caricion davalliana, Alkalisch 
laagveen L1 15 Caricion davallianae -0,33 0,03 -0,74 -0,08 

7210, 7230 

Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus 
en soorten van het Caricion davalliana, Alkalisch 
laagveen LV 15 Caricion davallianae -0,33 0,03 -0,74 -0,08 

9110 Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum               

9120 
Atlantische zuurminnende beukenbossen met 
Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei               

9130 
Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum, 
subtype Atlantisch neutrofiel beukenbos               

9150 
Midden-Europese kalkrijke beukenbossen 
behorende tot het Cephalanthero-Fagion               

9160 
Sub-Atlantische en midden-Europese 
wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen L1 5 Carpinion betuli -0,66 -0,05 -2,14 -0,17 

9190 
Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten 
met Quercus robur Z1 6 Betulo-Quercetum roboris -1,79 -0,21 -2,72 -0,38 

9190 
Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten 
met Quercus robur Z2 6 Betulo-Quercetum roboris -1,79 -0,12 -2,72 -0,38 

91E0_bron Goudveil-essenbos               
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Natura 2000 habitattype 
NICHE Vlaanderen 

Bodem Code  Vegetatie GHG_MIN GHG_MAX GLG_MIN GLG_MAX 

91E0_eutr Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) ZV 3 Macrophorbio - Alnetum -0,22 0,23 -0,62 -0,13 

91E0_eutr Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) K1 3 Macrophorbio - Alnetum -0,3 0,19 -0,82 -0,04 

91E0_eutr Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) KV 3 Macrophorbio - Alnetum -0,22 0,23 -0,62 -0,13 

91E0_eutr Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) L1 3 Macrophorbio - Alnetum -0,89 0,47 -1,24 0,08 

91E0_eutr Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) LV 3 Macrophorbio - Alnetum -0,22 0,23 -0,62 -0,13 

91E0_eutr Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) V 3 Macrophorbio - Alnetum -0,36 0,22 -0,7 0,04 

91E0_eutr_bron 
Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum), deels 
goudveil-essenbos K1 3 Macrophorbio - Alnetum -0,3 0,19 -0,82 -0,04 

91E0_eutr_bron 
Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum), deels 
goudveil-essenbos ZV 3 Macrophorbio - Alnetum -0,22 0,23 -0,62 -0,13 

91E0_eutr_bron 
Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum), deels 
goudveil-essenbos L1 3 Macrophorbio - Alnetum -0,89 0,47 -1,24 0,08 

91E0_eutr_bron 
Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum), deels 
goudveil-essenbos LV 3 Macrophorbio - Alnetum -0,22 0,23 -0,62 -0,13 

91E0_eutr_bron_veb 

Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum), deels 
beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos en deels goudveil-essenbos K1 3 Macrophorbio - Alnetum -0,3 0,19 -0,82 -0,04 

91E0_eutr_bron_veb 

Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum), deels 
beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos en deels goudveil-essenbos KV 3 Macrophorbio - Alnetum -0,22 0,23 -0,62 -0,13 

91E0_eutr_bron_veb 

Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum), deels 
beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos en deels goudveil-essenbos ZV 3 Macrophorbio - Alnetum -0,22 0,23 -0,62 -0,13 

91E0_eutr_bron_veb 

Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum), deels 
beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos en deels goudveil-essenbos LV 3 Macrophorbio - Alnetum -0,22 0,23 -0,62 -0,13 

91E0_eutr_bron_veb 

Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum), deels 
beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos en deels goudveil-essenbos V 3 Macrophorbio - Alnetum -0,36 0,22 -0,7 0,04 

91E0_eutr_oli 
Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum), deels 
meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek ZV 3 Macrophorbio - Alnetum -0,22 0,23 -0,62 -0,13 

91E0_eutr_oli 
Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum), deels 
meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek L1 3 Macrophorbio - Alnetum -0,89 0,47 -1,24 0,08 
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Natura 2000 habitattype 
NICHE Vlaanderen 

Bodem Code  Vegetatie GHG_MIN GHG_MAX GLG_MIN GLG_MAX 

91E0_eutr_oli 
Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum), deels 
meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek KV 1 Sphagno- Alnetum -0,2 -0,01 -0,38 -0,2 

91E0_eutr_oli 
Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum), deels 
meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek V 1 Sphagno- Alnetum -0,23 0,18 -0,36 -0,05 

91E0_eutr_oli 
Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum), deels 
meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek LV 3 Macrophorbio - Alnetum -0,22 0,23 -0,62 -0,13 

91E0_eutr_oli 
Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum), deels 
meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek K1 3 Macrophorbio - Alnetum -0,3 0,19 -0,82 -0,04 

91E0_eutr_veb 

Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos, deels ruigte-elzenbos (Filipendulo-
Alnetum) V 3 Macrophorbio - Alnetum -0,36 0,22 -0,7 0,04 

91E0_eutr_veb 

Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos, deels ruigte-elzenbos (Filipendulo-
Alnetum) L1 4 Pruno - Fraxinetum -0,42 -0,01 -0,89 -0,14 

91E0_eutr_veb 

Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos, deels ruigte-elzenbos (Filipendulo-
Alnetum) LV 3 Macrophorbio - Alnetum -0,22 0,23 -0,62 -0,13 

91E0_eutr_veb 

Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos, deels ruigte-elzenbos (Filipendulo-
Alnetum) ZV 3 Macrophorbio - Alnetum -0,22 0,23 -0,62 -0,13 

91E0_eutr_veb 

Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos, deels ruigte-elzenbos (Filipendulo-
Alnetum) KV 3 Macrophorbio - Alnetum -0,22 0,23 -0,62 -0,13 

91E0_eutr_veb 

Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos, deels ruigte-elzenbos (Filipendulo-
Alnetum) K1 3 Macrophorbio - Alnetum -0,3 0,19 -0,82 -0,04 

91E0_meso Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek Z1 2 Carici elongatae - Alnetum -0,46 0,06 -0,97 -0,14 

91E0_meso Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek Z2 2 Carici elongatae - Alnetum -0,46 0,06 -0,97 -0,14 

91E0_meso Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek ZV 2 Carici elongatae - Alnetum -0,46 0,06 -0,97 -0,14 

91E0_meso Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek L1 2 Carici elongatae - Alnetum -0,46 0,06 -1,1 -0,29 

91E0_meso Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek LV 2 Carici elongatae - Alnetum -0,46 0,06 -1,1 -0,29 

91E0_meso Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek V 2 Carici elongatae - Alnetum -0,18 0,24 -0,32 0,15 

91E0_meso_eutr 
Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek, 
deels ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) L1 3 Macrophorbio - Alnetum -0,89 0,47 -1,24 0,08 
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Natura 2000 habitattype 
NICHE Vlaanderen 

Bodem Code  Vegetatie GHG_MIN GHG_MAX GLG_MIN GLG_MAX 

91E0_meso_eutr 
Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek, 
deels ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) K1 3 Macrophorbio - Alnetum -0,3 0,19 -0,82 -0,04 

91E0_meso_eutr 
Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek, 
deels ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) LV 3 Macrophorbio - Alnetum -0,22 0,23 -0,62 -0,13 

91E0_meso_eutr 
Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek, 
deels ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) Z2 2 Carici elongatae - Alnetum -0,46 0,06 -0,97 -0,14 

91E0_meso_eutr 
Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek, 
deels ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) Z1 2 Carici elongatae - Alnetum -0,46 0,06 -0,97 -0,14 

91E0_meso_eutr 
Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek, 
deels ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) V 2 Carici elongatae - Alnetum -0,18 0,24 -0,32 0,15 

91E0_meso_eutr 
Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek, 
deels ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) KV 3 Macrophorbio - Alnetum -0,22 0,23 -0,62 -0,13 

91E0_meso_eutr 
Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek, 
deels ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) ZV 3 Macrophorbio - Alnetum -0,22 0,23 -0,62 -0,13 

91E0_meso_oli Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek Z1 2 Carici elongatae - Alnetum -0,46 0,06 -0,97 -0,14 

91E0_meso_oli Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek KV 1 Sphagno- Alnetum -0,2 -0,01 -0,38 -0,2 

91E0_meso_oli Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek ZV 1 Sphagno- Alnetum -0,36 0,01 -0,77 -0,2 

91E0_meso_oli Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek LV 2 Carici elongatae - Alnetum -0,46 0,06 -1,1 -0,29 

91E0_meso_oli Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek Z2 2 Carici elongatae - Alnetum -0,46 0,06 -0,97 -0,14 

91E0_meso_oli Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek V 2 Carici elongatae - Alnetum -0,18 0,24 -0,32 0,15 

91E0_meso_oli Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek KV 1 Sphagno- Alnetum -0,2 -0,01 -0,38 -0,2 

91E0_meso_oli Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek ZV 1 Sphagno- Alnetum -0,36 0,01 -0,77 -0,2 

91E0_meso_oli Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek L1 2 Carici elongatae - Alnetum -0,46 0,06 -1,1 -0,29 

91E0_meso_veb 

Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos, deels meso- tot oligotroof elzen- en 
berkenbroek V 2 Carici elongatae - Alnetum -0,18 0,24 -0,32 0,15 

91E0_meso_veb 

Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos, deels meso- tot oligotroof elzen- en 
berkenbroek Z1 2 Carici elongatae - Alnetum -0,46 0,06 -0,97 -0,14 

91E0_meso_veb 

Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos, deels meso- tot oligotroof elzen- en 
berkenbroek V 2 Carici elongatae - Alnetum -0,18 0,24 -0,32 0,15 
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Natura 2000 habitattype 
NICHE Vlaanderen 

Bodem Code  Vegetatie GHG_MIN GHG_MAX GLG_MIN GLG_MAX 

91E0_meso_veb 

Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos, deels meso- tot oligotroof elzen- en 
berkenbroek Z2 2 Carici elongatae - Alnetum -0,46 0,06 -0,97 -0,14 

91E0_meso_veb 

Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos, deels meso- tot oligotroof elzen- en 
berkenbroek Z1 2 Carici elongatae - Alnetum -0,46 0,06 -0,97 -0,14 

91E0_meso_veb 

Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos, deels meso- tot oligotroof elzen- en 
berkenbroek L1 4 Pruno - Fraxinetum -0,42 -0,01 -0,89 -0,14 

91E0_meso_veb 

Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos, deels meso- tot oligotroof elzen- en 
berkenbroek ZV 4 Pruno - Fraxinetum -0,43 0,13 -0,79 -0,06 

91E0_meso_veb 

Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos, deels meso- tot oligotroof elzen- en 
berkenbroek KV 4 Pruno - Fraxinetum -0,43 0,13 -0,79 -0,06 

91E0_meso_veb 

Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos, deels meso- tot oligotroof elzen- en 
berkenbroek K1 4 Pruno - Fraxinetum -0,42 -0,01 -0,89 -0,14 

91E0_meso_veb 

Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos, deels meso- tot oligotroof elzen- en 
berkenbroek LV 4 Pruno - Fraxinetum -0,43 0,13 -0,79 -0,06 

91E0_meso_veb 

Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos, deels meso- tot oligotroof elzen- en 
berkenbroek Z2 2 Carici elongatae - Alnetum -0,46 0,06 -0,97 -0,14 

91E0_oli Oligotroof elzen- en berkenbroek V 1 Sphagno- Alnetum -0,23 0,18 -0,36 -0,05 

91E0_oli Oligotroof elzen- en berkenbroek ZV 1 Sphagno- Alnetum -0,36 0,01 -0,77 -0,2 

91E0_oli Oligotroof elzen- en berkenbroek KV 1 Sphagno- Alnetum -0,2 -0,01 -0,38 -0,2 

91E0_veb 
Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos K1 4 Pruno - Fraxinetum -0,42 -0,01 -0,89 -0,14 

91E0_veb 
Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos LV 4 Pruno - Fraxinetum -0,43 0,13 -0,79 -0,06 

91E0_veb 
Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos L1 4 Pruno - Fraxinetum -0,42 -0,01 -0,89 -0,14 
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Natura 2000 habitattype 
NICHE Vlaanderen 

Bodem Code  Vegetatie GHG_MIN GHG_MAX GLG_MIN GLG_MAX 

91E0_veb 
Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos KV 4 Pruno - Fraxinetum -0,43 0,13 -0,79 -0,06 

91E0_veb 
Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos ZV 4 Pruno - Fraxinetum -0,43 0,13 -0,79 -0,06 

91E0_veb_bron 
Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos, deels goudveil-essenbos K1 4 Pruno - Fraxinetum -0,42 -0,01 -0,89 -0,14 

91E0_veb_bron 
Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos, deels goudveil-essenbos KV 4 Pruno - Fraxinetum -0,43 0,13 -0,79 -0,06 

91E0_veb_bron 
Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos, deels goudveil-essenbos ZV 4 Pruno - Fraxinetum -0,43 0,13 -0,79 -0,06 

91E0_veb_bron 
Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos, deels goudveil-essenbos L1 4 Pruno - Fraxinetum -0,42 -0,01 -0,89 -0,14 

91E0_veb_bron 
Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos, deels goudveil-essenbos LV 4 Pruno - Fraxinetum -0,43 0,13 -0,79 -0,06 

91E0_wvb Zachthoutooibos               

91F0 

Gemengde oeverformaties met Quercus robur, 
Ulmus laevis en Ulmus minor, Fraxinus excelsior 
of Fraxinus angustifolia, langs de grote rivieren 
(Ulmenion minoris)               

 

Voor de vertaling Natura 2000 habitattypen <-> Niche vegetatietypen, zie De Bie et al. 2011 

GHG: gemiddelde hoogste grondwaterstand in cm  

GLG: gemiddelde laagste grondwaterstand in cm  

Negatieve waarden = onder maaiveld 

Niche bodemtypen  Bodem Beschrijving 
Z1 humusarme zandgronden (dunne humuslaag); podzol 
Z2 humusrijke zandgronden (dikke humuslaag) 
ZV venige zandgronden; moerige zandgronden; zandige veengronden 

L1 alluviale leemgronden, arm aan OM 
LV alluviale leemgronden, rijk aan OM; venige leemgronden 
K1 alluviale kleigronden, arm aan OM 
KV alluviale kleigronden, rijk aan OM; venige klei; klei op veen 
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Bijlage 7: Referentiewaarden grondwaterpeilen volgens POTNAT 

Habitat Naam GVGmin GVGMax GLGmin GLGMax 

2310 
2310 Psammofiele heide met Calluna- en 
Genista-soorten   -40   -60 

2330 
2330 Open grasland met Corynephorus- en 
Agrostissoorten op landduinen   -40   -80 

4010 
4010 Noord-Atlantische vochtige heide met 
Erica tetralix -40 10 -80 0 

4030 4030 Droge Europese heide   -40   -80 

6120 
6120 Kalkminnend grasland op dorre 
zandbodem   -40   -80 

6210 

6210 Droge halfnatuurlijke graslanden en 
struikvormende facies op kalkhoudende 
substraten (Festuco-Brometalia) -40   -80 

6230 6230 Nardus graslanden - droog heischraal   -40   -80 

6230 6230 Nardus graslanden - vochtig heischraal -40 0 -150 -60 

6410 

6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, 
venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion) - 
Veldrustype -25 0 -80 -40 

6410 

6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, 
venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion) - 
excl. Veldrustype -40 0 -80 -40 

6430 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten 
van het laagland, en van de montane en 
alpiene zones - vochtig tot nat type -40 0 -80 -40 

6430 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten 
van het laagland, en van de montane en 
alpiene zones - boszoomtype   -40   -60 

6430 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten 
van het laagland, en van de montane en 
alpiene zones - boszoomtype -40 0 -80 -40 

6430 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten 
van het laagland, en van de montane en 
alpiene zones - boszoomtype -40 0 -80 -40 

6510 

6510 Laaggelegen schraal hooiland 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) - Arrhenaterion-type   -40   -80 

6510 

6510 Laaggelegen schraal hooiland 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) - Alopecurion-type -50 -30 -70 -50 

6510 

6510 Laaggelegen schraal hooiland 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) - Alopecurion-type   -40   -80 

7110 7110 Actief hoogveen 0 10 -10 0 

7140 
7140 Overgangs- en trilveen - voedselarm en 
zuur type 0 10 -20 0 

7140 
7140 Overgangs- en trilveen - mesotrafent 
type 0 10 -20 0 

7140 7140 Overgangs- en trilveen - basenrijk type 0 10 -20 0 

7140 7140 Overgangs- en trilveen - varenrijk type 0 10 -20 0 

7150 
7150 Slenken in veengronden met vegetatie 
behorend tot het Rhynchosporion 0 10 -40 0 

7210 
7210 Kalkhoudende moerassen met Cladium 
mariscus en Carex davalliana 0 25 -20 0 

7220 
7220 Kalktufbronnen met tufsteenformatie 
(Cratoneurion) 0 10 -20 0 
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Habitat Naam GVGmin GVGMax GLGmin GLGMax 

7230 7230 Alkalisch laagveen -10 0 -20 0 

9110 
9110 Beukenbossen van het type Luzulo-
Fagetum   -40   -80 

9120 

9120 Zuurminnende Atlantische 
beukenbossen met ondergroei van Ilex of 
soms Taxus (Quercion robori-petraeae of 
Ilici-Fagion)   -40   -80 

9130 
9130 Beukenbossen van het type Asperulo-
Fagetum   -40   -80 

9150 
9150 Kalkrijk beukenbos van het type 
Cephalanthero-Fagion   -40   -80 

9160 

9160 Sub-Atlantische en midden-Europese 
wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen 
behorend tot het Carpinion-betuli   -25   -80 

9190 
9190 Oude zuurminnende eikenbossen met 
Quercus robur op zandvlakten   -25   -80 

91E0 

91E0 Alluviale bossen met Alnion glutinosa 
en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) - ruigt elzenbos -25 20 -80 0 

91E0 

91E0 Alluviale bossen met Alnion glutinosa 
en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) - bronbos -10 10 -20 0 

91E0 

91E0 Alluviale bossen met Alnion glutinosa 
en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) - elzen-
berkenbroekbos -10 20 -20 0 

91E0 

91E0 Alluviale bossen met Alnion glutinosa 
en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) - gewoon elzenbroek -10 10 -20 0 

91E0 

91E0 Alluviale bossen met Alnion glutinosa 
en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) - vogelkers-essenbos -25 0 -80 -20 

91E0 

91E0 Alluviale bossen met Alnion glutinosa 
en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) - wilgen(vloed)bos -25 20 -80 0 

91F0 

91F0 Gemengde eiken-iepen-essenbossen 
langs de oevers van grote rivieren met 
Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus 
excelsior of Fraxinus angustifolia (Ulmenion 
minoris)   -40   -80 

 

GVG: gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand in cm (t.o.v. maaiveld) 

GLG: gemiddelde laagste grondwaterstand in cm (t.o.v. maaiveld) 

Negatieve waarden = onder maaiveld 
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