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Samenvatting  

Varenheuvel-Abroek (Kleine Nete) is één van de projecten die volgens het geactualiseerde Sigmaplan in uitvoering 

moet zijn in 2015. Dit ecologisch inrichtingsadvies is één van de ondersteunende studies die input geven aan een 

integraal inrichtingsplan van het gebied (bestek 16EI/10/27).  

De ecologische visieontwikkeling tracht de gestelde natuurdoelstellingen in het Meest Wenselijke Alternatief 

(MWeA) van het Geactualiseerde Sigmaplan maximaal te realiseren binnen de gestelde randvoorwaarden door de 

opdrachtgevers (W&Z/ANB). De natuurdoelen in Varenheuvel –Abroek leggen de focus op het realiseren van open 

overstromingsgraslanden voor kwartelkoning en paapje. Het voornaamste habitattype dat hiervoor gerealiseerd 

moet worden is ‘Laaggelegen Schraal Hooiland – 6510’. In de waterlopen worden maatregelen genomen om ze te 

optimaliseren voor de habitatrichtlijnsoorten kleine modderkruiper en rivierdonderpad. 

De studie inventariseert eerst de abiotische en biotische kenmerken van het studiegebied. Deze informatie is 

gebaseerd op literatuurstudie en originele dataverzameling voor de huidige vegetatie en grondwaterchemie  en -

peilen. Op basis van deze kennis en een opgesteld regionaal grondwatermodel (deelopdracht - IMDC) wordt een 

gebiedsdekkende potentieverkenning uitgevoerd met NICHE-Vlaanderen. Aan de hand van scenario’s wordt de 

huidige potentie berekend en wordt iteratief een optimaal scenario gezocht dat de doelstellingen maximaliseert. Dit 

kan vooral door het beheer, overstromingszone en de grondwaterpeilen te beïnvloeden. Dit optimaal potentie-

scenario toont dat overstromingen noodzakelijk zijn voor de natuurdoelen en dat er een beperkte vernatting nodig 

is. Deze richtlijnen zijn richtinggevend voor het inrichtingsscenario. 

Om de soort- en habitatdoelstellingen te realiseren worden inrichtingsvoorstellen gedaan. De ingrepen worden 

opgedeeld in hydrologische ingrepen, natuurtechnische verbeteringen en ingrepen in het bosbestand. De 

hydrologische aanpassingen zijn het afsluiten van de huidige afwateringslocatie naar de Kleine Nete, het plaatsen 

van adaptieve stuwconstructies en afdammingen. De stuw- en afdammingslocaties worden voorgesteld en concrete 

stuwpeilen worden voorgesteld op de Klein Pulsebeek. De natuurtechnische aanpassingen zijn reliëfherstel in de 

weekendhuiszone, verwijderen ruimingswallen, aanleggen van historische meander (ev. als vistrap) en herstellen 

van een Kleine Nete meander. De bosingrepen betreffen deels kappen maar vooral bosomvorming.  

Voor het gebied wordt een gebiedsdekkende beheerkaart gemaakt en er wordt geadviseerd de Klein Pulsebeek 

extensiever te onderhouden. 

Het inrichtingsplan wordt afgetoest voor de bosbalans in het gebied en ten aanzien van de 

instandhoudingsdoelstellingen. De voorgestelde maatregelen voorzien in een positieve bosbalans (+7.3 ha) en 

tonen dat het potentieel belang van Varenheuvel voor de IHD-Z op soortniveau aanzienlijk is door de relatief grote 

oppervlakte aan overstromingsgrasland. Door de realisatie van een natuurkern samen met het Viersel Gebroek 

wordt de potentie van de regio nog hoger. Volgens het huidig inrichtingsvoorstel is het gebied binnen de IHD-Z een 

prioritaire zone voor de kwartelkoning, paapje, rivierdonderpad en kleine modderkruiper.  
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1 Inleiding 

1.1 Studieopdracht 

M.b.t. het geactualiseerde SIGMAPLAN ‘Veiligheid + Natuurlijkheid’ dienen tegen 2015 diverse projecten in 

realisatie te zijn. Ter voorbereiding van de realisatie van (een deel van) deze projecten werd door nv Waterwegen & 

Zeekanaal, Afdeling Zeeschelde het bestek “Studie ten behoeve van de aanleg van overstromingsgebieden i.h.k.v. 

Nete/Kleine Nete (16EI/10/27)” aanbesteed. De studie omvat deelopdrachten in twee zones: 

 

Zone 1: Anderstadt I & II, en Polder van Lier 

Zone 2: Varenheuvel-Abroek 

Voor Zone 1 en 2 dienen ondersteunende instrumenten opgemaakt te worden door WL, UA en INBO. Dit 

(model)instrumentatrium moet toelaten de mogelijkheden van verschillende inrichtingsvarianten voor elke zone te 

onderzoeken. Bij de inrichting ligt de nadruk op het halen van het vooropgestelde veiligheidsniveau 

(risicobenadering) en natuurdoelstellingen (IHD’s). 

Het INBO staat in voor de opmaak van de ondersteunende studie betreffende de optimalisatie van de niet getij-

gebonden natuurinrichting (Subdeelopdracht 1b, D  – Zone 1; Polder van Lier) (zie Michels et al., 2013) en de 

opmaak van de ondersteunende studie voor de optimalisatie van de wetland natuurinrichting (winterbed) 

(subdeelopdracht 2b, C – Zone 2, Varenheuvel-Abroek).  

De opdracht van het INBO omvat volgende aspecten: 

1. inventarisatie van de ecologische sleutelfactoren (algemeen en specifiek voor het studiegebied) 

2. interpretatie van hydrologie als essentiële input voor de optimalisatie van niet getij-gebonden natuur (de 

opmaak van de grondwatermodellen wordt uitgevoerd door IMDC) 

3. habitatpotentiebepaling obv abiotische condities (oa. bodem, reliëf, waterhuishouding, bemesting etc.) en 

actueel en historisch voorkomen van flora en fauna. 

4. Opmaak van een eindbeeld voor natuurinrichting 

5. Opmaak van een gedetailleerd overzicht van de natuurinrichtingsmaatregelen (stappenplan) 

6. Evaluatie van het inrichtingsbeeld van elk studiegebied tov MWeA en de instandhoudingsdoelstellingen 

(IHD’s) van het Schelde-estuarium. 

7. Terugkoppeling tussen stappenplan en de resultaten van de landbouwenquêtering van de VLM.  

 

1.1.1 Randvoorwaarden 

De opmaak van de visie op de natuurontwikkeling in het studiegebied kadert binnen een eerder ontwikkelde 

integrale ecosysteemvisie van het Zeescheldebekken . Hierbij geldt als uitgangspunt het Meest Wenselijke 

Alternatief (MWeA) en voor het aspect natuurlijkheid de geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen 

Zeescheldebekken (IHD-Z) (Waterwegen & Zeekanaal NV, 2005). Dit scenario werd in juli 2005 bekrachtigd door de 

Vlaamse Regering voor de concretisering van het geactualiseerde Sigmaplan. 

 

De IHD-Z stelt geïntegreerde doelstellingen voor op systeem, habitat en soortniveau (Adriaensen et al. 2005).  

Concreet worden in het MWeA, tot het halen van de doelstellingen per deelgebied, habitatdoelstellingen 

vooropgesteld die een invulling geven aan de systeem- en soortdoelstellingen. Op basis van de IHD-Z boekhouding  

werd beslist om de doelstelling winterbed met laaggelegen schraal hooiland en dotterbloemhooiland bij te stellen 

naar een winterbedding met geschikt habitat voor de roerdomp (onderbouwd in Piesschaert et al., 2007). De 

doelhabitats zijn hierbij open water en rietmoeras. Deze bijstelling werd bij de startvergadering van de opdracht 

geformuleerd (Tabel 1-1).  
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Tabel 1-1. Overzicht van het Meest Wenselijke Alternatief  voor Nete/Kleine Nete bestek (16EI/10/27) bekrachtigd door regeringsbeslissing 

(28/04/2006) als niet later op te starten dan 2015. 

Deelgebied Opp (ha) Ingreep Gewenste ontwikkeling 

Varenheuvel-Abroek 211 dijkverplaatsing Winterbedding (nog beperkte getij-

invloed)  

Dotterbloemgrasland (RBB), Laaggelegen 

schraal hooiland (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) (6510), 

voedselrijke zoomvormende ruigten 

(6430)
1
 

   Open water, waterriet en moeras (RBB-

Phr) en voedselrijke zoomvormende 

ruigten (6430)
2
 

1: originele doelstelling studiegebied – W&Z synthesenota (2005) 

2: voorgestelde bijsturing in de gewenste ontwikkeling op basis van IHD-Z boekhouding door tekort aan riethabitat 

(Piesschaert et al., 2007) 

 

1.1.2 Wijzigingen in de opdracht tov originele bestek 16EI/10/27 - startvergadering 

Het eerste verkennende onderzoek naar de benodigde stuwpeilen in het studiegebied om de natuurdoelstelling te 

realiseren toonden aan dat er een aanzienlijke en abrupte vernatting nodig was om het rietmoeras te realiseren in 

Varenheuvel - Abroek. Na studiewerk bleek deze inrichting (vernatting) niet haalbaar zonder vergaande ingrepen 

(bv. ringdijk, verondiepen Nete, graafwerken,…). Bovendien werd op vraag van de bevoegde kabinetten de 

contourinvulling van Varenheuvel-Abroek geoptimaliseerd. De inrichting moest ongeveer 60- 70ha landbouwgrond 

vrijwaren. Voor de natuurinvulling wordt teruggegrepen naar de oorspronkelijk gewenste natuurontwikkeling 

zonder echter een winterbed te creëren voor de Kleine Nete. Bijkomend wenste het Agentschap voor Natuur en Bos 

ook een bosbalans in evenwicht en aandacht voor bosomvorming tot het habitattype 91E0 – Alluviaal 

elzenbroekbos. Het gebied zal als overstromnigsbuffer dienen voor de Klein Pulsebeek (deelbekken Molenbeek-

Bollaak). Dit resulteerde in een gewijzigde werkcontour getoond in Figuur 1-1. Het dient benadrukt te worden dat 

dit een werkcontour is en dat de interne zoneverdeling en invulling in de loop van de visieontwikkeling en het 

inrichtingsproces nog kan wijzigen. 
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Figuur 1-1. Aangepaste werkcontour met natuurdoelstellingen 

 

1.2 Situering studiegebied 

 

Het studiegebied is gevangen tussen de Kleine Nete, Netekanaal en de E313. Het is gelegen in het brede 

valleigebied gevormd door de Kleine Nete, de Kleine Pulsebeek (in het gebied), de Molenbeek en de Kleine beek 

gelegen ten noorden van het Netekanaal. Dit kanaal vormt een onnatuurlijke structuur in het valleisysteem. 

 

1.3 Beschrijving gewenste natuurdoeltypes 

1.3.1 Elzenbroekbos: beschrijving doelhabitat – kensoorten 

 

Eén van de gewenste natuurdoeltypes is ‘Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (91E0). Dit 

habitattype omvat oa Elzenbroekbossen (Alno-padion). Dit komt voor op alluviale bodems langsheen rivieren en 

beken en in moerassige depressies . Op basis van nutriëntenrijkdom van de standplaats kunnen er twee subtypes 

onderscheiden worden, nl. het Ruigte-Elzenbos en Mesotrofe broekbossen. 

Het eerste subtype is kenmerkend voor voedselrijkere standplaatsen. De ondergroei is gedomineerd door soorten 

zoals oeverzegge, moeraszegge, gele lis, dotterbloem, grote brandnetel, gewone engelwortel, moerasspirea, 

koninginnenkruid, en moesdistel. Het betreft vaak elzenbroeken met stagnering of periodiek overstroming van 

aangerijkt oppervlaktewater.  

Het tweede subtype komt op minder voedselrijke standplaatsen voor en wordt getypeerd door soorten als 

moerasvaren, elzenzegge, pluimzegge, zwarte bes (Decleer, 2007).  
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1.3.2 Laaggelegen schraal hooiland: beschrijving doelhabitat – kensoorten 

Eén van de gewenste natuurdoeltypes voor Varenheuvel-Abroek is ‘laag gelegen schraal hooiland’ (6510 Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis). Dit habitattype omvat glanshavergraslanden van droge en vochtige bodems en 

enkele associaties van het grote vossenstaartverbond van periodiek overstroomde bodem.  

Glanshavergraslanden bestaan uit hooilanden en (na verschraling) hooiweiden met mogelijk extensieve 

nabegrazing. De graslanden zijn rijk aan schermbloemigen en composieten. Kentaxa van het glanshaververbond zijn 

o.a.: glanshaver, gewoon reukgras, rood zwenkgras, grote vossenstaart, groot streepzaad, glad walstro, en 

rapunzelklokje. Door intensivering van de landbouw komt dit graslandtype voornamelijk nog voor in 

natuurreservaten en langs bermen en dijken.  

Recent werd door Raman & De Becker (2012) een samenvatting gemaakt van de beschikbare informatie met 

betrekking tot de biotische karakterisatie van het vossenstaartgrasland in Vlaanderen. Het graslandtype laat zich 

moeilijk karakteriseren en de kensoorten (zie  

Tabel 1-2) van de Europese habitattypering zijn bijzonder zeldzaam in Vlaanderen. 

 

Tabel 1-2. Vegetatiekundige positie en ecologie van het verbond van Vossenstaartgraslanden in Vlaanderen volgens Zwanepoel (2002) (Raman & De 

Becker, 2012) 
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1.4 Abiotische beschrijving 

1.4.1 Bodem 

Het bodemtype in het studiegebied is overwegend zandlemig tot zandig naar het oosten toe met centraal en 

centraal in het gebied enkele klei-opduikingen afgewisseld met zandige kopjes (Figuur 1-2). Dit vertaalt zich in matig 

slechte tot slechte drainage (drainageklasses e en f), en geen profielontwikkeling op een klei-zandsubstraat. Het 

moedermateriaal wordt gekenmerkt door een bijmenging met mergel (m) (Van Ranst & Sys, 2000). De 

profielbeschrijvingen (Cockaerts, 2011) vermelden de bijmenging niet. Het klei-kalk sedimentmengsel (mergel) kan 

een belangrijke mineralenbuffer (kationen) vormen in de bodem van het studiegebied. Het vaststellen van de aard 

(gelaagd of uniform) en diepte van de bijmening kan interessant zijn voor de toekomstige inrichting. 

 

 

Figuur 1-2. Bodemkaart van Varenheuvel-Abroek en omgeving. 
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1.4.2 Topografie 

De voornaamste hoogtegradiënt in het studiegebied loopt van oost (circa 7.3 m TAW) naar west (5m TAW). Een 

hoogteverschil van ruim twee meter in de vallei van de Kleine Nete en Kleine Pulsebeek. De laagste zone is gelegen 

in de historische vallei van de Kleine Beek momenteel echter doorkruisd door het gegraven Netekanaal.  Centraal in 

het studiegebied en vooral tegen de Kleine Nete aan komen enkele hogere (zandige) opduikingen voor. De hoge 

opduiking in de westelijke tip van het studiegebied is een baggerstortlocatie.     

 

Figuur 1-3. Digitaal hoogtemodel van Varenheuvel-Abroek. 
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1.4.3 Hydrologie 

1.4.3.1 Waterlopennetwerk 

De Kleine Nete vormt de natuurlijke zuidgrens van het studiegebied. In de westelijke zuidpunt voor het hoge 

baggerstort is er een gravitaire afwatering mogelijk van de langsgracht en de Klein Pulsebeek (bij hoge 

waterstanden) naar de Kleine Nete. Het Netekanaal begrenst de westelijke kant van het studiegebied en kent een 

constant stuwpeil van 4.6 m TAW.  De Kleine Nete heeft ter hoogte van de tijpost te Emblem een gemiddeld 

hoogwater van circa 5.20 m TAW en een gemiddelde laagwater stand van 3.4 m TAW (data tijpost meting te 

Emblem - Waterbouwkundig laboratorium Borgerhout).  

De Kleine Pulsebeek, centraal gelegen in het studiegebied, werd deels doorgetrokken langs het Netekanaal en 

gesifoneerd onder het kanaal iets verder stroomaf de Kleine Beek. In huidige situatie maakt Varenheuvel-Abroek 

met de Kleine Pulsebeek deel uit van het deelbekken van de Molenbeek-Bollaak en vervult het hier de functie als 

overstromingsbuffer. De overstromingen in Varenheuvel zijn voornamelijk gereguleerd door hoogwaterpeilen op de 

Klein Beek – die verhinderen dat de Kleine Pulsebeek kan afwateren via de sifon. Het stuwpeil aan de sifon bedraagt 

momenteel bij een gemiddelde afvoer 4.7 m TAW. In de zomer (bij lage afvoer) daalt de waterstand tot 4.25 m 

TAW. Het verval op de Klein Pulsebeek in Varenheuvel-Abroek is relatief groot (Figuur 1-4). Dit kan men afleiden op 

basis van de gemeten waterstanden in de Klein Pulsebeek ter hoogte van de verschillende meetraaien met 

piëzometers (Figuur 1-10). Momenteel bevinden zich geen stuwen op de Kleine Pulsebeek. Tussen raai 5 en 4 is er 

ruwweg een verval van 6cm op 100m beek. Tussen raai 3 en 4 is dit verval minder dan 2cm
1
 per 100m beek. De 

Kleine Eisterlee is een kleine gracht die het Abroek afwatert en uitmondt in de Klein Pulsebeek. Ten noorden van 

het studiegebied bevindt zich het Albertkanaal met een hoog stuwpeil op circa 9.7 m TAW. Voor gedetailleerde 

beschrijving van de hydrografie en de werking van het oppervlaktewatersysteem in het studiegebied wordt 

verwezen naar rapportage van IMDC (in opmaak). 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Dit verval lijkt weinig – in herinnering van de veldobservaties was er in dit gedeelte van de Klein Pulsebeek nog stroming. De peillaten moeten 

mogelijks opnieuw ingemeten worden bij vervolg studie - monitoring 
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Figuur 1-4. Gemeten waterstanden in de Kleine Pulsebeek terhoogte van raai 3, 4 en 5 (zie Figuur 1-10 voor situering raaien) 

 

 

Figuur 1-5. Schets van de hydrografische situatie in de omgeving van Varenheuvel-Abroek. Rode pijlen tonen de locaties waar het oppervlakte water 

het gebied kan verlaten richting Kleine Nete en Klein Beek (zie foto’s onder). 
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Figuur 1-6. Sifonering van Kleine Pulsebeek onder het Netekanaal. Foto 

– jan. 2011 – waterpeil 4.7m TAW (normaal stuwpeil). 

 

Figuur 1-7. Gravitaire afwateringslocatie naar Kleine Nete. Foto – jan. 

2011. Waterpeil 4.7m TAW. 

 

  

 

Figuur 1-8. Zicht op rechtgetrokken Kleine Pulsebeek richting noorden, 

evenwijdig aan Netekanaal. Peillat op voorgrond. Foto 

jan. 2011 – stuwpeil 4.7m TAW. 

 

Figuur 1-9. Zicht op meanderende Kleine Pulsebeek vanop centrale 

landbouwweg richting E313.  
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1.4.3.2 Grondwater  

Positieve verticale grondwaterstroming (kwel) is in het centrale gedeelte van Varenheuvel- Abroek afwezig en 

beperkt in het oostelijke deel (en vermoedelijk ook westelijke zone – hier werden echter geen metingen 

uitgevoerd). Dit beeld wordt ondersteund door de huidige vegetatie met weinig kwelindicatoren (veldkartering 

INBO/ANB, voorjaar 2012: zie 1.6.2). Echter de aanwezigheid van ijzerbacteriën en roestverschijnselen in grachten, 

vooral nabij E313, wijzen op uittredend grondwater. Dat de invloed beperkt is, wordt ook weerspiegeld door het 

duidelijke seizoenale patroon in waterpeilschommelingen (metingen IMDC 2011-2012, Figuur 1-12). De 

stijghoogteverschillen werden gemeten in twee piëzometernesten. Door een diepe buis (diepte 6 m) te vergelijken 

met een ondiepe buis (diepte 3 m) kan men zich een idee vormen van de verticale grondwaterstroming. De 

hydraulische conductiviteit van de bodemlagen tussen de filters in de nesten is, afgaand op het plaatsingsverslag 

dat de bodemprofielen beschrijft (Cockaerts, 2011), nagenoeg uniform. De gemeten verschillen zijn met andere 

woorden weinig beïnvloed door tussenliggende bodemlagen. Het gemeten stijghoogteverschil was maximaal 4 cm 

en gemiddeld 0 en + 3cm respectievelijk voor het centrale nest (VAR32(diep)-VAR33) en voor het oostelijke nest 

(VAR61(diep)-VAR62). De beperkte grondwaterschommeling en de steeds hogere grondwaterpeilen in VAR41 

tegenover de gemeten waterpeilen van de Kleine Pulsebeek doet ook een kwelinvloed vermoeden in deze zone van 

het gebied. Er is mogelijk (in de zomer) een grondwaterstroming vanuit het Netekanaal (contant waterpeil 4.6 m 

TAW) en een permanente waterdruk vanuit het Albertkanaal (constant waterpeil circa 9.7 m TAW) richting het 

studiegebied. 

De grondwaterstroming is vooral horizontaal en richting Kleine Nete. Deze rivier draineert de vallei via de 

onderwaterbodem (Figuur 1-11). Dit patroon is duidelijk voor alle dwarsraaien in het studiegebied. Gedurende de 

winterperiode treden overstormingen op vanuit de Kleine Pulsebeek in de westelijke lager gelegen zones (< 5.9 m 

TAW, overstromingspeil winter 2012, mond.med. IMDC, Walravens, J.). In de zones nabij de Kleine Pulsebeek volgen 

de grondwaterpeilen relatief goed de peilen in de beek (behalve raai 4 – zie boven). Er is geen actief peilbeheer 

(winter-zomer) op de Kleine Pulsebeek; de waterpeilen worden vooral beïnvloed door het peilbeheer op de Kleine 

Beek (Viersel). De opstuwing van het oppervlaktewaterpeil in de zomer met ongeveer 30cm zou het gevolg zijn van 

stremming van de afvoer door waterplanten in de Kleine Pulsebeek zelf (Figuur 1-13). In september 2011 is de beek 

geruimd (duidelijke knik in waterpeilen op Kleine Pulsebeek). De beek is bijna nergens drainerend. De belangrijkste 

drainage is door de Kleine Nete. Als er integrale – ingrijpende vernatting moet gebeuren (cf. rietscenario) moet er 

ingegrepen worden op de Kleine Nete. Dit scenario is echter verlaten (1.1.2).  
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Figuur 1-10. Situering van de piëzometers waarvoor hydrochemische analyses uitgevoerd werden 

 

Figuur 1-11. Illustratie van de verhanglijn van het grondwater in een dwarsprofiel ter hoogte van raai 4 doorheen het gebied. Weergave van de 

gemiddelde grondwaterstand in meetreeks (XGG), hoogste grondwaterstand (XGH) en laagste grondwaterstand (XGL) gemeten in 

meetreeks. 

 

 

 

Figuur 1-12. Diepte onder maaiveld van het freatische grondwater in het studiegebied (positieve waarden = overstroming) 
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Figuur 1-13. Oppervlaktewaterpeilen gemeten in de Kleine Pulsebeek langsheen drie raaien. Beekpeil vergeleken met grondwaterniveau in nabije 

piëzometer (3 koppels: raai 3, 4 en 5).  
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1.4.3.3 Resultaten grondwatermodel 

Een regionaal grondwatermodel werd opgemaakt in het kader van het bestek door IMDC. Voor de achtergrond van 

de toestandkoming hiervan wordt verwezen naar IMDC rapportage (nog in opmaak). Hieronder worden voor de 

volledigheid van dit rapport de voornaamste resultaten getoond van de modeloutput. 

 

Figuur 1-14. Gemodelleerde hoogste grondwaterstand huidige toestand in Varenheuvel-Abroek (modeloutput IMDC - winter). In de laagste zones is 

de hoogste grondwaterstand op 5.5m TAW gekozen (overstromingshoogte winter 2011-2012). 

 

Figuur 1-15. Gemodelleerde laagste grondwaterstand huidige toestand in Varenheuvel-Abroek (modeloutput IMDC - zomer). 
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1.4.4 Hydrochemie 

Op 28 juni 2012 werden 20 grondwaterstalen genomen door het INBO in Varenheuvel – Abroek voor chemische 

karakterisatie. De locatie van de staalnamepunten is weergegeven in Figuur 1-10. De staalname werd uitgevoerd 

volgens de methodiek beschreven in Huybrechts & De Becker (1997) opgelegd in het bestek van deze studie.  

 

1.4.4.1 Betrouwbaarheid van de chemische samenstelling 

Als kwaliteitscontrole op de chemische analyses worden een aantal aspecten van de analyses bekeken. Eerst wordt 

de ionenbalans bekeken. Die moet neutraal zijn. De balans wordt uitgedrukt als een percentage van de totale mili-

equivalentsom van anionen en kationen samen.  

Een fout tot 10% wordt bij de controle nog aanvaard. Indien deze afwijking groter is wordt er geheranalyseerd 

omdat er dan een indicatie is dat er wat schort aan de staalname of aan de analyse (laboprocedure, INBO).  

Vervolgens wordt ook de gemeten en berekende conductiviteit vergeleken. De conductiviteit wordt berekend aan 

de hand van de ion-activiteit gestandaardiseerd naar 25°C. Het verschil tussen de berekende en gemeten waarden 

mag niet groter zijn dan 5-15% (Huybrechts & De Becker, 1997). De laboprocedure voorziet een waarschuwing 

indien de afwijking meer dan 10% is. 

Tabel 1-3. Overzicht van kwaliteitscontrole op de chemische analyses van de waterstalen 

Kwaliteitscontrole Ionenbalans   Geleidbaarheid   

 kationen anionen verschil  Meas calc verschil  

Staalcode abs abs abs PD
1
 Abs abs abs CD

2
 

 meq/l meq/l meq/l % µs/cm µs/cm µs/cm % 

         

VAR11 5.62 4.80 0.82 7.88 529.00 466.68 62.32 11.78 

VAR21 5.06 2.44 2.62 34.89 379.00 316.90 62.10 16.38 

VAR23 5.86 3.14 2.72 30.19 442.00 375.41 66.59 15.06 

VAR22 3.33 1.39 1.94 41.14 237.00 212.47 24.53 10.35 

VAR31 3.52 3.33 0.19 2.81 386.00 359.12 26.88 6.96 

VAR32 4.69 3.39 1.30 16.04 379.00 342.02 36.98 9.76 

VAR33 3.47 2.29 1.19 20.63 295.00 260.52 34.48 11.69 

VAR34 20.29 15.32 4.97 13.95 1437.00 1194.34 242.66 16.89 

VAR35 6.41 3.41 3.00 30.59 355.60 407.50 -51.90 -14.60 

VAR36 1.97 2.04 -0.07 -1.75 261.00 235.06 25.94 9.94 

VAR41 5.82 4.43 1.38 13.51 501.70 507.63 -5.93 -1.18 

VAR42 6.31 3.68 2.64 26.41 472.00 401.98 70.02 14.83 

VAR43 5.78 4.47 1.32 12.87 505.00 429.45 75.55 14.96 

VAR44 5.52 4.30 1.22 12.44 492.00 439.80 52.20 10.61 

VAR51 6.11 4.07 2.04 20.03 500.00 436.73 63.27 12.65 

VAR52 5.63 3.28 2.35 26.34 315.90 359.00 -43.10 -13.64 

VAR53 6.07 5.16 0.91 8.09 517.80 508.58 9.22 1.78 

VAR61 5.19 4.65 0.55 5.57 463.10 444.16 18.94 4.09 

VAR62 3.44 2.39 1.05 18.01 260.70 278.58 -17.88 -6.86 

VAR71 8.69 7.83 0.85 5.16 694.00 674.86 19.14 2.76 

1
 PD = procentueel verschil (%) tussen anionen en kationen, richtwaarde < 10% 

2 
CD = procentueel verschil (%) tussen anionen en kationen, richtwaarde < 10% 

 

Tabel 1-3 toont de resultaten van de betrouwbaarheidsanalyse. Deze toont duidelijk aan dat de ionenbalans niet goed is. De betrouwbaarheid van de 

analyses is hierdoor beperkt. Alle stalen werden geheranalyseerd met identieke resultaten. De oorzaak van deze afwijking heeft 

mogelijk te maken met de ijzerneerslag (Fe-anion) die zich vormt in de stalen tijdens transport en bewaring. De aangezuurde stalen 

voor metingen van metalen (Fe) vertoonden deze neerslag niet, maar toonden aan dat het grondwater in het studiegebied sterk 

ijzerhoudend is (zie Tabel 10-1). Een andere mogelijkheid is dat er anionen aanwezig zijn die niet gemeten worden (bv. humuszuren 

zoals lignine en andere organische verbindingen). Deze verstoorde ionenbalans is een probleem en doet zich meer voor bij de 

analyse van (relatief mineraalsarm en) ijzerrijk grondwater (Stuyfzand, 1983). Ook de hydrochemische analyse van piëzometers in 

de nabijheid (Viersel) tonen een verstoorde ionenbalans ( 
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Tabel 10-2) 

Deze mogelijk bias in anionconcentratie moet in rekening genomen worden bij de interpretatie van de chemische 

karakterisatie van de grondwaterstalen. 

 

1.4.4.2 Ruimtelijke patronen in de hydrochemische variabelen 

Voor verschillende hydrochemische variabelen werd naar ruimtelijke patronen in het studiegebied gekeken. 

Verschillende variabelen vertonen gelijkaardige patronen, hogere conductiviteiten gaan samen met hogere 

waarden aan calcium, sulfaat, magnesium en bicarbonaat (Tabel 1-4).  

De zuurtegraad van het grondwater neemt af van west naar oost in het gebied. Dit is gecorreleerd met de 

topografie (Figuur 1-16). Hoger gelegen zones hebben een lagere pH. De lagere grondwatertafel en infiltratie van 

regenwater kan voor dit effect zorgen. Een andere beïnvloedende factor is het bodemtype. De oostelijke zone is 

zandiger dan de westelijke zones met meer klei en leem. Zandiger bodems zijn vaak kalk- en mineraalarmer.  

Opvallend is de sterke verhoging van fosfaat in het grondwater (Figuur 1-18). Deze verhoging is duidelijk in de 

westelijke meetpunten en enkele meer centrale meetpunten. De sulfaatgehaltes zijn verhoogd centraal in het 

gebied. VAR34 vertoont algemeen sterk verhoogde anionconcentraties (sulfaat, maar ook hogere waarden van 

bicarbonaat). Het chloride gehalte is verhoogd nabij de E313 in VAR41.  

 

Figuur 1-16. pH gemeten in het veld in Varenheuvel – Abroek en in piëzometers in de onmiddelijke nabijheid met weergave hoogteligging maaiveld 

(m TAW) 

Tabel 1-4. Pearson correlatiematrix van de hydrochemische variabelen. Rood = cor. > 0.8 
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Figuur 1-17. Ruimtelijke variatie van de conductiviteit van het ondiep grondwater 

HCO3 SO4 Cl PO4 NO2 NO3 NH4 Ca K Mg Na Fe pH Cond

HCO3 1.00

SO4 0.50 1.00

Cl -0.18 -0.11 1.00

PO4 -0.03 -0.14 0.04 1.00

NO2 -0.39 0.07 -0.01 -0.10 1.00

NO3 -0.43 -0.01 -0.19 -0.02 0.51 1.00

NH4 0.51 0.24 -0.35 -0.18 -0.36 -0.37 1.00

Ca 0.78 0.92 -0.14 -0.16 -0.12 -0.17 0.43 1.00

K 0.34 0.24 0.09 0.08 0.10 0.18 -0.21 0.29 1.00

Mg 0.75 0.70 -0.02 -0.16 0.06 -0.01 0.03 0.81 0.57 1.00

Na 0.25 0.50 0.73 0.15 -0.01 -0.24 -0.03 0.47 0.19 0.41 1.00

Fe 0.24 0.37 -0.07 0.10 -0.47 -0.48 0.41 0.35 -0.50 -0.07 0.26 1.00

pH -0.22 0.03 -0.09 0.60 0.16 0.04 0.00 -0.11 -0.28 -0.30 0.08 0.29 1.00

Cond 0.75 0.90 0.10 -0.09 -0.16 -0.25 0.34 0.96 0.30 0.80 0.67 0.42 -0.10 1.00
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Figuur 1-18. Ruimtelijke variatie in fosfaatgehalte van het ondiep grondwater. Gehalte onder 0.1 onder de bepalingsgrens 

 

Figuur 1-19. Ruimtelijke variatie in sulfaat van het ondiep grondwater  
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Figuur 1-20. Ruimtelijke variatie in calcium van het ondiep grondwater 

 

Figuur 1-21. Ruimtelijke variatie van carbonaat in het ondiep grondwater 
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Figuur 1-22. Ruimtelijke variatie van chloride in het ondiep grondwater 

 

1.4.4.3 Hydrochemische bespreking 

Een overzicht van de hydrochemische variabelen is gepresenteerd in Tabel 10-1.  

Verschillende piëzometers vertonen verstoorde hydrochemische kenmerken die wijzen op verontreiniging door 

landbouw of invloed van verontreinigd oppervlaktewater. Zo stellen we verhoogde tot sterk verhoogde 

concentraties vast aan fosfaat, nitraat, (nitriet) of chlorides in VAR11, VAR23, VAR22, VAR31, VAR34, VAR36, VAR41 

en VAR53 (Blokland & Kleijberg, 1997). Fosfaten en nitraten wijzen op een directe landbouwinvloed in het 

grondwater, verhoogde chloridegehalten wijzen vaak op een verontreinigingspluim door huishoudelijk afvalwater. 

Mogelijk afkomstig vanuit Nederviersel of door infiltratie van verontreinigd oppervlakte water vanuit de Kleine 

Pulsebeek. Er zijn geen gegevens van de hydrochemie van de Kleine Pulsebeek, behalve een indicatie dat er een 

verontreiniging aanwezig is op basis van de verhoogde conductiviteiten (Vmm meetdata, zie bijlage 10.1). De 

nabijheid van de E313 en de afstroom van zouten in het gebied is ook een mogelijkheid. Het doormeten van deze 

vervuilingsbron in het grondwater, in de zomer, is echter niet waarschijnlijk. De chloridegehalten van het 

Netekanaal en Albertkanaal liggen rond de 40 mg/l (zie bijlage). Normale achtergrond waarden in Diestiaan liggen 

rond de 10-20 mg/l (De Cooman & Vandormael, 1995). De invloed van het oppervlaktewater is duidelijk in VAR11. 

Ook VAR71 toont een verstoorde grondwaterchemie met verhoogde bicarbonaat en calcium gehalten. Dit kan 

wijzen op verdroging (mineralisatie) (mogelijk ook het geval voor VAR34).  

Het grondwater is doorgaans mineraalarm – de uitschieters behoren tot het lijstje van de duidelijk verontreinigde 

grondwaters. In de classificatie volgens Stuyfzand EGV-IR diagram worden de meeste stalen geplaatst in de hoek 

van de lithocliene waters (grondwater) (Figuur 1-23).  
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Figuur 1-23. EGV-IR-diagram van alle gemeten stalen. Referentiepunten zijn At (Atmoclien, regenwater), Li (Lithoclien / grondwater diepe aquifer) en 

Th (Thalassoclien / zeewater). IR ionen ratio: verhouding van het calcium – en chloride aandeel in de ionensom. EGV (gemeten 

conductiviteit labo) 

 

Opvallend is de doorgaans (zeer) hoge concentratie aan ijzer. Het Diestiaan is gekend zeer glauconiethoudend te 

zijn en talrijke ijzerzandsteenbanken te bevatten. Hierdoor is het grondwater uit het Diestiaan vaak zeer 

ijzerhoudend. De gemeten waarden overschrijden ruim de gemiddelde waarden in de acquifer (De Cooman & 

Vandormael, 1995). De aanwezigheid van dit ijzer (en ook van basische kationen – calcium, magnesium) is belangrijk 

voor de binding van fosfaten uit het grondwater. Door binding met ijzerhydroxiden kunnen fosfaten gebonden 

worden in de bodem. Roestkleuring is duidelijk aanwezig in de bodemprofielen opgetekend bij het plaatsen van de 

piëzometers (Cockaerts, 2011); ijzerbacteriën en roestafzetting zijn in de beken (ook in Kleine Pulsebeek maar 

vooral in de oostelijke regio van het gebied) algemeen te zien. Niet tegenstaande deze zeer hoge ijzerwaarden en 

(bindingscapaciteit) wordt toch doorslag van fosfaten gemeten in relatief veel piëzometers. Dit wijst op een hoge 

mestgift in het gebied en/of hoge grondwaterpeilen. 

Er zijn verhoogde concentraties aan sulfaten aanwezig. In combinatie met de hoge ijzer gehalten is er in de 

verzadigde anaërobe zone van de bodem wellicht pyriet vorming (binding tussen ijzer en sulfide) aanwezig. Door 

oxidatie van deze pyrietlaag (verdroging) of door chemische denitrificatie (reactie met uitgespoelde nitraat) kan 

echter sulfaat worden vrijgesteld (Lucassen & Roelofs, 2005). Deze processen spelen mogelijk een rol in de 

verhoogde sulfaatgehalten (naast een directe hoge aanwezigheid door bemesting). Een criterium om pyrietafbraak 

vast te stellen zou een concentratie hoger dan 40mg/l SO4 zijn op voorwaarde dat de concentratie van nitraat veel 

lager is dan deze van sulfaat (Witteveen + Bos, 2002). Hoge concentratie van beide elementen (bv. VAR31, 36) 

wijzen op een directe (landbouwuitspoeling – eveneens de hoge concentraties aan het reactieve nitriet). De 

verhoogde gehalten aan bicarbonaat kunnen dan weer wijzen op mineralisatieprocessen. In het Diestiaan zijn de 

concentraties aan sulfaten relatief natuurlijk verhoogd waardoor het criterium van 40mg/l misschien aan de lage 

kant is in een Vlaamse context (pers. comm. De Becker, P.). 
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Figuur 1-24. Stiffdiagram (meq / variabele; anionen versus kationen) van de verschillende staalnamepunten 
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1.4.4.4 Conclusies 

De kwaliteitscontrole op de hydrochemische analyse van de ondiepe grondwaterstalen van Varenheuvel- Abroek 

(Kleine Nete) toont dat de ionenbalans niet in orde is. Dit wijst op een probleem in de staalname, bewaring of 

analyse. De meest waarschijnlijke oorzaak is de vorming van een waargenomen (ijzer)neerslag na staalname. Ijzer is 

een metaal dat in hoge concentraties gemeten werd in nagenoeg alle stalen. De gehalten aan anionen wijken 

hierdoor af. De resultaten van de hydrochemische analyses moeten in deze context geïnterpreteerd worden.  

De hydrochemische resultaten tonen verschillende verstoorde grondwaterstalen in Varenheuvel met (zeer) hoge 

concentraties aan fosfaten, nitraten en sulfaten. Een hoge mestgift in het gebied en mogelijke 

verontreinigingspluimen (huishoudelijk- noordelijke zone gebied?) leggen een zware hypotheek op de huidige 

natuurpotenties. Mogelijk treedt er pyrietoxidatie op in de bovenste bodemlagen. Er is een beperkte opwaartse 

kwel en grondwater in het oostelijke deel van het gebied met langere transporttijd doorheen Diestiaan. In de 

westelijke zone tegen het Netekanaal doet de hydrochemische karakterisatie van VAR11 vermoeden dat er invloed 

is vanuit het Netekanaal door infiltratie.  

De hoge ijzergehalten zorgen in het huidige landbouwgebied voor een sterke binding van de fosfaten aan 

ijzerhydroxiden. Voor de toekomstige natuurontwikkeling is het een belangrijk aandachtspunt omdat bij 

permantente vernatting (met stilstaand water) de ijzerfosfaten in oplossing kunnen komen met fosfaatvrijstelling in 

de verzadigde bodem of bovenliggende waterlagen. Dit kan aanleiding geven tot troebel watersystemen. Het risico 

op deze eutrofiëring wordt best nader onderzocht. Hiervoor lijkt het nodig om extra informatie te verzamelen om 

de risico-analyse te maken. Hiervoor zullen bijvoorbeeld bodemanalysen nodig zijn in zones die permanent 

overstroomd zullen worden.    

 

1.5 Historisch landschap tot huidig landgebruik 

Het historisch landgebruik is een belangrijke informatiebron om de landschappelijke context van het 

inrichtingsvoorstel te schetsen en om de habitatpotenties te onderbouwen. Een chronologische sequentie van 

historische kaarten toont ons de veranderingen in het landgebruik. Het historisch landgebruik kan ons veel leren 

van de bodem en (grond)waterstanden en kan ons helpen een referentiebeeld te vormen. Het landschappelijk 

karakter is ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt een belangrijk aandachtspunt. Hieronder lopen we door een 

tijdslijn startend met de Ferrariskaart (ca.1775), Dépôt de la Guerre 1 (ca 1886), Dépôt de la Guerre 3 (ca 1929), de 

oude topografische kaart van 1960, een orthofoto van 1990 en eindigend met een orthofoto van 2012.
2
 

De hydrologie en het landgebruik van het gebied zijn de laatste 250 jaar enigszins veranderd. De oudste kaart 

bekeken (Ferraris kaart, 1775) is in Varenheuvel-Abroek een open landschap dat voornamelijk uit vochtig grasland 

bestaat langsheen de Kleine Nete. Op de volgende kaarten (Vandermaelen (1850) en Dépôt de la Guerre 1 (1868)) 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
 De kaarten zijn niet opgenomen in de rapportage – ze zijn beschikbaar op aanvraag 
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zijn er tekenen van meer  intensieve landbouw; naast graslanden zijn er op hogere delen ook akkers aanwezig. Op 

Dépôt de la Guerre 3 zijn enkele bosfragmenten (groen) te zien en is akkerbouw beperkt tot de hoogste zones.  

Iets meer bos is zichtbaar op de topokaart van 1960. In de laatste 50 jaar is de akkerbouw in het gebied 

toegenomen. Het westelijke deel is ook meer versnipperd door de aanwezigheid van diverse visvijvers en 

vakantiewoningen. Deze zijn zichtbaar vanaf de orthofoto 1990. 

  

 

De belangrijkste wijzigingen zijn er echter in de hydrologie geweest. Met name de veranderingen in de Kleine Nete, 

de aanleg van het Netekanaal (met gevolg de herlegging van de Kleine Pulsebeek) en het Albertkanaal.  

Ten tijde van de Ferrariskaart bedroeg de gemiddelde diepte onder het maaiveld van de Kleine Nete gemiddeld 

slechts 1.38 m. De breedte was ter hoogte van het studiegebied circa 7 m. Uit berekeningen uitgevoerd door Baten 

& Huybrechts (2002) volgt dat deze parameters (diepte en breedte) meer dan verdubbelden de voorbije drie 

eeuwen (3.4 m diep, 21m breed). Op de Ferrariskaart zijn nog verschillende meanders te zien die op volgende 

kaarten afgesneden werden (oa een thv Varenheuvel en thv Abroek). De meander thv Abroek is momenteel nog 

goed herkenbaar in het landschap. Deze ingrepen en het verbeteren van de waterafvoer (vooral ter hoogte van Lier) 

zorgden voor een toename in de getijamplitude. Om deze hoogwaters te beheersen werden dijkwerken uitgevoerd 

en nam de overstromingsfrequentie in de vallei af. De lagere laag waters draineerden de vallei veel efficiënter met 

als gevolg het verdrogen van de Netevallei. 

Bovendien is de loop van de kleinere rivieren (Kleine Pulsebeek en Kleine Beek, te noord-westen van het gebied) 

veranderd. Op de Dépôt de la Guerre 1 (ca 1886) is de voorloper van het Albertkanaal – Canal de Jonction – reeds te 

zien. Het Netekanaal wordt later gegraven en is zichtbaar vanaf de Dépôt de la Guerre 3 (1929). Met de aanleg van 

het Netekanaal wordt de loop van de Kleine Beek en  Kleine Pulsebeek gewijzigd. De Kleine Pulsebeek wordt 

afgeleid, rechtgetrokken en mondt via een sifon onder het Netekanaal uit in de Kleine Beek. Twee oude meanders 

van de Kleine Pulsebeek zijn nog zichtbaar in de percelering en in mindere mate in het huidige landschap. 

Over het algemeen kunnen we stellen dat het gebied in de loop van de tijd droger is geworden, vooral door de 

verdieping en verbreding van de Kleine Nete, dat akkerbouw toenam en dat het open landschap deels is verdwenen 

door de aanwezigheid van bos en recreatiewoningen met beplanting. 

 

 

 

Figuur 1-25. Westelijke zone van het studiegebied wordt 

gekarakteriseerd door een open landschap met vooral 

grasland (overstromingszone). 

Figuur 1-26. Centraal in het studiegebied bevindt zich een intensieve 

akkerbouwzone. 
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1.6 Biotische beschrijving 

1.6.1 Biotopen 

BWK 

Uit analyse van de Biologische waarderingskaart (BWK) blijkt dat het gebied grotendeels bestaat uit grasland (51%), 

akkers (33 %) en populierenaanplant (7 %) (Figuur 1-27). De kwaliteit van de habitats is grotendeels minder 

waardevol of minder waardevol met waardevolle elementen (78 %) (Figuur 1-28, Figuur 1-29). De zeer waardevolle 

habitats (4 %) zijn soortenrijke graslanden, vijvers,  en een moeras in de westelijke tip van het gebied. Deze habitats 

zijn in beheer van Natuurpunt. Ook het zuur eikenbos gelegen in de oude meander in de oostelijke tip van het 

gebied wordt beschouwd als zeer waardevol. De BWK-karteereenheden kunnen vertaald worden naar Natura 2000 

habitattypen (Vriens et al., 2011) (Figuur 1-30, Tabel 1-6).  Minder dan 10 ha van het studiegebied krijgt een 

habitatvertaling uit de Biologische waarderingskaart. Het betreft voedselrijke zoomvormende ruigte (moerasspirea 

ruigte) en enkele bospercelen (elzenbroekbos en zuur eiken-beukenbos). 

 

 
 

Figuur 1-27. Habitat verdeling  (%) van het gebied op basis van de BWK 

kaart 

 

Figuur 1-28. m: biol. minder waardevol, mw: comp. biol. minder 

waardevolle en waardevolle elementen, mz: complex 

van biologisch minder waardevolle en zeer 

waardevolle elementen; w: biologisch waardevol; wz: 

complex van biologisch waardevolle en zeer 

waardevolle elementen; z: biologisch zeer waardevol 
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Figuur 1-29 – BWK versie 2. Biologische waardering van het gebied. Habitatcode zie Tabel 1-5 

Tabel 1-5. BWK-code met omschrijving van het bwkhabitat 

BWK-code Omschrijving 

aer recent gegraven of vergraven eutroof water 

aev- van oorsprong 'natuurlijk' eutroof water 

bl akker op leem 

bs akker op zand 

hf Moerasspirearuigte 

hp soortenrijk permanent grasland 

hr verruigd grasland 

hx soortenarm, tijdelijk grasland 

ko stort 

lhb populierbestand op vochtige bodem met struikondergroei 

lhi populierbestand op vochtige bodem met ondergroei van kruiden 

mr rietland 

pa naaldhoutbestand 

qs zuur eikenbos 

sf vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 

sz opslag van allerlei aard 

ua bebouwing 

uv recreatie 

va- alluviaal elzen-essenbos 

wat waterloop 

weg weg 
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Figuur 1-30. BWK-karteereenheden omgezet in Natura 2000 habitattyes. 

Tabel 1-6. Actuele oppervlakte aan Natura 2000 habitattypen in het studiegebied. 

 
 

In juni 2011 werden er BioHab opnames uitgevoerd (WM, HM) in Varenheuvel-Abroek. Voor de beschrijving van 

deze methode verwijzen we naar (Bunce et al., 2010). Met deze methode wordt het studiegebied opgedeeld in 

verschillende General Habitat Categories (GHC) (Figuur 1-31). De definitie van de verschillende codes wordt 

weergegeven in Tabel 1-7. De GHC geeft aan welke levensvormen de vegetatie domineren. 

Natura 2000 - 

Habitat actueel 

 # percelen Oppervlakte (ha) 

gh geen habitat 59 202.88 

6430,rbbhf Voedselrijke zoomvormende ruigte van het laagland / 

Moerasspirearuigte 

3 2.42 

6430u,rbbhf Voedselrijke zoomvormende ruigte van het laagland / 

Moerasspirearuigte 

1 0.92 

9120 Atlantisch zuurminnend beukenbos (eiken-beukenbos) 3 1.00 

91E0u_va Bossen op alluviale grond 1 1.50 

gh,3150 deels geen habitat, deels van nature eutroof water met 

waterplanten 

2 0.72 

rbbmr regionaal belangrijk biotoop : rietland 1 0.41 

rbbsf regionaal belangrijk biotoop : vochtig wilgenstruweel 2 1.20 
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Figuur 1-31: General Habitat Categories binnen Varenheuvel-Abroek bepaald volgens BioHab methode. 

Het grootste deel van het gebied wordt gekarakteriseerd als soortenarme graslanden. In de BioHab kartering 

worden deze aangeduid als habitattype CHE (grasssen en zegges) – dominantie van grassen (> 70% bedekking). 

Centraal in het gebied en ten westen bevinden zich een aantal akkergronden (CRO). In het westelijke gedeelte van 

het gebied komen er een coniferen-(FPH/CON) en loofboomaanplantingen (FPH/DEC) voor. Dit komt overeen met 

de BWK van het gebied. 

Tabel 1-7: Definitie van de Biohab General Habitat Categories - GHC code 

code definitie 

CHE Caespitose Hemicryptophytes (grassen en zegges) 

CRO Cultivated Herbaceous crop (gecultiveerde kruidachtige teelt) 

FPH/CON Forest Phanerophytes Coniferous (grote (>5 m) coniferen) 

FPH/DEC Forest Phanerophytes Winter Deciduous (grote loofbomen (>5m), die ‘s winters hun bladeren 

verliezen) 

GRA Urban Herbaceous 

HEL Helophytes (moerasplanten) 

LHE Leafy Hemicryptophytes (kruidachtigen) 

LHE/CHE Leafy Hemicryptophytes / Caespitose Hemicryptophytes 

MPH/DEC Mid Phanerophytes Winter Deciduous (middelgrote loofbomen (0.6 m-2m), die ‘s winters hun 

bladeren verliezen) 

TRE Urban Woody 
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1.6.2 Vegetatie 

Van sommige percelen en grachten werd er naast een Biohabopname ook een Londo-opname uitgevoerd met een 

inschatting van bedekking op perceelsniveau of grachtsegment (WM, HM)(Figuur 1-32; zie voor details in bijlage 

Figuur 10-2, Figuur 10-3 en Tabel 10-8). Op deze percelen en in de grachten werden er in het totaal 133 soorten 

waargenomen, waarvan er 7 soorten op de Rode Lijst (Vlaanderen) vermeld staan als zijnde ‘achteruitgaand’, 

‘zeldzaam’ of ‘kwetsbaar’, de overige soorten op de lijst staan vermeld als ‘momenteel niet bedreigd’ (Tabel 10-7). 

De Netedijk en een perceel in beheer bij Natuurpunt (nr.3025) zijn de soortenrijkste vegetaties. De verspreiding van 

deze 6 soorten en van Wateraardbei en Melkeppe wordt weergegeven in Figuur 1-33. Deze zeldzame soorten 

worden vooral in de grachten teruggevonden. Met uitzondering van blaaszegge die ook op twee westelijk percelen 

werd waargenomen. In de grachten loodrecht op de E313 worden meerdere soorten van deze lijst waargenomen.  

Figuur 1-34 toont het voorkomen van grondwaterafhankelijke plantensoorten (obligate freatofyten) op de percelen 

(in de grachten zijn meer freatofyten te vinden). De freatofyten komen vooral in het nattere westelijk deel van het 

gebied voor en in het noord-oosten van het gebied. Deze freatofyten geven in de extensiever beheerde 

perceelsranden en percelen in beheer van Natuurpunt VZW de laterale grondwaterstroming vanuit enerzijds het 

Netekanaal (westen) en vanuit het Albertkanaal/Beverdonkzone weer (zie ook 1.4.4). Deze percelen vertonen in 

huidige situatie al enige potentie voor vochtige hooilanden. In deze percelen komen hier en daar nog echte 

koekoeksbloem, scherpe zegge, pinksterbloem en blaaszegge voor. Perceel 3025 is het soortenrijkste vochtig 

perceel.  

 

 

Figuur 1-32. Percelen en lijnvormige structuren (grachten) waar een soortopname van werd gemaakt tijdens het vegetatieveldwerk in 2011 

(weergave van volgnummer) (zie ook in bijlage 10.2). 
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Figuur 1-33: Voorkomen van Rode lijst soorten, Melkeppe en Wateraardbei. 

 

Figuur 1-34: voorkomen grondwaterafhankelijke soorten 
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Figuur 1-35. Zicht op natte ruigte in westelijke punt van het studiegebied 

 

1.6.3 Fauna 

Tabel 10-11 bevat de lijst met diersoorten (exclusief vogels) die in het gebied werden waargenomen tussen 2010-

2012. Deze gegevens zijn afkomstig van de website Waarnemingen.be.  

 

1.6.3.1 Zoogdieren 

Binnen het gebied werden enkel haas en mol waargenomen gedurende deze periode. In de directe omgeving van 

het studiegebied werden echter nog andere soorten waargenomen zoals bruine rat, bunzing, egel, Euraziatische 

rode eekhoorn, Europese bever, hermelijn, konijn, laatvlieger, ree, steenmarter en wezel. Wat muizen betreft zijn er 

meldingen van aardmuis, bosmuis, bosspitsmuis, dwergspitsmuis, huissspitsmuis, veldmuis en Rosse Woelmuis. In 

de ruimere omgeving werden er gedurende die periode drie vleermuissoorten waargenomen: rosse vleermuis, 

dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis, deze laatste soort staat op de Rode lijst aangegeven als ‘vermoedelijk 

bedreigd’. De overige soorten staan op de Rode Lijst aangeduid als ‘momenteel niet bedreigd’. 

 

1.6.3.2 Invertebraten 

De waargenomen dag- en nachtvlinders zijn algemene tot vrij algemene soorten zoals o.a atalanta, citroenvlinder, 

dagpauwoog, gehakkelde aurelia, groot dikkopje, groot koolwitje en hooibeestje.  

Bij de sprinkhaansoorten zijn er naast de algemene soorten zoals bramensprinkhaan, bruine sprinkhaan, gewoon 

spitskopje, grote groene sabelsprinkhaan, krasser en ratelaar ook soorten die op de Rode lijst aangeduid staan als 

zeldzaam of kwetsbaar (greppelsprinkhaan, kustsprinkhaan en snortikker). 

 

1.6.3.3 Avifauna 

Voor dit studiegebied beschikken we niet over broedvogelsgegevens. We beschikken wel over vogelwaarnemingen 

afkomstig van de website Waarnemingen.be. Tabel 10-12 bevat de vogelsoorten die in het gebied (niet 

overvliegend) zijn waargenomen gedurende het broedseizoen 2012 (15/04/2012-15/08/2012). Merk op dat niet alle 

soorten op de lijst ook effectief broeden in het gebied. Naast een groot aantal algemene soorten werden er ook een 

aantal zeldzamere doortrekkers waargenomen zoals grauwe gors, paapje, tapuit, watersnip en zomertaling,…. De 
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lijst toont wel de potenties bij het verbeteren van de natuurwaarde van het gebied (vernatten) voor tal van moeras-

, water- en weidevogels. 

 

1.6.3.4 Vis 

Er zijn geen gegevens over de diversiteit van vis in de Kleine Pulsebeek. In de Kleine Beek zijn o.a. populaties gekend 

van de Rivierdonderpad en Kleine modderkruiper (VisInformatie Systeem, http://vis.milieuinfo.be/), twee 

Habitatrichtlijn soorten. Een mogelijke migratiebarrière tussen deze beken is de sifonering van de Klein Pulsebeek 

onder het Netekanaal door. Sifons blijken echter passeerbaar voor de meeste vissoorten (Viaene et al., 1999). Voor 

de doelsoorten specifiek kon echter geen literatuurbewijs gevonden worden. De terugslagkleppen
3
 op de sifon van 

de Kleine Pulsebeek zorgen ook voor een beperkte migratiemogelijkheid door de korte duur dat er vrije verbinding 

is. Er is dus geen zekerheid over het voorkomen en de mogelijkheid om vrij te migreren tussen Kleine Beek en Kleine 

Pulsebeek van de soorten en de structuurkwaliteit van de Kleine Pulsebeek is niet optimaal (vooral in het meest 

stroomafwaarste – rechtgetrokken gedeelte). Toch lijkt het niet onwaarschijnlijk dat deze soorten momenteel 

voorkomen in de Kleine Pulsebeek en aandacht verdienen in de gebiedsvisie. Beide soorten worden als doelsoorten 

beschouwd in de ecologische inrichtingsvisie. 

Rivierdonderpad en kleine modderkruiper hebben enigszins andere habitatvereisten (bv. Peters, 2009; Seeuws, 

1999, Dienst regelingen, 2011).  Voornamelijk het bodemsubstraat is verschillend voor beide soorten. Donderpad 

heeft de voorkeur voor een kaal en kiezelig of stenig substraat. Modderkruiper verkiest als foerageergebied zones 

met slibbig bodemsubstraat maar de paaizone heeft vaak een zandiger bodem. Qua substraat is deze laatste soort 

relatief flexibel.  

Een visinventarisatie is noodzakelijk alvorens inrichtingswerken uit te voeren zodat bij de inrichting de nodige 

beschermende maatregelen genomen kunnen worden om de soorten maximaal te beschermen. 

  

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
 Momenteel (2013) is één van de terugslagkleppen afwezig maar deze zou teruggeplaatst worden (mond. med. W&Z) 
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Figuur 1-36. Zomerklokjes in een vochtige ruigte langsheen de Kleine 

Nete. Aandachtssoort voor de ecologische 

visieontwikkeling (Foto A. Van Braeckel) 

Figuur 1-37. Kwartelkoning – doelsoort in Varenheuvel-Abroek 

(Vildaphoto) 

 

Figuur 1-38. Kleine modderkruiper – doelsoort in Varenheuvel-Abroek 

(Vildaphoto) 

 

Figuur 1-39. Rivierdonderpad – doelsoort in Varenheuvel-Abroek 

(Vildaphoto) 
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2 Potentieverkenning 

2.1 Methode  

De verkenning van de natuurpotenties in Varenheuvel-Abroek werden uitgevoerd met NICHE-Vlaanderen. NICHE-

Vlaanderen is een hydro-ecologisch model voor vallei-ecosystemen in Vlaanderen en gebaseerd op het Nederlandse 

model NICHE (Nature Impact Assessment of Changes in Hydro-Ecological Systems), van Kiwa Water Research, 

Nederland.  

NICHE-Vlaanderen kan ingezet worden om de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op 

grondwaterafhankelijke vegetaties te evalueren. Het model is gebaseerd op een aantal voor de vegetatie bepalende 

standplaatsfactoren: bodemtype, hydrologie, voedselrijkdom en zuurgraad. Op grond van de berekende abiotische 

kenmerken (pH en trofie) van de standplaats bepaalt NICHE of bepaalde vegetatietypes zich al dan niet kunnen 

ontwikkelen. Door Callebaut et al. (2007) werden een aantal aanpassingen doorgevoerd in het oorspronkelijke 

NICHE-model zodat het model ook in Vlaanderen inzetbaar is. Gebiedsdekkend wordt voor een raster per gridcel 

(10*10m) de potentie berekend op basis van verschillende variabelen. Tabel 2-1 geeft de input variabelen weer die 

worden gebruikt voor het berekenen van de potenties. Voor elke variabele wordt opgesomd op welke output de 

variabele een effect heeft.  

Tabel 2-1: Input rasters gebruikt voor de berekening van  NICHE model  

Type input Variabele Commentaar Effect op 

hydrologisch GHG* gemiddelde hoogste grondwaterstand in 

cm onder maaiveld 

Vegetatie  

 GLG* gemiddelde laagste grondwaterstand in 

cm onder maaiveld 

Vegetatie, 

zuurtegraad 

 GVG gemiddelde voorjaar grondwaterstand in 

cm onder maaiveld 

Trofie 

 Kwel  kwelzones (uitgedrukt in mm/dag met 

positieve waarde als infiltratie, negatieve 

waarden duiden op kwel) 

 

Zuurtegraad 

 Overstroming geen, frequent, incidenteel Zuurtegraad, trofie, 

vegetatie 

ecologisch Atmosferische depositie nutriënten in kg N/ha/jr Trofie 

 Bemesting* nutriënten in kg N/ha/jr Trofie 

 Bodem Belgische bodemkaart omgezet naar 

ecologische NICHE bodemeenheden 

 

Zuurtegraad, trofie, 

vegetatie 

 Beheer* informatie over beheer (geen beheer, 

intensief/extensief beheer, begrazing) 

Zuurtegraad, trofie, 

vegetatie 

 Mineraalrijkdom mineraalrijkdom van grondwater (adhv 

conductiviteit (µS/cm) 

Zuurtegraad 

 Regenwaterlens  Zuurtegraad 

*: dit zijn de variabelen verschillen tussen de verschillende scenario’s. De overige variabelen zijn constant tussen de 

verschillende scenario’s. 

 

Traditioneel wordt een potentieverkenning geëvalueerd in verschillende scenario’s. Hierbij staat elk scenario voor 

een situatie die meer of minder van de actuele situatie afwijkt. De scenario’s worden geëvalueerd ten opzichte van 

het gestelde streefbeeld.  

Het doel van de scenario-evaluatie is inzicht te verkrijgen in de potenties van een bepaald natuurdoeltype om tot 

ontwikkeling te komen wanneer de condities (vrnl. hydrologische) van het gebied gewijzigd worden. De 

voorgestelde ingrepen resulteren voornamelijk in gewijzigde waterpeilen (grond-en oppervlaktewater), het al dan 

niet toelaten van overstromingen, en een aangepast beheer. De overige variabelen zijn moeilijker aan te passen. Op 

basis van deze scenario-analyse wordt het mogelijk om de inrichtingsmaatregelen te concretiseren. 
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Er worden 3 scenario’s besproken: 

 

• Scenario A: Actuele potenties; dit scenario onderzoekt de actuele natuurpotenties rekeninghoudend met 

het huidige landgebruik, beheer, en hydrologische condities. Dit scenario wordt gebruikt voor een 

kalibratie. 

• Scenario B: Actuele potenties – geen effect van bemesting, optimaal beheer; dit scenario onderzoekt de 

potenties onder de huidige hydrologische condities, maar zonder bemestingsinvloed en optimale 

beheercondities. Met optimale beheerscondities wordt bedoeld dat het gevoerde beheer geen 

beperkende factor vormt voor de onderzochte natuurpotenties. Dit scenario beschrijft de potenties na 

jarenlange ontwikkeling en/of beheer bij huidige hydrologische condities. 

• Scenario C: Maximale potenties Laag gelegen schraal hooiland en Elzenbroekbos; dit scenario toont de 

potenties voor elk vegetatietype onder een ideaal beheer en zonder invloed van bemesting op de 

percelen. Dit scenario beschrijft de potenties na jarenlange ontwikkeling en/of beheer bij 

geoptimaliseerde hydrologische condities. De hydrologische condities worden geoptimaliseerd in functie 

van de natuurdoeltypes.  
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2.1.1 Gebruikte inputrasters voor de berekening in NICHE  

 

2.1.1.1 Bodemkaart 

De Belgische bodemkaart (Figuur 1-2) wordt omgezet naar ecologische NICHE bodemeenheden (Figuur 2-1). NICHE 

kan geen berekeningen doen voor zones die op de bodemkaart gekarakteriseerd zijn als antropogeen verstoorde 

grond – dijk & bebouwing (code 100000). De bodem van Varenheuvel - Abroek wordt hoofdzakelijk ingedeeld bij de 

‘alluviale leemgronden’ (L1), ‘venige leemgronden of leemgrond rijk aan organisch materiaal (LV), humusarme en 

humusrijke zandgronden (Z1 en Z2) en alluviale kleigronden (K1).  

 

 

 

Figuur 2-1 –NICHE  Bodemkaart voor Varenheuvel-Abroek 
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2.1.1.2 Beheer 

Het beheer, afgeleid van de BWK en van de vegetatie-inventarisatie (veldseizoen 2011), toont een intensief 

beheerde polder (landbouw).  

 

 Figuur 2-2. NICHE beheerkaart met duidelijk een intensief beheer (akkerbouw en grasland) en begrazing in Varenheuvel - Abroek  

2.1.1.3 Bemesting 

De bemesting is afgeleid van de aangeleverde informatie (BioHab-kartering).  

Dierlijke mest: polygonen met ‘cut for hay’ en ‘horses-recreation area’ en begrazing krijgt de waarde 350. Intensief 

beheerde polygonen krijgen waarde 600. Deze waarden zijn afgeleid uit het Nederlandse NICHE programma (zie 

Handleiding NICHE Vlaanderen – Callebaut et al., 2007).  

Kunst mest: er zijn geen reële gegevens van kunstmestgift beschikbaar. Op basis van schatting (Nederlandse 

landgebruikskaart, zie Callebaut et al., 2007) werd van een mestgift van 250 kg N/ha jaar uitgegaan op de begrazing 

en intensief beheerde percelen. 

  

Figuur 2-3. NICHE bemestingskaart (dierlijk) perceelsafgrenzing afgeleid 

uit de BioHab-kartering in Varenheuvel – Abroek 

Figuur 2-4. NICHE bemestingskaart (kunstmest) perceelsafgrenzing 

afgeleid uit de BioHab-kartering in Varenheuvel – 

Abroek 
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2.1.1.4 Depositie 

Voor de atmosferische depositie wordt gewerkt met de waarden van 16 kg N/ha/jr voor lage vegetaties en ruigte. 

Bossen krijgen een atmosferische depositie van 20 kg N/ha/jr. Dit is berekend aan de hand van gegevens van vmm-

meetstations in de buurt (depositiemeetnet).  

 

2.1.1.5 Overstromingen 

Als overstromingskaart is gewerkt met de zone gelegen onder de 5.5m TAW. Deze overstromingshoogte wordt in de 

meeste winters bereikt (regelmatige overstroming als invoercode in NICHE) door water vanuit de Klein Pulsebeek en 

de Klein Beek (via de sifon onder het Netekanaal).  Het water is tevens mineraalrijk, relatief voedselrijk (zie bijlage 

10.1) – overstromingen werden in rekening gebracht voor de berekening van trofie. Er vormen zich op het eerste 

zicht geen regenwaterlenzen (nulraster). Voor de berekening van pH werden overstromingen niet in rekening 

gebracht. Hoewel het beperkt aantal pH metingen (zie bijlage 10.1) het overstromingswater eerder neutraal tot 

basisch bepalen, wijzen de huidige condities eerder op een zwak zure bodem. Het in rekening brengen van 

overstromingen als effect op pH zorgt in NICHE voor een verhoging van 1 pH klasse in het overstromingsgebied. 

Hierdoor wordt het gebied te basisch berekend. Deze beslissing is gebaseerd op expert inschatting op basis van 

huidige vegetaties, er zijn geen geochemische metingen voorhanden.   

 

 

 

Figuur 2-5. Overstromingskaart NICHE modelering(< 5.5m TAW) 
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2.1.1.6 Mineraalrijkdom 

De mineraalrijkdom is afgeleid uit de electrische conductiviteit (µS/cm) (Figuur 1-17, Tabel 10-1). De conductiviteit 

werd gemeten in de aanwezige peilbuizen. Piëzometer VARP034X werd als outlier beschouwd. Via een interpolatie 

(Inverse distance met uitsluiting van extreme waarde) is een gebiedsdekkende laag opgesteld (Figuur 2-6). De 

conductiviteit gemeten is doorgaans lager dan 500µS/cm (mediaan = 375µS/cm). Ook de gemeten Ca
2+

 concentratie 

is doorgaans lager dan 40 mg/l (bijkomend criterium vermeld voor mineraalarmere systemen (Callebaut et al., 

2007))(Figuur 1-20). Enkel de meest oostelijke zone van het studiegebied heeft een gemeten 

grondwaterconductiviteit hoger dan 500 µS/cm. VAR41 en VAR53 overschrijden deze waarde slechts marginaal. 

 

Figuur 2-6. Gebiedsdekkende conductiviteitskaart gebruikt als input voor NICHE-modellering. 

2.1.1.7 Kwel 

De beschrijving van de hydrologie (zie 1.4.3.2) toont aan dat er een (zeer) beperkte invloed is van kwel in het 

gebied. Er is eerder sprake van een horizontale grondwaterstroming richting Kleine Nete. In de natste zones van het 

studiegebied treden hier en daar freatofyten op die indicatief zijn voor grondwateraanwezigheid in de bovenste 

grondwaterlagen. Specifieke kwelindicatoren ontbreken nagenoeg in het studiegebied. Voor de NICHE-modelering 

is daarom gekozen om een nulraster in te voeren voor de kwelinvloed.  

 

2.1.1.8 Grondwaterrasters  

De grondwaterstanden zijn aangeleverd als gemodelleerde stijghoogtes in mTAW en werden aan de hand van het 

DHM omgezet naar cm onder maaiveld. Dit zowel voor GHG, GVG en GLG.  

De gemodelleerde wintersituatie (IMDC) toont de extreme overstromingssituatie en is geen weerspiegeling van een 

gemiddeld hoogste grondwaterstand in de winter. In de overstromingszone is de benadering genomen dat de 

gemiddelde grondwaterstand net boven het maaiveld ligt (+ 1 cm). Deze correctie werd doorgevoerd in het 

rekenraster voor NICHE-Vlaanderen. De gebruikte rasters zijn getoond in Figuur 1-14 (GHG) en Figuur 1-15 (GLG-). 

GVG werd berekend via de volgende formule (Locher & De Bakker, 1990):  

GVG = 5.4 + 0.83*GHG + 0.19*GLG (in cm) ( Figuur 2-7). 
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Figuur 2-7. Berekende voorjaarsgrondwaterstand huidige toestand. 

2.1.2 Aanvullingen Nichetabel 

 

Goed ontwikkelde Vossenstaartgraslanden zijn zeldzaam in Vlaanderen (Raman & De Becker, 2012; zie ook 1.3.2). 

Hierdoor is het aantal referentiewaarden opgenomen in de referentietabel van NICHEVlaanderen zeer beperkt. De 

potentieberekening is hierdoor conservatief/beperkt. 

 

Met de originele Nichetabel (versie 12C) is er na vernatting geen potentieberekening meer voor 

Vossenstaartgrasland. Bij vernatting kent NICHE een basische zuurtegraad (> pH KCl 6.5) toe aan de leem- en 

zandbodems. De hieruit volgende combinatie van standplaatskarakteristieken werd niet vastgesteld in 

referentiegebieden en komt bijgevolg niet voor in de NICHE-tabel.  

Omdat dit niet lijkt te kloppen met veldinformatie werd de NICHEreferentietabel aangevuld met referentieregels die 

ook een voorspelling geven van het Alopecurion op een basische leembodem. De toevoeging is onderbouwd door 

het effectief voorkomen van dit vegetatietype in bv. de Scheldemeersen (Beyen & Meire, 2000) op een lemige 

bodem en licht basische standplaats. Grondwaterchemie van het verbond van Grote Vossenstaart is bovendien ook 

beschreven als zwak zuur tot basisch in Blokland & Kleijberg (1997). 
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2.2 Resultaten scenario A: huidige habitatpotenties 

Dit scenario onderzoekt de actuele potenties met het huidige landgebruik, beheer en hydrologische condities. Er 

werd rekening gehouden met het optreden van winterse overstromingen. 

 

2.2.1 Abiotiek 

 

 

Figuur 2-8. Berekende bodemzuurgraad huidige situatie 

 

Figuur 2-9. Berekende trofiegraad huidige situatie 

Zuurgraad 

 

De hogere / drogere zones in het studiegebied worden zuur berekend. Het grootste gedeelte van de lager gelegen 

zones of zones met een ondiepere grondwatertafel worden zwak zuur tot basisch berekend. 

 

Er zijn geen bodemchemische data voorhanden die deze berekening kan toetsen. De beperkte vegetatiegegevens 

op de percelen lijken deze zuurberekening niet tegen te spreken. Bv. blaaszegge locaties in Figuur 1-33. 

 

Voor de bepaling van de zuurgraad werd geen rekening gehouden met de winterse overstroming vanuit de Kleine 

pulsebeek. Bevloeiing met dit water zou een verhoging van de pH kunnen veroorzaken (pH Kleine Pulsebeek is 

overigens zwak basisch - gemeten in oktober 2012 – zie 10.1). De Niche beslisregels verhogen de zuurgraad in de 

overstromingszones met 1 categorie waardoor het volledige overstromingsgebied als basisch wordt berekend. Dit is 

vermoedelijk niet correct en de reden waarom er geen rekening werd gehouden met een overstromingseffect 

(toename 1 categorie) in de potentie-analyse. 

 

Trofie 

Intensief landbouwgebruik van het gebied resulteert in een voornamelijk hyper-eutrofe karakterisatie van de 

voedselrijkdom van de bodem. Mesotroof tot mesotroof-eutrofe condities worden vooral berekend in de westelijke 

en oostelijke punt van het studiegebied. 

  

2.2.2 Vegetatie 

 

De berekende vegetatiepotentie bij het huidige landgebruik (intensief beheer en zware bemesting) en hydrologie is 

beperkt (Tabel 2-2). 

 

De kaarten met de potentieberekening worden getoond in bijlage 10.3. 

De mogelijkheid tot het valideren van het model is beperkt omdat er slechts weinig percelen een natuurlijke 

vegetatieontwikkeling kenden. Een beperkt aantal percelen bleek minstens in de randen nog indicatieve soorten te 

herbergen (Figuur 1-32 voor ligging percelen). Van deze percelen werd een biologische karakterisatie gemaakt (zie 

bijlage 10.2, Tabel 10-10). Deze informatie kan gebruikt worden om de berekende potenties te valideren. 

 

Bos: 

De meerderheid van de onbeheerde of laagfrequent beheerde (bos)percelen zijn jonge aanplanten of 

populierenbos. Hierdoor is de vallidatie voor de bosberekening moeilijk. Indicatief kan het oudere zuur eikenbos 

aanwezig rond de meander in de oostelijke punt van het studiegebied zijn. De berekende potentie sluit hier goed 
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aan bij het huidige bostype. Ook het vochtiger populierenbosje (nr 3088, Figuur 1-32) ten noorden heeft in de 

struiklaag soorten die wijzen op het potentieel voorkomen van de berekende potenties (vogelkers-

essenbos/elzenbroek). In de meest westelijke punt  van het studiegebied komen vochtige wilgenstruwelen voor. 

Elzenbroek is hier momenteel niet ontwikkeld. 

 

Ruigte: 

De berekende moerasspirearuigte en scherpezeggevegetaties die momenteel voorkomen in de meest westelijke 

punt van het studiegebied (percelen Natuurpunt VZW) worden door het model voorspeld. 

 

Grasland: 

Vallidatie niet mogelijk (geen berekende potentie in percelen waar nu nog relicten zijn). Hoewel verschillende 

percelen (cluster 2001-3005) nog relicten hebben van Dotterbloemgrasland wordt door NICHE-Vlaanderen geen 

potentie voor dit vegetatietype berekend. Dit is gerelateerd aan het voorkomen van overstromingen, ongunstig 

beheer en te hoge bemestingsgraad (trofie) in deze zone. 

 

2.3 Resultaten Scenario B: habitatpotenties met stopzetting 
van bemesting en optimaal beheer 

2.3.1 Aanpassingen input 

 

2.3.2 Abiotiek 

 

 

Figuur 2-10. Berekende bodemzuurgraad huidige situatie 

 

Figuur 2-11. Berekende trofiegraad huidige situatie 

Zuurgraad 

De beslisregels voor zuurgraad worden niet beïnvloed door bemestingsdruk of beheer. De resultaten zijn identiek 

aan scenario A. 

 

Trofie 

De voedselrijkdom is echter in dit scenario is sterk verschillend van de huidige situatie. De westelijke zone wordt 

grotendeels meso-eutroof berekend. De oostelijke helft van het studiegebied is mesotroof. De kleiige opduikingen 

worden als eutroof berekend. 
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2.3.3 Vegetatie 

 

De kaarten met de potentieberekening worden getoond in bijlage 10.4. De resultaten staan samengevat in Tabel 

2-2. Er is een sterke toename in de potentiële oppervlakte van de verschillende natuurdoeltypes. 

 

Bos 

 

Er wordt in de westelijke helft van het studiegebied een relatief grote potentiele oppervlakte elzenbroekbos 

berekend. De condities zijn echter suboptimaal voor de ontwikkeling van dit habitattype door de grote 

grondwateramplitude in de huidige situatie (zie 2.4). In huidige situatie is het te verwachten dat er eerder een droge 

variant van het ruigte elzenbroekbos ontwikkeld.  

 

Ruigten 

 

De berekende potenties voor de Scherpe zeggevegetaties en Moerasspirearuigte is heel wat ruimer dan de actuele 

situatie.  

 

Graslanden  

 

Het westelijk deel van het studiegebied vertoont heel wat berekende potenties voor Grote vossenstaart bij de 

actuele hydrologie. Om de oppervlakte te optimaliseren is bijkomende vernatting nodig. Centraal – noordelijk zijn 

berekende potenties voor Dotterbloemgrasland. Op de zandige gronden ten oosten is er weinig berekende 

graslandpotenties volgens de NICHE referentietabel. Nochtans zijn in de oostelijke zone in de grachten toch 

verschillende indicatieve soorten voor het Dotterbloemverbond te vinden (zie 1.6.2). Mits vernatting wijst dit op 

mogelijke potenties voor dit vegetatietype in deze zone.  

Er is een beperkte potentieberekening in de oostelijke zone van het studiegebied voor het verbond van de 

biezenknoppen en pijpenstrootje (5 ha)  (Niche vegetatietype 17). In precies deze zone vonden we in een gracht één 

van de kenmerkende soorten van dit vegetatietype terug – Kleine Valeriaan.  
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2.4 Resultaten Scenario C: optimaliseren   

 

2.4.1 Aanpassingen input - optimalisatieproces 

We optimaliseren de potentieberekening naar het voorkomen van laaggelegen schraal hooiland.  

We streven hiervoor naar: 

• Behoud of uitbreiden van de overstromingsdynamiek – grondwaterstanden in de winter op maaiveld.  

• Het niet te diep wegzijgen van de zomerse grondwaterstand. 

• Verkleinen van de grondwateramplitude 

 

Om deze hydrologische ingrepen te toetsen werden verschillende grondwaterrasters gesimuleerd waarvan 

verwacht werd dat deze bovenstaande effecten konden realiseren. In eerste instantie werden vereenvoudigde 

simulaties uitgevoerd met lineair verhoogde grondwaterrasters (INBO). Na het bepalen van een richtinggevend 

vernattingspeil werden vier stuwscenario’s doorgerekend met het grondwatermodel (IMDC). Deze stuwscenario 

gaan uit van stuwen op Kleine Pulsebeek nabij de huidige sifon (1 stuwlocatie). Er werden twee stuwscenario’s voor 

de zomer (4.7m TAW & 5m TAW) en twee stuw scenario’s voor de winter (5.0m TAW & een maximaal scenario voor 

de winter 5.2m TAW) doorgerekend.  

 

Voor scenario C werd dezelfde overstromingsinvloed in rekening gebracht als in scenario A en B. De regelmatige 

overstromingshoogte (genomen op 5.5m TAW) zal in de toekomst door de stuwscenario’s niet veranderen omdat 

de overstromingshoogte vooral wordt bepaald door waterpeilen in de Kleine Beek (overkant Netekanaal – Viersels 

Gebroekt). 

 

Inputrasters winter. Een algemene winterse vernatting zal gerealiseerd worden door te stuwen (min. 5m TAW in de 

winter). Dit zal de algemene standplaatscondities verbeteren voor het natuurdoeltype door in het voorjaar een 

grotere waterbuffer beschikbaar te hebben in het gebied (vertraagde daling grondwaterniveau’s in het voorjaar). 

Voor de berekening van de potenties werd voor de gemiddeld hoogste grondwaterstanden uitgegaan van de 

actuele situatie met overstroming (GHG op maaiveld in overstromingszone). De opstuwing zal naar verwachting de 

gemiddeld hoogste winterpeilen niet drastisch beïnvloeden (oppervlaktewatermodel – IMDC).  Hetzelfde inputgrid 

als scenario A en B werd gebruikt.  

Inputrasters zomer. De voornaamste aanpassing is te vinden in het verhogen van de zomerse grondwaterstanden. 

In het optimalisatie proces werden verschillende grondwaterscenario’s (zomer) doorgerekend met 

grondwatermodel (IMDC): 

C1: stuwpeil 4.7m TAW   

C2 – (maximaal) stuwpeil 5.0m TAW 

 

Het optimalisatieproces streefde naar een grotere oppervlakte studiegebied waar het grondwaterpeil minimaal 50 

cm en maximaal 70cm onder maaiveld wegzakt (referentiewaarde bepaald op basis van Callebaut et al., 2007 – 

Bijlage 4_3 - Vossenstaartgrasland). Dit is een strenge bandbreedte maar de oefening is richtinggevend.  

 

Figuur 2-12. Optimalisatie oefening voor de laagste grondwaterstand. Groen = optimale laagste grondwaterstand; zwart te nat; wit te droog. Van 

links naar rechts: actuele situiatie; stuwscenario zomer 4.7 m TAW; stuwscenario zomer 5.0 m TAW.  

In Figuur 2-12 wordt de optimale laagste grondwaterstand getoond voor Grote vossenstaart grasland in de actuele 

situatie, stuwscenario 4.7 m TAW en een stuwscenario 5.0 m TAW. Het beste stuwresultaat is 5.0 m TAW maar in 

deze simulatie worden ook sommige zones té nat voor het natuurdoeltype (zwart in figuur). 

Het optimalisatieproces streefde naar een kleinere grondwateramplitude. De grondwateramplitude is in de acutele 

situatie te groot (Figuur 2-13). Voor het natuurdoeltype streven we naar een grondwateramplitude optimaal kleiner 

dan 70 cm. De beste stituatie wordt bereikt in het maximaal scenario (zomer stuwen 5.0m TAW). Een aantal zones 

in het noorden van het studiegebied worden wel relatief nat in het maximaal scenario.  
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Figuur 2-13. Berekende grondwateramplitude in het studiegebied. Van links naar rechts: actuele 

situiatie; stuwscenario zomer 4.7 m TAW; stuwscenario zomer 5.0 m TAW. 

 

De optimale oppervlakte ‘Vossenstaartgrasland’ ligt tussen scenario C1 en C2. In Tabel 2-2 werd berekend met het 

stuwscenario C1. Het is deze gemodelleerde grondwaterstand die gebruikt wordt in de resultaatbespreking van 

scenario C. Er lijkt een kleine marge op winst in Vossenstaartgraslandoppervlakte indien iets hoger wordt gestuwd 

dan 4.7m TAW in de zomer (5m TAW lijkt iets te veel volgens potentieberekeningen)(zie hoofdstuk 3). 

 

Op basis van het aangepaste GLG raster (stuw_4.7m TAW) werd ook het gemiddelde voorjaarsraster herberekend 

(zie 2.1.1.8). 

 

2.4.2 Abiotiek 

 

 

Figuur 2-14. Berekende bodemzuurgraad scenario C 

 

Figuur 2-15. Berekende trofiegraad scenario C 

De vernatting resulteert in een basische berekening van de bodem in de meest vochtige delen van het studiegebied. 

De voedselrijkdom wordt mesotroof tot meso-eutroof berekend in het grootste deel van het studiegebied. De 

overstromingszone is grotendeels meso-eutroof. De kleiige opduikingen worden eutroof berekend. 
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2.4.3 Vegetatie 

 

De kaarten met de potentieberekening worden getoond in bijlage 10.5. De resultaten staan samengevat in Tabel 

2-2. Er is een duidelijke toename in de potentiële oppervlakte aan laaggelegen schraal hooiland (type 

vossenstaartgrasland). Er wordt een toename berekend voor dotterbloemgrasland.  

 

Duidelijk grenzen tussen de vegetatietypes zijn moeilijk te trekken en de vegetatietypes lopen als een continuum in 

elkaar over. Zo komen veel plantensoorten typisch voor dotterbloemgraslanden ook voor voor in andere 

graslandtypes (bv. natte glanshaverhooilanden) of andere waarvoor nauwelijks potenties worden berekend door 

NICHE-Vlaanderen. Voor deze vegetatietypes is het niet onmogelijk dat er toch (beperkte) potenties zich voordoen. 

Zo is er geen berekende potentie voor het verbond van de zwarte zegge (Niche vegetatietype 14) en knopbies 

(Niche vegetatietype 15) en een zeer beperkte potentieberekening voor het verbond van de biezenknoppen en 

pijpenstrootje (iets meer dan 5 ha)  (Niche vegetatietype 17). Er worden dus nauwelijks potenties berekend (in 

huidige toestand en na optimalisatie) voor de verbonden die aansluiten bij blauwgraslanden (hatitattype 6410).  
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2.5 Samenvatting en conclusies potentieberekening 

In de huidige situatie is er weinig potenties tot het realiseren van de natuurdoeltypes. De potentie-analyse toont 

wel een relatief hoge oppervlakte aan het natuurdoeltype ‘Vossenstaartgrasland’ indien het huidige landgebruik 

wordt omgezet in natuurbeheer. Uiteindelijk blijkt de potentie voor de natuurdoeltypes geoptimaliseerd te kunnen 

worden door het waterniveau in het gebied te verhogen. Deze grondwaterstandsverhoging zal vooral gerealiseerd 

worden door het langer ophouden van het water na winterse overstroming in combinatie met het opstuwen van de 

Klein Pulsebeek. Het effect zal grotendeels beperkt zijn tot de overstroomde gebieden.  

 

De berekende oppervlaktes van de NICHE-vegetatietypes zijn niet sommeerbaar omdat sommige vegetatietypes 

overlappen in de ruimte (gradiënten in graslandtypes). De kaarten in bijlage tonen echter dat de graslandtypes 

grotendeels gescheiden voorkomen in ruimte en dit vooral door het toelaten van winterse overstromingen in de 

potentie-analyse. Dotterbloemgrasland en glanshavergrasland worden immers niet berekend in de 

overstromingszone.  Dit is een streng criterium omdat afhankelijk van de overstromingsduur, 

oppervlaktewaterkwaliteit en slibaanvoer toch in sommige gebieden dotterbloemgraslanden of nattere varianten 

van Glanshavergraslanden zich kunnen handhaven (bv. Kemmers et al., 2007). Bij incidentele overstromingen wordt 

ook Dotterbloemgrasland berekend door NICHE-Vlaanderen in de westelijke zone van het studiegebied. De strikte 

grens tussen de natuurdoeltypes zal in werkelijkheid dus minder scherp zijn.  

Er wordt weinig potentie berekend op de humusrijke zandgronden (noordelijk en oostelijke zone Varenheuvel). 

Deze zones zijn momenteel te droog in de zomer voor natte graslandtypes. Bijkomende vernattingsmaatregelen zijn 

nodig om in deze zones ook nattere natuurtypes te realiseren. In de grachten bevinden zich nog indicatoren van 

voedselarmere vochtige graslandtypes (1.6.2). Er zijn ook geen referentiegegevens bekend van goed ontwikkelde 

glanshavergraslanden op humusrijkere zandgronden. Het is niet onwaarschijnlijk dat zich toch glanshavergraslanden 

kunnen ontwikkelen bij hooilandbeheer in de oostelijke zone bij huidige grondwaterstanden.   

 

 

Tabel 2-2. Berekende vegetatieoppervlakte voor de verschillende scenario’s. 

Type Code Vegetatietype Scen A (ha) Scen B (ha) Scen C (Ha) 

Bos V2 Mesotroof elzenbroekbos 12 64 69 

 V3 Ruigte elzenbroekbos 18 79 92 

 V4 Vogelkers essenbos 1.5 8 10 

 V5 Haagbeuken verbond 9 39 39 

 V6 Berken-eikenbos 13 37 36 

Ruigte V7 Verbond Scherpe zegge 4 13 23 

 V8 Moerasspirea verbond 14 63 72 

 V12 Grote zeggevegetatie met riet 0.1 0.3 2 

 V29 Aquatisch riet 0 0 0 

Grasland V18 Dotterbloemgrasland 8 40 46 

 V19 Grote vossenstaartgrasland 9 34 42 

 V20 Glanshavergrasland 5 20 13 
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3 Inrichtingsvoorstel 

3.1 Inleiding 

Een visie wordt opgesteld door de landschapsecologische en lokale potentie te beschouwen. De visie gaat uit van de 

potenties die enerzijds actueel nog in het gebied voorkomen en anderzijds die er vroeger voorkwamen en nog 

herstelbaar zijn. In het verlengde van deze gebiedsvisie, wordt het realiseren van de gestelde natuurdoelstellingen 

in het MWeA en de IHD-Z maximaal nagestreefd. Deze doelstellingen werden bijgesteld in het projectproces (1.1.2). 

De eventuele gevolgen die dergelijke bijstelling heeft op de IHD wordt besproken (zie §6). 

 

Gezien de vele ontwikkelingsmogelijkheden zowel betreffende ecologie als landschap impliceert dit 

inrichtingsvoorstel het maken van keuzes. Het verzamelen van voldoende kennis en het doorpraten hiervan met 

diverse experts en lokale gebiedsdeskundigen biedt o.i. de beste garantie op een degelijke en onderbouwde visie 

die realistisch en gedragen is. 

In de landschapsecologische visie wordt rekening gehouden met drie niveaus: de inrichting moet ingepast worden 

op het 1) systeemniveau, 2) lokaal niveau (de habitatpotenties worden ecohydrologisch onderbouwd) en op 3) 

soortniveau. Voor dit laatste niveau houdt dit concreet in dat het inrichtingsvoorstel streeft naar een invulling van 

de gestelde instandhoudingsdoelstellingen aangevuld met regionaal belangrijke soorten. 

 

Systeemniveau – regionaal niveau 
Het studiegebied is gelegen in het alluvium van Kleine Nete. Door een klein verval en de geringe stroomsnelheiden 

ontwikkelde zich een typische laaglandrivier met een sterk meanderend karakter en een relatief brede vallei. Van 

dit oorspronkelijke karakter rest nog slechts weinig. De vallei van de Kleine Nete kende grote veranderingen door 

menselijk ingrijpen (Baten & Huybrechts, 2002). De rivier is sterk gekanaliseerd. Ze werd dieper, breder en over de 

volledige lengte werden oeververstevigingen en dijken aangelegd. De structuurkwaliteit werd dan ook "zeer slecht" 

beoordeeld (Bervoets & Schneiders, 1990). Een ander belangrijk rivier-vallei aspect is de connectiviteit van de vallei 

met de rivier. Door de huidige Sigmadijken is de connectiviteit tussen de vallei en de rivier verdwenen. 

De oorspronkelijke doelstelling van het MWeA zette sterk in op deze systeemverbeteringen door een winterbed te 

creëren voor de Kleine Nete. In optimale situatie voor het systeemfunctioneren (en herstel) zou dit een 

verondieping van de Kleine Nete inhouden (voor het realiseren van een globale vernatting in Varenheuvel-Abroek) 

en het (gedeeltelijk) weghalen van de bestaande Sigmadijken. Deze visie zou zowel de Kleine Nete opnieuw een 

natuurlijker karakter kunnen geven en de connectiviteit met de vallei herstellen. De gebiedsinvulling werd echter 

bijgestuurd (zie 1.1.2) met behoud van de huidige hydrologische situatie. Hierbij fungeert het studiegebied als 

overstromingsgebied en bufferzone voor de Klein Pulsebeek. 

In de huidige visie zijn het open valleikarakter en het versterken van de regionale natuurwaarde (groot 

natuurkerngebied samen met Viersels Gebroekt) sleutelbegrippen waarmee de visie de invulling op systeemniveau 

zal ondersteunen. 

 

Habitatniveau–lokaal niveau 
Uit de abiotische en biotische beschrijving van het studiegebied (§1.4 en §1.6) en uit de potentieverkenning (§2) 

volgen opportuniteiten voor uitbreiding en herstel van de natuurwaarden door herstel van landschap en 

hydrologische condities, gevolgd door  optimaal beheer.  

 

De klemtoon voor het studiegebied ligt op de ontwikkeling van: 

• Laag gelegen schraal hooiland (Natura 2000 habitattype 6510). Glanshavergraslanden op de droge tot 

vochtige bodems en graslanden van het Grote vossenstaart verbond op de vochtigere en periodiek 

overstroomde gebieden.  

• Regionaal Belangrijk Biotoop – Dotterbloemgrasland (RBBhc). Op de vochtige – incidenteel of niet 

overstroomde zones. 

• Elzenbroekbos en Vogelkers-essenbos (Natura 2000 habitattype 91E0) 

• Droog eiken-beukenbos (Natura 2000 habitattype 9120) 

• Van nature eutrofe waters met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition (Natura 2000 

habitattype 3150) 
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Soortniveau 

In de planvorming wordt steeds rekening gehouden met mogelijke aandachtsoorten die ook een belangrijke 

doelstelling vervullen binnen de Instandhoudingsdoelstelling-Zeescheldebekken. Het voorkomen van internationaal 

tot regionaal belangrijke soorten is alleszins medebepalend voor de totstandkoming van de uiteindelijke visie.  

 

Specifieke doelsoorten in studiegebied: 

• Kwartelkoning 

• Paapje 

• Kleine modderkruiper 

• Rivierdonderpad 

 

Bij de planvorming van het ecologisch inrichtingsadvies wordt maximaal gestreefd naar een goede locale situatie 

van het habitat om de potenties te maximaliseren 

 

Voor kwartelkoning: (naar Adriaens& Ameeuw, 2008): 

o Grote, open gebieden met ononderbroken zicht over meer dan 200m 

o Oppervlakkig uitdrogende, extensief beheerde, onbemeste bloemrijke graslanden, vaak zijn het 

brede rivierdalen met regelmatig overstromingsregime in de winter en het voorjaar; relatief 

hoog gras in broedseizoen (30-60cm), deels vochtige bodem; grote delen niet geïnundeerd na 

mei 

o Beheer: maaien bij voorkeur na broedseizoen (na 15 augustus) 

Voor paapje (naar http://www.vogelbescherming.nl): 

o Structuurrijk – kruidenrijke graslanden 

o Insectvriendelijk beheer – gefaseerd maaien of voldoende overkanten. 

o maaien bij voorkeur na broedseizoen (na juni) 

Voor kleine modderkruiper (naar Adriaens et al., 2008): 

o Waterkwaliteit: geen zware organische belasting; geen zuurstoftkorten (min 5mg/l), pH > 6.75 

o Voldoende paaihabitat: ondiepe, traagstromende tot stilstaande, heldere en zuurstofrijke 

wateren met zandig substraat; opgroei/foerageerhabitat zuurstofrijke wateren met dikke 

sliblaag 

o Natuurlijk meanderende waterloop met verplaatsend zand en pleksgewijze aanwezigheid van 

watervegetatie 

o Geen migratieknelpunten 

Voor rivierdonderpad (naar Adriaens et al., 2008): 

o (zie kleine modderkruiper) maar meer zandig en kiezelig substraat, aanwezigheid van dood hout 

of groter stenen en pleksgewijs watervegetatie 

 

Daarnaast zijn er ook aandachtssoorten: 

Zomerklokje (Figuur 1-36) is een typisch, zeldzame soort voor de vallei van de Kleine Nete (bovendien is de soort 

ook opgenomen op de lijst van provenciale aandachtssoorten). Momenteel komt de soort niet voor in het 

studiegebied. De soort verkiest vochtige ruigte, rietland en broekbos. Van nature lijkt de soort gebonden aan brede 

riviervalleien en kan fluctuerend waterpeil verdragen worden (binnendijks of buitendijks) (Packet, 2010).  

De rodelijstsoorten vermeld in bijlage 10.2 

Alle mogelijke IHD-soorten. Specifiek vermelden we de rivierprik, zomertaling, vleermuizen, bever en 

overwinterende watervogels. 

3.2 Doelstelling 

De natuurontwikkelingsmaatregelen trachten bovenstaande doelstellingen op systeem, - habitat en soortniveau te 

integreren in één ecologisch visieplan. Het inrichtingsvoorstel stemt overeen met het optimaliseren van de 

inrichting om de potenties berekend in scenario C te realiseren – aangevuld met ingrepen die de doelstelling op 

soortniveau optimaliseren. 
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3.3 Inrichtingsplan 

Figuur 3-1 toont voor het ecologisch inrichtingsvoorstel de natuurdoeltypes in Varenheuvel-Abroek. De planvorming 

is gebaseerd op analyse van de huidige situatie (abiotiek en biotiek) en de potentie-analyse en tracht de 

(bijgestelde) doelstelling maximaal te realiseren. In Tabel 3-1  staan de oppervlaktes  van de natuurdoeltypes 

volgens het inrichtingsvoorstel. Bijna 76ha van het studiegebied heeft geen natuurdoelstelling. Ongeveer 100 ha zal 

als hooiland ontwikkeld worden (vossenstaartgrasland, dotterbloemgrasland en glashavergrasland). Ongeveer 5 ha 

zal als natte ruigte beheerd worden. In het wetland zullen, afhankelijk van de intensiteit van het beheer, ook 

voedselrijke zoomvormende ruigtes ontwikkelen bijvoorbeeld langsheen grachten en mogelijk hier en daar 

rietkragen in de grachten of op de natste zones. Het inrichtingsvoorstel voorziet in ongeveer 25-30 ha bos. Het 

habitattype 3150 ‘Van nature eutrofe waters’ wordt voornamelijk ontwikkeld in de sloten en kleine waterpartijen 

en is niet in oppervlakte gekwantificeerd. 

 

Tabel 3-1. Oppervlaktes van de natuurdoeltypes in het ecologisch inrichtingsvoorstel (zie Figuur 3-1). 

Natuurdoeltypes Opp. 

Geen 75.7 

Dotterbloem/Glanshavergrasland 14.6 

Dotterbloemgrasland 36.7 

Natte ruigte 5.3 

Ruigte Elzenbroekbos 11.6 

Vossenstaartgrasland 50.4 

Zuur eikenbos 16.6 

 

 

Figuur 3-1. Inrichtingsvoorstel – Natuurdoeltypes in Varenheuvel-Abroek 
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Elk natuurdoeltype wordt hieronder kort beschreven. De potentiële ontwikkeling van de doeltypes hangt af van het 

optimaal uitvoeren van de natuurontwikkelingsingrepen (paragraaf 3.44) die de abiotische condities moeten 

optimaliseren, het gevoerde beheer (hoofdstuk 4) en de aanwezigheid van bronpopulaties van de kensoorten. 

 

Vossenstaartgrasland 

Dit natuurdoeltype situeert zich volledig in de westelijke overstromingszone. Hydrologische ingrepen zullen voor de 

vernatting van deze zone moeten zorgen om de standplaatscondities te optimaliseren. De kensoorten zijn grote 

vossenstaart en trosdravik (1.3.2). De typische kensoorten op associatieniveau (kievitsbloem, grote pimpernel, 

weidekervel en weidekerveltorkruid) zijn in de omgeving niet als bronpopulaties aanwezig. Een spontane vestiging 

van deze soorten is dan ook niet te verwachten. Zones die langer overstroomd blijven zullen eerder gekenmerkt 

worden door geknikte vossenstaart en soorten uit het zilverschoonverbond. De sporadisch overstroomde delen 

zullen vermoedelijk eerder als Dotterbloemgrasland ontwikkelen. De graslanden op de iets drogere delen zullen 

eerder tot varianten van glanshavergrasland ontwikkelen. De graslanden drogen oppervlakkig uit in de zomer en zijn 

doorgaans goed te maaien. Mits restricties en flexibiliteit ten aanzien van doelsoorten is medegebruik door 

landbouwers/aannemers mogelijk in deze zone (zie hoofdstuk 4). 

 

Dotterbloemgrasland 

De voornaamste potenties voor dit natuurdoeltype situeren zich tussen de Kleine Pulsebeek en de E313. In de 

oostelijke tip (Abroek) zijn wellicht ook potenties mits vernatting. Een aantal van de kensoorten (zie bv. Zwanepoel 

et al., 2002) zoals echte koekoeksbloem, tweerijige zegge en gevleugeld hersthooi werden gevonden in het gebied 

(Tabel 10-8). Andere typische soortene zoals Grote ratelaar, Dotterbloem en brede orchis werden niet gevonden. In 

de waterlopen zijn tevens kensoorten aanwezig van kleine zeggevegetaties zoals wateraardbei en veldrus. Mogelijk 

ontwikkelen zich op termijn op de natste delen vlekken van deze zure laagveen vegetaties. De typische 

dotterbloemgraslanden drogen oppervlakkig uit in de zomer en zijn doorgaans goed te maaien. Mits restricties en 

flexibiliteit ten aanzien van doelsoorten is medegebruik door landbouwers/aannemers mogelijk in deze zone (zie 

hoofdstuk 4). 

 

Glanshavergrasland 

Deze graslanden zullen zich voornamelijk ontwikkelen op de drogere overgang naar de Kleine Nete en in de 

oostelijke tip op de iets drogere delen. Ze zullen steeds voorkomen in overgang met Vossenstaartgrasland en 

Dotterbloemgrasland. De graslanden drogen uit in de zomer en zijn doorgaans goed te maaien, in de winter zelden 

grondwaterstanden nabij het maaiveld. Mits restricties en flexibiliteit ten aanzien van doelsoorten is medegebruik 

door landbouwers/aannemers mogelijk in deze zone (zie hoofdstuk 4). 

 

Natte ruigte 

In de westelijke tip van Varenheuvel wordt in het inrichtingsplan een zone met natte ruigte voorzien. Deze zone 

wordt in het huidige beheer gecontinueerd. Een doelsoort voor deze zone is ook het zomerklokje. Medegebruik 

door landbouwers/aannemers is moeilijk (beperkte waarde maaisel) 

 

Ruigte elzenbroekbos 

De grootste oppervlakte elzenbroekbos wordt beoogd in de westelijke tip van het studiegebied. De verstoorde zone 

zal zich ontwikkelen op relatief korte termijn ( 30-100 jaar (Koop, 1995)) met een dominantie van zwarte els en op 

de natste plaatsen ook wilgenstruweel. In de winter treden overstromingen op maar de zone wordt relatief diep 

gedraineerd in de zomer door de nabijheid van de Kleine Nete. De vegetatie is afhankelijk van het grondwater maar 

om optimale elzenbroeken te ontwikkelen zijn de zomerse grondwaterstanden te laag. Het bos kan op termijn 

evolueren tot een elzen-essenbos (cf. Durwael et al., 2000). Natuurinrichting zal noodzakelijk zijn in deze zone: 

graafwerken en bosaanplant / bosomvorming. Geen medegebruik door landbouw. 

 

Zuur eikenbos 

Dit bostype is hier te interpreteren als een verzamel naam voor verschillende drogere (rivierbegeleidende) bostypes 

voornamelijk gesitueerd in de oostelijke punt (Abroek) en tegen de E313 aan. De meest zure en droge opduikingen 

– sterker gedraineerd door Kleine Nete – kunnen zuur eiken-berkenbos ontwikkelen met overgangen naar nattere 

bostypes als elzen-eikenbos of elzen-essenbos. Geen medegebruik door landbouw.  
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3.4 Natuurontwikkeling 

Met een algemene definitie kan natuurontwikkeling omschreven worden als: “het geheel van maatregelen en 

processen waardoor levensgemeenschappen ontstaan met een hogere natuurwaarde en/of graad van 

natuurlijkheid dan er oorspronkelijk aanwezig waren” (Van Uytvanck & Decleer, 2004). Het onderscheid met 

natuurbeheer sensu stricto is dat men bij natuurontwikkeling vertrekt van een lagere actuele natuurwaarde of 

natuurlijkheid, waarbij men via éénmalige inrichtingsmaatregelen of acties (ook “startbeheer” genoemd) probeert 

een gunstige abiotische en biotische uitgangssituatie te creëren voor vestiging of herstel van waardevolle natuur. 

 

De effectieve natuurontwikkeling in Varenheuvel-Abroek situeert zich op het vlak van: 

1. Hydrologie (waterpeilregulatie (stuwen), beïnvloeden afstromingsrichting (bv. afdammingen) en 

waterkwaliteitsverbetering) 

2. Natuurtechnische ingrepen waterpartijen en beken.  

3. Bos: bosomvorming tot natuurlijker bostype, bebossen en kap 

 

 

De principes en aandachtspunten bij de uitvoering worden hieronder kort besproken. 

 

3.4.1 Ingrepen – Hydrologie 

Om enerzijds de potenties voor de vegetatiedoeltypes te maximaliseren (van scenario B naar scenario C) en 

anderzijds om de invulling van de soortdoelstellingen te optimaliseren zijn aanpassingen noodzakelijk aan de 

huidige hydrologische situatie.  

De ingrepen moeten resulteren in volgende effecten: 

• Verkleinen van de grondwateramplitude  

• Frequent (jaarlijks) overstromen van zone met als doelstelling laaggelegen schraal hooiland.  

• Meer geschikt habitat doelsoorten 

Het grondwaterniveau in het studiegebied kan beïnvloed worden door te stuwen op de Klein Pulsebeek of door het 

Netepeil te verhogen. Deze laatste ingreep zou echter tal van effecten hebben buiten de gebiedscontour waardoor 

deze optie niet weerhouden is binnen deze studie. De ingrepen worden besproken en getoond in Figuur 3-2.
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Figuur 3-2. Inrichtingsvoorstel – overzicht hydrologische ingrepen en natuurtechnische werken aan waterlopen in Varenheuvel-Abroek. 



 

 

www.inbo.be Ecologische inrichtingsvisie Varenheuvel - Abroek 63 

 

 

3.4.1.1 Afsluiten bestaande uitwatering Kleine Nete 

De bestaande uitwatering naar de Kleine Nete in de westelijke tip van het studiegebied wordt afgesloten (Figuur 

1-7). Alle afwatering wordt geregeld via de sifonering en voorziene stuwen naar Kleine Beek. Uitwatering kan bij 

extreme winterse waterstanden in Varenheuvel (> 5.9m TAW) wel nog als bijkomende afwateringsmogelijkheid 

behouden worden. 

 

3.4.1.2 Plaatsen van adaptieve stuwen 

 

in Figuur 3-2 worden 3 stuwlocaties voorgesteld in het inrichtingsplan. We bespreken de locaties hieronder van 

west naar oost. Een technisch ontwerp om deze contructies optimaal te realiseren is noodzakelijk voor een 

succesvolle inrichting. Als inrichtingsmaatregel voor donderpad-habitat is het interessant om rond de contructies 

keien en kleine platte stenen te voorzien (Peters, 2009). 

 

Stuwlocatie nabij sifonering 

 

De stuwlocatie kan gekozen worden juist voor de sifonering (Figuur 3-2) of terhoogte van de opwaartse tak van de 

herstelde meander (indien vistrap). Op de Kleine Pulsebeek wordt vrije vismigratie tussen Klein Beek, met het oog 

op de doelsoorten, als belangrijk beschouwd en is een visvriendelijke passage gewenst. Deze passage is echter 

gehinderd door de huidige sifonering met terugslagkleppen en laat wellicht slechts een beperkte vismigratie toe. (?) 

De vraag stelt zich of bijkomende stuwlocaties daarom visvriendelijk moeten ingericht worden of dat de huidige 

barrière reeds (zo) hard is dat investeren in een visvriendelijke stuwlocatie niet of beperkt zinvol is.  Indien gekozen 

wordt om de nieuwe stuwen niet visvriendelijk te maken zijn ze (enkel) bij overstromingen overbrugbaar zijn voor 

vis. Een gerichte staalname naar de vispasseerbaarheid van de sifon (met terugslagkleppen) zou onderzocht moeten 

worden met een focus op de doelsoorten. Dit onderzoek zou de beslissing voor het al dan niet aanleggen van een 

vistrap moeten onderbouwen. 

De stuwlocatie (stuw met schotbalken) op de Kleine Pulsebeek net aan de opwaartse kant van herstelde meander 

biedt het voordeel dat de oude meander (zie 3.4.2.3) als vistrap kan ingericht worden. Alternatief kan een vistrap 

voorzien worden op de Kleine Pulsebeek zelf nabij de sifon. Deze vistrap zal bijvoorbeeld een V-vormige getrapte 

stuw zijn (bv. Van Poucke et al., 1994). Deze stuwcontructies worden in de bedding van de rivier over een bepaalde 

afstand gebouwd (oa afhankelijk van debiet) met stenen/keien of houten planken. Dit laatste systeem –hout- is iets 

aanpasbaarder maar minder duurzaam. De stuwen moeten in de mate van het mogelijke bijsturing van de initiële 

richtpeilen toelaten als uit de monitoring blijkt dat aanpassingen nodig zijn. 

 

Stuwpeil bij aanvang inrichting: 

Zomer 4.80m TAW  

Winter 5.0 m TAW. 

De stuw moet minstens adaptief kunnen ingesteld worden tussen 4.6 en 5.3 m TAW. 

 

Stuwlocaties centraal – aftakking Kleine Pulsebeek 

 

Deze eenvoudige regelbare stuwcontructies met schotbalken op een zijtak (bypass) van de Klein Pulsebeek biedt de 

mogelijkheid om in het overstromingsgrasland centraal een zone iets meer te vernatten. Er wordt voorgesteld twee 

regelbare stuwen te voorzien om meer vrijheid te hebben in peilregulatie van deze centrale zone. Deze 

inrichtingsmaatregel wordt voorgesteld in functie van het soortbeheer en lijkt niet strikt noodzakelijk voor 

habitatrealisatie. Een centrale zone die iets langer overstroomd blijft of in de winter en permanent water op 

maaiveld houdt en later uitdroogt in het voorjaar is een bijkomende troef voor overwinterende watervogels en 

zorgt voor bijkomende vochtgradiënten in het gebied die kwartelkoning maar mogelijk ook weidevogels kunnen 

aantrekken. Om de stuwing effectief te maken is er minstens 1 afdamming (tot op maaiveld) nodig van bestaande 

afwatering richting Kleine Pulsebeek. De nattere zone is 7 ha groot. De stuwhoogte in de winter wordt ingesteld op 

5.4 m TAW. Het zomerse peil kan identiek gesteld worden aan Kleine Pulsebeek (Figuur 3-3).   
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Figuur 3-3. Detail van de hydrologische ingrepen centrale vernattingszone. 

 

Stuwlocatie – oosten 

 

Deze regelbare stuwcontructie met schotbalken biedt de mogelijkheid om de oostelijke zone van het studiegebied 

te vernatten om de condities voor de natuurdoeltypes in deze tip te optimaliseren. De locatie ligt stroomopwaarts 

de landbouwzone. De effecten op landbouwzone zullen hierdoor minimaal tot onbestaande zijn.  Een zomer 

stuwpeil van 6.00 m TAW (vanaf eind mei tot eind oktober) en een winter stuwpeil van 6.30 m TAW wordt 

voorgesteld. Het opstuwingseffect zal beperkt zijn en vooral een maatregel om een iets hogere 

wintergrondwaterstand te realiseren. 

 

3.4.1.3 Afwatering van landbouwzone 

 

Aparte afwatering van het landbouwgebied is enerzijds nodig om de vernattingsinvloed niet tot in de landbouwzone 

te laten doordringen en anderzijds om het voedselrijkere oppervlaktewater van de landbouwgronden te mijden in 

het natuurkerngebied. In de landbouwzone wordt een drainagepeil voorzien gelijk aan het huidige waterpeil in deze 

zone. De stuwscenario’s op de Klein Pulsebeek zullen hierdoor een minimaal effect hebben (gemodelleerde 

resultaten IMDC). Om dit te realiseren wordt een nieuwe afwatering te voorzien, gravitair naar de Kleine Nete. Een 

nieuw kunstwerk zal hiervoor nodig zijn (duiker doorheen Netedijk) en er moet een klein stukje gracht gegraven 

worden. De locatie voorgesteld is deze van het historische afwateringspunt zichtbaar op de Vandermaelen kaart 

(circa 1850). Door afdammingen worden drempels gemaakt tussen beide zones. 

 

De afstroom van regenwater wordt verder beperkt door het voorstellen van een natuurvriendelijk beheerde 

bufferstrook langsheen de Kleine Pulsebeek van 10m breed (zie hoofdstuk 4 - Beheer). 
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Figuur 3-4. Detail van de hydrologische ingrepen voor de isolatie van de landbouwzone. 

3.4.1.4 Oplossen knelpunten waterkwaliteit 

 

Dit is een belangrijke maatregel om het habitat voor de kleine modderkruiper en de rivierdonderpad te verbeteren 

in het studiegebied. 

 

Hierbij gaat het voornamelijk over het vervuilde water afkomstig uit Nederviersel (ten noorden van de E313), lozing 

van afvalwater uit bewoning ten zuiden van E313 en rechtstreeks als afstromend regenwater van de E313 

(verontreinigd met olie, PAK en zware metalen (CIW, 2002)). Basenrijk drainage water vanuit het Albertkanaal 

stroomt mogelijk ook via deze weg richting Kleine Pulsebeek. Van de verontreinigingsbronnen en van de Klein 

Pulsebeek zijn geen metingen bekend (Bijlage 10.1 toont enkel pH en zuurstof als gemeten variabelen in Klein 

Pulsebeek (Vmm databank)). 

 

Een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie kan een mogelijke oplossing zijn die mogelijk deels geïntegreerd kan 

worden in de globale inrichtingsvisie. Een uitgebreider vooronderzoek is nodig voor het gedetailleerd in beeld 

brengen van de baten van dergelijke installatie. Een mogelijke locatie is voorgesteld in Figuur 3-5. Het betreft de 

zone van een huidig weekendverblijf met vijver. Deze zone is in de bosbalans momenteel voorzien als 

bosuitbreiding (3 ha). Maar ook zonder deze zone als bos te voorzien is de bosbalans in evenwicht (0.5ha positief).  

Mogelijk kan een deel bebost worden en deel (vijver gedeelte) ingezet worden als helofytenfilter. Een 

helofytenfilter lijkt landschappelijk de beste keuze en sluit aan bij de natuurdoelstellingen. Als helofyt is dan wellicht 

riet de beste keuze omdat deze plantensoort chloride schommelingen (E313) goed verdraagt. 
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Figuur 3-5. Zone geïdentificeerd in ecologisch inrichitngsvoorstel als locatiemogelijkheid voor kleinschallige waterzuiveringsinstallatie (gearceerd). 

 

3.4.2 Natuurtechnische ingrepen waterpartijen 

 

3.4.2.1 Reliëf herstel westelijke punt studiegebied 

 

Deze zone (circa 7 ha) is sterk antropogeen verstoord met bouwafval, gegraven vijvertjes en weekend verblijven 

(Figuur 3-6). Hierdoor is het oorspronkelijke reliëf sterk geaccidenteerd. De ecologische inrichtingsvisie stelt het 

herstel van de oorspronkelijke topografie voor in deze zone (verwijderen weekendverblijven, verwijderen exotische 

beplanting, herstel tot oorspronkelijk reliëf). De visvijvers worden hiertoe grotendeels gedempd. Dit herstel is 

noodzakelijk om de natuurdoelstelling van vogelkers-essenbos/elzenbroekbos te realiseren in deze zone. De zone 

kan grotendeels spontaan verbossen. Er zijn voldoende ouder-bomen aanwezig rond visvijvers. Deels wordt 

aanplant van bomen voorgesteld in de meest verstoorde zones (zie onder 3.4.3). 

 

  

Figuur 3-6. Verstoorde topografie westelijke zone Varenheuvel. 

 

3.4.2.2 Afgraven vroegere ruimingswallen en afschuining oevers 

 

Deze inrichtingsmaatregel wordt voorgesteld in de overstromingszone op de linkeroever van de Klein Pulsebeek 

Figuur 3-2. In deze zone kent de Klein Pulsebeek ook zijn meanderend verloop niet meer (zie wel lager - 3.4.2.3 ) 

waardoor oeverinrichting een aanzienlijke habitat verbetering kan betekenen voor klein modderkruiper en 

rivierdonderpad. Door het afgraven van de ruimingswal zal bij hoge waterpeilen in de Klein Pulsebeek het water 

vlotter buiten de oevers treden en ook opnieuw terug wegtrekken. Door de oevers af te schuinen worden meer 

geleidelijke gradiënten tussen de beek en de vallei gecreëerd. Er worden ondiepe oeverzones aangelegd wat het 

habitat voor kleine modderkruiper moet verbeteren in deze zone (Dienst Regelingen, 2011; Seeuws, 1999)(Figuur 

3-8). Deze maatregelen creëren noodzakelijke gradiënten die de biodiversiteit ten goede zullen komen.  
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Figuur 3-7. Beeld van huidige winterse overstroming in Varenheuvel gezien vanop dijk Netekanaal richting Kleine Nete. De ruimingswal van de Kleine 

Pulsebeek  als dijkje tussen overstromingszone is duidelijk zichtbaar. 

 

 

Figuur 3-8. Schematische weergave van het creëren van de oeverzoene langsheen de Kleine Pulsebeek.  

1. Huidige profiel van beek 

2. Eerst ruimingswal (vaak organisch aangerijkt) en deel van schuine oeverzone weggraven (tot onder 

zomerstuwpeil) 

3. Rest’dijkje’ weggraven of inschuiven in de beek. Deze inrichtingswerken worden best uitgevoerd in 

periode augustus – oktober: laagste grondwaterstanden/beekpeilen waardoor werken makkelijker 

kunnen uitgevoerd worden. Ook, indien zou blijken dat Kleine modderkruiper reeds aanwezig is, is dit de 

beste periode waar het minst verstoring wordt veroorzaakt voor de Kleine modderkruiper omdat dit 

buiten de paaiperiode valt en de vissen ook nog niet in winterhabitat zijn ingegraven. 

4. Nieuw profiel Klein pulsebeek in aangeduide zone Figuur 3-2. 
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3.4.2.3 Herstel historische meanders 

 

Herstel westelijke meander Klein Beek in combinatie met vistrap 

 

Voor de aanleg van het Netekanaal is op oude kaarten te zien dat de Kleine Beek meanderde in het huidige 

Varenheuvel (zie 1.5). Een meander restant is ook nu nog terug te vinden in het landschap. Het ecologisch 

inrichtingplan voorziet in het herstellen van deze meander (Figuur 3-9)– echter nu als meander van de Kleine 

Pulsebeek. Deze maatregel zorgt voor structuurvariantie in de nieuwe loop van de Klein Pulsebeek langsheen het 

Netekanaal en indien de aanleg van een vistrap wordt voorzien is ook meteen een vismigratieknelpunt opgelost. 

 

 

Figuur 3-9.  Detail van de hydrologische ingrepen voor herstel meander Klein beek – tevens vistrap 

 

Oostelijke meander Kleine Nete 

 

Deze meander is sterk verslibt (veel bladval) en deels verland (Figuur 3-11). Vanuit landschappelijk en 

cultuurhistorisch oogpunt is een herstel van deze meander interessant. Vanuit het verhaal van rivierherstel Kleine 

Nete zou de heraantakking een meerwaarde hebben. De sinoisiteit van de rivier neemt toe, habitatvariatie neemt 

toe en de retentie van het water in de stroom verbeterd. Dit komt ook de veiligheid ten goede.  

Het herstel zal wel een meerwaarde bieden door hogere habitatdiversiteit in de oostelijke punt van het 

studiegebied en de meanderstrook kan mogelijk stenig en/of ondiep aangelegd worden wat paaigeschiktheid kan 

betekenen voor verschillende  vis habitatrichtlijnsoorten (oa rivierdonderpad).  

 

Indien gekozen wordt om niet aan te takken zou de meander toch natuurtechnisch verbetert kunnen worden door 

het uitvoeren van een slibruiming, beperkte verdieping van de meander en het meer open maken van de oever (kap 

van enkele grote schaduwbomen). Als beheer wordt in deze zone een cyclisch hakhoutbeheer voorgeschreven die 

de oeverzones realtief open houden en een geleidelijker gradiënt geven naar het dotterbloem/glanshavergrasland.  
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Figuur 3-10. Herstel meander Abroek – aankoppeling Kleine Nete 

 

Figuur 3-11. Relict van historische meander 
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3.4.3 Ingrepen – Bos 

 

In Figuur 3-12 wordt een overzicht getoond van de bosingrepen en in hoofdstuk 4 wordt een oppervlaktebalans 

besproken van de ingrepen. 

 

Aanplant houtkant – struweel: er wordt voorgesteld om een houtkant te voorzien als groenscherm met de E313. Dit 

groenscherm zal functioneel zijn als fijnstof en geluidsfilter. De aanplant kan bijvoorbeeld bestaan uit inheems 

plantmateriaal: zomereik, iep, gewone es, meidoorn, haagbeuk, sleedoorn en gelderse roos. Een breder struweel 

(bosstrook) wordt voorzien op de rand van de vallei van de Klein Pulsebeek (buiten de optimale zone voor het 

natuurdoeltype laaggelegen schraal hooiland). Het noordelijke struweel dient te ontwikkelen tot een zuur eikenbos/ 

eiken-haagbeukenbos – voor deze gordel wordt een aanplant voorgesteld met gemengde loofbomen: vooral 

zomereik, es, haagbeuk, kleinbladige linde en zoete kers. 

Kappen bos in wetland:  deze percelen worden omgezet in hooiland (kappen, uitfrezen stobben en oppervlakkig 

plagen en zorgvuldig verwijderen van houtzaagsel);  

Bosomvorming: deze bestaande bossen worden omgevormd naar een natuurlijker bostype. Jonge populieren en 

uitheemse boomsoorten worden selectief gekapt of geringd. In deze zones wordt spontane bosvorming nagestreefd 

tot het natuurdoeltype. 

Bosaanplant/bebossen: in de westelijke zone wordt na het herstellen van de topografie voorgesteld de percelen in 

te planten met zwarte els. Een bosuitbreiding wordt ook voorzien op de hogere percelen (met weekendverblijf) in 

de noordelijke gordel (aansluitend op struweel). 

 

 

Figuur 3-12. Inrichtingsvoorstel - Ingrepen bos. 
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4 Beheer 

 

Figuur 4-1. Voorgestelde beheer - inrichtingsvoorstel 

Na de inrichtingswerken wordt het wetland optimaal beheerd tot het ontwikkelen van de natuurdoeltypes. 

Algemeen betekent dit dat er geen bemesting en geen pesticide gebruikt is, en dat het beheer optimaal is voor elk 

natuurdoeltype (getoond in Figuur 4-1).  

 

Graslanden 
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Gedurende de eerste omvormingsjaren (minimaal 5 jaar) wordt geen begrazings- of nabegrazingsbeheer 

geadviseerd om de verschralingsfase
4
 zo efficiënt mogelijk te realiseren. De meeste graslanden behoeven een 

intensief maaibeheer, minimaal 2 maal per jaar. Gedurende (minimaal) de eerste 5 jaar wordt een optimaal 

verschralingsbeheer voorgesteld. Vroege maaibeurt – en kort de winter in. Indien voldoende opbrengst is ook een 

zomerse maaibeurt gewenst. In deze fase is een samenwerking met landbouwaannemers een interessante 

werkwijze voor alle partijen. 

Na de intitiële verschralingsfase wordt overgestapt op een beheer dat afgestemd is op de doelsoorten 

kwartelkoning en paapje. Alle hooilanden worden gevrijwaard van maaien tot 15 juli. Indien er zich op dat moment 

nog geen kwartelkoningen in het gebied hebben gevestigd, kunnen deze voorbehouden percelen worden gemaaid. 

Het beheer is dus afgestemd op kwartelkoningen. Indien roep van kwartelkoning wordt vastgesteld worden het 

roepperceel en alle omringende percelen na 15 augustus gemaaid. Indien mogelijk kan er ook nog een maaibeurt 

zijn kort voor de winter. Een aangepaste maairoutine van de percelen (van binnen naar buiten) en voldoende 

overhoekjes met ongemaaide stroken worden geadviseerd ifv oa ook paapje (http://www.kwartelkoning.nl/) (ook 

voor vlinders interessant!)(Figuur 4-2). Dit maairegime is niet populair bij landbouwaannemers en kan aangepast 

worden naar een gefaseerd maaibeheer, waarbij stroken van percelen vroeg in het voorjaar, in de zomer en in de 

late zomer gemaaid worden (zie bv. Goemare et al., 2013). Dit vergt goede afspraken en een goede controle op het 

terrein.  

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
 De verschralingstermijn ifv botanische doelstellingen en ifv kwartelkoning zal in toekomstige projecten nader onderzocht worden 
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Figuur 4-2. Schematische weergave van een aangepast maaibeheer in functie van weidevogels en specifiek kwartelkoning. 

 

Bos 

 

De bostypes worden na inrichting niet meer beheerd (nulbeheer), het bos gelegen rond de historische meander van 

de Kleine Nete wordt met een cyclisch kapbeheer (10 jaarlijks) opengemaakt om bladval in de meander (eventueel 

na herstel) te beperken.  

 

De houtkanten worden ook met een cyclisch kapbeheer onderhouden. 

 

Bufferstrook 

 

Langsheen de Kleine Pulsebeek wordt in de landbouwzone een bufferstrook voorzien van 10m breed. Deze strook 

krijgt een natuurvriendelijk beheer. De zone wordt niet bemest noch met pesticiden besproeid. De strook wordt 

beheerd door de landbouwer. Er kan gekozen worden voor een intensief hooibeheer (maaien en afvoeren 1-2 keer 

per jaar),  een extensiever ruigte beheer (2-3 jaarlijks maaien en afvoeren van maaisel) of een beheer als 

akkeronkruiden rand met de jaarlijkse inzaai van akkeronkruiden. Deze strook werd in de oppervlaktebalans geteld 

als wetland. Waar in deze zone nu bomen/bos aanwezig zijn wordt geadviseerd dit te behouden. 

 

 

Waterlopen (in bijzonder Klein Pulsebeek) 

 

Er wordt geadviseerd om het beheer van de waterlopen (in bijzonder Klein Pulsebeek) extensiever te maken en 

waterplanten kansen te geven.  
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Het huidige polderbeheer onderhoudt de waterloop om voldoende doorstroomprofiel te hebben voor vlotte 

waterafvoer in functie van de huidige landbouwactiviteit.  Dit onderhoud houdt in dat alle vegetatie wordt 

verwijderd en daarmee het habitat van de kleine modderkruiper en rivierdonderpad. Volgens het huidig 

inrichtingsplan zal de landbouwactiviteit ondergeschikt worden in de ‘natuurzone’ en krijgt de landbouwzone een 

afzonderlijke uitwatering. Hierdoor is een natuurvriendelijke beheer van de waterlopen mogelijk. Een kleiner 

doorstroomprofiel in Varenheuvel-Abroek  zal naar verwachting geen significante impact hebben op de 

bovenstroomse afvoer vermits het verval groot is. Geen onderhoud is ook niet aan de orde want dan is de 

bovenstroomse afvoer niet gegarandeerd en zal uiteindelijk de waterloop verlanden.   

 

Mogelijke effecten van ruiming van de waterlopen op kleine modderkruiper (en rivierdonderpad) zijn (Dienst 

regelingen, 2011): 

• Met het verwijderen van de vegetatie wordt de waterloop ongeschikt als leefgebied voor larven, juveniele en 

volwassen exemplaren vanwege het verdwijnen van voedselbronnen en dekking tegen predatoren. 

• De waterloop wordt (het komende seizoen) ongeschikt voor het afzetten van eitjes en het opgroeien van de 

larven. 

• Met het verwijderen van de vegetatie worden eitjes van de kleine modderkruiper verwijderd. 

• Doden van exemplaren. 

• Schonen van alle watergangen in grote gebieden in een kort tijdsbestek zal kunnen leiden tot uitsterven van 

gehele populaties. 

• Er kan een barrière worden opgeworpen voor migratie of dispersie van kleine modderkruipers wanneer de 

ontstane “kale” watergang functioneerde als verbinding tussen leefgebieden. 

 

Als onderhoudsmaatregel om deze effecten te verminderen wordt voorgesteld om het onderhoud te faseren in 

ruimte en tijd (minimaal 1 jaar verschil). Binnen projectgebied zijn hiertoe verschillende opties enkele voorbeelden: 

- Fasering van de werkzaamheden binnen een smalle watergang: de ene kant van de watergang wel en de andere 

kant niet, en het jaar daarop andersom. 

- Fasering van de schoonwerkzaamheden binnen de watergang door 200 meter wel en vervolgens 200 meter niet te 

schonen en minimaal een jaar later andersom. 

- Ontzie zo veel mogelijk de plekken waar volgens het onderzoek veel HR-soorten voorkomen voorkomen. 
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5 Bosbalans 

Artikel 90 bis van het Bosdecreet verplicht compensatie bij ontbossingen. Het BVlR van 16/02/2001 geeft concrete 

regels voor de compensatie. Een ontbossing kan gecompenseerd worden door een gelijkwaardige bebossing of door 

de betaling van een bosbehoudsbijdrage. De grootte van een gelijkwaardige bebossing is gelijk aan de oppervlakte 

van de ontboste oppervlakte, vermenigvuldigd met een compensatiefactor die afhankelijk is van de 

boomsoortensamenstelling. Voor percelen met inheemse boomsoorten geldt een factor 1.5 tot 2, afhankelijk van 

de oppervlakte die de inheemse soorten in de ontbossing innemen. Factor 1.5 voor gemengd bos: grondvlak 

inheems loofhout ligt tussen de 20 en 80%. Factor 2 voor inheems loofbos: grondvlak bestaat uit minstens 80% 

inheems loofhout. Voor bos met een grondvlak van minstens 80% niet-inheems loofhout, naaldhout of een menging 

hiervan geldt een compensatiefactor 1 (de te compenseren oppervlakte is gelijk aan de ontboste oppervlakte). 

 

Volgende definitie/omschrijving van bos wordt gehanteerd (ANB-Richtlijn 2006/01 en Richtlijn 2006/04) (zie ook 

Mertens et al., 2009): 

- kroonsluiting moet minstens 50% bedragen; 

- open plekken mogen maximaal 15% van de oppervlakte innemen; 

- open plekken mogen maximaal 3 ha groot zijn. 

 

In de methodiek van de bosbalans (Mertens et al., 2009) wordt de actuele bosoppervlakte bepaald op basis van de 

BWK versie 2.1. Deze is 20.3ha voor het volledige projectgebied. In de natuurzone wordt 17.7ha omgevormd naar 

een natuurlijker bostype. 1.7 ha bos wordt gekapt en omgezet naar hooiland. Voor deze bospercelen geldt een 

compensatiefactor 1 (BWK eenheid lh(i)). In het inrichtingsscenario wordt ongeveer 9ha nieuw bosvoorzien 

(inclusief de brede houtkant van 1.4ha). De bosbalans veronderstelt het behoud van de bospercelen in de 

landbouwzone. 

 

Ten opzichte van de bosboekhouding op planniveau resulteert de natuurinrichting Varenheuvel- Abroek in een 

positieve balans van ruim 27ha. 

 

Tabel 5-1. Overzicht van de bosbalans in Varenheuvel Abroek (in natuurinrichtingszone).  

MWEA-

DOEL 

REFERENTIE 
(BWK) 

  VERLIESKANT WINSTKANT TOTAALBALANS 

Bos (ha) 
MWeA 

Huidige 
bosoppervlakte 

Oppervl.boswij
ziging (ha) 
MWeA 

Oppervlak
te bos 

onder dijk 

Te 
compenser

en 
oppervlakte 
bos onder 

dijk 

Oppervlakte 
ontbossing i.f.v. 
natuurontwikkel

ing 

Te 
compensere
n oppervlakte 

bos ifv 
naturuontwik

keling 

Oppervlakte 
bebossing 

i.f.v. 
natuurontwikk
eling (op open 

percelen) 

Som bosverlies en 
boswinst met 
compensatie 

0,0 20,3 -20,3  0 1,7 1,7 9 7,3 
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6 Recreatie 

Het ecologisch inrichtingsadvies voorziet niet in bijkomende recreatieve omsluiting van het studiegebied. Er zijn 

voldoende mogelijkheden in de huidige situatie. Er zijn de verharde dijkpaden van het Netekanaal en de Kleine 

Nete. Via de centrale landbouwweg kan de fieter en wandelaar tot op de voetgangers/fietserbrug aansluiten. 

Alternatief kan gerecreërd worden parallel aan de E313 tot aan de oostelijke brug over de E313. Verder oostelijk op 

de Netedijk is het mogelijk om via het derde sas de Kleine Nete over te steken of om de Kleine Nete te volgen onder 

de E313 door tot aan Albertkanaal. De landbouwweg die via Nederviersel-Varenheuvel binnen komt wordt voor 

recreanten afgesloten. Op het stort is het eventueel mogelijk een uitkijklocatie te maken. Vanuit deze uitkijkpost 

zou het mogelijk zijn de winterse overstroming en watervogels te bekijken. 
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Figuur 6-1. Enkele foto’s van de huidige ontsluiting in het studiegebied. Linksboven: centrale landbouwweg met volgens het ecologisch 

inrichtingsadvies links het landbouwgebied en rechts het wetland. Rechtsboven: aansluiting van de landbouwweg – via smal pad- 

naar de fiets- en voetgangsersbrug over Kleine Nete. Rechtsonder: landbouwweg parallel met E313. Links bevindt zich de 

wetlandzone. Langsheen deze weg wordt een houtkant geadviseerd langsheen de E313. Rechtsonder: dijk van de Kleine Nete. 
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7 Contour 

Wetlandoppervlakte 

 

Met het voorliggende inrichtingsadvies is in totaal is 135.4ha wetland afgebakend 

In het inrichtingsplan worden volgende zones niet gerekend als wetland oppervlakte: 

-  Percelen waar gasdrukregelingen op staan 

- Het slibstort 

- Wegtalud van brug over E313 

- Opgehoogd bebost perceel (stort?) in Abroek oostelijke zone (wel als bosbehouden en omvormen naar 

natuurlijker bostype) (Figuur 7-1) 

 

 

Figuur 7-1. Opgehoogd perceel net tenwesten van de meest oostelijek brug over E313. 

Indien gekozen wordt om een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie te bouwen (na vooronderzoek) zal een deel 

van de oppervlakte niet kunnen tellen als bosoppervlakte. Mogelijk wel (indien natuurtechnisch ingericht) als 

moeraszone (helofytenfilter). 

 

Exclusie: 

 

Met het voorliggende inrichtingsadvies is in totaal 4.3ha uitgesloten als wetland (of landbouw). 
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8 Varenheuvel – Abroek en de 

Instandhoudingsdoelstellingen IHD-Z 

De instandhoudingsdoelstellingen voor het Zeescheldebekken (IHD) staan beschreven in Adriaensen et al. (2005).  

 

8.1 IHD-Z aftoetsing 

8.1.1 IHD-Z op systeemniveau 

Vanuit systeemniveau wordt een doelstelling geformuleerd voor wetland natuur (Adriaensen et al., 2005):  

� Vanuit systeemschaal wordt afgezien van de instandhoudingsdoelstelling dat estuariene natuur over de 

hele vallei zou moeten kunnen beschikken om vrijelijk te kunnen meanderen. In dat geval zou de 

Zeeschelde en de zijrivieren immers wellicht niet meer bevaarbaar zijn. In plaats daarvan moeten de 

habitats en soorten van zowel estuariene natuur als wetlands met gerichtere maatregelen in stand 

gehouden kunnen worden. 

� Van wetlandhabitats die afhankelijk zijn van een goede kwaliteit van het grondwater, moet het mogelijk 

zijn grondwaterbeheer toe te laten ten einde insijpeling van te vermijden stoffen tegen te gaan. 

� Wetlands, met name langs de zijrivieren, moeten piekdebieten bufferen om de retentietijd in de 

Zeeschelde zo groot mogelijk te houden (zeker bij kortstondige pieken zoals na zomeronweders) en 

tevens de zijdelingse belasting te beperken. 

Het projectgebied draagt op systeemniveau bij aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen door: 

� De ontwikkeling van het wetland natuur. Dit inrichtingsvoorstel stelt de ontwikkeling voor van 135 ha 

natuur voor als compensatie voor de rigide indijking van het Schelde-estuarium in casu de zijrivier de 

Kleine Nete. 

� Het inrichtingsplan voorziet in een natuurgebied waar goede natuurpotenties kunnen ontstaan mits een 

goede waterhuishouding, waterkwaliteit en beheer. 

� Het wetland zal volgens voorliggende ecologisch inrichtingsplan fungeren als buffergebied voor 

piekdebieten op de Klein Pulsebeek (veiligheidsfunctie). 

� Het herstellen van een oude meander op de Kleine Nete zal de rivierstructuur verbeteren. 

 

8.1.2 IHD-Z op habitatniveau 

De IHD’s voor de habitats die in de cluster van belang zijn worden hieronder opgelijst (MWeA, Waterwegen & 

Zeekanaal, 2005)(Tabel 1-1): 

• IHD voor Vlaanderen belangrijke habitats 

� 6510: laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

� 6430: voedselrijke zoomvormende ruigten 

� RBB-Hc – Dottergrasland 

 

De instandhoudingsdoelstellingen (Adriaensen et al., 2005) voor deze habitats werden als volgt geformuleerd: 

• Voor alle genoemde habitats moet een goede conditie worden gegarandeerd wat een minimale 

oppervlakte en specifieke abiotische randvoorwaarden met zich meebrengt. Deze zijn opgenomen in de goede 

conditietabellen (T’Jollyn et al., 2009).  

 

In Tabel 8-1 staan de arealen opgesomd en worden ze vergeleken met de potentiële habitats die ontstaan na 

inrichting van het wetland. De minimum oppervlakte is de oppervlakte nodig voor het aantal soorten dat naar 

verwachting (gemiddeld) aanwezig zal zijn. Met die oppervlakte zullen meestal alle planten en ongewervelden 

voldoende ruimte hebben. Deze oppervlaktes komen overeen met de oppervlaktes gehanteerd als gunstige staat 

van habitatinstandhouding in T’Jollyn et al. (2009). De tweede oppervlakte is de toetsingsnorm en toont het 

oppervlak nodig voor 75% van het totale aantal diersoorten dat zich potentieel voortplant in het natuurdoeltype 

(waardoor ook de meeste gewervelde doelsoorten kunnen aanwezig zijn). 

 

In Tabel 8-1 worden twee inrichtingsscenario’s getoetst. De habitatoppervlaktes die gerealiseerd zouden worden bij 

het volledig realiseren van de oorspronkelijke MWeA doelstelling (Tabel 1-1) zijn geschat op basis van een potentie-

inschatting (dezelfde data werden gebruikt voor berekeningen op soortniveau). Hierbij werd uitgegaan van het 

behoud van het huidige bosoppervlak en natte ruigte. In MWeA-scenario is er een ruime overstromingsvlakte 
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gedurende de winter (Vossenstaartgrasland). In de niet overstroomde zones is er potentiële Dottergrasland of 

Glanshavergrasland ontwikkeling. De oppervlaktes van de potentiële natuurdoeltypes in het inrichtingsscenario zijn 

ontleend uit Tabel 3-1. 

 

De minimale oppervlakte per natuurdoeltype wordt gehaald voor de verscheidene habitats in beide scenario’s. De 

minimale oppervlakte om ook de faunadoelstellingen te behalen wordt niet voldaan voor bos, ruigte en 

dottergrasland. Ook voor het voedselrijk grasland is de minimale oppervlakte voor fauna niet voldaan in het 

inrichtingsscenario. Beschouwt men dottergrasland en voedselrijk grasland samen dan is voldaan aan het 

graslandoppervlakte criterium voor fauna. Deze beoordeling wijst op de potenties van Varenheuvel voor 

weidevogels (indien voldoende bron- en metapopulaties nabij). Voor fauna is vooral een voldoende grote 

oppervlakte aan biotoop belangrijk en hoeft het niet noodzakelijk volledig in een gunstige locale staat van 

instandhouding te zijn. 

Tabel 8-1. Aftoetsing gerealiseerde habitatoppervlakte tegenover minimale oppervlakte voor een gunstige staat van instandhouding T’Jollyn et al. 

(2009). 

 
  

aangemeld EU- Natura2000 habitat-type/ 

Regionaal belangrijk habitat 

minimale 

oppervlakte

Goede staat 

faunakarakteristiek

Benaming habitat Varenheuvel Opp. Habitat 

MWeA (Ha)

Opp. Habitat 

Inrichtingsscenario 

(ha)

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten 0.5 30 Natte ruigte (6430) 5.3 5.3

Regionaal Belangrijk Biotoop - Dottergrasland 

(RBB-Cal)
5 150 Dotterbloem-verbond (RBB-hc) 18 36

91EO-Aln Alluviale bossen met Alnus glutinosa 

en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) (algemeen)

15 150
Ruigte elzenbroekbos; Vogelkers-

essenbos
23 11.6

6510 - Laag gelegen schraal hooiland 2.5 75

Glanshavergraslanden (6510-Arr) en 

Vossenstaartgraslanden (6510-Alo) in 

de overstromingszone

(104ha  6510-

Alo + 60ha 

6510-Arr) 

164ha

(50ha  6510-Alo + 14ha 

6510-Arr) 64ha
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8.1.3 IHD-Z op soortniveau 

 

8.1.3.1 Broedvogels 

 

De soortdoelstellingen primeren bij de IHD-evaluatie voor Varenheuvel-Abroek. In Varenheuvel-Abroek streven we 

immers naar geschikt habitat voor soorten van schralere hooilanden (kwartelkoning, paapje). Een deel van deze 

schralere hooilanden zullen ontwikkelen tot habitattype 6510 (laaggelegen schraal hooiland) of 6430 (Moerasspirea 

ruigte) maar voor de soorten is vooral het complex van open, bloemenrijk schraal grasland en voldoende voedsel 

van belang.  

 

De potentie-analyse in onderstaande berekening is volgens Piesschaert et al. (2007). Hierbij wordt per habitattype 

een potentie-inschatting berekend voor de verschillende vogelsoorten opgenomen in de 

Instandhoudingsdoelstellingen. 

 

Tabel 8-2 toont het potentieel aantal broedkoppels voor drie scenario’s van de soorten waarvoor doelstellingen zijn 

geformuleerd in Adriaensen et al. (2005). Het MWeA scenario heeft een inschatting bij het volledig realiseren van 

de oorspronkelijke natuurdoelstelling (zie tabel  5 in Piesschaert et al., 2007 – 1/3 van habitattype 6510 werd 

beschouwd als glanshavergrasland; geen bos in dit scenario volleidg open valleigebied). Inrichtingsscenario als 

water en rietmoeras toont de berekende potentie van het gebied waarbij 178 riet en water en 34ha vochtige ruigte 

gerealiseerd worden (zie tabel 5 in Piesschaert et al., 2007). Tenslotte toont ‘inrichting huidig inrichtingsplan’ de 

berekende potentie van het voorliggende inrichtingsplan. 

 

Het is duidelijk dat slechts weinig rietbroedvogels bij de hier voorgestelde inrichting in Varenheuvel-Abroek een 

geschikt biotoop zullen vinden.  

Door de oppervlakte van het natuurkerngebied te verkleinen worden ook de berekende potenties kleiner. 

 

Echter met nog steeds ruim 100 ha open (deels overstromings)graslandhabitat kan Varenheuvel-Abroek een 

interessant broedvogelgebied worden. Als weidevogelgebied zal Varenheuvel wellicht net voldoen. De berekende 

potenties voor grutto, tureluur en scholekster zijn hierdoor wellicht te hoog omdat door randeffecten niet de 

volledige oppervlakte benut zal kunnen worden. Uit een analyse van Van’ Veer et al., (2008) bleek dat 

weidevogelgebieden met stabiele aantallen een minimale omvang hadden van 30-70 ha en gemiddeld ca. 50 ha. 

Naast een geschikte inrichting en adequaat beheer, waren deze gebieden gevrijwaard van elementen die de 

openheid en rust kunnen verstoren zoals wegen, bomen en gebouwen. Ze lagen bovendien in een open 

graslandomgeving zonder genoemde storingsbronnen. In de praktijk zijn stabiele gebieden daarom altijd veel groter 

dan gemiddeld ca. 50ha, omdat het gebied alleen maar stabiel kan zijn dankzij een buffer rondom het gebied met 

een open karakter. Als wordt aangenomen dat een buffer rondom een stabiel gebied minimaal 250 m bedraagt (de 

verstoringscontour rond opgaande begroeiing en losse bebouwing voor de Grutto), dan beslaat het minimum 

oppervlak van een stabiel gebied inclusief buffer een totaal oppervlak van 132-164ha (50–70 ha + buffer van 250 

m). De criteria zijn enkel geldig voor stabiele gebieden (beheer, minimale verstoring) onderdeel uitmakend van een 

metapopulatie. Er zijn voor weidevogels ook geen historische gegevens die wijzen op broedgevallen in Varenheuvel-

Abroek. De (toekomstige) kerngebieden voor weidevogels zijn te verwachten in de polders van de Beneden-

Zeeschelde, KBR en in de Kalkense meersen.  

De berekende kwartelkoningpotentie van het studiegebied is 2 broedkoppels, Voor paapje wordt potentie berekend 

voor 3 koppels. Deze twee soorten zijn de echte broedvogeldoelsoorten. Er wordt net potentie berekend voor één 

broedpaar van de porseleinhoen. Deze soort prefereert grote moerasgebieden waardoor het relatief 

onwaarschijnlijk is dat de soort in Varenheuvel effectief tot broeden zal komen. Het bijkomend opstuwen van de 

centrale zone kan een gunstige maatregel zijn om alsnog een broedkoppel aan te trekken. Deze maatregel kan 

mogelijk ook positief zijn voor de slobeend en zomertaling. Ook voor overwinterende watervogels is de maatregel 

interessant. 
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Tabel 8-2. Potentieel aantal broedkoppels van de soorten waarvoor een IHD-Z opgesteld is in Varenheuvel-Abroek. 

 
 

8.1.3.2 Vissen 

 

Het studiegebied is specifiek van belang (gezien hun huidige (recent) of toekomstig potentieel voorkomen) voor 

volgende Bijlage II soorten HRL: 

� Rivierdonderpad (Cottus gobio) 

� Kleine modderkruiper (Cobitis taenia) 

 

De inrichtingsvisie voorziet maatregelen om het studiegebied potentieel geschikt(er) te maken voor deze soorten.Bij 

het beheer van de waterlopen moet terdege rekening gehouden worden met deze doelsoorten. 

 

8.2 Besluit 

Het potentieel belang van Varenheuvel voor de IHD-Z op soortniveau is aanzienlijk door de relatief grote 

oppervlakte van het studiegebied. Door de realisatie van een natuurkern samen met het Viersel Gebroek wordt de 

potentie van de regio nog hoger. Volgens het huidig inrichtingsvoorstel is het gebied binnen de IHD-Z een prioritaire 

zone voor de kwartelkoning, paapje, rivierdonderpad en kleine modderkruiper. In de natte ruigte kan bij het beheer 

aandacht zijn voor het zomerklokje – één van de prioritaire soorten in de provincie Antwerpen 

(http://www.provant.be/leefomgeving/natuur_en_landschap/natuurbeleid/soortenbeleid/).  

 

Het gebied zal (vooral met extra stuwing centraal) ook een belangrijke pleisterplaats worden voor watervogels in de 

winterperiode.  
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Potentie MWeA Hab. 

Winterbed 

(Piesschaert et 

al.2007) 0 11 0 0 0 23 0 0 4 0 5 0 0 8 0 11 5 0 5 0 1

Inrichting bijstelling 

water & rietmoeras 

(Piesschaert et 

al.2007)

9 128 7 5 20 0 0 0 0 0 1 4 5 53 4 0 4 14 0 4 1

Inrichting huidig 

inrichtingsplan
0 2 0 0 0 20 0 1 2 0 3 1 0 1 0 10 3 0 5 0 0
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10 Bijlagen 

10.1 Bijlage hydrochemie 

Tabel 10-1. Hydrochemische analyseresultaten Varenheuvel-Abroek. Staalname Juni 2012. Opgelet om de PO4 te vergelijken met de P-PO4 uit  

Tabel 10-2moet de PO4 gedeeld worden door 3.1; NO3 waarde delen door 4.4 om te vergelijken met N-NO3. 

 HCO3 CO3 OH SO4 Cl PO4 NO2 NO3 NH4 Ca K Mg Na Fe pH EC (25°C)veld 

  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l pH-eenh µS/cm 

bepaalbaarheidsgrens 1 1 1 1 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - 1 

VAR11 166.2 <BG <BG 38.4 43.3 1.8 <BG <BG 0.72 46.97 13.18 4.79 24.42 26.8 7.52 529 

VAR21 65.7 <BG <BG 28.5 27.3 <BG <BG <BG 1.05 20.62 1.27 1.22 13.82 60.2 7.25 379 

VAR22 33.9 <BG <BG 15.7 17.3 0.6 <BG <BG 0.44 8.05 1.96 0.52 12.33 42.3 7.18 237 

VAR23 101.4 <BG <BG 37.5 22.5 2.0 <BG <BG 1.13 36.14 3.72 2.12 23.33 50.3 7.12 442 

VAR31 12.3 <BG <BG 97.7 29.5 <BG 1.1 14.7 0.12 40.34 7.87 5.19 19.76 0.1 6.95 386 

VAR32 186.4 <BG <BG 9.9 4.3 0.2 <BG 0.1 2.48 57.95 5.75 3.65 7.13 16.7 6.93 379 

VAR33 92.3 <BG <BG 27.1 7.3 <BG <BG 0.1 2.29 34.34 4.56 1.93 5.93 20.4 6.87 295 

VAR34 326.4 <BG <BG 462.9 11.7 <BG <BG <BG 2.60 271.60 8.36 11.62 36.67 71.1 6.84 1437 

VAR35 88.2 <BG <BG 58.0 26.7 <BG <BG <BG 1.79 37.14 2.65 3.19 20.97 59.8 6.78 481 

VAR36 <BG <BG <BG 53.5 6.8 0.3 0.3 44.5 0.10 22.49 9.43 3.94 5.32 0.2 6.64 261 

VAR41 47.8 <BG <BG 42.4 98.1 <BG <BG <BG 0.41 40.15 6.03 3.26 41.34 29.1 6.41 591 

VAR42 153.0 <BG <BG 35.1 15.5 <BG <BG <BG 1.34 57.30 4.21 4.38 7.20 48.4 6.42 472 

VAR43 165.1 <BG <BG 61.7 16.5 0.3 <BG <BG 0.53 58.15 6.97 4.49 9.33 35.3 6.44 505 

VAR44 97.8 <BG <BG 104.1 18.7 <BG <BG <BG 0.47 60.37 13.23 5.12 12.20 22.1 6.21 492 

VAR51 162.0 <BG <BG 39.3 21.1 <BG <BG <BG 2.66 60.62 10.47 2.35 17.07 32.2 6.34 500 

VAR52 176.3 <BG <BG 9.1 7.2 <BG <BG <BG 2.31 57.51 3.94 3.03 4.80 38.6 6.29 408 

VAR53 164.4 <BG <BG 47.9 52.0 <BG <BG <BG 1.61 65.11 6.67 4.99 25.78 19.0 6.25 586 

VAR61 159.2 <BG <BG 49.3 35.8 <BG <BG <BG 0.44 49.87 11.02 6.52 17.58 20.4 6.25 508 

VAR62 62.4 <BG <BG 33.4 23.8 <BG <BG <BG 0.52 29.40 5.81 3.80 11.02 18.7 6.21 313 

VAR71 333.7 <BG <BG 82.4 22.8 0.2 <BG <BG 0.92 115.14 11.33 11.56 21.84 13.0 6.25 760 
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Figuur 10-1. Mauchadiagrammen (meq/variabele) van de verschillende staalnamepunten 
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Tabel 10-2. Hydrochemische analyses beschikbaar in Watina (INBO) van de piëzometers in Viersel. Locatie zie onder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID InDate CondF CondL pHF pHL HCO3 P-PO4 N-NO3 N-NO2 N-NH4 SO4 Cl Na K Ca Mg Fe EN

VRLP001X 31/03/1994 203 140 6.3 6 40 1.5 0.02 0.05 28 8 7 3 17 4 18 16.9

VRLP001X 20/09/1994 225 5.1 10 1.05 0.005 0.23 63 22 9 3 21 5.6 32 18

VRLP001X 10/04/1995 250 6.6 63 0.57 0.03 0.37 32 12 7 1 17 3.7 59 26.9

VRLP001X 15/09/1995 350 460 6.2 4.5 25 0.005 0.02 0.5 125 47 15 2 28 5.1 38 -5.02

VRLP002X 31/03/1994 623 410 5.6 4.2 0.01 0.005 0.31 136 32 16 3 51 5.1 79

VRLP002X 20/09/1994 190 5.1 6 0.64 0.005 0.18 52 17 9 3 20 2.6 2 0.53

VRLP002X 10/04/1995 130 5.8 13 0.5 0.04 0.27 33 10 5 2 14 1.9 13 13.5

VRLP002X 15/09/1995 430 420 5.6 3.6 0.005 0.04 0.26 88 27 20 5 34 3.4 61

VRLP003X 20/09/1994 685 7.1 350 0.08 0.36 0.21 76 42 17 4 139 7 20 3.11

VRLP003X 10/04/1995 750 6.8 318 0.07 0.05 0.78 112 41 20 5 152 7.3 25 7.53

VRLP003X 15/09/1995 680 770 6.8 7.1 315 0.005 0.55 1.1 99 40 22 5 113 6.5 10 -4.33

VRLP004X 20/09/1994 590 6.7 420 0.04 0.08 0.42 0.5 19 12 9 116 7.1 47 8.58

VRLP004X 10/04/1995 660 6.8 405 0.04 0.04 0.51 10 19 15 9 118 7 50 10.8

VRLP004X 15/09/1995 720 670 6.6 6.7 430 0.005 0.02 0.39 2 18 13 10 129 6.9 65 14.5
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Tabel 10-3. Waterkwaliteitsdata 2009 – Netekanaal. http://www.vmm.be/geoview/  

 

Tabel 10-4. Waterkwaliteitsdata Kleine Pulsebeek (geen bijkomende parameters beschikbaar) http://www.vmm.be/geoview/  

 

Tabel 10-5. Waterkwaliteit Alberkanaal. http://www.vmm.be/geoview/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbool
VlaremTo

ets

Type 
Norm 
Code

Toetsing 
Omschrijving Mediaan

Gemiddel
d 
Resultaat

Minimum 
Resultaat

Maximum 
Resultaat Eenheid Aantal

T - A T <= 25 14.5 13.81 1.1 25.1 °C 12 (6+6)
pH - A 6.5 <= pH <= 8.5 8.12 8.18 7.63 8.87 - 12 (6+6)
O2 + A O2 >= 5 10.66 11.37 8.27 16.25 mg/L 12 (6+6)
EC 20 + 90P EC 20 < 1000 456.5 465.5 340 601 µS/cm 12 (6+6)
Cl- + 90P Cl- < 200 40.5 43.8 25.9 71.9 mg/L 12 (6+6)
BZV5 + 90P BZV5 <= 6 1.45 1.38 0.55 2.1 mgO2/L 12 (6+6)
CZV + 90P CZV < 30 9.55 9.72 0 16 mgO2/L 12 (6+6)
KjN + 90P KjN < 6 0 0 0 0 mgN/L 12 (6+6)
NH4+ + 90P NH4+ < 5 0 0 0 0 mgN/L 12 (6+6)
NH4+ + Gem NH4+ <= 1 0 0 0 0 mgN/L 12 (6+6)
P t + 90P P t < 1 0 0.05 0 0.33 mgP/L 12 (6+6)
P t + Gem P t < 0.3 0 0.05 0 0.33 mgP/L 12 (6+6)
oPO4 - 90P oPO4 < 0.05 0.06 0.08 0.01 0.15 mgP/L 12 (6+6)
SO4= + 90P SO4= < 250 43.5 49.09 36.5 74 mg/L 12 (6+6)
SO4= + M SO4= < 150 43.5 49.09 36.5 74 mg/L 12 (6+6)
ZS + 90P ZS < 50 11.85 10.35 0 19 mg/L 12 (6+6)
As t + 90P As t <= 30 1.65 1.52 0 2.6 µg/L 12 (6+6)
Ba t + 90P Ba t < 1000 23.25 23.24 19.1 28.1 µg/L 12 (6+6)
Cu t + 90P Cu t <= 50 0 2.49 0 8.5 µg/L 12 (6+6)
Cd t + Gem Cd t <= 1 0.5 0.5 0.24 0.88 µg/L 12 (6+6)

Orthofosfaat
Sulfaat

Koper, totaal
Cadmium, totaal

Ammonium
Ammonium

 Waterkwaliteit Netekanaal - meetpunt 850000, data 2009

Sulfaat
Zwevende stoffen
Arseen, totaal
Barium, totaal

Fosfor, totaal
Fosfor, totaal

Zuurstof, opgeloste
Geleidbaarheid (20°C)
Chloride
Biochemisch zuurstofverbruik na 5d.
Chemisch zuurstofverbruik
Kjeldahlstikstof

Parameter
Temperatuur
pH
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Tabel 10-6. Waterkwaliteitsdata Molenbeek – Viersels Gebroekt. http://www.vmm.be/geoview/  
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10.2 Bijlage soortenlijsten   

Tabel 10-7: Soorten die op de Rode Lijst aangeduid staan als ‘achteruitgaand’ (*), ‘zeldzaam’ (**) of ‘kwetsbaar’ (***). Inventarisatie juni 2011 

Varenheuvel-Abroek.  

NederlandseNaam WetenschappelijkeNaam 

Blaaszegge** Carex vesicaria L. 

Drijvend fonteinkruid* Potamogeton natans L. 

Kantig hertshooi* Hypericum dubium Leers 

Penningkruid* Lysimachia nummularia L. 

Slanke waterweegbree** Alisma lanceolatum With. 

Waternavel* Hydrocotyle vulgaris L. 
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Figuur 10-2. Detail van de percelen en grachten waarvan gedetailleerde soortinformatie werd verzameld in juni 2011 (westen). 
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Figuur 10-3. Detail van de percelen en grachten waarvan gedetailleerde soortinformatie werd verzameld in juni 2011 (oosten). 
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Tabel 10-8. Resultaten vegetatieopnames Varenheuvel – Abroek juni 2011. Londoscore van de verschillende plantensoorten in percelen en grachten.  De volgnummers van de percelen en grachten zijn weergegeven in Figuur 1-32. De legende van de 

Londo-schaal zie Tabel 10-9. 

 

NederlandseNaam WetenschappelijkeNaam 3001 3002 3003 3004 3005 3025 3043 3058 3059 3071 3073 3074 3087 3088 30002 30003 30004 30006 30012 30015 30017 30019 30020 30028 30038 30041 30048 30054 30058 30066 30067 30068 30069 30070 30076 30087 30094 30095 30096 30097 30098

Bromus hordeaceus groep a1

Eleocharis palustris groep A1

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. var. 

denudata (J. et C. Presl) Maxim. P1

Nasturtium R1 P1 p1

Akkerdistel Cirsium arvense (L.) Scop. R1

Akkerkers Rorippa sylvestris (L.) Besser R1

Akkerviooltje Viola arvensis Murray r1

Amerikaanse vogelkers Prunus serotina Ehrh. a1 1+

Beekpunge Veronica beccabunga L. p1

Beemdlangbloem Festuca pratensis Huds. R1

Biezenknoppen Juncus conglomeratus L. p1 p1

Bijvoet Artemisia vulgaris L. a1

Bitterzoet Solanum dulcamara L. r1 r1

Blaartrekkende boterbloem Ranunculus sceleratus L. P1 a1

Blaaszegge Carex vesicaria L. r1 p1 f A1

Blauw glidkruid Scutellaria galericulata L. R1 p1 a1

Boerenwormkruid Tanacetum vulgare L. a1 r1

Bosrank Clematis vitalba L. p1

Boswilg Salix caprea L. p1

Canadese fijnstraal Conyza canadensis (L.) Cronq. a1

Drienerfmuur Moehringia trinervia (L.) Clairv. a1

Drijvend fonteinkruid Potamogeton natans L. a2

Duizendblad Achillea millefolium L. p1 a2 a1 o a4

Echte koekoeksbloem Lychnis flos-cuculi L. p1 r1 r1 a2 R1 f R1 p1 p1

Echte marjolein Origanum majorana L. 2

Echte valeriaan Valeriana repens Host p1 p1

Egelboterbloem Ranunculus flammula L. a1 a1

Engels raaigras Lolium perenne L. 6 1+

Es Fraxinus excelsior L. a2 p2

Fioringras Agrostis stolonifera L. a1

Fluitenkruid Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann R1 r1

Geknikte vossenstaart Alopecurus geniculatus L. a2 p1 1- m4

Gelderse roos Viburnum opulus L. p1

Gele lis Iris pseudacorus L. R1 5 p1 P1 P1 p1 a1 p1 a1

Gele waterkers Rorippa amphibia (L.) Besser p1

Genaald schapegras Festuca ovina L. p1

Gestreepte witbol Holcus lanatus L. a2 f a2 1+

Gevleugeld hertshooi Hypericum tetrapterum Fries r1 r1

Gewone berenklauw Heracleum sphondylium L. p1

Gewone braam (Rubus fruticosus groep) Rubus fruticosus groep 2

Gewone engelwortel Angelica sylvestris L. r1 p1 a1 a1 a1 p1

Gewone hennepnetel Galeopsis tetrahit L. p1 a1

Gewone hoornbloem Cerastium fontanum Baumg. a1 p1

Gewone smeerwortel Symphytum officinale L. R1 p1 a1 p1

Gewone valeriaan Valeriana officinalis L. P1

Gewone vlier Sambucus nigra L. p1 1-

Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata L. r1 a1

Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum L. m4 a2 p1

Gewoon struisgras Agrostis capillaris L. r1 a1 2

Glad walstro Galium mollugo L. p1

Glanshaver

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et 

C. Presl 3 a2 2 4 3

Grasmuur Stellaria graminea L. r1

Grauwe wilg (inclusief kruisingen) Salix cinerea L. (incl. kruisingen) r1 A4 r1

Grote brandnetel Urtica dioica L. R1 a2 p1 a1 p1

Grote egelskop Sparganium erectum L. R1 R1 p1

Grote engelwortel Angelica archangelica L. P1

Grote kattenstaart Lythrum salicaria L. p1 P1 A1 A1 P1 p1 a1 a1 a2 a1 a1 a1 a1 a1

Grote klaproos Papaver rhoeas L. r1

Grote lisdodde Typha latifolia L. p1 a2 p2 p1 p1 p1

Grote vossenstaart Alopecurus pratensis L. P1

Grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica L. A1 P1 P1 a1 p1 a1 a1

Grote wederik Lysimachia vulgaris L. p1 A1 A1 A1 A1 A1 P1 p1 p1 p1 a1 a1 p1 r1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1

Haagwinde Calystegia sepium (L.) R. Brown a1

Haarfonteinkruid

Potamogeton trichoides Cham. et 

Schlecht. a4

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum L. R1 p1 p1
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Hazelaar Corylus avellana L. 1+

Hazezegge Carex ovalis  Good. o

Heermoes Equisetum arvense L. p1

Heggendoornzaad Torilis  japonica (Houtt.) DC. p1

Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus L. r1

Holpijp Equisetum fluviatile L. p1 a1 a1 a1 a1 a1 a1

Hondsdraf Glechoma hederacea L. a1

Hondsroos Rosa canina L. r1

Hop Humulus lupulus L. a4

Hopklaver Medicago lupulina L. p1

IJle dravik Bromus sterilis L. p1 p1

Jakobskruiskruid Senecio jacobaea L. r1 p1

Japanse duizendknoop

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse 

Decraene p1

Kaal knopkruid Galinsoga parviflora Cav. P1

Kale jonker Cirsium palustre (L.) Scop. p1 p1 r1 a1 p1 r1 a1

Kantig hertshooi Hypericum dubium Leers p1

Kleefkruid Galium aparine L. p1

Klein kroos Lemna minor L. p1 a2 a4

Klein streepzaad Crepis capillaris (L.) Wallr. r1

Klein vogelpootje Ornithopus perpusillus L. r1

Kleine duizendknoop Polygonum minus Huds. p1

Kleine egelskop Sparganium emersum Rehm. P1 r1

Kleine klaver Trifolium dubium Sibth. a2

Kleine lisdodde Typha angustifolia L. P1

Kleine teunisbloem Oenothera parviflora L. r1

Knoopkruid s.l. Centaurea L. subgenus Jacea f

Koninginnenkruid Eupatorium cannabinum L. r1 p1

Koningskaars Verbascum thapsus L. r1

Kornoelje (G) Cornus p1

Kropaar Dactylis glomerata L. r1

Kruidvlier Sambucus ebulus L. p1

Kruipende boterbloem Ranunculus repens L. m4 a1

Kruipertje Hordeum murinum L. p1

Lidrus Equisetum palustre L. A1 A2 a1 a2 a1

Liesgras Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg 3 A1 2 a2 p1 3 a1

Mannagras Glyceria fluitans (L.) R. Brown 2 4 a1

Melkeppe Peucedanum palustre (L.) Moench R1 P1 p1 a1 a1 r1

Moerasandoorn Stachys palustris L. r1

Moerasbeemdgras Poa palustris L. r1

Moerasrolklaver Lotus pedunculatus Cav. p1 a1 a1 a2 a2 a1 a1 a1 a1 a2

Moerasspirea Filipendula ulmaria (L.) Maxim. r1 P1 a1 A4 A4 a2 a1 p1 a1 a1 a1 r1 a1 a1 a1

Moerasstruisgras Agrostis canina L. a1 a1 a1

Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis scorpioides L. A1 A1 p1

Moeraswalstro Galium palustre L. R1 A1 a4 p1 a1 p1 r1 p1

Moeraszegge Carex acutiformis Ehrh. p1 a1

Oeverzegge Carex riparia Curt. a2

Paardebloem (G) Taraxacum m4 1+

Penningkruid Lysimachia nummularia L. A2 a4

Peterselievlier Sambucus nigra L. var. laciniata L. p1

Pinksterbloem Cardamine pratensis L. a1 p1 p1 R1

Pitrus Juncus effusus L. 1- A2 a2 1- 2 a1 a1 a2 1+ a1 a2 a1 a1

Ratelpopulier Populus tremula L. a4

Reuzenbalsemien Impatiens glandulifera Royle a1

Riet Phragmites australis (Cav.) Steud. p1 p1

Rietgras Phalaris arundinacea L. A1 1+ 1+ 1- a2 a4 a2 a1

Rimpelroos Rosa rugosa Thunb. a4
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Ringelwikke Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray r1

Robinia Robinia pseudoacacia L. r1

Rood zwenkgras Festuca rubra L. 1-

Ruige zegge Carex hirta L. r1

Ruw beemdgras Poa trivialis L. a2

Ruwe berk Betula pendula Roth p1

Schapenzuring Rumex acetosella L. p1

Scherpe boterbloem Ranunculus acris L. p1

Scherpe zegge Carex acuta L. p1 p1 6 A2 R1 A1

Schildereprijs Veronica scutellata L. a1 r1

Sint-janskruid Hypericum perforatum L. a2 p1

Slanke waterweegbree Alisma lanceolatum With. r1

Smalle weegbree Plantago lanceolata L. p1

Speerdistel Cirsium vulgare (Savi) Ten. r1 p1

Sterrenkroos (G) Callitriche p1 p1

Stinkende gouwe Chelidonium majus L. r1

Tandzaad (G) Bidens A1 p1

Trosdravik + grote trosdravik Bromus racemosus groep a1

Tweerijige zegge Carex disticha Huds. f A1 A1 R1 p1

Valse salie Teucrium scorodonia L. r1

Veenwortel Polygonum amphibium L. R1 a1

Veldlathyrus Lathyrus pratensis L. p1

Veldrus Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann p1 a1 1+ a1

Veldzuring Rumex acetosa L. m4

Vlasbekje Linaria vulgaris Mill. a1

Vogelkers Prunus padus L. R1

Vogelwikke Vicia cracca L. a1 a1

Wateraardbei Comarum palustre L. a2 3 p1

Waternavel Hydrocotyle vulgaris L. a2 a2

Waterpeper Polygonum hydropiper L. 3

Watertorkruid Oenanthe aquatica (L.) Poiret r1 r1

Waterzuring Rumex hydrolapathum Huds. A1 r1

Wilde bertram Achillea ptarmica L. p1 p1 p1 r1 p1 a1

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia L. a2

Witte dovenetel Lamium album L. a1

Witte klaver Trifolium repens L. a1 a4

Wolfspoot Lycopus europaeus L. P1 p1 a1 p1 a1 a1

Zachte duizendknoop Polygonum mite Schrank a1

Zachte ooievaarsbek Geranium molle L. a2

Zeegroene muur Stellaria palustris Retz. r1

Zomereik Quercus robur L. r1 p1 p2

Zwart tandzaad Bidens frondosa L. r1

Zwarte els Alnus glutinosa (L.) Gaertn. a2 p1

Zwarte zegge Carex nigra (L.) Reichard p1
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Tabel 10-9. Londo schaal. Opnamecodes en vertaling naar percentage bedekking. 

 
  



 

 

98 Ecologische inrichtingsvisie Varenheuvel - Abroek www.inbo.be 

 

 

Tabel 10-10. Biologische karakterisatie van de percelen waarvoor soortinformatie werd verzameld (Tabel 10-8). Voor de ligging van de percelen zie 

Figuur 10-2 en Figuur 10-3. 

volgnr perceel biologische waardering van de percelen 

3088 vochtig populierenbestand met ook zomereik en es inmenging; ondergroei ruigte (hf) - talrijk 

voorkomen van moerasspirea en smeerwortel 

3001 cluster van grasland (hp tot hp+) met indicatoren voor dotterbloemgrasland, beperkt Scherpe 

zegge en relatief veel geknikte vossenstaart (ind. Zilverschoonverbond) 

3002 cluster van grasland (hp tot hp+) met indicatoren voor dotterbloemgrasland, beperkt Scherpe 

zegge en relatief veel geknikte vossenstaart (ind. Zilverschoonverbond) 

3004 cluster van grasland (hp tot hp+) met indicatoren voor dotterbloemgrasland, beperkt Scherpe 

zegge en relatief veel geknikte vossenstaart (ind. Zilverschoonverbond) 

3003 cluster van grasland (hp tot hp+) met indicatoren voor dotterbloemgrasland, beperkt Scherpe 

zegge en relatief veel geknikte vossenstaart (ind. Zilverschoonverbond) 

3005 cluster van grasland (hp tot hp+) met indicatoren voor dotterbloemgrasland, beperkt Scherpe 

zegge en relatief veel geknikte vossenstaart (ind. Zilverschoonverbond) 

3059 dijk - deels verruigd glanshavergrasland, glanshavergrasland tot droger heischraal grasland   

3025 soortenrijke ruigte met dominantie van scherpe zegge, talrijk moerasspirearuigte ind en 

dotterbloemgrasland (mc/hf/hp+) 

3058 soortenarm grasland met in randen wat heischrale indicatoren zoals gewoon biggenkruid en 

duizendblad (droog)  

3071 matig vochtig zuureikenbos met inmenging indicatoren vogelkers-essenbos 

3074 matig vochtig zuureikenbos met inmenging indicatoren elzenbroekbos 

3073 matig vochtig zuureikenbos met inmenging indicatoren elzenbroekbos 

3087 vochtig populierenbestand met wilg, zomereik, gelderse roos en vlier in ondergroei; grote 

zegges/wederik en koninginnekruid in ondergroei 
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Tabel 10-11: Faunawaarnemingen in de periode 2010-2012 (Waarnemingen.be). . Soorten die op de Rode Lijst aangeduid staan als ‘achteruitgaand’ 

(*), ‘zeldzaam’ (**) of ‘kwetsbaar’ (***) zijn in het grijs aangeduid. 

soortgroep Nederlandse naam Latijnse naam  

Dagvlinders Atalanta Vanessa atalanta 

Dagvlinders Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 

Dagvlinders Dagpauwoog Aglais io 

Dagvlinders Gehakkelde Aurelia Polygonia c-album 

Dagvlinders Groot Dikkopje Ochlodes sylvanus 

Dagvlinders Groot Koolwitje Pieris brassicae 

Dagvlinders Hooibeestje Coenonympha pamphilus 

Dagvlinders Klein Geaderd Witje Pieris napi 

Dagvlinders Kleine Vos Aglais urticae 

Dagvlinders Koninginnenpage Papilio machaon 

Dagvlinders Landkaartje Araschnia levana 

Dagvlinders Oranje Zandoogje Pyronia tithonus 

Dagvlinders Oranjetipje Anthocharis cardamines 

Kevers Fraaie Schijnbok Oedemera nobilis 

Nachtvlinders en micro's Grote Beer Arctia caja 

Nachtvlinders en micro's Sint-Jacobsvlinder Tyria jacobaeae 

Nachtvlinders en micro's Zuringspanner Lythria cruentaria 

Sprinkhanen en krekels Bramensprinkhaan Pholidoptera griseoaptera 

Sprinkhanen en krekels Bruine Sprinkhaan Chorthippus brunneus 

Sprinkhanen en krekels Gewoon Spitskopje Conocephalus dorsalis 

Sprinkhanen en krekels Greppelsprinkhaan*** Metrioptera roeselii 

Sprinkhanen en krekels Grote Groene Sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima 

Sprinkhanen en krekels Krasser Chorthippus parallelus 

Sprinkhanen en krekels Kustsprinkhaan** Chorthippus albomarginatus 

Sprinkhanen en krekels Ratelaar Chorthippus biguttulus 

Sprinkhanen en krekels Snortikker*** Chorthippus mollis 

Vliegen en Muggen Gele Halvemaanzwever Scaeva selenitica 

Zoogdieren Haas Lepus europaeus 

Zoogdieren Mol Talpa europaea 
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Tabel 10-12 : Lijst vogelwaarnemingen in het studiegebied gedurende de periode 15/04/2012-15/08/2012. Vogelsoorten die op de Rode Lijst 

aangeduid staan als ‘achteruitgaand’ (*), ‘zeldzaam’ (**) of ‘kwetsbaar’ (***) ‘bedreigd’ (****) en ‘mub’ (met uitstreven bedreigd)  

zijn in het grijs aangeduid. 

Code rode 

lijst naam_nl naam_lat 

*** Aalscholver Phalacrocorax carbo 

  Beflijster Turdus torquatus 

  Bergeend Tadorna tadorna 

** Blauwe Kiekendief Circus cyaneus 

  Blauwe Reiger Ardea cinerea 

* Boerenzwaluw Hirundo rustica 

* Boompieper Anthus trivialis 

  Boomvalk Falco subbuteo 

  Bosrietzanger Acrocephalus palustris 

  Bosuil Strix aluco 

  Braamsluiper Sylvia curruca 

  Buizerd Buteo buteo 

** Duinpieper Anthus campestris 

  Ekster Pica pica 

  Fitis Phylloscopus trochilus 

  Fuut Podiceps cristatus 

  Gele Kwikstaart Motacilla flava 

  Gierzwaluw Apus apus 

  Grasmus Sylvia communis 

* Graspieper Anthus pratensis 

**** Grauwe Gors Emberiza calandra 

  Groene Specht Picus viridis 

  Groenling Carduelis chloris 

  Grote Bonte Specht Dendrocopos major 

  Grote Lijster Turdus viscivorus 

  Grutto Limosa limosa 

  Holenduif Columba oenas 

  Houtduif Columba palumbus 

* Huismus Passer domesticus 

* Huiszwaluw Delichon urbicum 

  Kauw Coloeus monedula 

  Kievit Vanellus vanellus 

** Kleine Barmsijs Carduelis cabaret 

*** Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus 

  Kneu Carduelis cannabina 

  Knobbelzwaan Cygnus olor 

  Koekoek Cuculus canorus 

  Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus 

  Koolmees Parus major 
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  Krakeend Anas strepera 

  Kramsvogel Turdus pilaris 

  Kuifeend Aythya fuligula 

  Kuifmees Lophophanes cristatus 

  Matkop Poecile montanus 

  Merel Turdus merula 

*** Nachtegaal Luscinia megarhynchos 

  Oeverloper Actitis hypoleucos 

**** Oeverzwaluw Riparia riparia 

  Ooievaar Ciconia ciconia 

mub Paapje Saxicola rubetra 

*** Patrijs Perdix perdix 

** Pijlstaart Anas acuta 

  Putter Carduelis carduelis 

  Ransuil Asio otus 

* Rietgors Emberiza schoeniclus 

* Ringmus Passer montanus 

** Rode Wouw Milvus milvus 

  Roek Corvus frugilegus 

  Roodborst Erithacus rubecula 

**** Roodborsttapuit Saxicola rubicola 

  Roodmus Carpodacus erythrinus 

  Scholekster Haematopus ostralegus 

** Sijs Carduelis spinus 

* Slechtvalk Falco peregrinus 

  Sperwer Accipiter nisus 

  Spotvogel Hippolais icterina 

* Spreeuw Sturnus vulgaris 

*** Sprinkhaanzanger Locustella naevia 

  Staartmees Aegithalos caudatus 

  Steenuil Athene noctua 

** Stormmeeuw Larus canus 

  Tafeleend Aythya ferina 

mub Tapuit Oenanthe oenanthe 

  Tjiftjaf Phylloscopus collybita 

  Torenvalk Falco tinnunculus 

  Tuinfluiter Sylvia borin 

* Veldleeuwerik Alauda arvensis 

** Velduil Asio flammeus 

  Vink Fringilla coelebs 

mub Watersnip Gallinago gallinago 

*** Wielewaal Oriolus oriolus 

  Wilde Eend Anas platyrhynchos 
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  Winterkoning Troglodytes troglodytes 

  Wintertaling Anas crecca 

  Witte Kwikstaart Motacilla alba 

  Wulp Numenius arquata 

  Zanglijster Turdus philomelos 

*** Zilvermeeuw Larus argentatus 

mub Zomertaling Anas querquedula 

  Zwarte Kraai Corvus corone 

  Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros 

  Zwartkop Sylvia atricapilla 

** Zwartkopmeeuw Ichthyaetus melanocephalus 

 

. 
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10.3 Bijlage kaarten vegetatieberekening scenario A:  
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Berekende vegetatiepotentie ruigtes: 
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Berekende vegetatiepotentie graslanden 
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10.4 Bijlage kaarten vegetatieberekening scenario B: 
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10.5 Bijlage kaarten vegetatieberekening scenario C:   
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