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Vooraf 
Aan deze studie werkten op één of andere manier veel mensen mee: 
Luc Denys & Jo Packet, beiden werkzaam op het INBO, schreven de hoofdstukken 5 en 6.3 
volledig. 
Okke Batelaan van het dept. of Hydrology and Hydraulic Engineering van de Vrije Universiteit 
Brussel maakte het regionale grondwatermodel en leverde de informatie en een deel van de 
figuren aan om deel 3.3 te kunnen schrijven 
Wim Mertens, werkzaam op het INBO, zorgde voor de vegetatieopnamen, een deel van de 
vegetatiekartering, de TWINSPAN-analyse en een aanzet tot de literatuurstudie van de semi-
terrestrische vegetatietypen 
Diverse medewerkers van Natuurpunt vzw zorgden voor het plaatsen en het opmeten van de 
peilbuizen 
 

 
1 Inleiding & doelstellingen 
 
1.1 Inleiding 
 
Om een antwoord te geven op alle vragen die gesteld werden in de oorspronkelijke offertevraag 
van Natuurpunt Beheer vzw zou een zeer uitgebreide studie moeten gebeuren waarvoor de 
budgettaire ruimte niet beschikbaar was. Aangezien er in het verleden al veelvuldig contacten 
waren tussen de terreinbeheerders van de Langdonken en het INBO, kon er een vrij goed beeld 
gevormd worden over de beheersproblemen in dat deel van het studiegebied. Voor het Goor-
Asbroek werd verondersteld dat de problemen tot op grote hoogte vergelijkbaar, maar minder 
gekend waren. In deze studie wordt gepoogd om tegemoet te komen aan de prioritaire 
kennisnoden van het hele projectgebied. 
 
In het kader van een Europees LIFE Natuur project “Herstel van basenrijke moeras- en heide-
ecosystemen in de Zuiderkempen” diende een hydrologische studie uitgevoerd te worden in de 
natuurgebieden Langdonken en het Goor-Asbroek (Aarschot, Herselt en Hulshout). Het 
deelgebied Goor-Asbroek (meest noordelijk gelegen deelgebied) heeft een oppervlakte van circa 
300 hectare. Het deelgebied de Langdonken heeft een oppervlakte van 530 hectare. Naast een 
gedetailleerde hydrologische studie in de natuurgebieden zelf, dient ook een ruimere 
hydrologische beschrijving gemaakt te worden van de regio (circa 10.000 hectare).’  
De twee deelgebieden, de Langdonken en het Goor-Asbroek zijn geohydrologisch, 
geomorfologisch en bodemkundig vergelijkbaar. Omwille van de ligging aan de rand van de 
Netevallei kent het Goor-Asbroek mogelijks een bijkomende overstromingsproblematiek, die de 
studie in dat deelgebied complexer zou kunnen maken. 
 
 
1.2 Doelstellingen  
 
Het is de bedoeling het studiegebied te kaderen in de regionale hydro(geo-)logische context en 
vanuit die randvoorwaarde de lokale hydrologie te bestuderen om enerzijds de mogelijkheden 
en knelpunten voor natuur in de studiegebieden zelf te bepalen en anderzijds te antwoorden op 
een aantal specifieke inrichting- en beheersvragen.  
Vooreerst gaat er speciale aandacht naar welbepaalde, op Europese schaal zeldzame tot 
bedreigde vegetatietypes. Het gaat met name om draadzeggevegetaties (Carex lasiocarpa 
vegetaties), heischrale graslanden (Nardo-Galion), gebufferde wateren met Drijvende 
waterweegbree (Luronium natans vegetaties), blauwgraslanden (Cirsio-Molinietum) en 
galigaanvegetaties (Cladietum mariscii). Naast deze vegetatietypen bleken al gauw ook diverse 
beekbegeleidende bostypen (europees habitattype 91E0) in belangrijke mate aanwezig te zijn in 
het studiegebied. Ook daar zal in deze studie op ingegaan worden. Op basis van het 
beschikbare referentiemateriaal in Vlaanderen en op basis van literatuuronderzoek, zal per 
vegetatietype een kwantitatief set van sturende omgevingsfactoren worden geselecteerd. 
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Vlakdekkende uitspraken onder de vorm van potentiekaarten over de totale oppervlakte van het 
in de offerte beschreven studiegebied zijn niet haalbaar binnen het voorziene tijdsbestek. Van 
de 800 ha die is afgelijnd in de offerte is er ruwweg 300 ha in het deelgebied van de 
Langdonken en ca. 150 ha in het Goor-Asbroek grondwaterafhankelijk. De vlakdekkende 
uitspraken zullen beperkt blijven tot de echte grondwaterafhankelijke delen van het 
studiegebied en suggesties geven voor maatregelen (effectgerichte maatregelen) die invloed 
hebben op de kwel of infiltratie in het gebied. 
Ten slotte worden nog 3 bijkomende vragen over de drainerende invloed van grote 
drainagegrachten in het gebied (i.c. de Peerdse loop in de Langdonken) en de rabattensystemen 
verspreid in de beide deelgebieden.  
 
1. Algemeen is er de vraag over de invloed van het oppervlaktewater in het gebied. 

Kalsterloop & Steenkensloop: wat is het natuurlijke regime, is het huidige regime een 
natuurlijk regime? De discussie over wat al dan niet natuurlijk is, blijft zeer moeilijk. 
Vooreerst is er het gegeven dat de volledige Kalsterloop waarschijnlijk al sinds lang 
vergraven is en dat vanaf het oorspronggebied te Averbode. Momenteel wordt er ook via 
allerlei artificiële drainagesystemen water naartoe geleid wordt. Ook de Steenkensloop en 
Asbroekloop heeft een vergelijkbare voorgeschiedenis. Bovendien is een groot deel van de 
bekkens ontbost en zijn er heel wat bewoningskernen (verharde oppervlakken) en reeksen 
straatslikkers die aangesloten zijn op de waterlopen. Er bestaan geen debiet- (of peil-) 
metingen die inzicht kunnen geven in het huidige regime van de beide waterlopen. Bij 
afdeling Water werd geïnformeerd naar peilmetingen, zonder resultaat. Er zou nog een 
(kleine) kans zijn op metingen die een aantal jaren geleden werden verzameld door de 
Provincie Antwerpen. Feit is dat beide waterlopen gegraven werden omwille van 
drainageredenen, en dat er intussen heel wat extern water (niet altijd van de beste 
kwaliteit) naartoe geleid wordt. Het gevolg daarvan is dat er vermoedelijk piekdebieten 
ontstaan zijn die voor overstromingen zorgen in de natuurgebieden en dat noch het regime 
van overstromen met oppervlaktewater, noch de kwaliteit van het oppervlaktewater gunstig 
zijn voor de optimale ontwikkeling van de vegetatietypen waar in deze gebieden op gemikt 
worden (zie verder).Om toch op de vraag naar een natuurlijk regime een begin van 
antwoord te kunnen formuleren, zal nagegaan worden in hoever de gewenste 
vegetatietypen overstromingstolerant zijn. Het starten van metingen net stroomopwaarts 
van de beide gebieden zal begeleid en geadviseerd worden. 

 
2. Invloed van de Peerdse loop op het gebied ‘Langdonken’. De Peerdse loop, een 

drainagekanaal met zeer veel zijlopen en takken, dat dwars door de depressie van de 
Langdonken loopt, zorgt bij piekafvoeren voor de afvoer van water van de Kalsterloop naar 
de noordelijk gelegen bekken van de Nete. Deze waterloop zorgt uiteraard voor drainage 
van het gebied; de invloed daarvan wordt nagegaan door het gericht plaatsen van 
peilbuizenraaien dwars op de waterloop en met een stijgende tussenafstand. Op die manier 
kan de opbolling van de grondwatertafel in beeld worden gebracht en dus ook de 
drainerende invloed. Afhankelijk van de hydraulische geleidbaarheid van de bodem zal deze 
opbolling steiler dan wel vlakker zijn. De verwachting hier, het gebied bestaat grotendeels 
uit kleiige zanden, is dat het over vrij steile opbollingscurven gaat. Het uiteindelijke 
resultaat dient een antwoord te geven op de vraag of het dempen van waterlopen zoals de 
Peerdse loop zinvol is en wat de consequenties zijn binnen het stroomgebied. Hierbij wordt 
nagegaan welke sloten, greppels en afvoersloten moeten gedempt worden voor een 
optimale (en in regel meer natuurlijke) waterhuishouding in het gebied. 

 
3. Aansluitend bij de vorige vraag kan, op eenzelfde wijze de hydrologische invloed van het 

rabattensysteem bepaald worden. Er liggen diverse systemen in het gebied, en er zal dus op 
een aantal plaatsen moeten gewerkt worden met vergelijkbare meetraaien. Dit moet 
resulteren in een antwoord op de vraag of het verwijderen van deze rabattenstructuur 
zinvol is ten opzichte van de bestaande kwelsituaties. 
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2 Algemene situering 
 
Het studiegebied ligt in de Zuiderkempen, op de grens tussen de provincies Antwerpen en 
Vlaams-Brabant. Het deel gebied Goor-Asbroek ligt op het grondgebied van de gemeenten 
Herselt en Hulshout. Het deelgebied Langdonken ligt op het grondgebied van de gemeenten 
Herselt en Aarschot. Beide deelgebieden zijn ten dele erkend als privaat natuurreservaat en 
worden beheerd door de plaatselijke afdeling van vzw Natuurpunt Beheer.  
Het studiegebied maakt integraal deel uit van het habitatrichtlijngebied BE2100040 “Bovenloop 
van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor”, onderdeel van het Natura 2000 

netwerk. In bijlage 1 is een overzicht vinden van alle habitats waarvoor het gebied werd 
aangegeven naar Europa. In het hier gevoerde onderzoek konden enkel volgende habitats 
worden teruggevonden, zij het zeker niet allemaal even goed ontwikkeld: 

 
2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 
3130 Oligotrofe wateren van het Midden-Europese en peri-alpiene gebied met Littorella- of 

Isoëtes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia) 
3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of 
 Hydrocharition 
3260 De drijvende Ranunculus-vegetatie van submontane en planitaire rivieren 
4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 
4030 Droge heide (alle subtypen) 
6230(+)Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 
6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion) 
6430 Voedselrijke ruigten 
91E0(+)Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 
 
Het habitat 3140 ‘harde oligo-mesotrofe wateren met Chara-vegetaties’ en 7210 ‘kalkrijk 
laagveen met Cladium mariscus en Carex davalliana’ en 7230 ‘alkalisch laagveen’, komen in het 
studiegebied niet voor wegens het ontbreken van de geschikte abiotische omstandigheden. Het 
is bovendien zo goed als zeker dat die omstandigheden ook nooit hebben voorgekomen. 
Draadzeggevegetaties  worden traditioneel ondergebracht in het habitattype 7140 
“verlandingsvegetaties en trilvenen’. Dat is echter een habitattype dat hier niet voorkomt. De 
soort komt binnen dit studiegebied echter op een volledig ander habitat voor (zie § 6.1). 
 
Volgens het gewestplan is het overgrote deel van het studiegebied natuurgebied (al dan niet 
met wetenschappelijke waarde), buffergebied en bosgebied, maar er is ook vrij grote “zone voor 
verblijfsrecreatie” bij, naast landbouwgebied (al dan niet met landschappelijke waarde, 
oppervlakte natuurgebied. Al deze bestemmingen vallen binnen de perimeter van het 
habitatrichtlijngebied. Het minste wat kan gezegd worden, is dat hier een prangend probleem is 
inzake de ruimtelijke bestemming en de haalbaarheid-houdbaarheid van een aantal van de 
europees beschermde habitats waarvoor het gebied werd aangeduid als habitatrichtlijngebied. 
 
De Zuiderkempen vormt de overgang van het Hageland en de eigenlijke Kempen. De bodem is 
overwegend zandig en de vegetaties zijn bij lange na niet meer zo productief als in de 
zuidelijker gelegen leemstreek en het Hageland. 
 Naar oppervlaktewater zit het gebied in het stroombekken van de Grote Nete. De beide 
deelgebieden wateren onafhankelijk van mekaar af naar de Grote Nete. 
Het Goor-Asbroek doet dat via de Steenkensloop en de Langdonken doen dat via maar liefst 
drie verschillende waterlopen van noordwest naat zuidwest zijn dat de Molenvloedloop, via de 
Peerdsloop (die net voor de Grote Nete in de Steenkensloop uitmondt) en ten slotte via de 
Kalsterloop of Herseltse loop of ook nog wel eens Molenbeek genoemd. 
Beide gebieden hebben een uitgesproken vlakke topografie. Het gaat in beide gevallen over vrij 
vlakke terreinen die ingesloten liggen tussen Diestiaanheuvels en/of tussen quartaire 
opduikingen (landduinen, donken, …) 
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Figuur 2-1 Topografie Goor-Asbroek (in m. T.A.W.) 
 
Op figuur 2.1 is te zien dat het Goor-Asbroek een lange, depressie is, noordoostoost – 
zuidwestwest georiënteerd. Deze depressie wordt begrensd aan de zuidkant door de Limberg, 
een Diestiaanheuvel en is door een lange smalle duinengordel geïsoleerd van de vallei van de 
Grote Nete. 
Meer dan waarschijnlijk behoorde de depressie van Goor-Asbroek vroeger tot de vallei van de 
Grote Nete (die toen vermoedelijk veel breder was), maar door duinvorming is een deel van die 
brede vallei afgesneden van de hoofdvallei. De topografische hoogte van de depressie van het 
Goor-Asbroek is nagenoeg exact dezelfde als die van de vallei van de Grote Nete. 
De ontwatering verloopt via een zeer smalle doorgang van de Steenkensloop door die 
duinengordel, ongeveer één kilometer ten westen van het centrum van Westmeerbeek. 
 
Voor de Langdonken is het verhaal enigszins anders. Ten zuiden, ten oosten en ten noorden 
liggen er verschillende Diestiaanheuvels in de direct omgeving van het gebied. Aan de westzijde 
liggen er geen maar toch wordt er een depressie ingesloten door een aantal lagere “donken”, 
vermoedelijk voormalige landduintjes.  
 

Limberg 



Ecohydrologische studie LIFE Zuiderkempen 2006 
 

9 

Figuur 2-2: Topografie Langdonken (in m T.A.W.) 
 
Het gebied wordt ontwaterd door een aantal gegraven waterlopen. In het noorden is de 
Molenvloedloop aangelegd tussen de Venusberg en de Molenberg. In de smalle opening tussen 
de Venusberg en de Ramselse berg werd de Peerdsloop gegraven en ten slotte is ook nog de 
Kalsterloop aangelegd in het diepste deel tussen de Ramselse Berg en Gijmelberg.  
 
Tussen de donkjes ligt een mozaïek van vele verschillende, grotere en kleinere depressietjes die 
blijkbaar zeer moeilijk te ontwateren waren, waardoor er waarschijnlijk zo goed als niets op te 
verbouwen was. In een aantal van die depressies werden dan ook in het verleden, de juiste 
datum van aanleg is niet gekend, maar in ieder geval al voor de tweede wereldoorlog, zeer 
uitgebreide en dichte greppelpatronen met tussenliggende hoge ruggen of “panden” aangelegd. 
Die greppelpatronen werden zo veel als mogelijk in kaart gebracht. Blijkbaar zijn deze greppels 
niet altijd aangesloten op het hoofdontwateringssysteem. De enige reden waarom ze dan ook 
lijken te zijn aangelegd, is om het maaiveld boven het grondwater uit te brengen zodat er 
bijvoorbeeld toch nog bomen kunnen geplant worden. 

Molenberg 

Venusberg 

Ramselse 
berg 

Gijmelse berg 
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Figuur 2-3: hoofdsloten en begreppelingspatroon in het Goor-Asbroek (boven) en de 
Langdonken. De stippen zijn de locaties van de grondwatermeetpunten 
 
Veel van die dicht begreppelde zones komen overeen met de kwelgebiedjes (zie figuur 3-12) uit 
de grondwatermodellering. 
 

Molenvloedloop 

Peerdse loop 

Kalsterloop 

Steenkensloop 
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Geologisch gezien zitten we hier aan de westrand van de uitgestrekte en voor de kempen zeer 
belangrijke formatie van Diest. Dat is een grofzandige Miocene zeeafzetting met een erg 
variabele, maar doorgaans vrij grote fractie glauconietmineraal (dat is een kleimineraal). Ter 
hoogte van het studiegebied (fig 2.4) wigt deze formatie stilaan uit en haalt geen tien meter 
dikte. Karakteristiek aan de Diestiaanformatie zijn de langgerekte ijzerzandsteenheuvels, die 
het Hageland haar specifieke landschap geeft. In feite kan men het studiegebied hier 
beschouwen als de noordelijke rand van het Hageland met nog een laatste reeks, weliswaar 
kleinere ijzerzandsteenheuvels, zoals de Venusberg, de Ramselse berg, de Gijmelse berg, de 
Molenberg edm. 
 

 
 
Figuur 2-4 tertiaire geologische kaart van de omgeving van het studiegebied met aanduiding 
van de ligging van het geologisch profiel (zie figuur 3-9) 
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3 Hydrologie 
 
 
Omdat een groot deel van de belangrijke vegetatietypen in het studiegebied 
grondwaterafhankelijk zijn, werd besloten om het hydrologische gedeelte van deze studie 
grondig aan te pakken. 
Om te beginnen werd afgesproken met de terreinbeheerder, Natuurpunt-Beheer vzw,  om een 
paar jaar voorafgaand aan deze studie een dicht netwerk op te zetten van 
grondwatermeetpunten. Dat zou toelaten om degelijk onderbouwde uitspraken te kunnen doen 
naar de potenties voor herstel en/of behoud van een reeks gewenste grondwaterafhankelijke 
vegetatietypen. In het deelgebied Langdonken is dat vrij goed gelukt, zeker op het grootste deel 
daarvan, gelegen op het grondgebied van de provincie Antwerpen. Het netwerk was daar 
geïnstalleerd in september 2003 en de metingen startten op eind september 2003. 
Voor het deel van de Langdonken op Vlaams-Brabant, de zgn. Aarschotse Langdonken en voor 
het deelgebied Goor-Asbroek is het vroegtijdig opzetten van een grondwatermeetnet niet 
gelukt. De metingen startten hier pas op begin maart 2005 resp. einde maart 2005. Dat 
betekent dat voor deze laatste deelgebieden de tijdreeksen eigenlijk te kort zijn om 
betrouwbare, degelijk onderbouwde conclusies te trekken aangaande standplaatspotenties.  
Zowel voor de Langdonken als voor het Goor bestaan er “oude” peilbuizen en metingen, maar 
de exacte locatie van deze buizen was niet bekent. Ondanks herhaald aandringen om via oude 
veldnotities in allerhande notaboeken van de terreinbeheerders deze locaties te reconstrueren, 
is het er nooit van gekomen. Deze metingen, hoe waardevol ook, konden bijgevolg niet worden 
meegenomen in de verwerking. In beide deelgebieden werd er gestreefd naar het plaatsen van 
meetpunten in zgn. Raaien. Dat zijn rijen van peilpunten loodrecht op een verwachte 
hydrodynamische gradiënt. Daarbij is er telkens van uitgegaan zowel in het Goor-Asbroek als in 
de langdonken dat de Steenkensloop, respectievelijk de Kalsterloop en de Peerdse loop een 
drainerende werking hebben gedurende het ganse jaar. De raaien zijn dan ook ongeveer 
loodrecht op deze waterlopen geplaatst. 
In diezelfde meetpunten werden één of meerdere staalnamen gedaan met het oog op de 
bepaling van de chemische samenstelling van het grondwater en het terugvinden van eventuele 
verschillen in grondwatertypen in het gebied. 
Ten slotte werd voor het hele gebied een gedetailleerd regionaal grondwaterstromingsmodel 
opgesteld. Daarmee is het mogelijk om de herkomst van het grondwater in het gebied na te 
gaan, de verblijftijd in de grond en de locatie en eigenschappen van eventuele kwelgebieden in 
de deelgebieden.  
 
 
3.1 Grondwatermeetnet 
 
Goor-Asbroek 
 
In het deelgebied Goor-Asbroek werden in totaal 17 piëzometers gestoken (PVC- of HDPE- 
buizen met onderaan een geperforeerd element van 30 cm lang). In regel wordt bij het plaatsen 
geboord tot de filter op ca. 0.5 à 1 meter onder de reductiehorizont kan geplaatst worden. Deze 
werden opgemeten van 30/03/2005 tot en met 12/10/2006. De peilbuisdefinities zijn te vinden 
in bijlage 2. 
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Figuur. 3-1: netwerk van grondwatermeetpunten in Goor-Asbroek 
 
Langdonken 
In het deelgebied Langdonken werden 38 piëzometers geplaatst. Deze buizen werden 
opgemeten van 26/09/2003 tot en met 12/11/2006). De plaatsing en de metingen gebeuren op 
dezelfde manier als in het Goor-Asbroek. 
 

 
Figuur 3-2: netwerk van grondwatermeetpunten in de Langdonken 
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3.2 Grondwaterdynamiek 
 
Goor-Asbroek 
 
Met een beetje goede wil is er in Goor-Asbroek één lange dwarsraai te herkennen die van zuid 
naar noord loopt ter hoogte van de Grote Wei en het Goor volgens de peilbuizen 20-21-22-23-
24-5-6-7. In figuur 3-3 zijn de tijdsreeksen wan de stijghoogteschommelingen in meter TAW- 
m.a.w. ten opzichte van het zeeniveau) weergegeven. 
Daaruit blijkt dat de Steenkensbeek naar alle waarschijnlijkheid het hele jaar door een 
drainerend effect heeft op het gedeelte van de Grote Weide. Naar alle waarschijnlijkheid, want 
er zijn geen peilmetingen van de beek zelf beschikbaar. Voor wat het Goor betreft, daar wordt 
het peil vermoedelijk eerder geregeld door een andere drainagegracht (zonder naam) maar 
meer dan waarschijnlijk spelen drainerende effecten van grachten in de vallei van de Grote Nete 
en vermoedelijk ook de Grote Nete zelf evenzeer een rol. Dat laatste wordt eveneens duidelijk 
in het tekstgedeelte van het regionale grondwatermodel, waar er wat dieper wordt ingegaan op 
de geologie. In ieder geval is duidelijk dat er gedurende het ganse jaar een verhang zit in de 
grondwatertafel van zuid naar noord in de richting van de Grote Nete. Enkel in de zomer liggen 
de tijdsreeksen van de verschillende peilbuizen dichter tegen elkaar en lijkt het verhang in de 
freatische grondwatertafel wat weg te ebben. Verder valt ook op dat de amplitude van de 
grondwatertafelschommelingen in het Goor (buizen 5-6 & 7) gevoelig kleiner zijn dan in de rest 
van het gebied. Dat heeft vermoedelijk alles te maken met het feit dat het Goor absoluut de 
diepste depressie is van het hele deelgebied maar ook van het ganse studiegebied. Dat 
betekent dat grondwater preferentieel deze richting uitstroomt bij dalende watertafels. Daardoor 
gebeurt hier meer compensatie van de evapotranspiratie.  
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Figuur 3-3: tijdsreeksen wan de stijghoogteschommelingen (in m TAW) van de meetraai Grote 
weide – Goor (volgorde peilbuizen van Z naar N: 20-21-22-23-24-5-6-7) 
 
De Steenkensloop & Asbroekloop heeft naar alle waarschijnlijkheid een drainerende werking in 
dit gebied, ten minste toch voor een deel van het jaar. Jammer genoeg zijn daar rond geen 
metingen gebeurt. Het is aan te bevelen om dat in de (nabije) toerkomst alsnog te doen om 
daar een duidelijker beeld op te krijgen. Het volstaat om op een paar plaatsen peilschalen aan 
te brengen en samen met de peilbuizen op te meten. 
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Opstuwen of verondiepen van de Steenkensloop & Asbroekloop zou wel degelijk een vernattend 
effect kunnen hebben op de terreinen in de directe omgeving. Harde uitspraken in verband 
daarmee zijn momenteel niet mogelijk. 
Zeker is wel dat er niet of nauwelijks erosie optreed hier. De functie van deze waterlopen 
beperkt zich tot het afvoeren van regenwater en het aftoppen van de freatische 
grondwatertafel. Elke zomer vallen deze waterlopen zo goed als droog of alle stroming stopt in 
ieder geval compleet  
Verondiepen van de beekbodems zal bijgevolg slechts een marginaal effect hebben. 
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Figuur 3-4: tijdsreeksen wan de stijghoogteschommelingen (in m TAW) van de meetraai 
Siecken (volgorde van de peilbuizen van Z naar N: 16-17-18) 
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Figuur 3-5: tijdsreeksen wan de stijghoogteschommelingen (in m. TAW) van de meetraai Lange 
wei (volgorde van de peilbuizen van Z naar N: 13-12-11-14-15) 
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Zowel in de meetraaien van Siecken als in die van de Lange wei zijn dezelfde effecten te zien. 
Wat opvalt is dat in de meest stroomopwaartse raai, die van de lange wei het verhang maar 
blijft aflopen naar het noorden zelfs al ligt er een beek, de Asbroekloop tussen het meetpunt 11 
en 14. Het peil van deze Asbroekloop schommelt dus gewoon met het grondwaterpeil mee, en 
zorgt vermoedelijk alleen maar voor de snelle afvoer van neerslagwater stroomopwaarts in het 
gebied. 
 
 
Langdonken 
 
In het deelgebied van de langdonken zijn er 2 duidelijke peilbuizenraaien te onderscheiden en 
drie minder duidelijke. Ze verlopen allemaal van noord naar zuid 
De belangrijkste meetraai bestaat uit 11 meetpunten van zuid naar noord zijn dat 52-27-28-29-
30-9-13-14-15-16-17. Anders dan in het Goor-Asbroek is er hier van verhang in de 
grondwatertafel nauwelijks sprake. De bundel van tijdreeksen van de grondwaterpeilen 
schommelt binnen een band van een tiental centimeter waarin de volgorde van de buizen 
regelmatig veranderd. Het noordzuid verhang kan dus zo goed als verwaarloosd worden hier. 
Uiteraard wordt hiermee niets gezegd over de diepte van het grondwaterpeil t.o.v. het 
maaiveld. Die is voor eenbelangrijk deel afhankelijk van de variaties in detailtopografie. 
Hetzelfde verhaal geldt voor een tweede raai, centraal door het gebied, van zuid naar noord 54-
53-26-24-23-33-21-20-19. 
Door het uitgebreide netwerk van piëzometers in dit deelgebied is het mogelijk om de 
bewegingen van het freatische mooi in beeld te krijgen, zoals te zien in figuur 3-6. 
Hieruit val veel af te leiden in verband met het functioneren van het hydrologische systeem van 
de Langdonken. Jammer is wel dat de peilmetingen in dit deelgebied niet telkens op dezelfde 
dag gebeurden, zodat er wat met data van feitelijke metingen moest worden geschoven. Dat 
vertekent waarschijnlijk het beeld wat. De algemene lijnen blijven echter duidelijk zichtbaar. 
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Figuur 3-6: tijdsreeksen wan de stijghoogteschommelingen (in m. TAW) van een meetraai in de 
Langdonken. 
 
In figuur 3-8 is een collage van de stijghoogte van het freatische grondwateroppervlak 
weergegeven voor de periode maart 2005 – maart 2006. Daaruit blijkt dat het grondwaterpeil 
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nagenoeg vlak staat in het gebied in de periode van mei tot november. Tot erg laat in het 
voorjaar staan de grondwaterpeilen dus nog hoog. Er is dan een uitgesproken oost-west 
verlopende verhang is in het grondwaterpeil (en vermoedelijk ook vanuit het zuiden naar het 
noorden en vanuit het noordwesten naar het zuidoosten) gedurende de periode van december 
tot eind april. Grosso modo komt dat, mits een vertraging van één of twee maanden overeen 
met de periode dat er een sterk gereduceerde evapotranspiratie optreed. Het verhang bedraagt 
maximum 1 meter over een afstand van een kleine drie kilometer, wat vrij veel is, gezien de 
veronderstelde hoge conductiviteit van de quartaire sedimenten. Vermoedelijk is de 
aanwezigheid van klei (als kleiig zand of zandige klei) overal in het gebied daar niet vreemd 
aan. De drainage verloopt dus nogal lastig. Destijds zijn er in dit gebied dan ook drie 
ontwateringsystemen gegraven die naar het westen (Kalsterloop) en naar het noordwesten 
lopen (Peerdse loop en Molenvloedloop). 
Aangezien het dalen van het freatische grondwaterpeil voornamelijk veroorzaakt wordt door 
evapotranspiratie (en in mindere mate door drainage) speelt de bebossingsindex van het gebied 
een rol en met name in het diepste peil gedurende zomer. Uit andere natuurgebieden is 
geweten dat na het kappen van bijvoorbeeld populierenbestanden, het diepste peil in de zomer 
met ca. 20-30 cm stijgt als gevolg van de verminderde verdamping ondergrasland in 
vergelijking met loofbos. In het geval van Naaldhout is de impact naar alle waarschijnlijkheid 
nog groter omdat de Leaf Area Index van naaldbomen gevoelig groter is dan van loofbos, 
waardoor ze meer verdampen. 
 
Zolang het grondwater, na het verminderen van de evapotranspiratie rond einde september, 
terug aangevuld wordt, treed er nauwelijks drainage op uit het gebied. De Kalsterloop, de 
Peerdse loop en de Molenvloedloop stromen effectief maar een gedeelte van het jaar. In de 
periode waarin dit onderzoek werd uitgevoerd kon worden vastgesteld dat de Kalsterloop zowel 
in het winterhalfjaar 2004-2005 als in het winterhalfjaar 2005-2006 effectief stroomt van 
halverwege november tot begin mei. Voor de Peerdse loop en voor de Molenvloedloop is dat 
aanzienlijk minder. Toch zijn het die drie “lopen” die bepalen hoe hoog het grondwater stijgt in 
de langdonken en zorgen zij duidelijk voor drainage van grondwater uit het gebied. Dat is 
duidelijk te zien aan de stijghoogtelijnen van het freatisch grondwater in februari 2006 (zie 
figuur 3-7). Hieruit blijk duidelijk dat vanaf einde mei tot begin november het freatische 
oppervlak zo goed als vlak staat in de langdonken. 
 

 
Figuur 3-7: Detail van de stijghoogte (in m. T.A.W.) van het freatische oppervlak in de 
Langdonken begin februari 2006. 
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Figuur 3-8: evolutie van de stijghoogte (in m. TAW) van het freatische grondwateroppervlak in 
de periode maart 2005 tot maart 2006 

Begin maart 2005 Eind maart 2005 

Half juni 2005 

Eind mei 2005 

Eind juli 2005 Begin oktober 2005 

Begin november 2005 Begin december 2005 Begin januari 2006 

Begin februari 2006 Begin maart 2006 
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3.3 Regionaal grondwatermodel 
 
Om een beter beeld te krijgen van de regionale situatie van het grondwater en van de relaties 
van het grondwater in het studiegebied en de directe omgeving, werd een regionaal 
grondwatermodel opgemaakt. Op die manier moet duidelijk worden waar het grondwater in de 
twee deelgebieden vandaan komt, of er sprake is van kwel, of het gaat om oude kwel, waar 
liggen de infiltratiegebieden en met welke geologische lagen komt het grondwater in contact. Al 
deze vragen zijn bijzonder belangrijk in verband met het ecohydrologisch functioneren van dit 
gebied en wat de mogelijke externe bedreigingen cq. aandachtspunten zijn voor een duurzaam 
ecohydrologisch beheer in de nabije toekomst. 
 
 
3.3.1 Algemene modelaannamen 
 
Het gemodelleerde gebied is 285 km2 groot en omvat een gebied dat zich uitstrekt van net ten 
noorden van de Grote Nete tot iets ten zuiden van de Demer. Het is begrensd door de rechthoek 
N: 198223, Z: 184998, W: 178718, O: 192218.  
De hydrogeologie en randvoorwaarden voor dit model zijn overgenomen van het regionale 
model van het Centraal Kempisch Systeem (CKS) (Verbeiren et al., 2006), één van de 
deelmodellen van het Vlaams Grondwatermodel (VGM). Dit CKS model is volledig gebaseerd op 
de complete herkartering van de hydrogeologie van Vlaanderen in functie van de opbouw van 
het VGM zoals beschreven in Meyus et al. (2005).  
 
Voor de boven beschreven rechthoek werden de twee hydrogeologische lagen (HCOV 0100 en 
0250, respectievelijk het Quartaire en Miocene aquifersysteem) uitgesneden uit het CKS model.  
De onderliggende grens van het grondwatermodel is de Boomse klei (HCOV 0300), een zo goed 
als absoluut afsluitende laag of aquitard.  
Daarop liggen watervoerende pakketten (of aquifers) uit het Mioceen (HCOV 0250). Het gaat 
hier voornamelijk over de zanden van Berchem/ Antwerpen (HCOV 0254) en de zanden van 
Diest (HCOV 0252).  
Daar bovenop bevindt zich nog een quartair watervoerend pakket (HCOV 0100) en in het gaval 
van Langdonken & Goor- Asbroek is dat het Pleistocene zandige, kleiig zandige en zandig kleiig 
materiaal van de riviervalleien (HCOV 0163) en diverse zandige deklagen (HCOV 0151).  
De quartaire laag en de zanden van Diest worden in het grondwatermodel als twee verschillende 
watervoerende lagen gedefinieerd.  
 

HCOV

151 Zandige deklagen
163 Pleistoceen van de riviervalleien

252 Zand van Diest
254 Zanden van Berchem en/of Voort

Basiseenheid

100
QUARTAIRE 

AQUIFERSYSTEMEN

Hoofdeenheid Sub-eenheid

250 Mioceen Aquifersysteem

300 BOOM AQUITARD  
Tabel 3-1: Hydrogeologische lagen in modelgebied Langdonken & Goor- Asbroek 
 
Het nieuwe model werd ruimtelijk verfijnd ten opzichte van het CKS model tot 529 rijen bij 540 
kolommen met gridcellen van 25 bij 25 m. Een hydrogeologische N-Z dwarsdoorsnede wordt 
gegeven in figuur. 3-9.  
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Figuur3-9: geologisch N-Z profiel door het studiegebied. HCOV 0100 en 0250 zijn respectievelijk 
het Quartair en Miocene aquifersysteem. 
 
De hydraulische geleidbaarheid voor het Quartaire en Miocene aquifersysteem (respectievelijk 
laag 1 en 2) werd over genomen uit CKS model en bedraagt respectievelijk 5 en 14 m/d. Op de 
randen van het modelgebied werd een vaste stijghoogte als randvoorwaarde gedefinieerd. Deze 
vaste stijghoogte werd bekomen uit het gekalibreerde CKS model. De topografie voor het 
studiegebied werd geïnterpoleerd uit het hoge resolutie (ongeveer 1 hoogte punt per 4 m2) 
digitaal hoogte model voor Vlaanderen. Voor het gehele modelgebied werd een drainage niveau 
(na kalibratie) vastgelegd op 53 cm onder de topografie. Indien het grondwaterpeil boven dit 
niveau uitstijgt, zal het gedraineerd worden als kwel. Binnen het modelgebied bevinden zich een 
35 pompputten (zie website Databank Ondergrond Vlaanderen - DOV) die een totaal debiet 
hebben van ongeveer 10000 m3/d. Er is niet nagegaan of deze putten een significante invloed 
hebben op de grondwaterstromen in het gebied. 
De grondwatervoeding werd overgenomen uit de studie naar de grondwatervoeding voor 
Vlaanderen in het kader van het VGM project (Meyus et al., 2004). De grondwatervoeding 
gemiddeld over het gehele modelgebied is 256 mm/j, de standaardafwijking is 54 mm/j. 
 
3.3.2 IJking van het model 
 
Het CKS model werd gekalibreerd op 564 grondwaterstandmeetpunten en heeft een 
gemiddelde, gemiddelde absolute en een RMSE van respectievelijk 0.04, 0.97 en 1.64 m. Voor 
het modelgebied werd alleen gekalibreerd op de drainage conductantie en hoogte. Deze 
kalibratie, op basis van 57 peilmetingen in de twee deelgebieden, leverde een relatieve, 
absolutie en wortel van de gemiddelde gekwadrateerde fout (RMSE) op van respectievelijk -
0.01,  0.20 en 0.26 m. 
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Figuur 3-10: kalibratiecurve voor het grondwatermodel Langdonken & Goor-Asbroek 
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3.3.3.Modelresultaten 
 
De freatische grondwaterstand in het infiltratie-kwel-systeem van Langdonken en Goor-Asbroek 
varieert tussen de 11 en 16.4 m. Voor de Langdonken geeft dit een gradiënt van de 
grondwaterstand van ca. 0.76 m/km, voor het Goor-Asbroek is die gradiënt twee maal zo stijl, 
namelijk 1.62 m/km. 
Door middel van een deeltjes traceringmodellering op basis van de MODFLOW output resultaten 
is een simulatie bekomen van de stroombanen en tijden naar de kwellocaties in Langdonken en 
het Goor-Asbroek. 

 
Figuur 3-11: infiltratiegebied en indicatie van verblijftijd grondwater (in jaren) voor het Goor-
Asbroek & de Langdonken  
 
De verblijftijd van het grondwater is de tijd tussen het vallen en infiltreren van een 
regendruppel tot het weer aan de oppervlakte verschijnen van het grondwater onder de vorm 
van kwel.  
Uit de modelleringresultaten, zoals weergegeven in figuur 3-11, blijkt dat het hier over een zeer 
klein grondwaterhydrologisch systeem gaat waarin de verblijftijd erg beperkt is tot maximaal 
een kleine 10 tot 15 jaar. Wat uit de verwerking van de peilmetingen bleek kan hier 
nauwkeuriger gesteld worden. De grootste grondwatervoeding van de beide deelgebieden komt 
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van regenwater dat in de gebieden zelf valt en daarbuiten voor een deel van onder de 
Diestiaanheuvels ten zuiden en te oosten van het centrum van Herselt, met name de zone van 
de Molenberg-Kapittelberg-Stippelberg. De langdonken wordt gekenmerkt door iets kleiïger 
sedimenten waardoor de stromingen iets trager verlopen in vergelijking met het Goor Asbroek. 

 

 
Figuur 3-12: ligging van kwelzones en indicatie van intensiteit (mm/dag) 
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Tabel 3-2: karakteristieken van kwel versus infiltratie in het studiegebied 
 
 LANGDONKEN GOOR-ASBROEK 
Gebied opp. (km2) 4.9 2.6 
Kwel opp. (km2) 1.0 0.5 
Infiltratiegebied opp. (km2) 7.2 4.2 
Verh. infiltratie/kwelgebied (%) 7.2 8.3 

 
De kwellocaties in het gebied hebben een gemiddelde intensiteit van kwel van ongeveer 6 
mm/dag met een standaardafwijking van 5 mm/dag. 
 
Tabel 3-3: karakteristieken van de kwelzones in het studiegebied. 
 LANGDONKEN GOOR-ASBROEK 
Gebied opp. (km2) 4.9 2.6 
Kwel opp. (km2) 1.0 0.5 
Verhouding kwel/gebied opp. 
(%) 20.8 19.3 
Kwel mediaan (mm/d) 4.6 4.3 
Kwel gemid. (mm/d) 5.5 6.1 
Kwel st.afw. (mm/d) 4.2 6.3 
Kwel tot. (103 m3/d) 5.5 3.0 

 
Om de cijfers in verband met kwelintensiteit beter te begrijpen vergelijken we even met de 
jaarlijkse neerslag. Om het eenvoudig te maken kunnen we de jaarlijkse neerslag afronden op 
730 mm/m². dat betekent 2 mm/m² per dag (ofte 2 liter per m² per dag). Daarvan verdampt 
ongeveer de helft opnieuw, zodat er 365 mm/m² per jaar of 1 mm/m² per dag overblijft om te 
infiltreren. 
Een kwelintensiteit van 5 mm/dag betekent dat er op die locaties 5 keer meer grondwater uit de 
grond komt dan dat er effectief op valt onder de vorm van neerslag, wat bijgevolg vrij veel is. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat het studiegebied een zeer klein grondwatervoedingsgebied 
heeft in vergelijking met veel andere natuurgebieden in het midden en het oosten van 
Vlaanderen, waarvoor op het INBO reeds vroeger eco-hydrologische studies (incl. een regionaal 
grondwaterstromingsmodel) werd uitgevoerd of waarvan de studie mee opgevolgd werd. Dat 
gebeurde o.a. voor de vallei van de Zwarte Beek, het Walenbos, Vorsdonkbos-Turfputten, De 
Doode Bemde, de Snoekengracht, de Liereman, het Torfboek, de Vijvers van Florival, het 
Rodebos, de Demervallei tussen Diest en Werchter, de Maasvallei (volledig Vlaamse deel), de 
Kalmthoutse Heide, … 
In geen enkele van deze gebieden was er sprake van een hydrologisch systeem dat 
vergelijkbaar is met het systeem in deze studie. Het voedingsgebied van het grondwater (het 
zgn. intrekgebied) is uitermate klein, en het begrip “kwel” is hier dan ook op geen enkele 
manier vergelijkbaar met kwel in elk van deze bovenstaande gebieden.  
Alles draait hier eigenlijk om zeer lokale fenomenen.  
De verhouding kwelgebied op voedingsgebied bedraagt hier ca. 7 à 8. Slechts een zeer klein 
deel van het studiegebied wordt gecatalogeerd als kwelgebied, hoewel een zeer groot deel 
grondwaterafhankelijk is. De kwelfenomenen zijn hier dan ook zeer lokaal. Als er gekeken wordt 
naar de verhouding grondwaterafhankelijke oppervlakte ten opzichte van het infiltratiegebied, 
dan komen we nauwelijks aan een verhouding ½. Dat is opnieuw uitzonderlijk weinig in 
vergelijking met de bovengenoemde gebieden waarvoor vroeger hydrologische studies werden 
gemaakt. Daar is die verhouding eerder 1/5  tot 1/8 (en zelfs 1/10).  
Gezien de erg korte verblijftijd van het grondwater in de watervoerende laag, is het ten zeerste 
aan te bevelen om aanrijking met nutriënten te vermijden in het hele infiltratiegebied, zo veel 
mogelijk te vermijden.  
Het spreekt voor zich dat alle maatregelen die zorgen voor een grotere infiltratie van 
neerslagwater, effecten hebben op de grondwatervolumes en de hoogte van het grondwaterpeil 
in het hele gebied. 
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3.4 Grondwaterchemie 
 
In nagenoeg alle meetpunten van het studiegebied werden (voor het Goor-Asbroek één keer en 
voor de Langdonken tot 3 keer) grondwaterstalen genomen voor analyse van de chemische 
samenstelling.  
Dertien chemische variabelen (Tabel 3-4) worden geanalyseerd (procedure van staalname staat 
o.a. beschreven in Huybrechts & De Becker 1997). Enkel elektronneutrale monsters worden in 
rekening gebracht, dit houdt in dat de ionenbalans tussen -10% en +10% dient te liggen. 
Indien bij de analyses concentraties onder de detectiegrens liggen, wordt als concentratie de 
helft van deze detectielimiet genomen.  
 
Tabel 3-4 Chemische variabelen van het grondwater 
 

Variabele eenheid 

elektrische geleidbaarheid  µS/cm 

pH    

HCO3
-(ppm) ppm 

SO4
2-(ppm) ppm 

Cl-(ppm) ppm 

NO3
-(ppm) ppm 

NH4
+(ppm) ppm 

H2PO4
-(ppm) ppm 

Na+(ppm) ppm 

K+(ppm) ppm 

Mg2+(ppm) ppm 

Ca2+(ppm) ppm 

Fe(tot) (ppm) ppm 
 
 
Uit die gegevens kan onder andere worden opgemaakt of er al dan niet een probleem is met 
aanrijking met nutriënten en wat het karakter is van het grondwater (mineraalrijk of niet).  
Alle cijfergegevens van de grondwateranalysen zijn te vinden in bijlage 3. 
 
Om wat orde te krijgen in de veelheid van cijfermateriaal werd om te beginnen een 
clusteranalyse uitgevoerd met behulp van het software pakket Statistica (Statsoft 2002). 
Er werd gebruik gemaakt van de analyseresultaten van augustus 2005 voor zovel het Goor-
Asbroek als voor de Langdonken. In totaal gaat het over 50 grondwaterstalen. De cijfers worden 
eerst gestandaardiseerd en voor de analyse wordt gebruik gemaakt van de zgn. Ward’s 
methode en de Euclidische afstand. Zonder in detail te gaan over de achterliggende wiskunde 
van deze analysemethode, is het een manier om de data te sorteren. Dat sorteren gebeurt zo 
dat de stalen die een sterk vergelijkbare chemische samenstelling hebben, dicht bij elkaar 
geplaatst worden, en sterk verschillende stalen ver van elkaar verwijderd worden.  
Het sorteerresultaat wordt weergegeven met een zgn. dendrogram (zie fig. 3-13). De afstand 
waarop de takken van de boom zitten, is een maat voor het verschillend zijn van de diverse 
groepen. Voor de verdere bespreking worden vier groepen weerhouden. De belangrijkste reden 
voor het weerhouden van die groepen heeft te maken met de chemische samenstelling die 
onderling (hoog) significant verschilt (visueel te zien in de boxplots in figuur 3-14: vuistregel: 
significant verschil als 25 of 75 percentiel hoger of lager ligt als diezelfde percentielwaarden van 
een naastliggende box) naast het feit dat de verschillende groepen ruimtelijk een consistent 
beeld  en ecologisch relevante informatie opleveren. 
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Fig. 3-13: clusteranalyse op analyseresultaten voor Goor-Asbroek en Langdonken in augustus 
2005 (gestandaardiseerde set, Ward’s methode, Euclidische afstand). De nummers van de 
staalnamelocaties staat aangeduide met een G voor Goor-Asbroek en met een L voor de 
Langdonken, telkens gevolgd door het nummer van de peilbuis in het respectievelijke 
deelgebied. 
 
Per groep wordt vervolgens een overzicht gegeven van de chemische samenstelling. Dat 
gebeurt aan de hand van zgn. Box-plots in figuur 3-14. Hierin zijn een aantal standaardmaten 
weergegeven te weten de 90-, 75-, 25- en de 10-percentiel, de mediaan en zgn. extreme 
waarden. Op die manier kan snel een overzicht gekregen worden van de variatie in de waarde 
van een bepaalde variabele per clustergroep  
Hieruit blijkt dat er duidelijke (dikwijls zelfs statistisch significante) verschillen  zijn voor de vier 
weerhouden clustergroepen.  
Groep 2 springt er onmiddellijk uit, omwille van de absoluut laagste waarden voor zowat alle 
hydrochemische variabelen. De conductiviteit haalt met moeite de 300µS/cm, de pH is 
uitgesproken laag tot maximaal 6.2, de bicarbonaat- en calciumgehalten zijn bijzonder laag 
evenals de chloride en sulfaatgehalten en naar nutriënten is er ook al niets te zien. Dit is een 
groep van uitgesproken mineraalarm grondwater en niet of nauwelijks nutriënten.  
De groep 4 daarentegen zit aan het andere uiterste van het spectrum binnen dit studiegebied. 
Hij wordt gekenmerkt door uitgesproken hoge conductiviteit en pH, hoge bicarbonaat- en 
calciumgehalten, en verhoogde chloride- en sulfaatgehalten. Helaas zijn ook de 
nutriëntenconcentraties duidelijk verhoogd, zeker voor wat de stikstof betreft. 
De groep 1 zit dicht in de buurt van groep 2 maar heeft toch al gevoelig verhoogde 
concentraties van zowat alle variabelen. 
Groep 3 zit dicht in de buurt van groep 4 maar wijkt ervan af door de opvallend hoge sulfaat- en 
chloridegehalten, maar heeft geen hoge bicarbonaatgehalten. 
Ruimtelijk hebben deze vier groepen eveneens een vrij duidelijk onderscheiden 
verspreidingspatroon, zoals te zien is in figuren 3-15 & 3-16. 
Groep 2 is voornamelijk te vinden in het Goor en centraal in de Langdonken en de groep 4 zit 
langsheen de hele zuidrand van het Asbroek en doorheen alle overstromende delen van de 
Langdonken. De andere twee groepen hebben een minder duidelijk patroon en komen 
sporadisch voor in beide gebieden. 
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Figuur 3-14: Box & Whisker plots (met 90-,75-, mediaan, 25- & 10-percentiel) voor de vier 
groepen uit de clusteranalyse van de grondwateranalysen uit het Goor-Asbroek en de 
Langdonken van augustus 2005 en voor een aantal grondwaterchemische variabelen (per rij 
links en rechts en van boven naar onder): elektrische geleidbaarheid in het veld (condf bij 25°C 
– in µS/cm), zuurtegraad in het veld (pHf – dimensieloos), bicarbonaat (HCO3

--ppm), Calcium 
(Ca2+ – ppm), Chloride (Cl--ppm), Sulfaat (SO4

2--ppm), Wateroplosbare fosfaten-fosfor (P-PO4
3--

ppm) en Ammonium stikstof (N-NH4
+-ppm) 
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Figuur 3-15: ruimtelijke verspreiding van de 4 clustergroepen in het Goor-Asbroek. 
 

 
 
Figuur 3-16: ruimtelijke verspreiding van de 4 clustergroepen in  de Langdonken 
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Op basis van de verhouding tussen een aantal grondwaterchemische variabelen is het mogelijk 
om een eerste impressie te krijgen van de origine van dat water. Zo is het mogelijk om erachter 
te komen of een bepaald staal eerder lijkt op regenwater, een “atmotroof” (At) karakter dan wel 
langere tijd in contact geweest is met bodempartikels en eerder een “lithotroof” (Li)  of 
grondwaterkarakter heeft. In een zogenaamd EC-IR diagram (van Wirdum, 1991), gebaseerd op 
de verhouding van elektrische conductiviteit (EC) en de zgn. ionenratio (IR= 
100*(1/2*[Ca2+])/(1/2*[Ca2+]+[Cl-])) van de  is dat in een oogopslag te zien. 

Fig. 3-17: EC-IR diagram voor het Goor-Asbroek met aanduiding van 
peilbuisnummers

Fig. 3-18: EC-IR diagram voor de Langdonken met aanduiding van enkel die peilbuisnummers 
die aan de buitenzijde van de lithotrofe puntenwolk liggen. 
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De hoekpunten van het driehoeksdiagram geven de locatie weer van een karakteristiek staal 
grondwater (Li), regenwater (At) en zeewater (Th). In figuren 3-17 en 3-18 zijn de 
analyseresultaten voor de beide deelgebieden weergegevens in een EC-IR-diagram 
De drie hoekpunten van de driehoek stellen een referentiestaal voor van typisch Nederlands 
regenwater (At-links onder), grondwater (Li-boven) en zeewater (Th-rechts-onder). Uiteraard 
vallen geen van onze punten hiermee samen, maar de afstand van een analysepunt tot één van 
die hoekpunten geeft een idee van het karakter van dat water. 
In beide gebieden is overwegend lithotroof water te vinden, maar zowel in het Goor Asbroek als 
in de Langdonken is er een beperkt aantal stalen te vinden met een eerder atmotroof karakter. 
Die stalen zijn allemaal terug te vinden in clustergroep 2. We kunnen dus gerust stellen dat de 
clustergroep 2 stalen bevat met een regenwaterachtige samenstelling. 
Groep 4, maar ook groep 3 zitten geconcentreerd rond het lithotrofe hoekpunt van het EC-IR 
diagram, en groep 1 meent een tussenpositie in. 
 
Nog een laatste manier om dit weer te geven is met behulp van zogenaamde Stiff-diagrammen 
zoals te zien is in figuur 3-19. 

 
Figuur 3-19: Stiff diagrammen voor de vier clustergroepen 
 
Hoe meer een dergelijk Stiff-diagram een paddestoelvorm heeft, des te uitgesprokener het 
“lithotrofe” karakter van het grondwater. Hoe smaller, balkvormiger het diagram, des te 
atmotrofer het karakter van het grondwater. 
 
We hebben in het studiegebied dus te maken met een volledige gradiënt van mineraalarm, 
atmotroof grondwater (groep 2) tot vrij mineraalrijk, lithotroof grondwater (groep 4), met twee 
overgangstypen (groepen 1 en 3) 
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Verder valt op dat een groot aantal stalen een verhoogd ortho-fosfaatgehalte heeft. Dat is naar 
alle waarschijnlijkheid een natuurlijk fenomeen, inherent verbonden aan het verblijf van het 
grondwater in sedimenten van de formatie van Diest. Ook op andere plaatsen in de Netevallei 
en in de valleien van de Zwarte Beek, Helderbeek, Roosterbeek, … in de Kempen, werden 
verhoogde fosfaatgehalten vastgesteld, zonder dat er contaminatie van de aquifer kon worden 
aangetoond. Naar alle waarschijnlijkheid is dit het gevolg van de verwering van kleimineralen 
(waaronder glauconiet, vivianiet, …) die frequent voorkomen in de geologische formatie van 
Diest. 
Verhoogde concentraties aan ortho-fosfaten hoeven niet direct een probleem te zijn, maar als 
die samen gaan met verhoogde concentraties aan stikstofverbindingen (nitraat, ammonium, …) 
dan leid dit tot verhoogde productiviteit van de vegetaties. Dat zorgt dan weer onvermijdelijk 
voor verhoogde concurrentie voor de schrale vegetaties en tengere, doorgaans zeldzame 
plantensoorten. 
Op verschillende locaties doorheen de Langdonken en in het Goor-Asbroek zijn er verhoogde 
stikstofconcentraties te meten in het grondwater. Dit moet een zeer belangrijk aandachtspunt 
zijn in het beheer en het milieubeleid rond dit gebied. 
Immer, het voedingsgebied van het grondwater is uitermate klein maar binnen het 
voedingsgebied staan er hoge concentraties aan zogenaamde weekendverblijven. Het is niet 
altijd even duidelijk hoe het afvalwater van deze woningen verwerkt wordt. Zeker is dat er niet 
overal rioleringen lopen, zodat vermoedelijk een grote hoeveelheid afvalwater gewoon in 
grachten of al dan niet via bezinkputten verdwijnt naar het grondwater. Het is dan ook zo goed 
als zeker dat de (momenteel nog maar lichtjes) verhoogde stikstofgehalten van het grondwater 
er niet op zullen verbeteren, zolang er niets aan de afvalwaterproblematiek wordt gedaan. 
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4 (Semi-)Terrestrische vegetatie 
 
In dit hoofdstuk worden de vegetaties behandeld van oeverzones en van landvegetaties. Het 
onderscheid wordt gemaakt met de waterplantenvegetaties uit het volgende hoofdstuk omdat 
voor beide groepen van vegetaties, de onderzoeksopzet nogal grondig verschillend is, zowel 
voor het taxonomische als voor het standplaatsonderzoek. 
 
4.1 Vegetatietypologie voor het studiegebied 
 
Om een degelijke vegetatiekaart te kunnen opmaken werd een vegetatietypologie ontwikkeld 
specifiek voor het studiegebied (zowel voor het deelgebied Goor-Asbroek als voor het 
deelgebied van de Langdonken) 
Daartoe werden 268 vegetatieopnamen gemaakt, waarvan 163 opnamen in bossen en 105 in 
graslanden en ander open terrein 
In bossen wordt een proefvlak genomen van 10x10 m. In graslanden en andere open terreinen 
is dat 3x3 m.  
De exacte locatie van de opnamen is te vinden in bijlage 4. De vegetatieopnamen zelf zijn te 
vinden in bijlage 5. 
 
Per proefvlak worden alle soorten gedetermineerd en wordt per verticale structuurlaag (boom-, 
struik-, kruid- en moslaag) de totale bedekking en de bedekking per soort geschat. Voor het 
schatten van de bedekking wordt gebruik gemaakt van de schaal van Londo (1974) zoals 
weergegeven in tabel 4-1). Een voordeel van deze schaal is dat zij voor soorten met een lage 
bedekking ook rekening houdt met de abundantie van deze soorten. Zo kunnen soorten die veel 
voorkomen, maar weinig bedekken, niet worden onderschat (bv mossen). Deze schaal is 
gedetailleerd zodat ze steeds omgezet kan worden naar een minder gedetailleerde 
schaalindeling. 
 
De vegetatieopnamen werden gemaakt met een gemiddelde herhaling van 2 per piëzometer in 
de referentiegebieden.  
 
Tabel 4-1: schaalverdeling vegetatieopnamen (Londo, 1974  
 

Lage bedekking Hoge bedekking 
Code Bedekking Code Bedekking 
*.1 1% 1- 5-10% 
*.2 2-3% 1+ 10-15% 
*.4 4-5% 2 15-25% 
  3 25-35% 
* = r Enkele exemplaren (1 of 2) 4 35-45% 
P Weinig exemplaren (10 tal) 5 45-55% 
A Veel exemplaren (100 tal) 6 55-65% 
M Zeer veel exemplaren (1000 

tal) 
7 65-75% 

  8 75-85% 
  9 85-95% 
  10 95-100% 

 
Met behulp van een TWINSPAN analyse (Hill, 1979), een manier om vergelijkbare opnamen te 
groeperen, gebruikmakend van een multivariate techniek (dichotome clusteranalyse). De 
achtergrond bij deze techniek doet verder niet veel ter zake in deze studie. 
 
4.1.1 Bossen 
 
Omdat in de meeste van de beboste percelen, de boomlaag zeer grondig door de mens 
beïnvloed is (de opperetage is in de overgrote meerderheid van de gevallen aangeplant), werd 
de boomlaag uit de verwerking weggelaten. 
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De struiklaag, kruidlaag en moslaag ontwikkelen zich veeleer spontaan, waardoor er kan 
verondersteld worden dat de aanwezige soorten een weerspiegeling zijn van de abiotische 
standplaatscondities van de voorbije jaren. Inderdaad werden er destijds, zeker in deze streek 
heel wat exotische struiken aangeplant (Amerikaanse vogelkers en Drents krentenboompje), 
maar de laatste tientallen jaren is die gewoonte in onbruik geraakt. De aanplantingen van 
vroeger doen het in de meeste gevallen nog wel erg goed maar de soorten verspreid zich eerder 
beperkt in de ruimte. Doorgaans worden de droogste bosgedeelten heel geleidelijk aan 
gekoloniseerd. 
 

 
 
Figuur 4.1 Dendrogram van de TWINSPAN analyse voor bossen (boomlaag niet in rekening 
gebracht)) 
 
De originele set van 163 “bos”-opnamen wordt opgesplitst in aan de ene kant een groep (I) van 
“rijkere” standplaatsen, gekenmerkt door het voorkomen van witbol, kruipende boterbloem, 
kale jonker, akkerdistel, kleefkruid, ruw beemdgras, grote brandnetel en witte klaver, en aan de 
andere kant in een groep (0) van “armere standplaatsen, gekenmerkt door het voorkomen van 
pijpenstrootje, lijsterbes, wilde kamperfoelie, Drents krentenboompje, braam en sporkehout. 
De eerste groep van bossen van rijkere standplaatsen wordt vervolgens verder gesplitst in een 
groep met 18 opnamen met uitgesproken ruderale bossen (II) gekenmerkt door het voorkomen 
van veel grote brandnetel en kleefkruid en een tweede groep van 14 opnamen met recent 
verboste terreinen en kapvlakten (I0) waarin het voorkomen van witte klaver opvalt. Geen van 
beide bostypen zijn te verbinden met één of ander fytosociologisch vegetatietype.  
 
Aan de kant van de bossen van armere standplaatsen zijn (vegetatiekundig gezien) 
interessantere bostypen aan te treffen.  
Deze groep splitst eerst in een groep van de “vochtige of droge maar uitgesproken arme 
standplaatsen” (00) gekenmerkt door het optreden van veel lijsterbes, zomereik en 
pijpenstrootje en aan de andere kant een groep van standplaatsen die de overgang vormen van 
arm naar rijk, de zogenaamd “vochtige meso- tot eutrofe” standplaatsen (0I). Hier zijn soorten 
als gewone wederik, gele lis, wolfspoot en moeraswalstro indicatief. 
De eerste subgroep (00) splitst vervolgens verder op in zure, doorgaans jongere bossen van 
vochtige standplaatsen (000) met veel pijpenstrootje, zomereik, Amerikaanse eik, blauwe 
bosbes, Drents krentenboompje, grove den, sporkehout en gewimperd veenmos en in een 
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groep met doorgaans oudere bossen van minder zure standplaatsen (00I) gekenmerkt door het 
voorkomen van bramen, lijsterbes, hazelaar, klimop, wijfjesvaren en riet. 
Elk van deze twee laatste groepen splitsen nog verder. 
De jongere bossen splitsen in een groep (0000), 6 opnamen van de echte elzenberkenbroeken, 
gekenmerkt door het veelvuldig voorkomen van zachte berk en 19 opnamen tellende 
overgangsgroep van elzenberkenbroeken naar eikenberkenbossen (000I), met voornamelijk 
lijsterbes, Drents krentenboompje en blauwe bosbes. 
De elzenberkenbroeken vormen een stabiel broekbostype dat als climaxvegetatie ontwikkeld op 
locaties met vrij mineraalarm grondwater (zie § 6.6.1). karakteristiek is het massaal optreden 
van veenmostapijten, naast een aantal kleine zeggesoorten (sterzegge, zompzegge), zachte 
berk, sporkehout en in mindere mate zwarte els. 
De groep van de oudere bossen op iets minder zure standplaatsen(00I) splitst op in een groep 
met 19 opnamen van echte eikenberkenbossen en overgangen naar eikenbeukenbos (00I0) en 
22 opnamen van een overgangsvorm van eikenberkenbos naar mesotroof elzenbroek (00II). 
De eikenberkenbossen (Querco-Betuletum) en de overgangen naar eikenbeukenbos wordt in dit 
studiegebied gekenmerkt door het veelvuldig optreden van Amerikaanse eik, Amerikaanse 
vogelkers en Drents krentenboompje, naast hazelaar en klimop. Vooral het veelvuldig 
voorkomen van hazelaar in een aantal opnamen wijst op de evolutie naar eikenbeukenbos, t.t.z. 
deze soort is doorgaans te vinden in oude houtwallen en in de terreinen die vermoedelijk al heel 
lang bos zijn. Omwille van de overzichtelijkheid van de bespreking, is deze splitsing niet meer 
verder doorgevoerd. 
Eikenberkenbossen zijn op bodems zoals in dit studiegebied een secundaire bosvegetatie die in 
de loop der (vele tientallen) jaren spontaan verder ontwikkelen tot eikenbeukenbossen. Dat is 
gewoon een kwestie van (erg veel) tijd. Dit bostype wel een climaxvegetatie op pure (en dus 
zeer arme) zandbodems. 
Een klein restgroepje van drie opnamen (00II) vormt een voorbeeld van de overgang van de 
drogere eikenberkenbossen naar vochtigere mesotrofe elzenbroeken. Het voorkomen van riet, 
zwarte els en grauwe wilg wijzen daarop. 
De groep met bossen van vochtige meso- tot eutrofe standplaatsen splitst logischerwijze op in 
een groep van mesotrofe en ruigte elzenbroeken. De mesotrofe elzenbroeken (28 opnamen) 
gekenmerkt door soorten stijve zegge (één van de weinige plaatsen in Vlaanderen waar de 
soort zo veelvuldig voorkomt), elzenzeggen, pijpenstrootje, gewone wederik, kattenstaart en 
grauwe wilg en/of boswilg. De ruigte elzenbroeken worden gekenmerkt door het optreden van 
grote brandnetel, engelwortel, moerasspirea en brede stekelvaren. Het zijn de climaxvegetaties 
van de vochtigste zones in dit gebied. 
Noteer wel dat de nomenclatuur van beekbegeleidende bossen uitermate complex is en dat er 
zeer veel onenigheid over bestaat. Voor een uitgebreide discussie hierover vwordt verwezen 
naar De Becker et al. 2005. 
 
De resultaten van de TWINSPAN-analyse zijn in tabelvorm en in de programma-outupt terug te 
vinden respectievelijk in bijlage 6 en 7. 



Ecohydrologische studie LIFE Zuiderkempen 2006 34

 
 

 
 
Figuur 4.2: Bostypen van de percelen waarin een vegetatieopname werd gemaakt voor de 
TWINSPAN-analyse (boven Goor-Asbroek, onder Langdonken) 
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4.1.2 Vegetaties van open terreinen 
 
Hoewel er voor de open terreinen minder opnamen gemaakt zijn (105), komen uit de 
TWINSPAN analyse een veel ruimer palet aan vegetatietypen (zie fig. 4-3).  
De analyse splitst de set van opnamen vanaf de eerste stap in twee groepen gebaseerd op de 
nutriëntenrijkdom van de standplaats. Er is een groep met vegetatietypen die behoren tot 
zogenaamde mesofiele graslanden (I) en een tweede groep (0) met heiden, heischrale 
graslanden, plagplekken en pioniervegetaties van randen van plassen, allen groeien die op 
relatief tot uitgesproken voedselarme standplaatsen. 
Beginnen we met de groep van de mesofiele graslanden. Botanische hoogvliegers zijn voor dit 
studiegebied in regel niet te vinden in deze groep van vegetaties. 
De echt zwaar bemeste landbouwgraslanden (beemdgras-raaigraslanden) werden om evidente 
redenen niet in detail onderzocht. De subset van graslanden splitst op een volgend niveau in 
een subset met overgangen naar heischrale graslanden en een subset met traditionele matig 
voedselrijke graslanden. 
Die matig voedselrijke graslanden vallen weer uiteen in drie groepen 

 
 
Figuur 4-3 dendrogram van de TWINSPAN analyse voor open vegetaties (zonder de zwaar 
bemeste landbouwgraslanden) 
 
Vooreerst is er de groep van de zogenaamde “overgangshooilanden” (III). Dat zijn voor het 
studiegebied de soortenrijkste vegetaties in de echte graslandsfeer. Het gaat nagenoeg steeds 
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om “oude” hooilanden, gemakkelijk te herkennen aan het veelvuldig voorkomen van 
knoopkruid. Daarnaast zijn smalle weegbree en reukgras erg karakteristiek voor dit 
vegetatietype. Het zijn vaak ook bijzonder bloemrijke vegetaties met scherpe boterbloem, soms 
ook knolboterbloem (vnl. in het Asbroek), echte koekoeksbloem, veldzuring, knolsteenbreek, 
kleine ratelaar, gevlekte orchis,… Ze zijn in dit studiegebied niet toe te wijzen aan één van de 
traditionele halfnatuurlijke graslandtypen, omdat de standplaatskarakteristieken vaak het 
midden houden tussen deze van dottergraslanden en glanshavergraslanden.  
Verder zijn er twee groepen van graslandvegetaties, die karakteristiek zijn voor een kortere of 
langere geschiedenis in intensief landbouwgebruik. Naarmate het stopzetten van de bemesting 
langer geleden is evolueren deze graslanden langzaam terug naar een soortenrijk halfnatuurlijk 
graslandtype. 
De graslanden die het recentst uit intensieve landbouw komen zijn de mesotrofe graslanden in 
de witbolfase of met pitrus (II0I). Typisch voor het wegvallen van bemesting is het verdwijnen 
van de hoog productieve grassen Engels raaigras en ruw beemdgras. De gaten die dan vallen 
worden ogenblikkelijk ingenomen door gestreepte witbol en in erg natte omstandigheden is het 
pitrus die de gaten in de zode innemen. Gewoon regulier verschralingbeheer (maaien al dan niet 
met nabegrazing) zorgt ervoor dat op termijn deze witbolfase voorbij gaat en plaats ruimt voor 
soortenrijke halfnatuurlijke graslanden. Voor pitrus geld dat die erg hardnekkig standhoud op 
natte terreinen waar begrazing de zode beschadigd. Pitrus is immers een zaadbanksoort die 
trappelgaten gebruiken om graslanden te gaan koloniseren. Maaien en voorzichtig afvoeren van 
het maaisel, doen pitrus op termijn verdwijnen. 
Ten slotte zitten er nog grote vossenstaart graslanden (II00) in deze groep. Het gaat eveneens 
over graslanden die ofwel uit landbouw komen ofwel een tijdlang braak gelegen hebben en waar 
het verschralingbeheer al dan niet opnieuw opgepikt werd in het recente verleden. Grote 
vossenstaart is op de iets drogere standplaatsen (waar in de winter al dan niet sporadisch 
overstromingen kunnen optreden) de vervanger van gestreepte witbol. Bedekkingen tot meer 
dan 50% zijn geen curiosum. Doorgaans evolueren deze graslanden bij een voortgezet 
verschralingbeheer in de richting van glanshavergraslanden of soortenrijke kamgraslanden 
afhankelijk van het al dan niet inschakelen van nabegrazing. In dit studiegebied is de kans 
echter het grootst dat de evolutie uiteindelijk leid naar de groep van de overgangsgraslanden. 
 
De subset met overgangen naar heischrale graslanden (I0) zijn alleen te vinden in het 
deelgebied Langdonken. Het gaat over een groep van vegetatieopnamen die gelegen zijn direct 
ten NO van de werkplaats van natuurpunt. Het zijn terreinen die intussen al een paar jaar 
geleden geplagd werden en waar het karakter van de evolutie van (uit de kluiten gewassen) 
plagplek - pioniervegetatie naar gevestigde vegetatie volop aan de gang is. Naar 
soortensamenstelling zijn die plekken te herkennen aan het optreden van gewoon haarmos 
naast een hele rist pioniersoorten. De groep splitst op in een gewone overgangsgroep (I0I) die 
wat soortenarmer is en een overgangsgroep met geelgroene zegge (I00). Deze tweede groep is 
in regel wat soortenrijker omdat de bodem er iets meer kleiig is en doorgaans ook wat natter. 
Er is nogal wat discussie geweest over het al dan niet voorkomen van dwergzegge. De 
taxonomische waarde van deze soort is momenteel nog niet echt uitgeklaard. Er zijn evenveel 
meningen over als er flora-auteurs rondlopen, zelfs al binnen het Nederlandse taalgebied, wat 
de discussie onbruikbaar maakt voor ecologische doeleinden. Om die reden werd besloten om 
alleen geelgroene zegge te beschouwen voor dit gebied. 
De groep met heiden, heischrale graslanden, plagplekken en pioniervegetaties van randen van 
plassen, allen groeien die op relatief tot uitgesproken voedselarme standplaatsen bevatten de 
soortenrijkste vegetatietypen maar in de overgrote meerderheid van de gevallen gaat het hier 
om vegetatietypen die ofwel nog niet stabiel zijn (te kort na het plaggen) ofwel een grote 
beheersachterstand kennen.  
In eerste instantie wordt de groep (00) van natte pioniervegetaties (000) en 
oeverkruidvegetaties (00I) afgesplitst. Hier zit een hele groep van zeer zeldzame plantensoorten 
in, die het voorbij jaar alom verbazing wekten. Dat heeft alles te maken met de 
grootschaligheid van de uitgevoerde werken hier. Voor een gedetailleerde bespreking hiervan 
wordt doorverwezen naar het hoofdstuk 5 over vegetaties van stilstaande oppervlaktewateren. 
De tweede groep van deze subset (0I) omvat de hele gradiënt van droge heide over vochtige 
heide, al dan niet met pijpenstrootje tot draadzeggevegetaties en een restgroep van 
moerasvegetaties 
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Figuur 4-4 locatie van de vegetatieopnamen van de open vegetaties met aanduiding van de 
TWINSPAN-typologie 
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De droge heide al dan niet met pijpenstrootje (0IIII) is overal verspreid te vinden in de 
langdonken, net op de kleinere en grotere donken. Uiteraard is struikheide hier karakteristiek, 
maar regelmatig ook stekelbrem en sporadisch ook echte guldenroede. Dit type is het best 
ontwikkeld in de Aarschotse Langdonken (Blakers). 
Het vochtig pijpenstrootjesgrasland (0III0) is eigenlijk, net zoals de volgende twee groepen, 
een instabiel vegetatietype van recente plagplekken. In dit geval zijn die plagplekken vrij snel 
gekoloniseerd met pijpenstrootje, maar ook kleine zonnedauw, moerashertshooi en tormentil. 
Dit type zal onder maai- en/of nabegrazingsbeheer vermoedelijk verder evolueren naar 
heischraal grasland. 
De open vegetatie met struikheide (0II0I) is te vinden op de hoogste delen van de meeste 
plagplekken, opnieuw op de waarschijnlijk wat zandige “donkjes”. Het zijn momenteel nog vrij 
soortenarme situaties die naar het zich laat aanzien zullen evolueren naar droge heide (cf. 
0IIII). 
De open vegetatie met struisgras (0III0) situeren zich ook allemaal op de recente plagplekken, 
maar op de wat lager gelegen locaties die doorgaans meer kleiig zijn en dikwijls ook wat 
vochtiger. De karakteristieke soort is hier gewoon en/of moerasstruisgras. Het onderscheid 
tussen beide soorten is op dit ogenblik nog niet te maken. Dat is een klassiek probleem bij 
pionierpopulaties van soorten van dit geslacht. Als de vegetatie zich verder vestigt, wordt 
doorgaans de soort duidelijker herkenbaar; Dit type zal vermoedelijk verder evolueren naar 
heischraal grasland of een overgang van heischraal grasland naar mesofiel grasland (cf. I0I). 
Rest er nog de groep met nattere vegetaties (0I0). Daarin zit om te beginnen een groep met 
nat pijpenstrootjesgrasland (0I0II). Het gaat hoofdzakelijk om een groot deel van de depressie 
van het Goor. Dat is eigenlijk een vochtig heideterrein waarin nogal wat strooisel opgestapeld is 
omwille van achterstallig beheer. Er is naast het dominante pijpenstro ook dopheide, 
klokjesgentiaan, galigaan en hennegras in terug te vinden als karakteristieke soorten. Als het 
beheer verschillende jaren terug opgepikt is, mag er hier een uitgesprokener vochtig heischraal 
graslandkarakter verwacht worden. Het feit dat pijpenstrootje momenteel vrij dominant is, heeft 
naar alle waarschijnlijkheid veel meer van doen met achterstand in beheer (veel terreinen van 
dit type werden tot het recente verleden niet  tot erg onregelmatig gemaaid) dan wel met 
stikstofdepositie. Zeker is wel dat de soort hier zeker geen problematische dichtheid bereikt. 
Deze vegetatietypen zijn actueel al bijzonder soortenrijk. 
De draadzeggevegetaties (0I0I0) zijn zeer karakteristiek gelokaliseerd op de overgang van de 
zone met heischrale graslanden (of vegetatietypen die er sterk naar neigen) en meer mesotrofe 
moerassige ruigten (zie volgend type 0I00). De soort en bijgevolg het vegetatietype werd alleen 
aangetroffen in de Langdonken. In het Goor is een zeer kleine populatie (ca. 1 m²) aanwezig. 
Ten slotte is er nog de restgroep met moerasvegetaties (0I00). Hierin zitten productievere, 
mesotrofe moerassige ruigten die kenmerken vertonen van moerasspirearuigten en grote 
zeggenvegetaties. Geen van beide typen ontwikkelen optimaal hier in het gebied, omwille van 
afwijkende hydrologische omstandigheden en ook omwille van beheersachterstand. Dat maakt 
dat hier een niet echt duidelijk vegetatietype uit af te leiden is; mogelijks verbeterd dit in de 
toekomst, bij volgehouden beheersinspanningen. Karakteristieke soorten zijn gewone wederik, 
gele lis, scherpe zegge, egelboterbloem en veldrus. 
De tabel en de programma output van de TWINSPAN-analyse zijn terug te vinden in bijlagen 8 
& 9. 
 
4.1.3 Aanvullende vegetatietypen 
 
Aangezien het eindresultaat van deze studie onder meer een gebiedsdekkende kartering van 
een deel van het studiegebied inhoud, en niet alle voorkomende typen gedekt worden door de 
twee voorgaande TWINSPAN-analysen, moeten er nog een deel bijkomende vegetatietypen 
opgelijst en beschreven worden. 
Kamgrasland komt in het studiegebied vrij veelvuldig voor. Het zijn graslanden die veelal in 
gebruik zijn door landbouwers of paardenliefhebbers. De terreinen worden gebruikt als 
graasland en kennen een laag bemestingsniveau. 
Dit, vegetatietype kent een vrij soortenrijke samenstelling. Er zijn twee type te onderscheiden 
in het gebied, te weten een typische vorm (Lolium-Cynosuretum typicum) met kamgras, engels 
raaigras, madeliefje, kleine en witte klaver. Het is een vorm van vrij droge standplaatsen. 
Vervolgens is er een vochtige vorm (Lolio-Cynosuretum lotetosum uliginosi), een soortenrijkere 
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vorm met een reeks soorten van dottergraslanden zoals veldrus, echte koekoeksbloem, 
moerasrolklaver en andere vochtliefhebbers, naast de karakteristieke soorten van de typische 
vorm. 
Raaigrasland is de vegetatie van een doorgaans door landbouwers intensief uitgebaat grasland. 
De intensieve uitbating slaat zowel op het hoge bemestingsniveau als op het hoge aantal 
maaibeurten of dichte en langdurige veebezetting. Veelal wordt hier ook op regelmatige basis 
gebruik gemaakt van dicotylenbestrijdingsmiddelen om “onkruid” te onderdrukken. Het 
resultaat daarvan is een zeer soortenarme grasmat met engels raaigras en ruw of 
veldbeemdgras als grassen, paardebloem en vogelmuur als kruiden en verder zo goed als niet 
(een paar verloren gelopen plantensoorten niet te na gesproken). 
Struisgrasland is het vegetatietype van graslanden van drogere standplaatsen (eigenlijk buiten 
grondwaterinvloed) die niet intensief uitgebaat worden (noch naar bemesting, noch naar 
bestrijdingsmiddelen, noch naar veebezetting). Het zijn graslanden waarin struisgrassen een 
hoge bedekking halen maar ook duizendblad, sint jankruid, grasklokje, rapunzelklokje, 
eventueel zandblauwtje, jacobkruiskruid, …. 
Ten slotte zijn er nog de naaldhoutaanplanten (waar zo goed als geen ondergroei onder te 
vinden valt, recent geplagde terreinen (veelal zonder enige vegetatie), storten, en akkers. 
 
 
4.2 Actuele vegetatiekaart van het studiegebied 
 
Tijdens het vegetatieseizoen 2006 werd een groot deel van het studiegebied grondig doorlopen 
met het oog op de opmaak van een vegetatiekaart. Gezien de omvang van het gebied, en de 
complexiteit van de microtopografie en als gevolg daarvan ook de complexiteit van de 
bodemopbouw, is niet een volledig gebiedsdekkende vegetatiekaart opgemaakt. In eerste 
instantie was gedacht om op basis van de Belgische bodemkaart een selectie te kunnen maken 
van ca 500 ha grondwaterafhankelijke terreinen (waarbij de gleyverschijnselen zich binnen een 
bereik van 1 meter onder maaiveld afspelen) op basis van een selectie van de drainageklasse 
(de tweede letter van de bodemserie, maar al gauw bleek deze kaart niet nauwkeurig genoeg te 
zijn om met de hier gewenste nauwkeurigheid een degelijke selectie te kunnen maken. De fijne 
lokale verschillen en (micro-)gradiënten zijn hierop niet zichtbaar. Daarom werd besloten om 
een zo aaneengesloten mogelijke vlek te karteren voor de beide deelgebieden, voor een totale 
oppervlakte die het tijdsbestek toeliet. In totaal is dat een kleine 500 ha geworden. De figuren 
4-5 en 4-6 tonen daar het resultaat van. Uiteraard blijft dit een momentopname, zeker in een 
gebied waar zeer veel beheersinspanningen gebeuren. Zo zijn na het beëindigen van de 
kartering nog verschillende percelen naaldhoutaanplant verwijderd en is de situatie zoals hier 
geschetst nu al niet meer actueel. 
De lijnen op deze kaarten mogen niet als “heilig” bekeken worden. Immers veel vegetatietypen 
vertonen alle mogelijke overgangen naar (ecologisch) naburige typen, en de breedte of de 
abruptheid van die overgang hangt samen met de breedte of abruptheid van de gradiënten in 
het terrein.  
Alle buitenverblijfjes, weekendbouwsels, tuinhuisjes, woningen en omliggende “tuinen” werden 
systematisch niet mee gekarteerd omdat de percelen veelal iet toegankelijk waren en er dikwijls 
heel artificiële vegetaties op aangeplant werden. Nochtans kon regelmatig vastgesteld worden 
(van aan de rand van het perceel) dat er her en der nog interessante relictpopulaties van de 
originele vegetatie aanwezig waren.  
 
Opvallend is de vrij grote oppervlakte broekbossen die van vrij tot zeer goede kwaliteit zijn. Zo 
is er in het Goor-Asbroek een vrij mooi blok elzenberkenbroek te vinden dat mits een kleine 
beheersinspanning op korte termijn kan evolueren vrij goed naar een zeer goed ontwikkeld 
voorbeeld. Deze zone vertoont ook bijzonder mooie overgangen naar mesotroof elzenbroek. 
In de Langdonken zijn er vrij grote oppervlakten aan mesotroof elzenbroek te vinden die actueel 
al vrij goed ontwikkeld zijn en mits een minimale beheersinspanningen kunnen ook deze 
terreinen quasi optimaal ontwikkelen.  
Beide types behoren tot de Europese prioritaire habitats en zijn hier wellicht op lange termijn 
houdbaar. 
De grote oppervlakte kamgrasland die binnen de studieperimeter gelegen zijn vormen een goed 
uitgangspunt voor herstel van soortenrijke halfnatuurlijke graslanden. In de meeste andere 
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natuurgebieden in Vlaanderen is het met de graslanden in landbouwgebruik, dikwijls veel erger 
gesteld. 
Nagenoeg alle open vegetaties binnen de reservaatspercelen in de beide deelgebieden worden 
voor het overgrote deel nog maar sinds recente tijd beheerd of het beheer is er pas erg recent 
opnieuw opgepikt. In andere gevallen zijn de grootschalige plagwerkzaamheden nog maar van 
zeer recente datum, zodat de vegetatie die er nu aanwezig is ofwel nog vrij ruig is ofwel nog 
maar heel gedeeltelijk ontwikkeld. Volgehouden beheer zal er meer dan waarschijnlijk voor 
zorgen dat de vegetatiekaart er binnen 5-10 jaar heel anders zal uitzien, met een veel meer 
gezoneerd patroon dan dat vandaag het geval is. Het erg versnipperde beeld dat nu gekregen 
wordt in de figuren 4-5 & 4-6 zijn het gevolg van de tot voor kort versnipperde eigendom en 
dito beheer op de vele honderden kleine perceeltjes. 
In ieder geval laat deze actuele vegetatiekaart toe om het gevoerde beheer binnen  een aantal 
jaren op een gedegen manier te gaan evalueren. 
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Tabel 4-2: statistieken vegetatiekartering studiegebied 

 
Goor 
Asbroek Langdonken 

Totale 
studiegebied 

0ppervlakte 300.88 550.35 851.23 
Aantal percelen 721 1297 2018 
Gemiddelde perceelsoppervlakte 0.42 0.42 0.42 
gekarteerde oppervlakte 135.99 299.83 435.82 
% gekarteerd 45.20 54.48 51.20 
Bossen       
Eikenberkenbos (0000) 14.02 21.13 35.15 
Elzenberkenbroek (0001) 8.06 3.68 11.74 
Overg eikenberken nr eikenbeukenbos (0010) 13.72 6.89 20.61 
Overg mesotroof elzenbroek (0011) 5.06 18.30 23.36 
Mesotroof elzenbroek (010) 13.11 32.04 45.15 
Ruigt elzenbroek (011) 4.55 25.48 30.03 
Ruderale bossen (11) 2.92 15.53 18.45 
recente bossen en kapvlakten (10) 15.42 19.50 34.92 
Naaldhoutaanplant 10.29 30.15 40.44 
Open vegetaties       
Kamgrasland 6.72 19.87 26.59 
Raaigrasland 5.25 15.89 21.14 
Struisgrasland 5.92 2.23 8.15 
Overgangshooilanden (O-111) 2.18 5.64 7.82 
Mesotrofe graslanden in witbolfase of met pitrus (O-
1101) 8.78 7.78 16.56 
Grote vossenstaart graslanden (O-1100) 1.09 2.08 3.17 
Overgang heischrale naar mesotrofe graslanden (O-101) - 2.83 2.83 
Open vegetaties met geelgroene zegge (O-100) - 3.62 3.62 
Droge heide al dan niet met pijpenstrootje (O-01111) - 0.36 0.36 
Vochtig pijpenstrootjesgrasland (O-01110) 0.90 0.66 1.56 
Open vegetatie met struikheide (O-01101) 0.54 3.53 4.07 
Open vegetatie met struisgras (O-01100) - 2.24 2.24 
Nat pijpenstrootjesgrasland (O-01011) 1.53 - 1.53 
Draadzeggevegetaties (O-01010) - 1.30 1.30 
Overige moerasvegetaties (O-0100) 1.88 3.54 5.42 
Oeverkruidvegetaties (O-001) - 4.32 4.32 
Natte pioniervegetaties (O-000) - 0.05 0.05 
Recent geplagd - 7.64 7.64 
Stort - 1.25 1.25 
Akker 13.90 27.26 41.16 
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Figuur 4-5: actuele vegetatiekaart Langdonken 
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Figuur 4-6: actuele vegetatiekaart Goor-Asbroek 
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5. STILSTAAND OPPERVLAKTEWATER 
 
 
5.1 ALGEMEEN 
 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de hydrochemische toestand en vegetatie van 
de oppervlaktewateren in het studiegebied en van de standplaatsvereisten van één van de 
voornaamste doelsoorten voor het beheer van dat open water, nl. Luronium natans (drijvende 
waterweegbree). 
De analyse van oppervlaktewateren heeft betrekking op 42 plaatsen (Bijlage 19) in de 
Langdonken (27 plassen, genummerd LD1 tot LD27; Figuur 5-1), het Goor-Asbroek (10 plassen, 
genummerd GO28 tot GO37; Figuur 5-2), de Heideloop te Heide-Laakdal (HL38), het 
recreatiedomein ‘De Vijvers’ te Averbode (AV39 en AV40) en twee plassen in de Demervallei te 
Leunen-Zelem, nabij de kasteelhoeve Lobos (ZL1) en Grote Dorst (ZL2). De Heideloop en de 
wateren te Averbode en Zelem zijn enkel in de studie opgenomen omdat het relatief nabij 
gelegen, actuele of voormalige, standplaatsen van Luronium natans betreft, waarvan zowel 
fysisch-chemische - als vegetatiegegevens beschikbaar zijn. Qua bodemgesteldheid en 
hydrologie zijn deze gebieden niet noodzakelijk vergelijkbaar met het studiegebied Langdonken 
– Goor-Asbroek. De Heideloop is het enige oppervlaktewater dat een geringe stroming vertoont, 
alle andere zijn volledig stilstaand. Sommige bemonsteringslocaties vormen bij hoge waterstand 
een aaneengesloten geheel; meer bepaald is dit het geval bij LD4-LD7 en LD10. Een zevental 
wateren hebben een periodiek karakter (LD7, LD9, LD13, LD15, LD16, LD22, LD24), LD6, LD18, 
GO34 en GO37 vallen nagenoeg volledig droog; de overige zijn permanent. 
In de analyse m.b.t. Luronium natans, worden de omstandigheden op de huidige groeiplaatsen 
in de Langdonken vergeleken met gegevens van andere Luronium-standplaatsen die elders in 
Vlaanderen werden waargenomen, voor zover ons hierover gegevens ter beschikking staan. De 
gegevens zijn ontleend aan een vroeger door UA en IN uitgevoerd VLINA-onderzoek (Zwart 
Water, Turnhout; De Teut, Houthalen-Helchteren; Wik, Genk; Grote Dorst, Zelem; Denys et al. 
2000), aangevuld met meer recente eigen waarnemingen (Mellevijver, Turnhout; Goorvijver en 
Goorplas, Retie; Turfputten, Aarschot; ZL2; HL38) en resultaten die door het Laboratorium voor 
Aquatische Ecologie, K.U. Leuven ter beschikking zijn gesteld (De Maten, Genk). 
 
5.2 Methoden 
 
In het studiegebied is de watersamenstelling 3 tot 5 maal bemonsterd (LD15 en LD24 slechts 2 
maal wegens droogvallen) in de periode van maart tot oktober 2006. De bepalingen van pH, 
EGV, temperatuur (WTW multimeter P4 met diverse elektroden) en alkaliniteit (titratie met 0,16 
of 1,6 N HCl tot pH 4,3) gebeurden in het veld, de overige analyses in het INBO-laboratorium 
(kationen na aanzuren en filteren met ICP, Liberty Series II; anionen en nutriënten met SANplus, 
SKALAR; CZV volgens NBN 1974; potentiële zuurstofproductie, ZPP, volgens Einheitsverfahren 
1971). Indien de detectielimiet niet bereikt werd is de waarde op 50 % hiervan gezet. De 
resultaten van de hydrochemische bepalingen zijn in Bijlage 20 terug te vinden. Gezien het 
beperkt aantal metingen zijn de mediaanwaarden beschouwd als het meest karakteristiek voor 
de afzonderlijke locaties. Met uitzondering van pH, natrium, chloride, zijn deze waarden log10-
getransformeerd voor het uitvoeren van een PCA-ordinatie. Voor deze laatste analyse is met 
CANOCO 4.5 (ter Braak and Šmilauer 2002) gewerkt. Box-plots met Kruskal-Wallis-toets voor 
afzonderlijke variabelen zijn met Statistica 7.1 aangemaakt (WWW.STATSOFT.COM). 
De vegetatieopnamen hebben in de meeste gevallen betrekking op de hele plas, met daarbij 
telkens een afzonderlijke opname van het op het moment van de opname geïnundeerde deel, 
de lage oever (tot aan de zomer geïnundeerd) en de hogere oever (hoogstens uitzonderlijk 
geïnundeerd). Bijlagen 21 en 22 geven de dimensies van de afzonderlijke opnamen. In enkele 
gevallen zijn zowel in het late voorjaar (eind mei) als in de zomer (juli-september) opnamen 
gemaakt, of zijn afzonderlijke opnamen gemaakt van delen die, bij lagere waterstand, in de 
zomer van elkaar gescheiden worden. Tabel 1 geeft de abundantieschaal, de opnamen vormen 
Bijlagen 14-25. Met behulp van het programma Associa (van Tongeren 1998) in het Turboveg-
pakket (Hennekens & Schaminée 2001) is nagegaan of er relaties naar (vooral hogere) 
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fytosociologische eenheden (volgens de in Nederland gebruikelijke syntaxonomie; Schaminee et 
al. 1995-1999) gelegd kunnen worden.  

 
Figuur 5-1: Bemonsteringsplaatsen in de Langdonken. 
 

 
Figuur 5-2: Bemonsteringsplaatsen in het Goor-Asbroek. 
 
Gezien de opnamen vooral een beeld van een meer homogene standplaats in zijn geheel 
weergeven en niet zozeer van de fijnere vegetatiepatronen, is het onderscheiden van fytocoena 
op een lager niveau gezien het ‘gemengde’ karakter doorgaans niet aangewezen. Deze analyse 
is dan ook enkel te beschouwen als een ruw hulpmiddel bij de interpretatie. 
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Tabel 5-1: Abundantieschaal vegetatieopnamen. 
klasse code Verklaring 
dominant d meest abundant; bedekking ≥ 75 % 
co-dominant cd gedeelde dominantie; bedekking 50 - < 75 % 
abundant a talrijke exemplaren; bedekking 10 - < 50 % 
frequent f talrijke exemplaren; bedekking 5 - < 10 % 
occasioneel o meerdere exemplaren; bedekking < 5 % 
zeldzaam r enkele planten; bedekking verwaarloosbaar 

 
Om op basis van de plantengroei, de natuurwaarde van de wateren onderling af te wegen is de 
soortenrijkdom (excl. aangeplante soorten, mossen en levermossen; incl. soorten die enkel in 
het voorjaar opgemerkt werden) en de aanwezigheid van rode-lijstsoorten in aanmerking 
genomen. Hiertoe is, op basis van de samen gevoegde opnamen voor water en lage oever, 
evenals voor alle opnamen samen, voor elk water een totaalscore, TS, berekend, waarbij 
soorten als volgt gequoteerd zijn zoals in Tabel 5-2. Naast de totaalsom wordt ook de 
gemiddelde score per soort, SS, gegeven. De rode-lijstnotering is overgenomen van Van 
Landuyt et al. (2006) voor de vaatplanten; voor de kranswieren wordt verwezen naar Denys et 
al. (2003), waarbij Nitella confervacea nu echter beschouwd is als ‘met verdwijning bedreigd’. 
Bijlage 26 geeft de resultaten voor de afzonderlijke locaties. 
 
Tabel 5-2. Quotering van plantensoorten volgens hun categorie op de rode lijst. 
St_RL_RodeLijst beschrijving waarde 
ui verdwenen uit Vlaanderen en het Brussels Gewest 7 
ub met verdwijning bedreigd 6 
b bedreigd 5 
kw kwetsbaar 4 
zz zeldzaam 3 
a achteruitgaand 2 
og onvoldoende gekend 1 
nt criteria niet van toepassing 1 
nb momenteel niet bedreigd 1 

 
5.3 Resultaten 
 
5.3.1 Hydrochemische typologie 
 
Tabel 5-3 geeft het resultaat weer van een PCA op basis van de mediane waarden voor de 
variabelen pH, EGV, bicarbonaat, carbonaat, silicaat, chloride, sulfaat, natrium, calcium, 
magnesium, kalium, ijzer en aluminium; stikstof- en fosforverbindingen en de biologisch 
bepaalde variabelen (CZV, ZPP, zuurstofverzadiging) zijn niet in de analyse gebruikt. De 
ordinatie is met gestandaardiseerde en gecentreerde waarden uitgevoerd, zodat een 
correlatieanalyse  bekomen wordt. De twee eerste assen verklaren samen het merendeel van de 
variatie in de waarden (62,6 %) en de verdere interpretatie wordt dan ook hiertoe beperkt.  
 
Tabel 5-3. Resultaten PCA met fysisch-chemische en cumulatieve fit van afzonderlijke vars. 
assen                                1 2    3 4 
eigenwaarden                        0,398 0,227 0,096 0,088 
cumulatief percentage variantie         39,8 62,6 72,1 80,9 
pH   0,075  0,721  0,763 0,783 
EGV  0,751  0,858 0,893 0,905 
bicarbonaat  0,557  0,833  0,906 0,922 
sulfaat 0,2247  0,665  0,834 0,834 
chloride      0,536  0,663 0,663 0,697 
natrium        0,508  0,533 0,587 0,879 
kalium   0,236  0,356 0,396 0,743 
magnesium 0,822  0,851 0,853 0,898 
calcium     0,749  0,793 0,793 0,953 
ijzer    0,026  0,242 0,654 0,762 
aluminium   0,130  0,583  0,583 0,621 
silicaat 0,557  0,833 0,906 0,922 
carbonaat  0,006  0,202 0,542 0,600 
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Figuur 5-3 geeft het PCA-ordinatiediagram van de monsterplaatsen volgens de twee 
voornaamste assen. De locaties scheiden zich vooral o.i.v. gradiënten in, enerzijds, EGV, 
calcium, magnesium, natrium en chloride (as 1) en anderzijds, pH, bicarbonaat-, silicaat- en 
aluminiumconcentratie (as 2). Daarnaast is er een minder sterke scheiding op basis van de 
combinatie ijzer en sulfaat. De andere ordinatie-assen leveren geen bijkomende ecologisch 
relevante informatie op inverband met de vraagstelling voor deze studie. 
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Figuur 5-3: Hydrochemische PCA-ordinatie van de wateren volgens de twee voornaamste assen, 
met aanduiding van de Vlaamse watertypen (polygonen; Zs - sterk zuur, Zm – matig zuur, Czb 
– circumneutraal, zwak gebufferd, Cb – circumneutraal, goed gebufferd, CFe – circumneutraal, 
ijzerrijk). 
 
Op de ordinatie zijn de in Vlaanderen voor de Europese Kaderrichtlijn Water gangbare 
watertypen1 (Jochems et al. 2002; Denys in voorbereiding) geënt. Het betreft in alle gevallen 
zeer ondiepe wateren. Er kunnen 5 watertypen aangeduid worden. Een enkele locatie, LD13, 
wordt vanwege de zeer lage pH tot het sterk zure type (Zs) gerekend. Er is geen 
bicarbonaatbuffering en het sulfaatgehalte is hoog. Het betreft een jonge door neerslag gevoede 
depressie in een hoger gelegen deel van de Langdonken, waar de bodem het meest 
uitgesproken zandig is. Twee locaties kunnen tot de matig zure wateren (Zm) gerekend worden: 
LD14, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de voorgaande plaats, en GO29. 
Laatstgenoemde is een afgesloten greppel. Eveneens twee locaties, met pH’s in het neutrale 
bereik maar geringe buffering, rekenen we tot het zwak-gebufferde circumneutrale type, Czb 
(LD18 en AV40). LD18 is eveneens een regenwatergevoede depressie, AV40 is wellicht 
eveneens vooral van neerslag afhankelijk. Op veruit de meeste locaties wijst de samenstelling 
op het goed gebufferde circumneutrale type (Cb), waarvan een kleinere groep een hoog 
ijzergehalte vertoont en als circumneutraal, ijzerrijk, bestempeld kan worden (CFe). Ook deze 
laatste zijn steeds goed gebufferd. Hoge ijzergehalten worden opgemerkt in het meest 
noordelijke deel van de Langdonken, waar van enige kwel sprake is (LD9, LD8, LD15), alsook 
lokaal nabij de Paardsloop in de centrale Langdonken (LD17) en nabij de Herseltse Beek (LD24, 
LD25). GO28, GO30, GO33, GO37 en de Heideloop vertonen eveneens hoge ijzerconcentraties. 

                                               
1 VOOR PERMANENTE STILSTAANDE WATEREN. 
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Twee locaties zijn niet zo maar te typeren. LD22 vertoont zeer hoge sulfaatwaarden, 
gecombineerd met relatief veel calcium (mediaan ca. 104 mg l-1, terwijl elders waarden tot 
hooguit 60 mg l-1 gevonden worden) en magnesium. Deze plas is iets ten zuidoosten van een 
voormalige stortplaats gelegen, wat wellicht de afwijking t.o.v. de nabije Cb-wateren LD19, 
LD20 en LD21 verklaart. AV39 verschilt chemisch sterk van AV40, dat door een damplank 
afgescheiden is. De zwemvijver AV39 vertoont een veel hogere pH, bevat carbonaat en heeft 
ook iets meer natrium dan de visvijver AV40, maar de sulfaatconcentratie is dan weer lager. Er 
is meer fytoplanktonactiviteit en ook het CZV is hoger. De afwijking wijst op een gewijzigde 
watersamenstelling, met Czb als een meer natuurlijke classificatie voor AV39. 
Op te merken valt dat nergens in de Langdonken carbonaatrijke omstandigheden van nature 
aanwezig zijn, laat staan dat er kalkneerslag op zou treden. 
Grosso modo is er een duidelijk verschil tussen de plassen in het noordelijke en oostelijke deel 
van de Langdonken (LD4-18) en deze in het zuiden (LD19-27), die met hogere bicarbonaat- en 
silicaatconcentraties meer onderaan in het ordinatiediagram geplaatst worden (zie Figuur 5-4). 
Hogere alkaliniteit- en silicaatwaarden kunnen op de invloed van oud grondwater of rivierwater 
duiden, of ook op een kleiige bodem. In dit geval is er sprake van dit laatste, maar kan er ook 
een verband zijn met de nabijheid van de Herseltse Beek, die bij tijd en wijle buiten zijn oevers 
treedt en het zuidelijke deel blank zet. LD1, LD2 en LD3 passen echter niet in dit patroon. Het 
zijn vijvers bij voormalige weekendverblijven, die ook door drainerend water vanuit een 
aanpalend weiland enigszins beïnvloed kunnen zijn. Ook in het Goor-Asbroek is er 
hydrochemisch een onderscheid te maken tussen de wateren in het eigenlijke ‘Goor’, met lagere 
pH en ionenconcentraties, en de meer oostelijk gelegen, bij het Asbroek aansluitende, plassen 
(GO33-37), die veeleer rechts of onderaan in de ordinatie geplaatst zijn en onderling ook 
minder verschillen (zie Figuur 5-5). Een dergelijk onderscheid laat zich eveneens in de 
grondwatersamenstelling opmerken. 
 
 

 
Figuur 5-4: Verspreiding van de hydrochemische watertypen in de Langdonken. 
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Figuur 5-5: Verspreiding van de hydrochemische watertypen in het Goor-Asbroek. 
 
5.3.2 Indeling naar vegetatieaspect 
 
Aan de hand van het algemene vegetatieaspect van de langst geïnundeerde zone (water en/of 
lage oever), zijn vijf groepen van wateren te onderscheiden; deze groepen berusten op een 
subjectieve indeling en zijn niet noodzakelijk aan enige fytosociologische overeenkomst 
gerelateerd: 
plassen met Juncus bulbosus als overheersende soort: omvat plassen uit de typen Zs, Zm en 
Czb en enkele met een overgangskarakter uit Cb en CFe (LD13, LD14, GO29, GO31, AV40); 
zgn. Juncus bulbosus-groep; 
zeggenrijke vegetaties: enkel CFe (LD9, LD24, GO28, GO30); zgn. Carex-groep; 
wateren met soortenrijke amfibische vegetaties met isoëtiden (vaak kensoorten van de 
oeverkruidklasse) en Nitella spp.: vooral Cb, in mindere mate ook CFe (LD4, LD5, LD6, LD7, 
LD8, LD10); zgn. Luronium-groep; 
soortenrijkere watervegetaties met soorten van voedselrijkere standplaatsen; Cb en CFe, maar 
hydrochemisch nogal uiteenlopend (LD1, LD12, LD16, LD17, LD19, LD20, LD25, GO33, GO37, 
HL38, Zelem2); zgn. Hottonia-groep; 
plassen met soortenarme watervegetaties van nymphaeïden, lemniden en neofyten, of zonder 
watervegetatie en een ruige oeverbegroeiing: Cb, CFe, of niet getypeerd, met sterk 
uiteenlopende watersamenstelling (LD2, LD3, LD11, LD15, LD21, LD22, LD23, LD26, LD27, 
GO32, GO34, GO35, GO36, Zelem1); zgn. Nymphaea-groep;. 
De droogvallende depressie LD18 is op basis van de vegetatie moeilijk in één van deze groepen 
te vatten. Ook AV39, hoewel nagenoeg zonder vegetatie in het water, is een geval apart. Deze 
plassen worden in een afzonderlijke groep geplaatst 
Deze indeling wordt als leidraad gebruikt voor de verdere bespreking. In Figuur 5-6 wordt de 
relatie tussen de groepen en de algemene hydrochemische karakterisering getoond, Figuren 5-7 
en 5-8 tonen het verspreidingsbeeld. In Figuur 5-9 wordt de verdeling van de waarden voor 
afzonderlijke variabelen vergeleken. Volgens de Kruskal-Wallis mediaantoets worden de 
groepen, bij een significantiedrempel van 5 %, niet tot eenzelfde populatie gerekend voor de 
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variabelen pH, alkaliniteit, zuurstofverzading, sulfaat, chloride, kalium, calcium, magnesium, 
ijzer, aluminium, ammonium en silicaat. 
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Figuur 5-6: Situering van de vijf watertypen volgens vegetatieaspect (polygonen) in de 
hydrochemische PCA-ordinatie. 
 

 
Figuur 5-7: Verspreiding van de watertypen volgens vegetatieaspect in de Langdonken. 
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Figuur 5-8: Verspreiding van de watertypen volgens vegetatieaspect in het Goor-Asbroek. 
 
5.3.2.1 Groep 1 – Juncus bulbosus-groep  
 
Standplaats, algemeen (N=5) 
Meestal permanente, geëvolueerde, plassen met minerale bodem (LD14, AV40) of 
afwateringsgreppels met een venig substraat in een rabattenpatroon (GO29, GO31). Het recent 
geplagde LD13 onderscheidt zich door een zeer jonge leeftijd (1e groeiseizoen) en droogval in 
de nazomer. De standplaatsen zijn topografisch relatief hoog gelegen, waardoor ze minder 
beïnvloed worden door het grondwater, of voeren ionenarm grond- en neerslagwater af. 
 
Hydrochemisch milieu (N=5) 
Deze groep vertegenwoordigt de meest zure standplaatsen (pH < 6.5; Figuur 5-9 a), waar de 
watersamenstelling het meest bij die van neerslag aanleunt. De alkaliniteit is zeer laag; 
doorgaans niet meer dan 0,2 mmol l-1 (Figuur 5-9 b). De hoge zuurgraad verhoogt ook de 
oplosbaarheid van aluminium, waardoor de concentraties toenemen (Figuur 5-9 l). Bij LD13 
gaat een zeer lage pH gepaard met verhoogde sulfaatconcentraties (Figuur 5-9 e). Calcium en 
magnesium blijven meestal laag (Figuur 5-9 i-j), behalve weerom bij LD13 waar deze ionen nog 
uit de pas afgeschraapte bodem uitlogen. Als gevolg van dit alles is het EGV bij LD13 ongewoon 
hoog; elders blijft deze < 150 µS cm-1 (Figuur 5-9 c) De ijzerwaarden blijven overal laag. Op 
wat ammonium in AV40 na zijn minerale stikstofverbindingen niet gemeten (Figuur 5-9 m-n). 
Fosfor is eerder schaars (Figuur 5-9 o-p), met uitzondering van AV40, waar van eutrofiëring 
sprake is. De primaire productiviteit blijft overal laag (Figuur 5-9 t), maar de CZV-waarden 
wijzen op een doorgaans eerder hoge concentratie van organische stof (cf. bruinkleuring van 
het water; Figuur 5-9 r). 
 
Watervegetatie (N=4, Bijlage 14) 
Juncus bulbosus is doorgaans dominant. Potamogeton polygonifolius en Utricularia australis zijn 
de voornaamste ‘echte’ waterplanten, Phragmites de belangrijkste helofyt. Soms worden kleine 
populaties van Hypericum elodes, Nitella translucens, Scirpus fluitans en Carex lasiocarpa 
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aangetroffen, maar ook meer eutrafente soorten als Alisma plantago-aquatica, Glyceria fluitans 
of Sparganium emersum. In AV40 is geen watervegetatie aanwezig (door de aanwezigheid van 
graskarper is begroeiing van elke aard nagenoeg uitgesloten). Door de open oeverbegroeiing 
met veel knolrus wijkt het aspect niettemin af van de Nymphaea-groep.  
Associa ontwaart een meer gemengd samengaan van de klassen Phragmitetea en Littorelletea, 
waarbij vooral met de Littorelletea-gemeenschappen Pilularietum globuliferae, RG Potamogeton 
polygonifolius of Scirpetum fluitantis enige verwantschappen aanwezig zijn. 
 
Oevervegetatie (lage oever N=6, Bijlage 15; hoge oever N=6, Bijlage 16) 
Ook op de lage oever is Juncus bulbosus meestal de voornaamste soort, soms met co-
dominantie van Eleocharis multicaulis of Molinia. Verder zijn vooral Phragmites en Hypericum 
elodes (GO29, GO31) meer abundante soorten, terwijl Juncus acutiflorus vrijwel altijd aanwezig 
is. Bij AV40 zijn op de oever nog wat overblijvende exemplaren van Luronium te vinden. 
Hogerop gaan deze knolrusbegroeiingen over in Molinia-vegetaties en daar bij Phragmites, Erica 
tetralix, veenmossen en houtige opslag. Deze vegetaties hebben eerder het karakter van 
rompgemeenschappen. Ook en vooral in het Goor-Asbroek, worden hier wat meer bijzondere 
soorten aangetroffen, zoals Cladium mariscus, Deschampsia setacea, Gentiana pneumonanthe 
en Rhynchospora spp, wat op iets mineraalrijkere omstandigheden wijst. Wellicht spelen in deze 
contactzone de combinatie van uitspoeling vanuit de ruggen, de geringe accumulatie van 
detritus door de vrijwel loodrechte oevers en het verwijderen van opslag een rol in het optreden 
van dergelijke soorten. Bij de lagere rabatten in het gebied is een dergelijk vertikaal patroon 
minder mooi ontwikkeld. 
 
Botanische natuurwaarde (Bijlage 26) 
De verschillende maten zijn afzonderlijk berekend voor de natste delen van de locaties 
(opnamen water en lage oever) en voor de gehele depressie (alle opnamen). Een overzicht van 
de waarden voor alle locaties samen wordt als leidraad in Tabel 5-4 gegeven. 
 
Tabel 5-4. Aantal taxa (TAXA), totale rode-lijstscore (TS) en gemiddelde rode-lijstscore per 
soort (SS) voor alle locaties samen, met onderscheid naar watergedeelte met natte oever 
(subscript nat) en de vegetatie incl. droge oever (subscript tot; N=41). 
maat gemiddelde met SD mediaan 

TAXAnat 21,1 ± 14,1 17 

TSnat 25,7 ± 19,1 23 

SSnat 1,20 ± 0,26 1,10 

TAXAtot 34,5 ± 13,8 30 

TStot 40,4 ± 18,9 34 

SStot 1,16 ± 0,19 1,08 
 
Vergeleken met de waarden in Tabel 5-4 is het aantal taxa (Figuur 5-10 a) en de TSnat (Figuur 
5-10 b) voor de natste delen bij deze groep eerder gemiddeld te noemen. De SSnat-waarde is 
meestal aan de lage kant, maar vertoont een grote spreiding (Figuur 5-10 c). Dit wijst op een 
matige verscheidenheid, waarbij meer gevoelige soorten wel aanwezig, maar niet bijzonder 
talrijk zijn. De situaties met zowel Eriophorum angustifolium, Carex lasiocarpa als Utricularia 
australis (GO29 en GO31) scoren het hoogst wat de gemiddelde rode-lijstscore per soort 
betreft, AV40 (met enkel Luronium, maar veel soorten) heeft echter de hoogste TSnat. 
Wanneer de volledige vegetatie in acht genomen wordt neemt de spreiding op het aantal 
soorten sterk toe (Figuur 5-10 d), maar de balans blijft verder ongewijzigd. Soms (GO29, AV40) 
stijgt de TStot-waarde nu wel verder boven de modale waarde uit (Figuur 5-10 e). Deschampsia 
setacea (GO29), Gentiana pneumonanthe, beide Rhynchospora spp. en Salix repens zijn rode-
lijstsoorten die enkel in opnamen van de hogere oevers voorkomen. 
 
Successie 
Voor een sterke uitbreiding van Juncus bulbosus zijn hoge CO2-concentraties in het water en 
veel stikstof onder de vorm van ammonium bevorderlijk. Dergelijke omstandigheden worden in 
de hand gewerkt door ‘zure’, ammonium- en sulfaatrijke, depositie en gaan samen met een lage 
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pH en een organische bodem. Zure neerslag op een carbonaathoudende bodem zorgt voor een 
hoge koolzuurproductie. De depressies LD13 en LD14 in de Langdonken en AV40 zijn 
hoofdzakelijk regenwatergevoed. De greppelsystemen in het Goor ontvangen vooral neerslag in 
de zomer, met in de winter meer bijmenging van zuur grondwater. Koolzuurproductie zou hier 
mogelijk zijn door aanvoer van bicarbonaat met het grondwater, dat bij contact met zuur water 
in koolzuur wordt omgezet, door uitloging van de minerale ondergrond en omzetting van het 
gevormde bicarbonaat en ook door afbraak van organisch materiaal. Mineralisatie van organisch 
materiaal zou door de aanvoer van bicarbonaat of sulfaat met het grondwater gestimuleerd 
worden, maar de concentratie van beide is juist hier bijzonder laag. Sulfaat is hier voornamelijk 
van neerslag afkomstig en de typische, H2S-producerende, organische drab die in verzuurde 
vennen gevonden wordt is niet aanwezig. Het lijkt er dus op dat koolzuur hier vooral ter plaatse 
gegenereerd wordt door het contact van het zure grond- en neerslagwater met het minerale 
bodemmateriaal. Gezien de hoeveelheid organische stof in het water, draagt snelle mineralisatie 
hiervan nog enigszins bij aan de koolzuurproductie. Door het greppelprofiel verzamelt het 
overblijvende, moeilijk mineraliseerbare, organische materiaal zich enkel in de diepste delen. 
Vanuit de oeverzone treedt geen verlanding op. Verlanding is hier een eerder traag verlopend 
proces, dat pas bij het volledig opvullen van de greppels met detritus tot vegetatiewijziging 
leidt. In dit geval is eerst een overgang naar knolrus-veenmos- en natte heidevegetatie te 
verwachten, die mogelijk soortenarmer en sterker door veenmossen en Molinia gedomineerd zal 
zijn dan de momenteel aanpalende vegetaties op de meer minerale bodem van de rabatten. 
Mettertijd zullen deze evolueren tot elzenberkenbroek (Sphagno-Alnetum glutinosae). 
 
Bedreigingen 
Eutrofiëring en (verdere) verzuring zijn de voornaamste potentiële bedreigingen. Voor de 
locaties in de Langdonken is eutrofiëring door oppervlaktewater minder waarschijnlijk door de 
hogere topografie; in het Goor kan eventueel huishoudelijk verontreinigd water insijpelen vanuit 
de omgevende verblijfsrecreatiezone. Bij zeer sterke antropogene verzuring kan de 
soortenrijkdom nog verder teruglopen en tot volledige vegetatieloosheid van de waterkolom 
leiden als ook hier geen opneembare koolstof meer overblijft. Momenteel is er evenwel nog 
steeds enige alkaliniteit aanwezig, zodat dit niet onmiddellijk te verwachten is. In principe kan 
ook op een verdere verbetering van de depositiekwaliteit gerekend worden. Verdroging leidt 
mogelijk tot degradatie door eutrofiëring, vanwege sterkere mineralisatie en zal ook de 
verbossing versnellen, terwijl bij eventuele vernatting de vegetatie van de hogere oevers - het 
meest bijzondere aspect van deze systemen - onder druk komt te staan. 
 
Beheer 
Laagfrequente ruiming van (delen) van de grachten is aangewezen voor het behoud van de 
watervegetatie en de oevergradiënten. Opslag van houtige gewassen dient in toom gehouden te 
worden. Afzwakken van het profiel van de rabatten lijkt niet aangewezen. De specifieke 
omstandigheden in de smalle zone met wisselende waterstand gaan immers wellicht verloren bij 
een meer glooiende oever, vermits hierdoor een zwakkere ionenconcentratiegradiënt bekomen 
wordt en de ophoping van strooisel toeneemt. Bij het aftoppen of volledig egaliseren van de 
opstaande ruggen kunnen in de randzone van de hierdoor ontstane plas gelijkaardige 
vegetatiepatronen enkel op plaatsen met een zeer steil oeverprofiel meer langdurig verwacht 
worden. Verder zou in dit geval waarschijnlijk een aan GO28 en GO30 (zie Carex-groep) 
gelijkaardige situatie bekomen worden. 
 
5.3.2.2 Groep 2 – Carex-groep  
 
Standplaats, algemeen (N=4) 
Niet droogvallende venige plassen met fluctuerend waterpeil (GO28, GO30) of vroeg 
droogvallende depressies (LD24) en greppels (LD9). Steeds betreft het reeds meer 
geëvolueerde situaties. Bij LD9 en LD24 is er sprake van sterke beschaduwing. 
 
Hydrochemisch (N=4) 
Door het kleine aantal wateren, valt deze groep moeilijk te karakteriseren. Zowel pH, EGV, 
alkaliniteit (≈ 1 mmol l-1), calcium, magnesium als silicaat vertonen hogere waarden dan bij de 
voorgaande groep, waardoor de groep eerder een intermediair karakter tussen de Juncus 
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bulbosus- en de Luronium-groepen verkrijgt (Figuur 5-9 a-c, i-j, s). Bijzonder de relatief hoge 
ijzer- en CZV-waarden vallen op (Figuur 5-9 k, r) en wijzen wellicht op een verhoogde 
aanwezigheid van ijzer-humuscolloïden; dit kan hier mogelijk tot een geringere beschikbaarheid 
van fosfor leiden. 
 
Watervegetatie (N=3, Bijlage 14) 
De watervegetatie is weinig karakteristiek en bestaat vooral uit helofyten: Phragmites, Carex 
elata, C. lasiocarpa. Diverse storingsindicatoren kunnen aanwezig zijn (LD9), maar knolrus 
ontbreekt. Meer bijzondere soorten zijn Sparganium natans (LD9, enige waarneming) en soms 
ook Hypericum elodes, Potamogeton polygonifolius of Utricularia australis. Er is doorgaans enige 
gelijkenis met het Caricion elatae te bespeuren. 
 
Oevervegetatie (lage oever N=4, Bijlage 17; hoge oever N= 7; Bijlage 18) 
Op de lage oever zijn Carex elata, C. lasiocarpa, Calamagrostis canescens en Phragmites 
aspectbepalend. In het Goor-Asbroek is de vegetatie aanzienlijk soortenrijker dan in de 
Langdonken. Littorelletea-soorten zijn er nauwelijks te vinden en knolrus wordt ook hier niet 
opgemerkt.  
Op de drogere, soortenrijkere, delen krijgen Calamagrostis canescens en Molinia meer de 
overhand, met daarbij ook Salix cinerea en Phragmites.  
 
Botanische natuurwaarde (Bijlage 26) 
Het meest geïnundeerd deel van de plassen uit de Carex-groep heeft een erg soortenarme 
vegetatie, zodat ook de TSnat-waarden laag blijven (Figuur 5-10 b). Verhoudingsgewijs is de 
SSnat echter vrij hoog tot zeer hoog (GO30; Figuur 5-10 c). Dit is te danken aan een eerder 
beperkt groepje soorten: Carex lasiocarpa, Erica tetralix, Salix repens, Sparganium natans en 
Utricularia australis (enkel GO30). 
Ook voor de volledige vegetatie blijven soortenrijkdom en TStot bij de laagste van alle groepen 
(Figuur 5-10 d-e), terwijl SStot beter dan gemiddeld is (Figuur 5-10 f), zij het lager dan voor de 
natte vegetaties en niet langer extreem hoog bij GO30. Cladium mariscus (GO28, GO30) en 
Gentiana pneumonanthe (GO28) zijn de meest opvallende bijkomende rode-lijstsoorten. 
 
Successie 
Verdere ontwikkeling leidt naar een wilgenstruweel of elzenbroekbos. 
 
Bedreigingen 
Naast verstruweling, lijkt eutrofiëring hier de voornaamste potentiële bedreiging. Ook een meer 
stagnerend waterpeil en het wegvallen van de grondwaterinvloed zijn niet bevorderlijk voor het 
vegetatietype. 
 
Beheer 
Opslag kan verwijderd worden en de hoeveelheid strooisel vermindert door maaien; dit zal de 
soortenrijkdom bevorderen. Bij plaggen ontstaan tijdelijk geschikte voorwaarden voor soorten 
van de oeverkruidklasse. 
 
5.3.2.3 Groep 3 – Luronium-groep 
 
Standplaats, algemeen (N=6) 
Niet – (4) of pas laat (2) droogvallende, doorgaans zeer jonge, plassen met een brede langer 
geïnundeerde oeverzone; enkel LD8 is een meer geëvolueerde situatie, de overige plassen zijn 
slechts aan hun tweede vegetatieseizoen toe. De bodem is mineraal. 
 
Hydrochemisch (N=6) 
Deze circumneutrale standplaatsen hebben meestal een alkaliniteit tussen 0,5 en 1 mmol l-1 
(Figuur 5-9 a-b), waarmee de dreiging van snelle verzuring lijkt te worden afgewend. De EGV-
waarden blijven binnen een opvallend nauwe band, iets onder 300 µS cm-1 (Figuur 5-9 c), 
evenals calcium en kalium die blijven hangen bij waarden rond resp. 30 en 2 mg l-1 (Figuur 5-9 
i-j). De calciumconcentraties zijn daarmee hoger dan wat vaak voor ‘zachtwatermeren’ als 
bovengrens genomen wordt (10-15 mg l-1, Murphy 2002; zie ook Arts 2002). Er is vrij veel 
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sulfaat aanwezig (Figuur 5-9 e) en ook chloride ligt relatief hoog (Figuur 5-9 f). De N- en P-
waarden zijn bij de laagste die gemeten worden (Figuur 5-9 m-q), maar in LD8, waar de laagste 
zuurstofverzadiging en de hoogste bicarbonaatwaarden gevonden worden, is het TP-gehalte2 
(mediaanwaarde 140 µg l-1) opvallend verhoogd (Figuur 5-9 p). Soms wordt hier ook 
ammonium gemeten (Figuur 5-9 n). Dit wijst op intensieve afbraak van organische stof, leidend 
tot zuurstofdeficiëntie en P-vrijstelling; LD8 is de enige locatie waar een sterk organische 
sliblaag aanwezig is. Er dient de kanttekening gemaakt te worden dat de watersamenstelling in 
de zomerse plas-dras situatie niet adequaat door de analyses van het water wordt 
weergegeven. De bemonstering is immers enkel in het allerdiepste deel van de depressie 
uitgevoerd. Zo bemerkt men in de diepste plas, LD4, bij de zomermetingen hogere pH-waarden 
dan bij LD6 en LD7, waar het laagste waterpeil optreedt. 
 
Watervegetatie (N=10, Bijlage 14) 
Het betreft min of meer goed ontwikkelde Littorelletea-gemeenschappen waarin, naast de vaak 
dominante Juncus bulbosus, een scala van andere kensoorten wordt aangetroffen: Apium 
inundatum, Echinodorus repens, Eleocharis multicaulis, Hypericum elodes, Luronium natans, 
Pilularia globulifera, Potamogeton polygonifolius, Ranunculus ololeucus, Scirpus fluitans3). Ook 
de zachtwaterkranswieren Nitella gracilis en N. translucens (LD4-LD7, LD10) passen perfect in 
dit gezelschap (Brouwer 2000; van Raam 2000; Denys et al. 2004). Begeleidende waterplanten 
zijn vooral Hottonia palustris, Potamogeton natans, Utricularia australis, soms ook Chara 
globularis en kiemplanten van Nymphaea alba4. Diverse verlanders uit de Phragmitetea, vooral 
Alisma plantago-aquatica, Typha latifolia en Phragmites, zijn al aanwezig, maar blijven 
kwantitatief nog op de achtergrond.  
De fytosociologische gelijkenis is het sterkst met het Hydrocotyle-Baldellion of Scirpetum 
fluitantis, met daarbij elementen die vooral aan het Potamion graminei, het Pilularietum 
globulifereae en de RG Potamogeton polygonifolius doen denken. 
 
Oevervegetatie (lage oever N=14, Bijlage 19; hoge oever N=23, Bijlage 20) 
Juncus bulbosus en Phragmites zijn de voornaamste soorten van de lage oevers, Alisma 
plantago-aquatica, Eleocharis multicaulis, Pilularia en Ranunculus flammula de meest frequente 
begeleiders. Meestal betreft het vegetaties van de Littorelletea (i.c. Hydrocotylo-Baldellion; met 
vooral in LD5 en LD7 talrijke karakteristieke soorten), met invloeden van de Phragmitetea, 
Parvocaricetea (Caricion nigrae) of het Nanocyperion flavescentis (Cicendietum filiformis; LD4). 
De drogere oevers onderscheiden zich vooral door een grotere soortenrijkdom. Vooral Agrostis 
canina, Bidens frondosa, Carex lasiocarpa, Equisetum palustre, Lycopus, Juncus acutiflorus, 
Lythrum salicaria en Molinia worden talrijker, soorten als Calamagrostis canescens, Carex 
demissa, Erica tetralix, Juncus effusus, Peucedanum palustre, Potentilla erecta en Salix spp. 
verschijnen. Het Nanocyperion- en Caricion nigrae-karakter worden sterker en doorgroei naar 
het Salicion cinereae kondigt zich al aan. 
 
Botanische natuurwaarde (Bijlage 26) 
Zowel qua soortenrijkdom, als voorkomen van rode-lijstsoorten scoren de langst geïnundeerde 
zones bij deze groep uitgesproken hoog (Figuur 5-10 a-b); ook de mediane SSnat-waarde is 
hoger dan bij de overige groepen (Figuur 5-10 c). Het natte deel van LD5 is veruit het 
soortenrijkst (66 taxa) en heeft ook de hoogste TSnat van alle beschouwde wateren; LD6 en LD4 
hebben de hoogste SSnat-scores van de groep. LD8 is het minst indrukwekkend. Tot de 
gebruikelijke rode-lijstsoorten behoren Apium inundatum, Carex lasiocarpa, Echinodorus repens, 
Luronium natans, Nitella translucens, Pilularia globulifera, Ranunculus ololeucus en Utricularia 
australis. Vrijwel al deze soorten zijn ook elders in W-Europa achteruitgegaan als gevolg van 
biotoopvernietiging, eutrofiëring en antropogene verzuring; Luronium, Ranunculus ololeucus en 
Pilularia zijn ‘European rarities’ (Murphy 2002).  

                                               
2 TP: totaalfosfor. 
3 Ter hoogte van LD16, die bij de Hottonia-groep gerekend wordt, is de aanwezigheid van grote aantallen planten van Littorella uniflora in 
augustus 2006 gemeld; bij LD10 één plant (mond. med. A. Zwanepoel, 2006). Ondanks intensief zoeken in de loop van  2006 (J. Packet) kon 
hier, nog elders in de Langdonken, enig exemplaar van deze soort gevonden worden. Oeverkruid was in een visvijver iets ten noorden van de 
Langdonken vanaf ca. 1970, wanneer de vijver gregraven werd, tot omstreeks 1995 aanwezig (mond. med. L Vervoort, 2006). Nu domineert 
hier Myriophyllum aquaticum. Het (her)verschijnen in de Langdonken is dus niet ondenkbaar. 
4 In het voorjaar is Callitriche hamulata vaak een aspectbepalende soort. 
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Opmerkelijk is het voorkomen van Nitella confervaceae in LD4, een soort die in België enkel in 
1926 (twee vijvers te Zonhoven) is aangetroffen (Compère 1992). Deze soort wordt ook in onze 
buurlanden zeer weinig of zelfs niet (NL en LUX) opgemerkt, maar wordt mogelijk vaak over het 
hoofd gezien door de kleine afmetingen en doordat ze gemakkelijk door fijn sediment bedekt 
kan zijn. Ze groeit zowel in permanente als tijdelijke, stilstaande als tijdelijk stromende, 
zwakzure tot zwak-alkalische wateren, ook als pionier. Hoewel vaak in gezelschap van andere 
kranswieren uit minder voedselrijk water, blijft het voorkomen niet beperkt tot dergelijke 
omstandigheden. Aanrijking met humusstoffen, zoals ook in de Langdonken het geval is, lijkt 
vaker voor te komen. Door het droogvallen van de standplaats is N. confervacea hier slechts 
gedurende een vrij korte periode waar te nemen. Gezien de regionale zeldzaamheid van deze 
soort laat de snelle en sterke ontwikkeling op deze plaats vermoeden dat er van regeneratie uit 
een oude oösporenbank sprake kan zijn. Mogelijk is het verschijnen door gepast beheer ook op 
andere, vergelijkbare, locaties te bewerkstelligen. 
Als ook de hogere oever meegerekend wordt onderscheidt de groep zich nog altijd even sterk 
van de overige doordat de rode-lijstsoorten van de nattere delen ook op de drogere delen stand 
houden en er regelmatig vervoegd worden door Erica tetralix, Juncus tenageia en Potentilla 
erecta. Vooral de TStot en SStot-waarden zijn uitgesproken hoog (Figuur 5-10 e-f), met nog 
steeds LD8 als uitschieter naar beneden toe. 
De vegetaties in deze wateren zijn doorgaans habitatwaardig; meer bepaald zijn ze tot N-2000 
habitat 3130 (oligo tot mesotrofe stilstaande wateren met Littorellettalia uniflorae en/of Isoeto-
Nanojuncetea) te rekenen. Bovendien zijn deze wateren het huidige kernhabitat van Luronium 
natans, een Bijlage 2 soort. 
Successie 
Voedselarme, zwakgebufferde en niet te zure (pH > 5,5) omstandigheden en veel licht (helder 
water) zijn ideaal voor de soorten van het oeverkruidverbond die deze groep kenmerken. Een 
voedselarme, minerale, bodem en enig contact met koolzuurrijk grondwater zijn hiertoe 
aangewezen. Deze groep heeft in het studiegebied een zeer uitgesproken pionierskarakter. 
Vooral in de oevervegetaties is er nu al een goede vertegenwoordiging van soorten die wijzen 
op stikstof- of meer algemeen voedselrijkere omstandigheden (Agrostis canina, Alisma 
plantago-aquatica, Bidens frondosa, Juncus effusus, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, 
Phragmites australis, Typha latifolia), daarnaast is knolrus opvallend aanwezig. Dit geeft al aan 
dat snelle vegetatiewijzigingen te verwachten zijn, waarbij op korte tijd ofwel rietvegetaties, 
ofwel knolrus, de overhand kunnen krijgen. De abundantie van knolrus hangt wellicht samen 
met massale kieming vanuit de zaadbank (LD10 is een voormalige plas) en de wisselende 
waterstand, waarbij in de zomer vooral door de bodem percolerend, zuur en koolzuurrijk, 
regenwater de diepere delen vult.  
Op plaatsen die minder in het bereik van het grondwater zijn gelegen kan Juncus bulbosus 
(eventueel met Sphagnum denticulatum) op termijn nog meer uitgesproken gaan domineren, 
waarbij de meer interessante soorten, op Hypericum elodes na, verdwijnen. Een overgang naar 
meer eutrafente watervegetaties van de Hottonia-groep, of het Nymphaea-type, zal echter 
optreden bij alkalinisering en nutriëntenaanrijking. Dit zou eventueel kunnen als gevolg van 
(herhaalde) overstromingen zoals die in 1998. Na langere tijd treedt verlanding op met diverse 
russen, zeggen, riet, grassen,... en uiteindelijk houtige opslag. Meer gevarieerde veranderingen 
zijn mogelijk bij de oevervegetaties. Waar plaatselijk voedselrijkere situaties aanwezig zijn, 
kunnen deze in de richting van rietland evolueren. Op minder voedselrijke standplaatsen zijn 
begroeiingen die meer aanleunen bij de kleine zeggenvegetaties (met ook draadzegge), natte 
heide, Junco-Molinion en elzenbroek mogelijk, zoals ook vergelijking van de locaties die slechts 
één vegetatieseizoen hebben doorgemaakt, met deze die na 2 jaren al iets meer geëvolueerd 
zijn (LD5J, LD5K, LD5L, LD7I, LD7J), aangeeft. 
 
Bedreigingen 
Bepaalde kenmerkende soorten van deze groep hebben een zgn. isoëtide groeiwijze 
(Echinodorus repens, Luronium natans). De groeivoorwaarden van dergelijke soorten, die sterk 
aangepast zijn aan N-, P- en C-arme wateren, zijn uitvoerig onderzocht. Uitgezonderd in uiterst 
voedselarme omstandigheden, is accumulatie van organisch materiaal en ontwikkeling van een 
zuurstofarme, reducerende, onderwaterbodem vanwege diverse redenen ongezond (cf. o.a. 
Roelofs et al. 2002; Smolders et al. 2002). Bij hogere productiviteit, zoals in het studiegebied, 
verloopt de accumulatie van organisch materiaal sneller. Bovendien krijgen snel hogerop 
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groeiende planten dan vlug de bovenhand. De isoëtiden zijn ook afhankelijk van CO2 als 
koolstofbron, dat zeer efficiënt en hoofdzakelijk via de wortels wordt opgenomen (bij soorten als 
Scirpus fluitans en Pilularia, die in open water vlottende vegetaties vormen eveneens in 
belangrijke mate uit het water; deze soorten gelijken in dit opzicht meer op Juncus bulbosus, cf. 
1.3.2.). Indien de beschikbaarheid van koolstof in de waterkolom toeneemt, verliezen ze 
eveneens een belangrijk concurrentieel voordeel. Bovendien neemt de kans toe dat de planten 
niet in de bodem verankerd blijven doordat meer bladmassa geproduceerd wordt in respons op 
meer koolzuur in het water. Bij een hoog sulfaataanbod treedt in zure wateren met een 
organische bodem sterke sulfaatreductie op. Hierdoor wordt fosfor gemobiliseerd, toxisch sulfide 
gevormd en kan ijzerdeficiëntie optreden. Door verontreinigde depositie wordt eveneens meer 
ammonium aangeleverd, waardoor de nitraatafhankelijke isoëtiden benadeeld worden en tevens 
neemt de koolstofbeschikbaaarheid toe door uitloging van carbonaten, wat eveneens minder 
gespecialiseerde soorten bevordert. Verder zijn hoge nitraatconcentraties evenmin bevorderlijk. 
De normale successie in de eerstkomende jaren vormt op zich al een niet te verwaarlozen 
‘bedreiging’. De omstandigheden in de Langdonken zijn niet dusdanig dat op natuurlijke wijze 
de bestaande vegetaties langer dan enkele jaren behouden blijven, of dat nieuwe habitats van 
dit type vanzelf zullen ontstaan. Door de graafactiviteiten van zonnebaars in LD4 en LD5 
kunnen de vestigingsmogelijkheden voor pioniers hier misschien, op kleine schaal, zonder 
verder ingrijpen langer bestendigd blijven. Vooral aanrijking van het water met nutriënten kan 
voor het behoud problemen stellen, doordat knolrus, dan wel ondergedoken en drijvende 
planten van niet-zure milieus, dan snel de overhand kunnen krijgen. Gezien de hoge 
lichtbehoefte spelen ook een toename van aangroei en vertroebeling door fytoplankton en ander 
zwevend materiaal dan vlug een negatieve rol. Verstoring door verontreinigd water is niet 
geheel uitgesloten bij LD7 en LD10 die het dichtst bij de rand van het gebied gelegen zijn. 
Gezien de standplaatsen goed gebufferd zijn, is echte verzuring in de diepste delen op korte 
termijn niet te verwachten; de plas-dras zones zijn hiervoor gevoeliger. Een eventuele evolutie 
naar pH-waarden < 5,5 zou hier ongunstig zijn. 
 
 
Beheer 
Indien hiervoor geopteerd wordt, zal instandhouding van deze vegetaties het regelmatig 
terugzetten van de successie d.m.v. plaggen of ruimen vergen. Dit kan op kleinschalige wijze 
gebeuren volgens een rotatieprincipe. 
 
5.3.2.4 Groep 4 – Hottonia-groep 
 
Standplaats, algemeen (N=11) 
Niet- of pas laat in het seizoen (LD16, GO37) droogvallende, overwegend geëvolueerde plassen; 
enkel LD12, LD16 en LD17 zijn jongere plassen. 
 
Hydrochemisch (N=11) 
Deze plassen vertonen, bij gelijke pH (Figuur 5-9 a), in het algemeen een hogere alkaliniteit dan 
die van de Luronium-groep (> 1 mmol l-1; Figuur 5-9 b), evenals hogere waarden voor kalium, 
ijzer, silicaat en Kjeldahlstikstof (hier doorgaans organische stikstof, soms ook ammonium, met 
name in GO33 en GO37, beide gelegen in weiland, en HL38; Figuur 5-9 h, k, q, s). Ook de 
fosforbeschikbaarheid (zowel gebonden als opneembaar P) is duidelijk hoger, met TP-waarden 
die frequent 100 µg l-1 overschrijden (Figuur 5-9 o-p). In het algemeen vertonen de waarden 
van de gemeten variabelen een grote variatie. 
 
Watervegetatie (N=14, Bijlage 14) 
Hottonia palustris is de meest kenmerkende soort en wordt doorgaans vergezeld door Juncus 
bulbosus, Glyceria fluitans, Callitriche spp. (ook hier in het voorjaar veel C. hamulata), 
Ranunculus peltatus en moerasplanten als Alisma plantago-aquatica en Lythrum salicaria. 
Behalve knolrus, kunnen Scirpus fluitans, Pilularia, Potamogeton polygonifolius en soms ook 
Hypericum elodes of Luronium (LD16, Zelem2) nog van de partij zijn en de relatie met groep 3 
aangeven. Dit geldt ook voor Potamogeton gramineus, die enkel in LD1 voorkomt, maar daar 
veeleer een ondergedoken vegetatie vormt die structureel verschilt van de klassieke 
oeverkruidgemeenschappen. De verscheidenheid aan echte waterplanten (ook diverse andere 
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Potamogeton spp., Elodea nuttallii, Hydrocharis, Myriophyllum spp., Nuphar lutea,…) is 
betrekkelijk groot, waardoor uiteenlopende groeivormen vertegenwoordigd zijn. Nitella’s van 
eerder voedselarme milieus ontbreken hier volledig, maar een enkele keer worden nog wel de 
meer katholieke Chara globularis of Nitella mucronata gevonden. Nuphar lutea is enkel in ZL2 
aanwezig. HL38 onderscheidt zich door een abundantie van Calla palustris en Callitriche brutia. 
Associa vindt vooral verbanden met het Parvopotamion (Callitricho-Hottonietum, Myriophyllo 
verticillati-Hottonietum, Ranunculion peltati,…) en Nasturtio-Glyceretalia-oevervegetaties, 
bijzonder het Sagittario-Sparganietum. 
 
Oevervegetatie (lage oever N=14, Bijlage 21; hoge oever N=20, Bijlage 22) 
De lage oevervegetaties zijn vrij heterogeen. Vaak is Juncus bulbosus een dominante soort, 
occasioneel ook Hottonia (LD20, GO37), Myriophyllum aquaticum (GO37) en de meer presente 
Scirpus fluitans (LD1), Bidens frondosa en Galium palustre. Alisma plantago-aquatica, Iris 
pseudacorus, Ranunculus flammula, Lycopus, Juncus acutiflorus en Lythrum salicaria zijn er 
meestal van de partij. Dit alles leidt tot weinig uitgesproken gelijkenissen met syntaxa van 
zowel Littorelletalea en Nanocyperion flavescentis, als meer eutrafente vegetaties behorend tot 
Phragmitetalia, Polygono-Bidentetum en Salicion cinereae.  
Op de hoge oevers is er evenzeer al een heterogeen vegetatieaspect met soorten van zowel 
nattere als drogere standplaatsen en een beginnende braamstruweel- en bosontwikkeling. 
Juncus bulbosus is er eerder beperkt aanwezig, Alnus, diverse grassen (Agrostis spp., 
Calamagrostis canescens, Holcus lanatus, Molinia, Phalaris arundinaceae), Juncus acutiflorus, J. 
effusus), Ranunculus flammula, Salix cinerea en Rubus sp. zijn zowat de voornaamste 
elementen. Soms overweegt nog een Nanocyperion- (o.a. LD16, LD17) of Polygono-
Bidentetum-aspect, maar vaker hellen de vegetaties over naar grazige rompgemeenschappen, 
elzen- of wilgenstruweel. 
 
Botanische natuurwaarde (Bijlage 26) 
De soortenrijkdom van water en lage oever is grosso modo wat lager dan bij de Luronium-
groep, maar hoger dan doorsnee (Figuur 5-10 a). Bij LD16 is het aantal zelfs zeer aanzienlijk 
(55 taxa) en ook LD17 heeft hier met 47 soorten een grotere verscheidenheid dan de andere 
plassen in deze groep. Als gevolg hiervan verkrijgen LD16 en LD17 uitzonderlijk hoge TSnat-
waarden (Figuur 5-10 b). Gemiddeld per soort scoren HL38 (Callitriche brutia, Hydrocharis, 
Luronium) en Zelem 2 (Luronium, Myriophyllum verticillatum, Utricularia australis) het best, 
met waarden die te vergelijken zijn met de Luronium-groep. LD19 en LD25 scoren voor alle drie 
de criteria lager dan de mediaanwaarde voor alle locaties. De rode-lijstsoorten die worden 
waargenomen - het meest nog Luronium (3x), Hydrocharis en Pilularia (beide 2x) - komen altijd 
maar in een beperkt aantal plassen voor.  
De hoge oever draagt vooral bij tot de soortenrijkdom (Figuur 5-10 d). Bij HL38 en ZL2 
evenaart de SStot nog steeds die van de Luronium-groep, maar voor de overige plassen vallen 
de waarden terug onder de modus (Figuur 5-10 f). Behalve wat Potentilla erecta of Salix repens, 
moeten op de hogere delen immers geen rode-lijstsoorten verwacht worden. 
Bijzonder op Vlaams niveau is LD1 erg waardevol, omdat het één van de weinige gekende 
standplaatsen is van Potamogeton gramineus. Deze mooie populatie bepaalt hier het algemene 
aspect van de watervegetatie en de landvorm wordt ook op de natte oever aangetroffen. De 
begeleidende soorten, vooral Scirpus fluitans, Chara globularis en Hottonia, en de mate van 
draadwierenontwikkeling geven aan dat de standplaats relatief voedselrijk is. Het troebele 
water, de schaarse watervegetatie (wat Callitriche, Hottonia en Juncus bulbosus) en 
oeverbegroeiing van de vlakbij gelegen plassen LD2 en LD3 laten nog hooguit vermoeden dat 
hier gelijkaardige potenties aanwezig zijn. Door eutrofiëring (cf. een mediane TP-concentratie 
van 170 µg l-1 in LD2) komen deze niet tot uiting. Het is niet uitgesloten dat ook LD1 een 
dergelijk lot te wachten staat, mocht er ook verder nog sprake zijn van een overmatige 
nutriëntenbelasting in deze zone. 
Sommige van de plassen kunnen in aanmerking komen als N-2000 habitat 3150 (eutrofe meren 
met Hydrocharition of Magnopotamion; GO37) of minder goed ontwikkeld habitat 3130; HL38 
kan tot habitattype 3260 behoren. 
 



Ecohydrologische studie LIFE Zuiderkempen 2006 
 

59 

Successie 
Na verloop van tijd kunnen zich min of meer meso- tot eutrafente verlandingsvegetaties 
ontwikkelen, met aanvankelijk riet en grotere zeggen, later zwarte els en wilgen, als 
hoofdbestanddeel. 
 
Bedreigingen 
Eutrofiëring door, al dan niet directe, invloed van afvalwater bij overstroming (LD16, LD17, 
LD19, LD20, LD25) of vermesting (LD20, LD37, GO33) is voor de meeste plassen een mogelijke 
bedreiging. Voor de door bos omgeven locaties kan ook bladval negatieve gevolgen hebben, 
terwijl toenemende beschaduwing door de groei van bomen en struiken sowieso tot lichtgebrek 
zal leiden. Ook invasie door agressieve neofyten (Myriophyllum aquaticum is reeds dominant in 
GO37) kan problemen geven. De vispopulatie verdient enige aandacht. In de meeste plassen 
lijkt deze momenteel afwezig of klein. In een enkel geval (GO33) is het niet uitgesloten dat de 
situatie meer problematisch is. 
 
Beheer 
Tijdig terugdringen van beschaduwing en bladval zijn aangewezen. Beperkt ruimen zal de 
diversiteit ten goede komen (verlanding is reeds sterk gevorderd in GO37) en ook het creëren 
van meer geleidelijk glooiende oevers (het meest opportuun bij LD1, LD12, LD25) kan 
overwogen worden. Het verwijderen van Myriophyllum aquaticum in de private vijver GO37 is 
aan te raden. Bij LD20 en GO33 kan door afrasteren het doorwaden door koeien vermeden 
worden. 
 
5.3.2.5 Groep 5 – Nymphaea-groep 
 
Standplaats, algemeen (N=14) 
Hoofdzakelijk permanente, geëvolueerde vijvers (met uitzondering van LD15, LD22 en GO34 die 
droogvallen en GO35 die enkele jaren terug vergraven is). 
 
Hydrochemisch (N=14)  
De alkaliniteit en kaliumconcentratie zijn gemiddeld nog wat hoger dan bij groep 4 (Figuur 5-9 
b, h). Er worden ook meer extreme waarden opgemerkt voor EGV, sulfaat, chloride, natrium, 
calcium en magnesium (Figuur 5-9 c, e-g, i-j). Het grotere bereik valt te verklaren doordat deze 
wateren zijn afgeleid uit situaties die voorheen overeenstemden met deze die bij de overige 
groepen worden waargenomen. Verder is dit is de enige groep waar de ammoniumwaarden 
frequent boven de bepalingsdrempel uitstijgen (Figuur 5-9 n). Dit gaat samen met lage 
zuurstofconcentraties (tot slechts 20 % verzadiging zoals in LD15; Figuur 5-9 d) en volgt uit de 
afbraak van organisch materiaal, het beschut karakter en het ontbreken van submerse 
vegetatie. Enigszins onverwacht zijn de fosforconcentraties niet hoger dan bij de Hottonia-
plassen (mediaan TP ca. 60 µg l-1; Figuur 5-9 o-p); bij zes plassen zijn de TP-waarden niettemin 
wel hoger dan 100 µg l-1 (LD2, LD15, LD22, LD23, GO34 en Zelem1). Hoewel doorgaans iets 
hoger dan bij de overige groepen, wijst de potentiële zuurstofproductie, behalve bij Zelem 1, 
niet in de richting van bijzonder hoge fytoplanktonconcentraties (Figuur 5-9 t). De oorzaak van 
het ontbreken van watervegetatie is dan ook veeleer te zoeken in de richting van een hoge 
turbiditeit door dood (hoofdzakelijk colloïdaal-organisch) zwevend materiaal, dat wellicht door 
bodemwoelende vis in suspensie gebracht wordt, dit al dan niet in combinatie met begrazing 
door runderen. 
 
Watervegetatie (N=10, Bijlage 14) 
De verscheidenheid aan waterplanten is sterk gereduceerd en Hottonia is nog maar nauwelijks 
aanwezig. Aangeplante Nymphaea spp. zijn het frequentst. Regelmatig is nog Juncus bulbosus 
in kleinere hoeveelheden te vinden, soms ook Callitriche, Myriophyllum aquaticum, 
Potamogeton pusillus, Scirpus fluitans, Lemna minor of Nuphar (ZL1). In GO35 houden 
Echinodorus repens en Hypericum elodes nog wat stand, in GO36 Potamogeton polygonifolius. 
Enkele plassen hebben in het geheel geen aquatische vegetatie (LD11, LD15, LD22, GO32). 
 
Oevervegetatie (lage oever N= 13, Bijlage 23; hoge oever N=17, Bijlage 24) 
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Ook de lage oevers zijn vrij soortenarm. Meer dan bij de andere groepen zijn Salix cinerea, 
Alnus glutinosa en bramen hier al goed vertegenwoordigd. Juncus bulbosus, Ranunculus 
flammula, Iris pseudacorus, Lycopus, Lysimachia vulgaris en Lythrum salicaria zijn de meest 
gebruikelijke kruiden. Ook Solanum dulcamara wordt regelmatig gevonden; riet is echter maar 
plaatselijk van belang. De wat minder tolerante Littorelletea-soorten zijn teruggedrongen; in 
Goor-Asbroek (vooral GO35, samen met ook nog enige Parvocaricetea-soorten en Anagallis 
tenella) zijn ze nog wel iets algemener dan in de Langdonken. Naast een jong 
wilgenstruweelkarakter (Salicion cinereae), worden vooral elementen van Caricion gracilis, 
Caricion elatae, natte ruigten (Valeriano-Filipenduletum) en de oeverkruidklasse herkend.  
De hoge oevers worden, vrij analoog met die van de Hottonia-groep, vooral door struweel en 
ruigte ingenomen. Alnus glutinosa, Salix cinerea, Betula pendula, Rubus, Molinia en mossen 
bepalen doorgaans de structuur, soms ook Holcus lanatus, Glyceria maxima, Lycopus, Iris 
pseudacorus, Filipendula ulmaria of Quercus robus. Hiermee zijn we helemaal in de sfeer van 
Salicion cinereae, Betulion pubescentis of Alnion glutinosae beland. 
 
Botanische natuurwaarde (Bijlage 26) 
De watervegetatie is armtierig en meestal nauwelijks in staat enige ecologische functie te 
vervullen. Zowel het aantal taxa als de TSnat-waarden zijn ondermaats (Figuur 5-10 a, b), de 
SSnat-waarde is zelfs minimaal (Figuur 5-10 c). Zelem 1 heeft een nog wat hogere 
soortenrijkdom, maar voor minder banale soorten is dit habitat vrijwel geen refugium meer. 
Enkel in GO35 worden de zeldzame Anagallis tenella en Echnidorus repens nog op de lage oever 
aangetroffen. 
De hoge oever draagt enkel iets bij aan de totale soortenrijkdom (Figuur 5-10 d). 
 
Successie 
Deze wateren werden vroeger aangelegd en beheerd als visvijver. Dit heeft zijn sporen 
nagelaten in een voor vegetatieontwikkeling ongunstig visbestand (rietvoorn, grote karpers) en 
een hoge trofiegraad. Met uitzondering van de wateren met Myriophyllum aquaticum, treedt er 
vanuit de water- of oevervegetatie geen actieve verlanding op. Wel treedt er in de meeste 
gevallen en dit het meest uitgesproken in LD22 en GO34 (wat minder uitgesproken ook LD3), 
sterke accumulatie van ruw organisch materiaal op tengevolge van bladval, wat tot een 
geleidelijke opvulling leidt. Indien dit proces voldoende voortschrijdt zullen Juncus effusus, grote 
zeggen, Glyceria, Solanum, Lythrum salicaria, etc., zich op dit weke substraat vestigen, gevolgd 
door nitrofiele elzen-wilgen vegetaties. 
 
Bedreigingen 
Deze wateren zijn reeds dermate gedegradeerd dat door verdere eutrofiëring enkel nog een 
meer extreem stadium, met volledige vegetatieloosheid, frequente algenbloei en vissterfte, 
bereikt kan worden. Dit kan bijv. door overstroming met verontreinigd water veroorzaakt 
worden, wat gezien de situering niet onmogelijk is in het geval van LD21, LD22, LD26 en LD27. 
Verdere bladval draagt eveneens hieraan bij, ook doordat de afbraak een sterke zuurstofvraag 
vergt, die vrijstelling van reeds in de waterbodem geaccumuleerde nutriënten bevordert. 
Eventuele bepoting met benthivore of herbivore is ongunstig voor de algehele ecologische 
kwaliteit. 
In een aantal wateren is Myriophyllum aquaticum uitgezet, wat tot verdringing van andere 
soorten en een verdere achteruitgang van de zuurstofhuishouding kan leiden (LD27, GO35, 
GO37). Gezien de normale watervegetatie reeds zeer beperkt is, zullen deze veeleer een 
bedreiging vormen voor de minder concurrentiele soorten die occasioneel nog in de oeverzone 
aanwezig zijn. Daarnaast kunnen dergelijke soorten van hieruit andere wateren in de nabijheid 
koloniseren. 
 
Beheer 
Deze wateren kunnen mits gepaste ingrepen tot meer waardevolle habitats omgevormd worden. 
Deze ingrepen kunnen bestaan uit: 
- eventuele verdere diffuse eutrofiëring en invloed van verontreinigd water tegen gaan; 
- het terugdringen van beschaduwing en bladval door het verwijderen van omringende opslag 
(alle wateren, uitgezonderd AV39); 
- verwijderen van organisch slib (LD3, LD22, GO34); 
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- (gedeeltelijk) herprofileren van de oeverzone (alle wateren, uitgezonderd AV39); 
- verwijderen van oeverbeschoeiing (AV39); 
- geheel afvissen (wenselijkheid na te gaan); 
- isolatie en afvissen van een gedeelte van de plas (AV39). 
 
5.3.2.6 Groep 6 - overige plassen (Bijlagen 25) 
 
Tot slot resten nog de twee niet getypeerde wateren. De zeer ondiepe periodieke plas LD18 
heeft een zeer laag EGV (Figuur 5-9 c); de concentraties van alle ionen zijn immers laag. De 
slechts een 20-tal cm diepe depressie, die in 2000 ontstaan is bij het afgraven van een 
voormalig grasland, vult zich geheel met regenwater. In de pioniersvegetatie domineert 
vooralsnog Eleocharis palustris in de watervegetatie (Bijlage 16). Tevens zijn diverse Juncus 
spp. aanwezig en ook enkele kensoorten van de Littorelletea. De begroeiing is eventueel als een 
mengeling van elementen uit de Isoeto-Nanojuncetea (Cicendietum filiformis juncetosum, 
Isolepido-Stellarietum cardaminetosum) en Phragmitetea te beschouwen. Op de oever vindt 
men een vrij open vegetatie met vooral Juncus effusus, J. acutiflorus en J. bulbosus, maar ook 
pilvaren en enkele kleine zeggen. Volgens Associa is de (zwakke) overeenkomst het grootst met 
het Cicendetium filiformis-Juncetosum, maar het is alleszins een vrij gevorderd en voedselrijk 
aspect. De vegetatie is tamelijk soortenrijk (cf. Bijlage 17, TAXAnat) en de TSnat-score behoort 
tot de middenmoot, maar SSnat is eerder laag (Figuur 5-10 a-c); Pilularia is immers de enige 
rode-lijstsoort5. Op korte termijn en voortzetting van het huidige beheer (jaarlijks maaien in 
september indien de waterstand dit toelaat) ligt successie naar een Junco-Molinion voor de 
hand. Overstroming met verontreinigd water is een potentiële bedreiging. Drainage is te 
vermijden. Het aangewezen beheer bestaat uit jaarlijks maaien en plaggen wannneer nodig. 
AV39 wordt in de zomer als zwemwater, daarna als hengelvijver gebruikt. Grote delen van de 
oever zijn verstevigd. De plas springt er uit vanwege een ongewoon hoge pH (Figuur 5-9 a), 
een vrij hoge natriumconcentratie (Figuur 5-9 g) en verhoogde fytoplanktonactiviteit (Figuur 5-
9 t), maar de watersamenstelling is verder niet zo bijzonder. Tot voor kort groeide hier 
uitzonderlijk veel Luronium natans in het water; plaatselijk ook wat Nitella translucens en 
Potamogeton berchtoldii. Nu is hiervan niet veel meer te merken. Een klein gedeelte van de plas 
is omstreeks 2003 door een dijkje afgescheiden en als siervijver ingericht. In dit visloze plasje is 
Luronium nog steeds frequent, zowel submers als op de oever (LD39’A, LD39’W; Bijlage 25). De 
sterk belopen oeverdelen worden door een mengelmoes van allerlei pioniers en ruderalen 
gekoloniseerd. Een klein, soortenrijker, gedeelte (opname AV39D) kent een vrij ongestoorde 
ontwikkeling met vooral Juncus spp., Carex nigra en ook wat Hypericum elodes, Luronium 
natans, Lythrum portula en Scirpus setaceus. Hoewel er in het water geen vegetatie meer wordt 
aangetroffen, is de natte oever nog soortenrijk te noemen (Figuur 5-10 a). Op Luronium na 
worden er echter geen echte bijzonderheden aangetroffen, zodat de SSnat-waarde laag is (Figuur 
5-10 c; Bijlage 26). Met inbegrip van de droge oever blijven deze vaststellingen gelden. Van 
successie is er op de meeste delen nauwelijks sprake, door de intense recreatie en onderhoud in 
functie hier van (alle vegetatie wordt regelmatig door mechanisch harken verwijderd). Voor de 
sterke afname, die na 2004 heeft plaats gegrepen door het uitzetten van graskarper, vormde 
Luronium hier een overblijvende, grotendeels vegetatief blijvende, ondergedoken vegetatie. 
Deze was het best ontwikkeld in het voor zwemmers afgesloten gedeelte. Op de strandjes was 
de landvorm talrijk en bloeiend aanwezig. De submerse populatie is nu teruggedrongen tot de 
siervijver en nu veel kleiner (LD39’W). Diverse neofyten zijn aangeplant in het 
siervijvergedeelte, maar een merkelijke uitbreiding naar de zwemvijver is onwaarschijnlijk en 
zou daar sowieso van weinig invloed zijn. Het huidige visbestand hypothekeert de ontwikkeling 
van enige watervegetatie. Een meer natuurlijke oeverstructuur zou meer ruimte bieden aan de 
pioniervegetatie. 
 
 

                                               
5 VAN DE HOGERE ‘OEVER’ IS GEEN OPNAME GEMAAKT; DEZE ZONE IS HIER IMMERS ZEER MOEILIJK AF TE LIJNEN. 
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1.3.3. Besluit 
 
De wateren in het studiegebied vertonen naar samenstelling en vegetatie een zekere 
verscheidenheid, die samenhangt met de hydrologie (relatieve invloed van grondwater en 
neerslag) en de bodemgesteldheid (textuur en kationenuitwisselingscapaciteit). Het betreft 
normaliter matig zure tot goed gebufferde circumneutrale situaties. Alkalische, carbonaatrijke, 
omstandigheden zijn evenwel afwezig. Dit gaat samen met natuurlijke trofieverschillen gaande 
van eerder voedselarm tot matig voedselrijk. Daarnaast hebben antropogene invloeden tot 
meer voedselrijke en plaatselijk ook verzuurde situaties geleid. Dit alles impliceert dat de 
potentiële natuurwaarden en bijgevolg de beheersdoelen ruimtelijk zullen verschillen. 
In de Langdonken creëren vertikale waterstandsvariaties in de oeverzone van de permanente, 
gegraven, plassen, greppels en droogvallende depressies specifieke omstandigheden, waarbij 
minder competitieve soorten zich tijdelijk kunnen handhaven nadat bodemverstoring voor 
vestigingsmogelijkheden heeft gezorgd. De huidige botanische variatie in het gebied is voor een 
belangrijk deel het gevolg van de uitgevoerde inrichtingswerken die aan waardevolle 
pioniersvegetaties volop kansen hebben gegeven. Dat hierbij verschillende minder algemene 
kranswieren en vaatplanten talrijk en verspreid opduiken (zie Bijlage 27), geeft aan dat hun 
vestiging vooral vanuit de aanwezige oösporen- en zaadbank gebeurt. Hoewel de 
grondwaterdynamiek de successie van deze vegetaties vertraagt, is de productiviteit te hoog 
om hun voortbestaan langere tijd te vrijwaren. Hierdoor zijn ze afhankelijk van herhaald en 
ingrijpend beheer. In diepe, permanent waterhoudende, depressies zal dit wellicht iets minder 
snel noodzakelijk zijn. Bij uitvoering hiervan komt de ontwikkeling en instandhouding van 
habitats van het N-2000 type 3130 als beheersdoelstelling in aanmerking en dit bijzonder in het 
meer noordelijke deel van het gebied, waar een wat tragere successie plaats zal vinden. Elders 
in de Langdonken kunnen bij minder ingrijpend beheer vooral soortenrijke watervegetaties met 
een overgangskarakter naar die van meer voedselrijke wateren beoogd worden. Uitgesproken 
alkalische habitats, zoals N-3140 ‘harde oligo-mesotrofe wateren met Chara -vegetaties’ s.s., N-
7210 ‘kalkrijk laagveen met Cladium mariscus en Carex davalliana’ of N-7230 ‘alkalisch 
laagveen’, zijn hier niet aan de orde vanwege het ontbreken van een geschikte milieu. Echt 
karakteristieke soortencombinaties voor deze habitats zijn evenmin aanwezig. Behalve het 
vermijden van negatieve ontwikkelingen in de waterkwaliteit op plaatselijk niveau, is het weren 
van diffuse eutrofiëring en overstroming met verontreinigd water belangrijk. De waterkwaliteit 
van de waterlopen die hiertoe aanleiding kunnen geven (inz. Herseltse Beek) kan hierbij een 
knelpunt zijn. Ook de eventuele infiltratie via bodem of afwatering van verontreinigd water 
vanuit de aanpalende zones voor verblijfsrecreatie is een aandachtspunt. 
Door het reliëf met rabatten en greppels in het Goor en de interactie van zuur grond- en 
neerslagwater met het bodemsubstraat, worden hier op kleine schaal verticale gradiënten in 
milieuomstandigheden extra geaccentueerd en in stand gehouden die een diversifiëring van de 
vegetatie toe laten. Het is niet duidelijk hoelang dergelijke situaties, die afhankelijk zijn van het 
basenleverend vermogen van het substraat, nog gehandhaafd zullen blijven. 
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Figuur 5-9 a-t: Verdeling van gemeten waarden (vlag: volledig bereik, balk: 25e en 75e 
percentielwaarden, vierkantje: mediaan). Bovenaan is telkens het resultaat van de Kruskal-
Wallis-test weergegeven. Bij p ≤ 0,05 is deze beduidend bij a-b, d-f, h-l, n en s. 
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Figuur 5-10 a-f. Aantal taxa, rode-lijstscore (TS) en gemiddelde rode-lijstscore per soort (SS) 
voor water en lage oever (a-c) en voor de volledige vegetatie (d-f) bij de verschillende groepen 
(vlag: volledig bereik, balk: 25e en 75e percentielwaarden, vierkant: mediaan, open cirkel: 
uitligger). Bovenaan is telkens het resultaat van de Kruskal-Wallis-test weergegeven; deze wijst 
steeds op beduidende verschillen bij p ≤ 0,05. 
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6 Bepaling van standplaatsfactoren en haalbaarheid 
van behoud en/of ontwikkeling binnen het 
studiegebied 
 
 
In deze studieopdracht werd specifiek gevraagd naar het beschrijven van de 
standplaatskarakteristieken en de ontwikkelingskansen in het studiegebied van vijf specifieke 
vegetatietypen: draadzeggevegetaties, heischrale graslanden, vegetaties van drijvende 
waterweegbree, blauwgraslanden en galigaanvegetaties. Dit zijn stuk voor stuk erg zeldzame 
tot niet meer bestaande vegetaties in Vlaanderen, maar ook daarbuiten zijn het sterk bedreigde 
vegetatietypen. 
Voor een aantal daarvan zijn er zo goed als geen referentiesites te vinden waar er 
standplaatsfactoren verzameld werden/worden, en voor een nog beperkter aantal is er (vnl.) 
buitenlandse literatuur te vinden die echter veelal geen duidelijke standplaatsfactoren beschrijft. 
In nagenoeg alle gevallen wordt gewerkt met indicatieve benaderingen voor de 
standplaatsfactoren. 
Voor alle gevraagde types is er uitgebreid naar literatuur- en veldgegevens gezocht. In het 
volgende hoofdstuk wordt een volledig overzicht gegeven van wat er in Vlaanderen en in de ons 
omliggende landen te vinden is aan gegevens. Er wordt telkens een inschatting gemaakt van de 
kansen van het type voor het studiegebied. 
 
6.1 Draadzeggevegetaties (Carex lasiocarpa) 
 
 
6.1.1 karakteristieke soorten 
De soort draadzegge is in Vlaanderen zeer zeldzaam in Vlaanderen. Op twee na zijn alle actueel 
bekende locaties beperkt tot de Kempen. Vroeger was er naar alle waarschijnlijkheid een veel 
ruimere verspreiding in Vlaanderen, maar ten gevolge van allerlei onduidelijke redenen is de 
soort nagenoeg overal sterk achteruit gegaan. De betekenis van een apart verbond voor deze 
soort staat zeer ter discussie. 
Het is een circumpolaire, voornamelijk (maar niet uitsluitend) boreale soort waarvan er 
verschillende ondersoorten worden onderscheiden. De ondersoort waar we hier mee te maken 
hebben is de euraziatische ondersoort (Carex lasiocarpa ssp. lasiocarpa). 
In de Vlaamse systematiek van de natuurtypen die recent opgemaakt werd (Vandenbussche et 
al. 2002) worden deze vegetaties geplaatst onder “voedselarme vengemeenschappen met 
draadzegge) en op basis van literatuurgegevens krijgen deze vegetaties een middenpositie 
toebedeeld tussen kleine zeggevegetaties en verlandingsgemeenschappen.  
 
6.1.2 Standplaatskarakteristieken 
Gemeenschappelijk punt in alle beschikbare literatuurgegevens is het wel erg wollig taalgebruik 
als het over de standplaatskarakteristieken gaat. Met andere woorden, er zijn niet veel tot geen 
exacte cijfergegevens over te vinden. 
In Internationale litteratuur duikt draadzegge regelmatig op in heel het noordelijk halfrond en 
dit als belangrijke soort in uitgestrekte veen veenmoerassen. Overal wordt de standplaats nogal 
karakteristiek beschreven als “op de overgang van oligo- naar mesotroof in of aan de rand van 
grote zeggevegetaties. De soort kan dan erg uitgestrekte vegetaties vormen. 
In Vlaanderen komen zo goed als nooit uitgestrekte vegetaties voor, zelfs niet als het maar gaat 
over een paar aren. In nagenoeg alle gevallen gaat het om een zeer smalle “vegetatiegordel” 
net op de rand van niet zo zeer oligo- naar mesotrofe standplaatsen maar eerder op de 
overgang van standplaatsen die net op de overgang zitten van beïnvloeding door mineraalarm 
en mineraalrijk grondwater.  
In de Watina-databank op het INBO zijn er grondwatergegevens terug te vinden van slechts 
twee gebieden waar deze soort voorkomt, de vallei van de zwarte Beek (bovenstrooms gedeelte 
op het militair domein van Beverlo) en de vegetaties die hier in de Langdonken te vinden zijn 
ter hoogte van het perceel met Spaanse ruiter en het perceel met heidekartelblad (peilbuis 
LDOP019 resp. LDOP025). 
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Op basis van deze erg beperkte dataset kunnen de hydrodynamische 
standplaatskarakteristieken voor een draadzeggevegetatie voorlopig worden afgeleid als volgt: 
 
Gemiddelde hoogste grondwaterstand:  -0.05 tot +0.02 cm  (+0.31) t.o.v. het maaiveld 
Gemiddelde laagste grondwaterstand:   -0.82 tot -0.68 cm (-1.00)t.o.v. het maaiveld 
Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand: +0.00 tot +0.05 cm t.o.v. het maaiveld 
Gemiddelde grondwaterstand   -0.31 tot -.21 cm t.o.v. het maaiveld 
(De cijfers tussen haakjes zijn absolute extremen) 
De chemische grondwater op de onderzochte Vlaamse locaties ondersteunt de situering van 
deze soort op de overgang van mineraalrijk naar mineraalarm grondwater. Zowel in de 
Langdonken als in de Zwarte Beek zit de elektrische conductiviteit (ref T=25°C) om en bij de 
400-450 µS/cm, en met geen of nauwelijks detecteerbare nutriëntengehalten. 
De soort gedraagt zich noch hier, noch in de zwarte beek als een soort van venoevers en ook 
niet als een soort van kleine zeggenvegetaties. Ze groeit vrij scherp op de overgang van zones 
met mineraalrijk en mineraalarm grondwater. Waar de topografie relatief steil is (perceel met 
heidekartelblad in Langdonken, groeiplaatsen Zwarte Beek) groeit deze soort in een erg smalle 
gordel (ca 1 meter breed). Waar de topografie vlak is of zeer zwak afhelt, komen veel bredere 
vegetatiegordels voor (westrand perceel met Spaanse ruiter in langdonken). Het is zeer 
waarschijnlijk dat met de voorbije grootschalige kap- en plagwerkzaamheden, deze soort op tal 
van plaatsen in de beide deelgebieden zal opduiken, telkens op de overgang van locaties met 
mineraalarmer en mineraalrijker grondwater; meer dan waarschijnlijk gaat het dan over 
oppervlakten van verschillende hectaren. Dat betekent kortweg rond alle grotere en kleinere 
donken en donkjes. 
 
Op basis van het voorgaande kan een inschatting gemaakt worden van waar dit vegetatietype 
potentieel tot ontwikkeling zou kunnen komen. Die inschatting werd niet automatisch 
gegenereerd (met behulp van één of ander ecohydrologisch model), maar op basis van de 
terreinkennis, rekeing houdend met alle metingen die in de loop van dit project werden 
uitgevoerd. Mogelijks kan dit vegetatietype nog op andere locaties tot ontwikkeling komen, 
maar voor de inschatting daarvan, ontbreekt het aan de nodige standplaatsgegevens. 
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Figuur 6-1: inschatting van de potentiële verspreiding van draadzeggevegetaties in Goor-
Asbroek en Langdonken 
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6.2 Borstelgraslanden of heischrale graslanden (Nardo-Galion of Violon caninae) 
 
 
6.2.1 Karakteristieke soorten 
Borstelgras, liggend walstro, tormentil, klokjesgentiaan, pilzegge, bleke zegge, hazezegge, 
stijve ogentroost, gewone en liggende vleugeltjesbloem, schapegras, tandjesgras, betonie, 
heidekartelblad, maanvaren, dichtbloemige veldbies, welriekende nachtorchis, …. Is een stevige 
greep uit de karakteristieke soorten voor dit kruidenrijke vegetatietype. 
In het studiegebied lijkt er (op termijn) voornamelijk sprake te zullen zijn van de associatie van 
liggende vleugeltjesbloem en heidekartelblad (Gentianae pneumonthes-Nardetum) 
 
6.2.2 Standplaatsvereisten 
Er zijn in Vlaanderen nog wel enkele tientallen sites te vinden waar deze soortencombinatie 
samen voorkomt. Veel van deze sites zijn “grondwateronafhankelijk. Daarmee wordt bedoeld 
dat in de zomer het grondwaterpeil 1.5 tot 2 meter en meer wegzakt ten opzicht van het 
maaiveld. 
In de meeste gebieden met heischrale graslanden heeft het bijgevolg niet echt veel zin om 
grondwaterpeilmetingen te verrichten bij wijze van standplaatskarakterisatie. 
Het lijkt er eerder op dat de bulk van de voorbeelden van dit type, grondwateronafhankelijk 
zijn, en slechts een gering aantal locaties grondwaterpeilen hebben die ’s zomers niet dieper 
wegzakken van één meter onder maaiveld. 
Doorgaans zijn dat ook vegetatietypen die een overgang vormen naar één of ander , ecologisch 
naburig vegetatietype.  Al snel verschijnen dan soorten als veldrus, riet, gewone wederik, kale 
jonker, …in het soortenpalet. 
De abiotische standplaats van heischrale graslanden kan best te omschrijven als te schraal voor 
struisgrasland en te rijk voor droge heide. Doorgaans zijn ze dan ook ontstaan door maaien en 
betreden (al dan niet begrazing) in heidegebieden, langs paden en wegen in heideterreinen. 
Maaien en/of begrazen alleen volstaat echter niet (Burny 1999, Zwaenepoel et al, 2002) maar 
bijmenging van andere fracties bij het alomtegenwoordige zand, lijkt van essentieel belang te 
zijn, zoals een hele rist auteurs al lang en in koor schijnen te vinden (Westhoff & Den Held 
1986, Rodwell, 1992; Roem & Berendse, 2000; Hayati & Proctor 1990; Stieperaere 1990; 
Peppler-Lisbach & Schröder 2004). Zelf heb ik diverse malen kunnen vaststellen dat het 
inbrengen van bouwpuin als wegverharding (Groot Schietveld Brasschaat) of bij het opruimen 
van bouwsels (kamp van Beverlo) of nog bij het aanbrengen van dolomietverharding (voormalig 
militair domein van Meerdaalwoud), leiden tot vrij mooie maar grondwateronafhankelijke 
heischrale graslandvegetaties op anders erg zure zandgronden die alleen droge 
struikheidevegetatie herbergen 
Op pure zandbodems komt dit vegetatietype niet voor. Je vind het eerder op kleiig of lemig 
zand.  
Naar alle waarschijnlijkheid is de aanwezigheid van bodempartikels waarop (een beperkte 
hoeveelheid) nutriënten en kationen kunnen adsorberen. Belangrijker lijkt echter ook de 
afwezigheid van al te veel organisch materiaal in de bodem. Een bijkomend effect van de 
menging van leem of klei bij het zand is natuurlijk ook de enorme toename van capillariteit van 
de bodem en dus ook de mogelijkheid om grotere volumes hangwater te herbergen, waardoor 
de vegetatie veel minder last zal hebben van droogte. 
 
6.2.3 Herstelmogelijkheden 
Herstel van heischrale graslanden vanuit landbouwgebruik zelf in de buurt of omringd door 
heischrale graslandpercelen lijkt een bijzonder langdurige klus  (+ 25 jaar minstens) te zijn (zie 
o.a. Korevaar 1999; Bakker et al, 2002). Herstel van uit bemeste graslanden in de buurt van 
restpopulaties ging maar erg slecht en niet echt overtuigend. Belangrijk zijn de lage 
nutriëntengehalten in de bodem en de herkolonisatiemogelijkheid van de karakteristieke 
soorten.  
Beste resultaat is 2* per jaar maaien. In te zure omstandigheden domineert de slaapmossoort 
haakmos (Rhytidiadelphus squarrosus) na plaggen en of na 2* maaien per jaar waardoor het 
kiemen van borstelgraslandsoorten bemoeilijkt wordt. Verplaatsen van zaden is eveneens 
belangrijk. De soorten verspreiden blijkbaar nogal moeilijk waardoor ze niet op de goede locatie 
geraken op het goede ogenblik. Kleine herstelprojectjes hebben weinig kans op succes. 
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Uit een evaluatie van Nederlandse herstelprojecten in het kader van het plan Goudplevier 
(Klooker et al1995) wordt geconcludeerd dat “ontgronden” (+10 cm verwijderen) veel betere 
resultaten oplevert dan plaggen (- 10 cm). 20 cm weggraven levert veel betere resultaten op, 
maar het gaat hier wel degelijk om voormalige akkers. 
Binnen het studiegebied zijn er vrij veel grootschalige plagwerkzaamheden gebeurt op locaties 
waarvan de abiotische omstandigheden quasi perfect lijken om goede resultaten te halen voor 
het herstel van borstelgraslanden in het studiegebied. De eerste resultaten na plaggen wekken 
in ieder geval hoop in die richting. 
Het is geweten van andere plaatsen in Vlaanderen en Nederland dat herstellen van schrale 
vegetaties (dus niet alleen heischrale graslanden) veel beter lukt vertrekkende van “recente” 
bospercelen dan vertrekkende van landbouwterreinen. Dat heeft alles te maken met 
bodemverstoring, bemesting, zaadbank en eventuele relictpopulaties. Het is intuïtief 
gemakkelijk voor te stellen dat op recent be- of verboste terreinen (met recent wordt daarbij 
bedoeld ergens in de laatste 40-60 jaar), nog jaren (soms tientallen jaren) na het verschijnen 
van de bomen, nog restpopulaties kunnen overleven van heide, bosbes, vleugeltjesbloem, 
heidekartelblad edm. De zaadbank heeft dus een grote kans om nog kiemkrachtige zaden op te 
leveren van een aantal soorten, lang na het verschijnen of aanplanten van de eerste boom. 
Bovendien wordt in bossen zo goed als nooit bemest en wordt eveneens de bodem nooit 
omgewoeld. 
Dat zijn stuk voor stuk zaken die in het nadeel uitvallen van landbouwterreinen waar wel 
omwoeling en bemesting gebeurt, waar geen zaadbank meer te vinden is en van waaruit herstel 
zeer veel moeilijker verloopt. 
In het studiegebied zijn er echter een reeks karakteristieke soorten verdwenen, die naar alle 
waarschijnlijkheid niet meer terugkeren, tenzij bij artificiële herintroductie. 
Soorten die niet meer terug gevonden zijn: borstelgras, liggende vleugeltjesbloem, stijve 
ogentroost, betonie, maanvaren, welriekende nachtorchis, … 
Er is inderdaad wel nog een hele rist soorten aanwezig die wel doen uitschijnen dat herstel 
waarschijnlijk met een afgeslankte soortenlijst zal kunnen: stekelbrem, gewone 
vleugeltjesbloem, heidekartelblad, tandjesgras, klokjesgentiaan, bleke zegge, pilzegge, 
schapegras, tormentil, struikheide, trekrus, ….. 
Vooraleer er herintroductie overwogen wordt, is het echter meer dan aangewezen om nog ten 
minste gedurende vijf tot tien jaar de huidige evoluties op te volgen. De herinrichtingwerken 
zijn immers nog erg recent, en lang niet alle soorten die hebben kunnen kiemen uit de 
zaadbank, zijn momenteel al herkenbaar. Gezien de nu al vrij spectaculaire resultaten, lijkt het 
niet onwaarschijnlijk dat een reeks soorten toch nog zal opduiken in de nabije toekomst 
 
Op basis van het voorgaande kan een inschatting gemaakt worden van waar dit vegetatietype 
potentieel tot ontwikkeling zou kunnen komen (zie figuur 6-2). Die inschatting werd niet 
automatisch gegenereerd (met behulp van één of ander ecohydrologisch model), maar op basis 
van de terreinkennis, rekening houdend met alle metingen die in de loop van dit project werden 
uitgevoerd. Mogelijks kan dit vegetatietype nog op andere locaties tot ontwikkeling komen, 
maar voor de inschatting daarvan, ontbreekt het aan de nodige standplaatsgegevens. 
Omwille van de complexe bodemgesteldheid is het hier bijzonder moeilijk om duidelijk in te 
schatten waar er heide, dan wel heischrale graslanden zullen ontwikkelen. Doordat er hier quasi 
overal in min of meerdere mate bijmenging is klei of leem, komen er zo goed als geen pure 
zandgronden voor (met uitzondering van de Aarschotse Langdonken). In nagenoeg alle gevallen 
gaat het om kleiig zand of zandige klei en alle mogelijke overgangen daartussen.  
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Figuur 6-2: : inschatting van de potentiële verspreiding van heischrale graslanden in Goor-
Asbroek en Langdonken 
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6.3 Vegetaties van drijvende waterweegbree (Luronium natans) 
 
 
6.3.1 Algemeen 
Een gedetailleerd literatuuroverzicht van de verspreidings- en standplaatsecologie, sociologie, 
populatiedynamiek en beheersproblematiek van Luronium natans wordt gegeven door Lansdown 
& Wade (2003). In het kort komt het er op neer dat de plant kan groeien in stromend en 
stilstaand water en op een uiteenlopend substraat, zij het niet zozeer op dikke organische 
bodems (cf. tekstdeel 5.3.2.3). Zowel een permanent ondergedoken als amfibische levenswijze 
is mogelijk, waarbij verschillende groeivormen kunnen worden aangenomen. In het water gaat 
dit van isoëtide (vooral bij matig nutriëntenaanbod), naar vallisneride en parvonymphaeïde 
(vooral bij hoger nutriëntaanbod; Greulich et al. 2004). Op het land is het een 
dwerg(hydro)hemicryptofyt. De voortplanting gebeurt door middel van talrijk gevormde zaden 
en (pseudo)stolonen. Het beschreven pH- (3,6-8) en trofiebereik (van oligo- tot eutroof) zijn 
zeer breed. Ogenschijnlijk is de zeldzaamheid dus niet te verklaren door de ecologische 
amplitude. De meest vermelde begeleiders zijn Alisma plantago-aquatica, Apium inundatum, 
Baldellia ranunculoides, Eleocharis acicularis, E. multicaulis, E. palustris, Elodea spp., Glyceria 
fluitans, Hypericum elodes, Juncus bulbosus, Littorella uniflora, Lythrum portula, Potamogeton 
natans, P. polygonifolius, Ranunculus peltatus en Sparganium natans. Hiervan ontbreken er 
slechts enkele op de groeiplaatsen in de Langdonken.  
Vooral competitie en successie lijken voor het optreden en de talrijkheid van belang te zijn. Het 
effect van deze processen hangt echter af van de groei- en voortplantingsstrategie van de 
populatie: 

- bloeiend, als annuel in periodieke wateren; 
- overblijvend en bloeiend in meso-eutroof permanent water; 
- overblijvend, vegetatief of bloeiend in oligotroof of meso-eutroof permanent water. 

In het eerste geval kan bodemverdichting de successie vertragen, maar op vrij korte termijn 
(vaak reeds na 1 jaar) verdwijnt de soort uiteindelijk toch van de standplaats. Komt Luronium 
langere tijd in een gebied met dergelijke habitats voor, dan is er wellicht sprake van een 
metapopulatie, waarbij de soort lokaal efemeer opduikt als er geschikte voorwaarden ontstaan. 
Zowel kieming vanuit de overlevende zaadbank (minstens 12 tot 16 jaar) als aanvoer van zaden 
uit nabije populaties laten dit toe. In het laagland is dit de meest algemene situatie in gebieden 
met een wisselende waterstand (incl. heidegebieden).  
In voedselrijkere wateren is Luronium eveneens afhankelijk van fysische dynamiek 
(windwerking, erosie tijdens perioden met verhoogde stroming, ruiming, recreatie,…). Dit wordt 
vooral in waterlopen en grote stilstaande wateren waargenomen. 
Bij voedselarme omstandigheden gebeurt de natuurlijke successie traag (tenzij verzuring of 
eutrofiëring optreden) en ook dan kan er sprake zijn van fysische processen die een handje 
helpen. In dergelijk geval kan Luronium zeer lange tijd (eeuwen) op eenzelfde plaats 
standhouden, hoewel tijdelijke onderbrekingen in de ontwikkeling kunnen voorkomen. 
Naast hun belang voor het successiegebeuren op zich, blijft het belangrijk om de 
hydrochemische standplaatsvoorwaarden in Vlaanderen en omstreken in beschouwing te 
nemen, teneinde een concreter beeld van de optimale omstandigheden te schetsen. Hierbij 
geldt in grote lijnen wat reeds in 5.3.2.3 i.v.m. isoëtide zachtwatervegetaties gesteld is. 
Bloemendaal et al. (1988) klasseren de soort als kenmerkend voor ionenarm, overwegend zuur, 
zeer zacht, sulfaatgedomineerd water, die als niet-isoëtide ook in iets voedselrijkere, 
zwakgebufferde wateren met grondwaterinvloed groeit (Bloemendaal & Roelofs 1988a). Meer 
specifiek worden in de literatuur waarden opgegeven voor een optimale pH tussen 5 en 7,5 en 
bicarbonaatconcentraties van 0,3 tot 2 mmol/l (Arts et al. 1990; Aggenbach et al. 1995). Vooral 
zeer carbonaatarme bodems vormen het substraat, terwijl de mediane concentratie 
orthofosfaatfosfor voor de waterlaag in Nederland ca. 38 µg/l bedraagt en ook de 
bodemconcentratie aan de lage kant blijft (Roelofs & Bloemendaal 1988). De tolerantie voor 
ammonia zou zeer laag zijn (Bloemendaal & Roelofs 1988b). Aggenbach et al. (1998) 
omschrijven de optimale standplaats als permanent geïnundeerd tot nat (waterpeil gedurende 
groot deel van het jaar 0-20 cm onder het maaiveld, fluctuatie 10-100 cm onder maaiveld, 
inundatieduur minstens 30 %), oligomesotroof tot mesotroof, met alkaliniteit 0,5-2 mmol/l en 
meer nitraat dan ammonium. Weeda et al. (1991) vermelden een associatie met kwel of 
afstromend regenwater (cf. CO2-voorziening in een voedselrijkere omgeving. Als bijkomende 
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richtgetallen geeft een overzicht van recent voorgestelde waarden (Denys et al. 2005) aan dat 
jaargemiddelde concentraties voor totaalfosfor bij voorkeur lager zijn dan 40 µg/l, voor 
orthofosfaatfosfor < 15 µg/l, voor totaalstikstof < 0,4 mg/l en voor nitraatstikstof < 0,15 mg/l. 
In de meer recente Vlaamse literatuur wordt weinig specifieks over Luronium geschreven dat 
nieuwe informatie oplevert. Vanderhaeghe (2000) situeert de RG Luronium natans-Juncus 
bulbosus-Drepanocladus fluitans-[Littorelletea/Scheuchzerietea] van het (verzuurde) Zwart 
Water te Turnhout by de fytocoena van ammoniumvrije omstandigheden in magnesiumarm, 
ongebufferd water. 
 
6.3.2 Luronium in de Langdonken 
Luronium dook tot medio 1980 regelmatig her en der in de Langdonken op na het uitgraven van 
vijvers en poelen, maar het aantal plaatsen waar de plant gelijktijdig aanwezig was bleef erg 
beperkt (mond. med. L. Lommaert, 2006). Dit beeld bevestigt dat, zoals hiervoor beschreven, 
de soort in het gebied met een metapopulatiestructuur voorkwam. Sinds 1998 wordt ze, na de 
graafwerken, opnieuw en op meerdere plaatsen waargenomen. In de jaren ’80 groeide ze ter 
hoogte van LD15, in 2000 bij LD17 en in 2005 in LD20; nu komt de plant op deze plaatsen 
blijkbaar niet meer voor. Momenteel (2006) groeit de soort wel in 6 andere depressies (LD4-7, 
LD10, LD16), het meest talrijk in LD10, het voormalige ‘ven’ (Figuur 6-1). Deze groeiplaatsen 
zijn pas in 2004 (LD16) of 2005 (overige) afgegraven. Neemt men aan dat het heroptreden niet 
het gevolg is van de aanvoer van diasporen uit andere gebieden – wat het meest aannemelijk 
lijkt – en dat de soort effectief niet meer voorkwam in de periode zonder waarnemingen, dan 
blijkt hieruit dat de aanwezige zaadbank na ca. 30 jaar nog levenskrachtig is. 
 
Luronium is momenteel het meest te vinden in de meer permanent of langdurige geïnundeerde 
zones en greppels (zie ook Bijlage 27). In de huidige vegetaties is knolrus de enige soort die 
altijd samen met Luronium aanwezig is en er ook vaak domineert. Vrijwel constante begeleiders 
zijn Alisma plantago-aquatica, Nitella translucens, Potamogeton natans, P. polygonifolius, 
Scirpus fluitans, Typha latifolia en Utricularia australis, terwijl ook Carex elata, Hottonia 
palustris, Phragmites australis, Ranunculus flammula en draadwieren vaak worden aangetroffen. 
Op de hogere oevers groeien nu reeds veel riet en andere hoge grassen, russen en forse 
kruiden (Bidens frondosa, Calamagrostis canescens, Juncus acutiflorus, J. effusus, Lycopus 
europaeus, Iris pseudacorus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria,…). De vegetatie evolueert 
er snel. In de natste delen zijn hoog opgroeiende soorten minder goed vertegenwoordigd, 
waardoor de verdringing van Luronium trager zal gebeuren. 
In Figuur 5.3 zijn de huidige en voormalige groeiplaatsen van Luronium aangegeven in de PCA-
ordinatie op basis van de watersamenstelling. De hydrochemische spanning tussen de plassen 
waar Luronium momenteel in het water wordt aangetroffen is duidelijk kleiner dan het bereik 
indien de voormalige groeiplaatsen worden meegerekend en dit bereik is op zijn beurt kleiner 
dan wanneer ook de oevergroeiplaatsen er bij genomen worden. Dit is te verklaren vanuit zowel 
hydrochemische veranderingen op de standplaats zelf, als een minder nauwe relatie tussen de 
groeiomstandigheden op de oever en de watersamenstelling. 
 



Ecohydrologische studie LIFE Zuiderkempen 2006 
 

75 

 
 
Figuur 6-3: Groeiplaatsen van Luronium natans in de Langdonken in 2006. 
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Figuur 6-4: Situering van de standplaatsen van Luronium natans in de hydrochemische PCA-
ordinatie (volle cirkels - plassen met Luronium in het water; lege grote cirkels - Luronium enkel 
op de oever; kleine lege cirkels - voormalige groeiplaatsen). 
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Figuur 6-5 geeft een vergelijking van de fysisch-chemische waarden met vindplaatsen elders in 
Vlaanderen. Bij deze laatste is Luronium is het meest talrijk in de plas in het Wik (abundant), bij 
een mediane pH van 6,4, een EGV van 136 µS cm-1, zeer geringe buffering en een laag gehalte 
aan calcium (9 mg/l), magnesium (1,9 mg/l) en zowel minerale als organische stikstof. De soort 
is frequent in zowel het zure Zwart Water als de zwak alkalische Goorvijver. De hoogste 
mediaanwaarden orthofosfaatfosfor worden in het Goorplasje waargenomen (46 µg/l), waar de 
soort eveneens frequent is. Uit de vergelijking blijkt dat de groeiplaatsen in de Langdonken 
verhoudingsgewijs hoge calcium-, magnesium-, sulfaat- en CZV-waarden vertonen (Figuur 6-5 
e, i-j, o, r). Ook is er vij veel organische stikstof (Figuur 6-5 q). Kalium, silicaat, minerale 
stikstof- en fosforverbindingen zijn aan de lage kant (Figuur 6-5 h, m-o, s). De 
fytoplanktonproductiviteit is gering, met zelfs een tendens naar veeleer negatieve waarden 
tengevolge van afbraakprocessen (Figuur 6-5 t). Dit alles is het gevolg van een relatief 
carbonaatrijke bodem, afwezigheid van echt zure omstandigheden en 
regenwaterafhankelijkheid. De grotere hoeveelheid opgeloste organische stof wijst op een 
relatief hoog aanbod en flukse afbraak van dergelijk materiaal.  
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Figuur 6-5: a-t. Verdeling van gemeten waarden op 6 vindplaatsen van Luronium in de 
Langdonken en 12 vindplaatsen elders in Vlaanderen (medianen per site; vlag - bereik exl. 
uitliggers; balk - 25e en 75e percentielwaarden; vierkantje – mediaan; open cirkel - uitligger). 
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6.3.3  Besluit 
 
Op de standplaatsen van Luronium in de Langdonken vorderen de vegetatiesuccessie en 
accumulatie van organisch materiaal te snel opdat voor Luronium geschikt habitat langere tijd in 
stand gehouden blijft. Zowel uit de fysisch-chemische karakteristiek, de begeleidende vegetatie, 
als de waargenomen vegetatieveranderingen tijdens de eerste jaren na de herstelingrepen, 
blijkt dat drijvende waterweegbree reeds na enkele jaren door meer competitieve soorten 
verdrongen kan worden. In meer voedselarme situaties kan deze soort, met de hulp van 
natuurlijke processen zoals droogval of - in grotere vennen - winderosie, wel persistente 
populaties vormen, maar hier is sprake van een verspreid komen en gaan, al naargelang dat 
geschikte omstandigheden nieuw ontstaan of verdwijnen.  
Dit impliceert voor de Langdonken een sterke afhankelijkheid van beheersmaatregelen, 
bijzonder plaggen en – mogelijk minder frequent – ruimen van het open water. Door dergelijke 
werkzaamheden op kleine schaal, maar regelmatig en verspreid, uit te voeren kan opnieuw een 
metapopulatie van de soort in het gebied overleven. De meest geschikte voorwaarden hiertoe 
zijn in het noordelijke deel van het gebied aanwezig, waar minder productieve vegetaties 
verwacht worden (cf. bodem, plaatselijk meer ijzerrijke omstandigheden – dit laatste evenwel 
niet op de huidige groeiplaatsen) en reeds populaties aanwezig zijn die diasporen leveren. Bij 
het uitvoeren van de werkzaamheden is het raadzaam om niet uitsluitend naar een glooiende 
oeverzone te werken, maar ook hier en daar een steil microreliëf te creëren, wat 
strooiselophoping tegen gaat. Gezien de bodemomstandigheden is er geen enkele noodzaak om 
door aanvullende maatregelen voor extra buffercapaciteit t.b.v. Luronium te zorgen. 
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6.4 Blauwgraslanden (Cirsio-Molinietum)  
 
De gezamenlijke oppervlakte van alle geschreven documenten (artikels, onderzoeksrapporten, 
overzichtsinventarisaties, syntaxonomische discussies, standplaatsonderzoek, onderzoek naar 
behoud en mogelijke herstelmaatregelen…) over blauwgraslanden overstijgt ruim de nog 
resterende oppervlakte van dit vegetatietype in de West-Europese natuurgebieden. 
Blauwgraslanden komen voor (beter waarschijnlijk kwamen voor) in het West-Europese 
laagland (in de ruime betekenis), van de noordwestzijde het centraal massief in Frankrijk tot het 
noorden van Duitsland en Denemarken. Dat betekent dat Vlaanderen zowat midden in het 
voormalige verspreidingsgebied ligt. Helaas is er zo goed als  niets meer overgebleven van dit 
zeer bijzondere vegetatietype. Als je vandaag probeert om op basis van het in Vlaanderen 
beschikbare materiaal een beschrijving van de botanische samenstelling van een blauwgrasland 
te maken, dan zou die poging onvermijdelijk de mist ingaan bij gebrek aan bruikbaar 
referentiemateriaal. 
Her en der zijn er nog een paar fragmenten terug te vinden van wat waarschijnlijk ooit 
blauwgraslanden waren: in de Schijnvallei (het provinciaal domein Vrieselhof te Oelegem), in de 
Demervallei (de Dorpsbeemden –Pomperik te Diepenbeek-Genk & in Vorsdonbos-Turfputten te 
Gelrode Aarschot), het Buitengoor (Mol) en ook hier in de Langdonken. In geen van deze 
gebieden is een volledig soortenpalet aan te treffen. In geen van deze gebieden zijn nog 
vegetaties aanwezig die éénduidig als blauwgrasland te herkennen en te erkennen zijn. Alleen in 
het Torfbroek te Berg-Kampenhout is er nog een min of meer duidelijk voorbeeld terug te 
vinden, hoewel daar dan weer een aantal kensoorten ontbreken (geen kranskarwij of Spaanse 
ruiter aanwezig). 
Verder zijn er nog een handvol gebieden waarvan er historische beschrijvingen bestaan dat er 
ooit een blauwgrasland-“verdachte” vegetatie aanwezig moet zijn geweest, maar nu duidelijk 
niet meer: bv. den Duling in Dworp, de Damvallei in Destelbergen (Gent) en de Visbeekvallei in 
Wechelderzande, …De totale oppervlakte van al deze terreinen is in ieder geval minder dan 10 
Ha over gans vlaanderen. 
 
Er worden heroïsche discussies gehouden over hoe die blauwgraslanden er nu juist uitgezien 
moeten hebben. Inderdaad, “uitgezien moeten hebben” want er bestaan geen goede 
beschrijvingen van. Zowat elke florist en vegetatiekundige in Vlaanderen, maar ook in 
Nederland schijnt daar zijn eigen mening over te hebben. Een goed idee daarvan kan verkregen 
worden in Zwaenepoel et al., 2002. 
Het weinige waar men het over eens is, is dat in blauwgraslanden in de strikte betekenis van 
het woord (Cirsio dissecti-Molinietum) blonde zegge, vlozegge, kranskarwij en Spaanse ruiter de 
karakteristieke soorten zijn. Nergens in Vlaanderen komen die soorten nog samen voor. Blonde 
zegge en vlozegge zijn samen te vinden in het Torfbroek, het Vrieselhof en in het Buitengoor, 
Kranskarwij staat alleen nog in de Pomperik en Spaanse ruiter was tot voor kort alleen nog te 
vinden in de Langdonken. Deze laatste soort is recent geïntroduceerd in het Vorsdonkbos en de 
soort breidt zich daar uit. Pogingen om dit te doen in het Turnhouts vennengebied schijnen niet 
zo’n succes gehad te hebben. 
Naast deze vier karakteristieke soorten is er nog een ruim gamma aan soorten die aan 
blauwgraslanden worden toegeschreven: zaagblad, parnassia, blauwe knoop, vleugeltjesbloem, 
pijpenstrootje, blauwe zegge, zeegroene zegge, tandjesgras, bevertjes, biezenknoppen, 
klokjesgentiaan, tormentil, …. De lijst is bijzonder lang, maar het is duidelijk dat dit allemaal 
soorten zijn die een veel ruimere ecologische amplitude hebben gaande van kleine 
zeggenvegetaties, over heischrale graslanden, dottergraslanden tot kalkmoerassen. Daarmee is 
het onmiddellijk duidelijk dat hier stof is voor een onontwarbare discussie over 
standplaatsvereisten voor dit vegetatietype. 
 
In nagenoeg alle hierna volgende literatuur is terug te vinden dat blauwgraslanden ontstaan op 
terreinen waar ’s winters het water gelijk met of een ietsje boven het maaiveld uitstijgt, maar in 
de zomer stevig diep wegzakt (afhankelijk van het substraat meer of minder diep) veelal 
omwille van begreppeling, dat het systeem absoluut nutriëntenarm moet zijn en dat er erg laat 
gemaaid moet worden (augustus) en/of (na-)begraasd. Dergelijke schijnbaar heel concrete 
maar in werkelijkheid erg wollige uitspraken vind je letterlijk in tientallen artikels, maar slechts 
een erg beperkt aantal auteurs waagt zich aan kwantitatieve uitspraken. 
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Er zijn blauwgraslanden van venige bodems die in regel soortenarmer zijn dan blauwgraslanden 
van minerale bodems. Oorspronkelijk werd gesteld dat fosforlimitatie dé sturende factor was 
(Goodwin et al, 1998) maar gaandeweg kwamen er tal van andere sturende factoren aan het 
licht. 
In Jansen et al.(2000 & 2001) is een overzicht terug te vinden van de verschillende 
hydrologische systemen waaronder de blauwgraslanden waarschijnlijk voorkomen of 
voorkwamen.. 
Ook uit andere literatuur (Blackstock et al 1998, Boeye et al 1994) is op te maken dat er grosso 
modo twee verschillende grondwatersystemen zijn waaronder dit vegetatietype tot ontwikkeling 
komt (kwam): 

i. onder invloed van lokale grondwatersystemen. Het grondwater stroomt dan al dan 
niet door een basenrijke laag en voorziet de vegetatie van de nodige mineralen 
zoals bijvoorbeeld in duinpannen, of er infiltreert kalkrijk grondwater vanuit 
irrigatiekanaaltjes zoals dat bijvoorbeeld het geval is met het Buitengoor in Mol; hier 
zijn ook de overgrote meerderheid van de Nederlandse natuurterreinen met 
blauwgrasland in terug te vinden. Zij hebben het nagenoeg allemaal moeilijk om te 
overleven en zeker om te herstellen. 

ii. onder invloed van grote(re) regionale grondwatersystemen waarin kwelstromen met 
meer of minder mineralen het natuurterrein in kwestie bereiken en zorgen voor de 
broodnodige voorziening van basen. Zowat alle hierboven genoemde Vlaamse 
blauwgraslandrelicten zijn in dit systeem terug te vinden. 

 
 
Gedaalde grondwaterniveaus leiden niet noodzakelijk tot een stijgende bovengrondse biomassa 
zolang er nutriëntenlimitatie blijft bestaan. In blauwgraslanden op minerale bodem is daling van 
de grondwatertafel dus minder uitgesproken een probleem dan in blauwgraslanden van venige 
bodems (Grootjans et al. 1986, Schouwenberg et al 1991; Lamers 2001). In deze laatste begint 
dan het organisch materiaal immers te massaal te mineraliseren, waarbij een heuse explosie 
aan nutriënten optreed. In minerale bodems is dat natuurlijk veel minder het geval.  
Door het verlagen van de grondwatertafel en het wegvallen van de kwelstroom (veelal met de 
daaraan gekoppelde basische kationen), zijn er meer effecten te zien van verzuring en 
verschuivingen naar vegetaties van meer voedselarme standplaatsen.. 
Hertstel van kwel is daar dan ook topprioriteit maar ook sporadische overstromingen kunnen 
een compensatie bieden voor de verminderde aanvoer van kationen.  
Bekalken is ook met tijdelijks succes uitgeprobeerd in Nederland (Van Duren et al., 1998) Zelfs 
incidentele puls bemesting met fosfaten wordt blijkbaar door blauwgraslanden overleeft.(van 
der Hoek, 2006). 
In gebieden met weinig kwel moet heil komen van buffercapaciteit van de bodem zelf. Die is in 
veel gevallen volledig verloren gegaan als gevolg van zure depositie. Er zijn dan een paar 
opties: de zure toplaag afgraven zodat een beter gebufferde, dieper liggende bodem boven 
komt te liggen (Jansen & Roelofs, 1996; van de Broek, 1998; Tallowin & Smith, 2001). Zonder 
dat er iets gebeurt aan de oorzaak van de verzuring leid echter opnieuw tot verzuring zodat dit 
in de meeste gevallen een tijdelijke oplossing is. Het herstel van de mineraalrijke kwel is een 
duurzame optie.  
Basische (bufferende) kationen bereiken de wortelzone van planten door convectieve stroming 
met grondwater. Het belangrijkste kation is Ca. Dat wordt door planten opgenomen en de plaats 
op het kleihumuscomplex wordt dan ingenomen door protonen. Als er geen aanvoer is van Ca 
dan verzuurd de standplaats. Er bestaan chemische processen die protonen vreten zodanig dat 
vrije ca ionen opnieuw de plaats gaan innemen op het kleihumuscomplex zodat ze weer 
beschikbaar zijn voor plantenconsumptie en dus ook voor het behoud of herstel van 
blauwgrasland. Daarvoor zijn ijzeroxiden nodig. Die zijn ruimschoot aanwezig in de quartaire en 
tertiaire sedimenten van dit gebied. Getuige de veelal erg rosbruine kleur van de plagplekken en 
het vele neerslaande ijzer in de grachten, afkomstig uit het grondwater dat hier door de 
formatie van Diest stroomt. 
Onder vochtige omstandigheden wordt ijzer samen met organisch materiaal gereduceerd. In dat 
proces zijn er protonen nodig. Hoe meer protonen er daarbij geconsumeerd worden, des te 
meer er van het KHC afgetrokken worden, waardoor er plaatsen beschikbaar komen voor de Ca-
kathionen die vrij in het grondwater zitten. Die nemen de plaats in van de protonen. Een goede 
chemische procesbeschrijving is te vinden in Kemmers et al (2003.). 
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Ten slotte moeten ook nog de karakteristieke soorten nog terug te vinden zijn in het gebied of 
er geraken. Alle karakteristieke soorten en veel van de minder karakteristieke soorten hebben 
een erg kort levende zaakbank. Bovendien is de verspreidingsmogelijkheid van veel soorten erg 
beperkt. Restauratieprojecten zonder (weloverwogen (re-)introductie, lijken erg weinig kans op 
slagen te hebben (Matus et al 2003) 
 
Wat is nu het probleem voor de instandhouding of het behoud van de blauwgraslanden in 
Vlaanderen en in de Zuiderkempen in het bijzonder? 
 
Verdroging komt in Vlaanderen zeker ook voor, maar is niet zo uitgesproken als in Nederland. 
Dat heeft alles van doen met de geologie in Vlaanderen die vrij tot zeer sterk afwijkt van de 
situatie in Nederland. In zeer grote delen van Vlaanderen zijn de watervoerende lagen 
mineraalrijker, en treden er veel grotere kwelfluxen op. De algemene verlaging van de 
grondwatertafel lijkt niet zo dramatisch en zeker niet op een even grote schaal plaats te vinden 
als dat voor Nederland het geval is. In Vlaanderen vinden we, anders dan in Nederland, de 
meeste (verhalen over en relicten van) blauwgraslanden terug in gebieden die onder invloed 
staan van grote regionale grondwatersystemen.  
Toch vinden we hier zo goed als geen blauwgraslanden meer (alle min of meer duidelijke 
blauwgraslandfragmenten samen beslaan een oppervlakte die 2 ha nauwelijks zal overschrijden) 
hoewel door Vanden Berghe (1951) destijds verschillende associaties beschreven werden. 
Waarom niet en meer specifiek waarom niet hier in de Zuiderkempen?? 
 
Om optimale omstandigheden te hebben voor de ontwikkeling van blauwgraslanden moet een 
systeem  

1. nutriëntenarm zijn: door stikstofdepositie, overmatige toepassing van bemesting op 
naburige landbouwpercelen, lozingen van huishoudelijk afvalwater, … zijn nutriënten 
overal doorgedrongen. Ze zorgen ervoor dat schrale vegetaties productiever worden en 
dus concurrentiëler. Tengere soorten worden weggeconcurreerd. Uit de 
grondwateranalysen (bijlage blijkt de hoeveelheid nutriënten nog mee te vallen, hoewel 
er sporadisch verhoogde ortho-fosfaatgehalten te meten zijn en er via vervuild 
landbouw en huishoudelijk afvalwater ook stikstofverbindingen in het gebied 
doordringen… 

2. nat zijn: in de winter en droog maar ook weer niet te droog in de winter. Sommige 
terreingedeelten staan in de winter te diep onder water zodat ze te laat droogvallen in 
het voorjaar waardoor de blauwgraslandsoorten verdrinken. Die locaties zijn ongeschikt. 
De zones die net niet of nauwelijks onder water komen zijn in principe wel geschikt. 
Nagenoeg overal in het gebied dalen de peilen tot ruim een meter onder maaiveld, wat 
in principe goed is. 

3. een goede voorziening hebben van basische kationen.: Anders gezegd een systeem 
moet resistent zijn tegen verzuring. Dat kan gebeuren door voldoende aanvoer van 
basische kationen (Ca, Mg, …) via het grondwater, zodat de protonen van het 
kleihumuscomplex verdreven worden en vervangen door die basische kationen. Dat lijkt 
hier in het gebied geen probleem te zijn. Op basis van een paar bodemanalysen blijkt de 
CEC (kationen-uitwisselingscapaciteit) hier behoorlijk hoog te zijn (de bodem bestaat 
voornamelijk uit kleiig zand) én is er een vrij grote basenverzadiging. Bovendien is er 
nogal wat aanvoer van kationen via het grondwater, dus van verzuring is er hier geen 
sprake 

4. laat gemaaid worden: wat uiteraard vlot instelbaar is door de terreinbeheerder. 
5. de karakteristieke soorten huisvesten ofwel in het gebied aanwezig hebben of ze 

moeten er kunnen geraken: enkel Spaanse ruiter is aanwezig, naast een groot aantal 
van de minder karakteristieke soorten. Maar karakteristieke soorten als blonde zegge, 
vlozegge en kranskarwij komen helemaal niet voor. 

 
Aangezien de standplaatskarakteristieken voor Blauwgraslanden niet volledig bekend zijn, blijft 
het in zeer hoge mate gokken waar dit type zich zou kunnen ontwikkelen. Om die reden wordt 
er geen potentiekaartje voor dit type gegeven. 
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6.5 Galigaanvegetaties 
 
 
Ecologisch gesproken is Galigaan een merkwaardige plant. Er wordt steevast van gezegd dat 
het een soort is van kalkmoerassen. Daar groeit die inderdaad ook veruit het best en het meest 
abundant. De aanwezigheid van galigaan op een bepaalde locatie is doorgaans ook het signaal 
om uit te kijken naar andere “speciale” plantensoorten, waaronder een hele reeks bijzondere 
mossen. 
De soort is echter, anders dan gangbaar steevast schijnt gedacht te worden,  niet noodzakelijk 
gebonden aan zeer kalkrijk water. Dat is te vinden in tal van naslagwerken. Galigaan is een 
soort van eerder eutrofe standplaatsen, dikwijls in gradiëntsituaties. Een fraai voorbeeld 
daarvan is te vinden in het Hageven te Neerpelt, waar mineraalrijk kanaalwater in de zure 
mineraalarme komgronden van de Dommelvallei gebracht wordt en waar plaatselijk de 
rietvegetatie vervangen wordt door galigaanvelden. Een vergelijkbare situatie treed op in het 
Goorken in Arendonk,  
Ook in het buitengoor te Mol (Rauw)) is een voorbeeld van aanrijking met mineraalrijk 
kanaalwater. Zo zijn er nog wel een reeks locaties te vinden. In de Westhoek (Koksijde) is het 
verschijnen te verklaren door de aanwezigheid van veel kalk in het natte duinzand, in het 
Torfbroek te Kampenhout (Berg) gaat het dan weer om zeer kalkrijk grondwater.  
Al die standplaatsen, met uitzondering van het Hageven, herbergen echter steevast kleine 
aantallen galigaan planten. In vergelijking met de galigaanveld in moerassen in zuid zweden, 
Oost-Polen, Noord-Duitsland en Frankrijk stellen deze aantallen niet echt veel voor.  
Het lijkt er met  andere woorden op dat de soort hier niet vegetatievormend voorkomt, maar 
eerder als bijmenging in de marge van verschillende andere vegetaties aanwezig is.  
Zowel Oberdorfer (1977) als Rodwel (1991), geven in hun overzicht van de respectievelijk 
Duitse en Britse vegetatietypen een duidelijk beeld over het ruime voorkomen van Galigaan als 
“bijsoort” in vegetaties die variëren van kalkmoeras met zwarte knopbies, over kleine 
zeggevegetaties met een aantal “mineralen-tollerante” veenmossoorten tot blauwgraslanden. 
De populaties in dit studiegebied zijn naar alle waarschijnlijkheid een voorbeeld van 
“bijmenging” eerder dan dat ze hier op hun optimale standplaats voorkomen.. Hier is er in de 
verste verte geen sprake van grote hoeveelheden kalk, noch in de bodem, noch in het 
grondwater. Het is met andere woorden een misvatting om hier te spreken van kalkmoeras, laat 
staan het herstellen van “basenrijke laagveenvegetaties”, zoals in de titel van het LIFE-project 
staat. 
Uiteraard is de totale afwezigheid van calcium, magnesium en anderen een garantie voor de 
totale afwezigheid van Galigaan in het gebied in kwestie, maar het hoeven geen spectaculaire 
concentraties te zijn. Ter vergelijking een paar cijfers. 
De locatie binnen het studiegebied waar Galigaan het meest frequent voorkomt is het Goor. 
De gemiddelde concentratie van calcium in het grondwater midden in de galigaanvegetaties 
bedraagt slechts een 20-25 ppm, voor magnesium is dat ca 3 ppm. 
In het Torfbroek is dat 220 resp. 6.2 ppm, in het Hageven is dat 50 resp 4.5 ppm. Zo kunnen er 
nog tal van plaatsen vergeleken worden, maar het is duidelijk dat Calcium of magnesium, en 
hetzelfde geldt voor alle andere “mineralen” in het grondwater, niet van doorslaggevend belang 
zijn voor het behoud van Galigaan op een bepaalde standplaats. 
In totaal werden drie locaties met galigaan aangetroffen in dit studiegebied waarvan 2 in het 
Goor-Asbroek en één in de Langdonken en in alle gevallen waren de kationenconcentraties laag. 
Feit si wel dat als alle Vlaamse groeiplaatsen waarvan we cijfermateriaal hebben, met mekaar 
vergeleken worden, dan hebben de groeiplaatsen in dit studiegebied duidelijk de laagste 
concentraties.  
Weliswaar worden er nooit dichte vegetaties gevormd, maar met name in het goor komen toch 
verschillende honderden exemplaren voor, de meeste exemplaren (merkwaardig genoeg) met 
op de rand van de rabatten of ruggen die aar veelvuldig werden aangelegd destijds. Het lijkt er 
niet op dat de soort hier aan het wegkwijnen is, wel in tegendeel. Ook zijn er geen indicaties dat 
het hydrologische regime van het gebeid de voorbij decennia drastisch gewijzigd zou zijn, 
waardoor bijvoorbeeld kalkrijke kwel vroeger zou hebben opgetreden en actueel niet meer.  
Er zijn ook geen gegevens gevonden over een historische bekalking of het gebruik van het 
gebied als (bekalkte) viskweekvijver (zoals elders in de kempen wel eens gebeurt is op actuele 
standplaatsen van galigaan (bv. Het Elsbroek in Hamont). 
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Niets wijst erop dat de soort hier zou tellor gaan, maar het lijkt uitgesloten dat hier een echte 
“galigaanvegetatie” of een kalkmoerasvegetatie  zal ontwikkelen. Galigaan als soort zal zich 
vermoedelijk wel in het studiegebied handhaven (waarschijnlijk zelfs in beide deelgebieden), 
maar het hoeft zeker geen beheersprioriteit te zijn. De soort is hier eerder te catalogeren als 
“botanisch curiosum”. 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat galigaanvegetaties niet echt tot de mogelijkheden behoort hier. 
Daarom wordt voor dit vegetatietype dan ook geen potentiekaart gegeven. 
 
 
6.6 andere belangrijke grondwaterafhankelijke vegetatietypen 
 
In het studiegebied komen, zoals gezegd in het hoofdstuk 4 nog een reeks andere, 
grondwaterafhankelijke en belangrijke vegetatietypen voor. Het gaat hier meer specifiek over 
een aantal broekbostypen die allen onderdeel uitmaken van het Europese habitattype 91E0 
beekbegeleidende bossen (Alnion, Alno-Padion & Salicion). Dit habitattype vormt één van de 
acht prioritaire habitattypes in het kader van de habitatrichtlijn van de Europese Unie (Natura 
2000 code 91E0). De Europese handleiding voor de interpretatie van de habitattypes (Romão, 
1999) beschrijft welke planten van nature horen bij elk opgenomen habitattype. Uit de definities 
die gehanteerd worden in de Habitatrichtlijn is niet altijd even duidelijk af te leiden welke 
fytosociologische eenheden er exact in vervat zitten. Volgens Vandekerkhove & De Keersmaeker 
(IBW advies 2000/03) moet de term Alno-Padion zoals die in de habitatrichtlijn gebruikt wordt, 
ruim worden geïnterpreteerd. In een recente studie hier op het INBO (De Becker et al. 2004) 
werd uitgebreid aandacht besteed aan dit habitattype en meer bepaald aan vijf bostypen 
daarvan, waarvan er drie ook hier in het studiegebied voorkomen en bovendien vrij tot zeer 
goed ontwikkeld zijn.  
Het gaat daarbij meer bepaald over natte (echte) broekbossen zoals Oligotroof Elzen-
Berkenbroekbos (Sphagno-Alnetum), Mesotroof Elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum) en 
Eutroof of Ruigte Elzenbroekbos (Macrophorbio-Alnetum), en vochtige bossen zoals Elzen-
vogelkersenbos (Alno-Padion), Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) en Elzen-
Essenbossen (Carici-remotae-Fraxinetum).  
In deze paragraaf worden enkel de samenvattende tabellen van de standplaatseigenschappen 
weergegeven. Voor meer gedetailleerde informatie wordt best het rapport van 2004 
geraadpleegd. 
 
6.6.1 Elzen-Berkenbroekbos (Sphagno-Betuletum of Alno-Betuletum) 
 
Voor het Berkenbroek worden naast een zuiver bostype met dominant Zachte berk, ook enkele 
afgeleide types besproken. Omdat voor sommige bostypes, vergelijkbaar met een bostype uit 
onze studie, geen meetwaarden beschikbaar waren, worden de afgeleide typen ook opgelijst. 
 
In het werk van Aggenbach et al. (1998) vallen verder de hoge waarden van overstromingsduur 
en amplitude van de grondwaterstand op. De beschreven berkenbroeken tolereren een lange 
overstromingsduur en grote schommelingen in de grondwaterstand. De diepte van de 
overstroming kan tot 20cm boven maaiveld uitlopen. Verder vallen de geringe schommelingen 
van de pH op, alsook de soms zeer zure omstandigheden (pH 2,7), al moet hier een periodieke 
interne verzuring meegeteld worden. Ook werkt een veenmostapijt verzurend op de bovenste 
kiemingshorizont door de uitwisseling van ionen tegen protonen die het milieu verzuren. 
 
In het werk van Clerkx et al (1994) worden berkenbroeken beschreven op hoogveen en in 
laagveen en beekdalen. Enkel deze laatste groep is relevant voor Vlaanderen, aangezien actief 
hoogveen in Vlaanderen niet voorkomt en bijgevolg berkenbroeken in de rand ook niet. De 
standplaatsen worden gekenmerkt door een diepe GLG (>60cm), grote 
grondwaterschommelingen, sterk inzijgingskarakter, hydrologische isolatie ten opzichte van het 
bijhorende beekdal. Het grondwater wordt bepaald door aanvoer van kalkarme, zure kwel (pH 
4-5) en door aanvoer van matig lithotroof water (geleidbaarheid 300-400 µS/cm). Het 
bodemtype is typisch een moerassige veenrest of een dunne verweerde veenlaag. De minerale 
ondergrond is zandig. Bij overstroming van het beekdal blijven deze standplaatsen gespaard, en 
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verzuren door insijpeling van regenwater en de aanvoer van voedselarme kwel. Het beekdal-
veenmos-berkenbos (best vergelijkbaar met ons Berkenbroek) staat uitsluitend op deze 
standplaatsen. 
 
In de werken van Brand (2000) en Schönert (1994) voor vochtige bostypen in Noord-Duitsland 
wordt de vegetatie zeer sterk opgedeeld tot op subtypeniveau. Om de resulterende cijfers voor 
de abiotiek samen te vatten worden de minima en maxima gegeven voor het subtype dat het 
nauwst aanleunt bij het Sphagno-Betuletum uit onze studie. 
 
De grote variatie in de mineralenconcentraties vallen op, met als uitschieter calcium en 
aluminium. Verder vallen de lage variatie op in de concentraties totale C en N. Deze worden in 
andere literatuur steeds als zeer variabel op jaarbasis voorgesteld (o.a. Lucassen, 2003), 
waardoor deze waarden eerder als momentopname moeten gedacht worden. Met C/N-
verhoudingen die relatief hoog zijn (>25) worden de standplaatsen beschreven als oligotroof. 
Duidelijke verbanden tussen lage pH-waarde en hoge C/N konden niet aangetoond worden. 
 
Er wordt sterk aangeraden om absolute grondwaterdynamiek te relativeren afhankelijk van het 
bodemtype, omwille van de sterkere capillaire opstijging van grondwater tussen nauw 
opeengepakte bodemdeeltjes (bv. in leembodems). Grondwaterafhankelijke vegetaties kunnen 
ondanks een lage grondwaterstand toch nog genoeg beschikbaar water vinden in bodems met 
meer capillaire opstijging. In zandige standplaatsen is het capillaire vermogen van de bodem 
zeer gering in vergelijking met leembodems. Berkenbroek wordt volgens deze referentie ook 
alleen gevonden op venige standplaatsen op een zandige ondergrond, omdat het veen de 
geringe capillariteit van het zand enigszins compenseert. Om deze reden wordt vermeld dat 
vegetatiegrenzen veel scherper zijn in Berkenbroek dan in Elzenbroek, omdat op plaatsen 
zonder venige toplaag het Berkenbroek niet voorkomt. Bij Elzenbroek zou deze voorwaarde niet 
zo strikt zijn. 
 
De bodemchemische variabelen zijn gemiddelden op jaarbasis. In deze referentie wordt sterk de 
aandacht getrokken op de stikstofmineralisatie in veenbodems. De betrouwbaarheid van dit 
proces naar de afbakening van vegetatietypen wordt echter in dezelfde publicatie in twijfel 
getrokken, zeker op standplaatsen met sterk wisselende grondwatertafels. Vergelijk tussen de 
verschillende standplaatsen met eenzelfde vegetatie wordt bemoeilijkt op basis van de 
stikstofhuishouding als het absolute watergehalte van de bodem niet gekend is. Deze laatste 
variabele is overigens moeilijk meetbaar.  
 
De invloed van de grondwaterdynamiek op de bodemontwikkeling toont zich in het ontstaan van 
organische bodems. Omwille van de steeds hoge grondwatertafel met stagnerend 
oppervlaktewater (anaerobie in de bodemtoplaag) kan organisch materiaal moeilijker 
afgebroken worden wegens het gebrek aan zuurstof als oxiderend agens. Zo wordt een 
oligotrofe standplaats gecreëerd. Dit proces wordt in deze publicatie als vegetatiebepalend 
aangenomen. De standplaatsen met stagnerend oppervlaktewater worden hier omschreven als 
typisch voor het Berkenbroek. 
 
In onderstaande tabel wordt getracht voor dit type een samenvattende tabel (Tabel 2.1) te 
geven na interpretatie van alle literatuurgegevens. 
 
Ook de Vlaamse situatie werd voor dit type grondig bekeken (Huybrechts et al. 2000). Er 
werden in ongestoorde gebieden referentiecijfers verzameld voor grondwaterkarakteristieken 
(chemie & dynamiek) in Vorsdonkbos-Turfputten. Dit gebieden kan als referentiesituatie 
beschouwd worden voor het Hageland. 
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Tabel 6-1: Samenvattende Tabel Sphagno-Betuletum of Alno-Betuletum (Elzen-Berkenbroek) 

Variabele Eenheid Waarde 

MGWS cm/-mv gem -5 / min +1 / max -17 

HGWS cm/-mv gem +4 / min +20 / max -1 

LGWS cm/-mv gem -21 / min -7 / max -50 

Inundatieduur %/jaar 0 – 80 

Amplitude GWS cm gem 34 / min 10 / max 79 

Zuurgraad grondwater pH  4.5- 6.0 

g
ro

n
d

w
a
te

r 

Hardheid oppervlaktewater mmol (Ca+Mg)/l gem 0.2 / min 0.1 / max 0.3 

Zuurgraad bodemtoplaag pH <=4.5 

Bodemtype textuurklasse Veen, venig zand 

C/N-ratio  >20 

K+ mg/l gem: 9.83 

Ca2+ mg/l gem 2.14 

NH4
+ mg/l gem 2.26 

NO3
- mg/l gem 0.045 

B
o

d
e
m

 

Geleidbaarheid bodem µS/cm gem 59.5 

 Biomassa productie Ton/ha 2.5 – 4.5 
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6.6.2 Mesotroof Elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum) 
 
Vegetaties vergelijkbaar met dit type worden veelvuldig in de literatuur beschreven. Ook 
werden steeds vegetaties beschreven die goed vergelijkbaar zijn met het bostype uit onze 
studie. De meest relevante voorbeelden voor Oost-Vlaanderen worden hier samengevat.  
 
Het werk van Clerkx et al (1994) tracht een overzicht van de broekbossen voor Nederland te 
geven, met speciale aandacht voor de samenhang met de natuurtypen in Nederland en de 
mogelijke groeiplaatsen. In deze context is de bovenstaande tabel geordend volgens de 
groeiplaats. Deze referentie bespreekt de verschillende bodemtypes van de broekbossen. 
Vrijwel alle profielen in broekbossen van dit type bestaan uit organisch materiaal (veen), met 
waterverzadigde matig verweerde bovenste horizont. Grondwaterchemisch wordt de groeiplaats 
omschreven als van nature gedomineerd door matig hoog calcium- en bicarbonaatgehalte, en 
een laag gehalte aan andere ionen. De ionenratio varieert tussen 55 en 80% en de invloed van 
regionale kwel is (lokaal) groot. De bodem wordt gekenmerkt door veen op ondiepe leemlagen 
met een hoge Ca, P en N-beschikbaarheid zeker onder tijdelijke aerobe omstandigheden in de 
zomer.  
 
In het werk van Aggenbach et al. (1998) vallen opnieuw (zoals voor de berkenbroekbossen) de 
zeer hoge waarden van overstromingsduur en de grote amplitude van de grondwaterstand op. 
De diepte van de overstroming kan tot 10cm boven maaiveld uitlopen. Verder vallen de neutrale 
tot licht zure omstandigheden op, al moet hier een periodieke interne verzuring (zie verder, 
processen) meegeteld worden. De biomassa is geen onderscheidende variabele, evenals het 
bodemtype. Een subtype met Bittere veldkers zou voorkomen bij licht verhoogde pH en lemige 
standplaatsen met veen. 
 
Voor sommige harde abiotische data van SYNBIOSYS (Alterra, 2002) is het moeilijk 
vergelijkbare data in onze studie te vinden. Ook blijven de variabelen zeer vaag en indicatief, 
zonder veel relevantie voor Oost-Vlaanderen. De toepasbaarheid is eerder gering voor onze 
studie. 
 
Voor Duitsland werd veel onderzoek gedaan van kwelgebieden en hun vegetaties, met 
rapportage van grote reeksen harde abiotische data. Hier worden richtwaarden gegeven voor 
Erlenbruchwalder (Carici elongatae-Alnetum).  
 
Over alle referenties heen valt de sterke schommeling van de pH van het grondwater op; Deze 
waarde stijgt bijna nooit boven 7 uit, maar veelvuldig worden in het zomerhalfjaar zeer zure 
metingen gedaan (tot 2,5). Deze laatste waarde kan worden verklaard op basis van een proces 
van interne verzuring en eutrofiëring (zie verder processen). Door deze sterke interne 
schommelingen wordt de vergelijking tussen de auteurs op basis van pH bemoeilijkt. De 
geleidbaarheid van het grondwater is consistenter en ligt tussen de 100 en de 200 µS/cm. 
Ook de Vlaamse situatie werd voor dit type grondig bekeken (Huybrechts et al. 2000). Er 
werden in ongestoorde gebieden referentiecijfers verzameld voor grondwaterkarakteristieken 
(chemie & dynamiek) in de vallei van de Zwarte Beek, Vorsdonkbos-Turfputten en voor de 
Doode Bemde. Deze gebieden kunnen als referentiesituatie beschouwd worden voor 
respectievelijk venige, Kempische beekdalen, het Hageland en voor alluviale valleien in de 
leemstreek 
 
In onderstaande tabel (tabel 2.2) wordt getracht voor dit type een samenvattende tabel te 
geven na interpretatie van alle literatuurgegevens. 



Ecohydrologische studie LIFE Zuiderkempen 2006 88

 
Tabel 6-2: Samenvattende tabel, Carici elongatae-Alnetum (Mesotroof Elzenbroek) 
  Eenheid Waarde 

MGWS cm/-mv min 0 / max -9 

HGWS cm/-mv min +11 / max +2 

LGWS cm/-mv min -5 / max -16 

Wegzijging cm/-mv min -20 / max -60 

Inundatieduur %/jaar 55 – 95 

Amplitude GWS Cm +10 / -60 

Zuurgraad pH 5.8 - 7.3 

Hardheid mmol (Ca+Mg)/l 0.61 

Cl- mg/l gem 10 

Ca2+ mg/l gem 2.8 

HCO3
- mg/l gem 101 

NH4
+ -N +NO3

--N mg/l gem 0.63 

Geleidbaarheid µS/cm min 224 / max 299 

Doorstroming   Bodemchemische evenwichten 

G
ro

n
d

w
a
te

r 

Temperatuur °C 7.5 

Geleidbaarheid µS/cm 117 

CEC mg/l gem 63 

Basenverzadiging % gem 39 

Biomassa productie Ton/ha Optimaal: 4 – 8 

C/N-ratio   Mediaan: 13.6 

Humusgehalte toplaag %DS Mediaan: 78.7 

Veendikte Cm min 30 / max >120 

Zuurgraad toplaag pH-H2O 4.0 – 5.7 

Bodemtype Textuurklasse Humush zand, leem, zandleem, veen 
Optimaal: lemig zand, lemig veen 

K+ mg/l gem: 4.47  

Ca2+ mg/l gem 20 

NH4
+ mg/l gem 13.5 

NO3
- mg/l gem 0.051 

Fe g/100g gem <1 

B
o

d
e
m

 

Ptot mg/100g gem 5 
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6.6.3 Ruigte-Elzenbroekbos (Macrophorbio-Alnetum) 
 
Voor dit type werden zeer weinig vergelijkbare vegetaties gevonden in de literatuur. Het 
behoort tot een continuüm van Elzenbroektypes die min of meer voedselrijk zijn al naargelang 
het bodemtype, historische landgebruik, externe invloed of natuurlijke abiotische variatie binnen 
de standplaats. In Aggenbach et al. 1998, worden droge stofproducties gaande van 7.5 tot 15 
ton/ha voor dit type vermeld. De manier waarop die cijfers bepaald werden staan in het rapport 
niet vermeld. In Nederland zou dit type te vinden zijn op veenbodem, maar ook op 
humushoudende klei- of leembodems en klei- of leembodems met een venige toplaag. Het lijkt 
er echter sterk op dat naast de echte eutrofe elzenbroeken, hier ook een reeks verstoorde 
standplaatsen in de bespreking betrokken werden. 
 
In Clerkx et al. (1994) wordt een Brandnetel-Elzenbos besproken dat qua vegetatie aanleunt bij 
ons Macrophorbio-Alnetum. Typisch gaat het hier voor Nederland om verdroogde, dus 
verstoorde standplaatsen, zodat zich de vraag stelt of het hier gaat om de afbakening van 
abiotiek van een ‘natuurlijke’ standplaats. De abiotiek bevat grote grondwaterfluctuaties met 
lage GLG’s (>60cm), met kalkrijk neutraal grondwater (pH 5,5-7) en lithotroof karakter 
(geleidbaarheid 350-600 µS/cm). De invloed van beekwater is dominant in de natte perioden. 
De bodem bevat sterk veraard veen door oxidatie na verdroging, en bijgevolg een sterke 
verzuurde bodemtoplaag door vrijzetting van protonen in dit proces. In de verdroogde 
beekdalen met voedselarme kwel is de voedselrijkdom toch erg hoog omwille van interne 
eutrofiëring (zie deel processen). 
 
In onderstaande tabel wordt getracht voor dit type een samenvattende (tabel 2.3) te geven na 
interpretatie van alle literatuurgegevens. 
 
Tabel 6-3: Samenvattende tabel, Macrophorbio-Alnetum (Eutroof Elzenbroek) 
 

Variabele Eenheid Waarde 

Inundatieduur %/jaar 0 – 50 

Amplitude GWS cm 0 – 40 

B
o

d
e
m

 

Zuurgraad grondwater pH 7.5 – 8.0 

Zuurgraad bodemtoplaag pH 5.2 – 6.4 

Basenverzadiging % gem 55 

G
ro

n
d

w
a
te

r 

Bodemtype textuurklasse 
Veen, Humushoudende klei of leem, al dan niet 

met venige toplaag 

 Biomassa productie Ton/ha gem 11 

 
Hoewel in dit Life-Natuurproject niet gekozen werd voor het herstel van beekbegeleidende 
bossen, bleek uit het veldwerk, dat er in het studiegebied toch een aantal terreinclusters 
aanwezig zijn waar een aantal van deze bostypen al zeer goed ontwikkeld zijn en waar, mits 
aangepast beheer (vnl. niets doen of een paar marginale ingrepen in de waterhuishouding), op 
termijn perfect ontwikkelde beekbegeleidende bostypen kunnen ontstaan. Het gaat 
hoofdzakelijk om mesotrofe elzenbroekbossen, maar in het Goor-Asbroek ook om oligotrofe 
elzen-berkenbroeken. In veel mindere mate lijken er ook een paar terreinen geschikt voor 
ruigte-elzenbroek. Aangezien de beekbegeleidende bossen een prioritair europees habitattype 
is, wordt er ook voor de hier boven vermelde bostypes een potentiekaart gegeven. Er is niet 
geprobeerd om voor de volledige oppervlakte van het studiegebied de bospotentie in kaart te 
brengen, maar wel voor die locaties waar er al een goede kern aanwezig is en waar de kansen 
op een goede ontwikkeling op termijn gunstig ingeschat worden. Die gebieden worden 
weergegeven in figuur 6-6. 
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Figuur 6-6: inschatting van de potentiële verspreiding van beekbegeleidende bossen in Goor-
Asbroek en Langdonken 
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7  CONCLUSIES 
 
 
In dit korte hoofdstuk is het de bedoeling om zeer compact, met een beperkt aantal slagzinnen, 
de belangrijkste bevindingen van deze studie nog eens op een rijtje te zetten en het antwoord 
op een paar concrete vragen te geven. Uiteraard wordt voor meer informatie verwezen naar de 
specifieke hoofdstukken waar meer uitputtend achtergrondinformatie wordt gegeven. 
 
7.1 Grondwater: 
 
Beide deelgebieden hebben een klein grondwatervoedingsgebied.  
De bodem heeft een hoge hydraulische conductiviteit (in het Goor Asbroek nog meer dan in de 
Langdonken).  
Er is een snelle toestroming van het grondwater uit de omgeving. De verblijftijd tussen 
infiltrerende regendruppels en het uittreden als “kwel” is (naar Vlaamse maatstaven) bijzonder 
kort. 
Er treed bij gevolg snel en veel grondwater uit dat op jaarbasis sterk fluctueert in volume en in 
peil.  
De chemische samenstelling van het grondwater is over het algemeen vrij mineraalrijk, (ook 
ijzerrijk). Slecht hier en daar zijn er geïsoleerde “eilanden” met stagnerend regenwater te 
vinden waardoor het freatische grondwater daar mineraalarm te noemen is . 
Er is een sluimerend probleem met nutriënten in het volledige studiegebied. De overmaat aan 
ijzer in de zanden van de formatie van Diest, zorgen voor denitrificatie en fosfaatneerslag, maar 
toch is er op diverse plaatsen een (zij het nog niet dramatisch) verhoogd nutriëntengehalte te 
meten. Een grote zorg voor de grondwaterkwaliteit moet een voortdurend aandachtspunt zijn 
en blijven. 
Naar verzuring zijn er hier geen problemen te verwachten, ook niet in de toekomst. Het 
grondwater zorgt voor voldoende aanvoer van mineralen zodat er mag van uit gegaan worden 
dat dit studiegebied voldoende gebufferd is t.o.v. verzuring 
 
 
7.2 Terrestrische vegetaties 
 
Actueel komen in het gebied zeer fraai ontwikkelde beekbegeleidende bostypen voor; met name 
het oligotrofe elzenberkenbroek (vnl. in het Asbroek) en mesotroof elzenbroek (vnl. een hele 
ruime zone langsheen de Kalsterloop in de Langdonken). Beide typen zijn prioritaire Europese 
habitats. Behoud en optimalisatie (bv exotenbestrijding, zie verder). 
Er zijn momenteel een paar fragmenten “heischraal graslandachtige vegetaties” te vinden in 
beide deelgebieden. Verder zijn de omstandigheden klaargemaakt voor de ontwikkeling van een 
hele reeks van schraallandvegetaties gaande van droge heide naar vochtige heide en vochtig 
heischraal graslanden tot mesotrofe moerasvegetaties met draadzegge. Mits een continue en 
voortgezette beheersinspanning is er geen enkele reden om aan te nemen dat deze vegetaties 
niet op lange termijn in stand gehouden kunnen worden. 
Het gebied is voor Spaanse ruiter de enige “spontane” groeiplaats voor Vlaanderen. Verdere 
verspreiding in het studiegebied (voornamelijk het deelgebied Langdonken) is meer dan 
wenselijk. Momenteel heeft de soort twee andere groeiplaatsen gekoloniseerd, wat het risico op 
verdwijnen aanzienlijk verkleind. 
 
 
7.3 Waterplantenvegetaties 
 
Circumneutrale omstandigheden overwegen. Bodem en waterpeil zorgen voor verschillen in 
bufferingsgraad en begroeiing. Soortenrijke water- en oevervegetaties van matig voedselrijke 
habitats zijn de voornaamste potentiële natuurwaarden. Eutrofiëring en successie zijn blijvende 
aandachtspunten voor het beheer.  
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7.4 Specifiek gewenste vegetatietypen 
 
Draadzeggevegetaties  
de soort zal hier vrijwel zeker nooit uitgestrekte vegetaties vormen. Wel zal ze op lange termijn 
kunnen standhouden in (ten minste cyclisch) beheerde terreinen op de overgang van 
mineraalarm en mineraalrijk grondwater. 
 
7.4.2 Borstelgraslanden of heischrale graslanden 
Door de grootschalige en plagwerkzaamheden zijn op vrij grote oppervlakten de abiotische 
omstandigheden geschapen die de ontwikkeling van dit vegetatietypen moeten toelaten. Dat 
lijkt te zullen gebeuren op de droogste locaties, waar zo goed als nooit overstromingen 
optreden. De rekolonisatie van een aantal karakteristieke soorten zou wel eens een probleem 
kunnen zijn. 
 
Drijvende waterweegbree  
Deze soort is in de Langdonken van oudsher een ‘pionier’ en blijft er, voor het behoud op lange 
termijn, afhankelijk van het terugzetten van de vegetatiesuccessie. 
 
Blauwgraslanden 
In het studiegebied is er abiotisch gesproken zeer zeker plaats voor de ontwikkeling van 
blauwgrasland, maar het is zo goed als uitgesloten dat de karakteristieke soorten blonde zegge, 
vlozegge en kranskarwij spontaan ter plaatse geraken. Spaanse ruiter staat erg beperkt in het 
gebied maar kan nog steeds door één stevige overstroming op het slechte ogenblik (in de 
fysiologisch actieve periode van de planten) volledig gedecimeerd worden. 
 
Galigaanvegetaties 
De soort galigaan zal zich meer dan waarschijnlijk op lange termijn wel weten te handhaven op 
diverse plaatsen in het gebied, maar de ontwikkeling van galigaanvegetaties lijkt op basis van 
de abiotische standplaatsvereisten onmogelijk te zijn. 
 
 
Vragen in verband met drainerende invloed van grote grachten en het 
rabattensysteem 
 
invloed van oppervlaktewater (Kalsterloop en Steenkensloop) 
Geen enkele van de grotere beken in het gebied hebben een permanent karakter. Het peil van 
deze waterlopen fluctueert mee op en af met de grondwatertafel in het gebied. Er zit een (soms 
aanzienlijke) vuilvracht op deze beide waterlopen. Door de natuurlijke peilstijgingen in de winter 
loopt het water de belendende percelen binnen en zorgt her en der voor overmatige eutrofiëring 
en verruiging. Verder uitdieping van deze waterlopen is uiteraard compleet uit den boze en 
volstrekt af te raden. Het eventueel opstuwen of verondiepen van de hoofddrainagegrachten 
moet door de beheerscommissie bediscussieerd worden afhankelijk van het gewenste eindbeeld 
voor het beheer én afhankelijk van de eigendomssituatie. 
 
invloed van de Peerdse Loop 
Deze gracht zorgt net zoals de Molenvloedloop (en de Kalsterloop) voor drainage van de 
Langdonken. Uit peilmetingen is duidelijk op te maken dat de invloed belangrijk wordt op het 
ogenblik dat de grondwaterpeilen hoog zijn (periode januari - februari). Onderhoud van de 
Peerdse loop zal zorgen voor een aftopping van de (grondwater)peilstijging in het gebied en 
bijgevolg dus ook voor de diepte van de tijdelijke plassen.  
 
invloed van rabattenstructuur 
Ontwatering lijkt zeker niet de hoofdfunctie van de tientallen kilometers rabatten. Zij lijken 
eerder te zijn aangelegd om het terrein langer en sneller boven het (grond)water te laten 
uitkomen zodat er één of andere teelt kon gebeuren (gras, bomen…). Vermoedelijk hebben ze 
een belangrijke rol gespeeld (en doen dat nog steeds) als refugium voor een reeks (water-
)plantensoorten in het gebied. Negatieve invloed op de drainage van grondwater uit het gebied 
lijkt niet aan de orde te zijn. Een belangrijke overweging pro het verwijderen van deze structuur 
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kan zijn de vlottere beheerbaarheid van de terreinen in de toekomst. Het zal de recurrente 
beheerskost aanzienlijk drukken.  
Een belangrijke afweging contra is de homogenisering van het terrein. Op dit ogenblik zijn op de 
rabatten heel veel soorten (mossen én hogere planten) te vinden (zowel erbovenop, als op de 
waterlijn en op de steile opstaande delen. Het weghalen van de rabatten, zal onvermijdelijk 
leiden tot het verlies van soorten op die locatie, hoewel het meer dan waarschijnlijk geen verlies 
van soorten voor het gebied betekent.  
De keuze voor het verwijderen van de rabatten is bijgevolg subjectief en opnieuw voer voor een 
beheerscommissie. 
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8 Aanbeveling voor het beheer 
 
 
Uit deze studie komen indirect nogal wat nuttige weetjes en tips voor het toekomstige beheer 
van de beide deelgebieden. Hoewel dit in de opdracht van deze studie niet expliciet gevraagd 
werd, wordt hier toch kort de belangrijkste zaken even op een rijtje gezet. Belangrijk is wel te 
weten dat het niet de bedoeling is om een bepaalde manier van beheren naar voor te schuiven, 
dat is de bevoegdheid van de plaatselijke beheerscommissie. Het is veeleer de bedoeling om 
een vrijblijvend advies te formuleren, een advies waar meer speculatie aan vast zit, 
voortbordurend op de cijfergegevens uit deze studie. 
 
8.1  Met wat voor type van gebied hebben we hier te maken? 
 
Het studiegebied is geen laagveengebied. Anders zouden er ergens veenafzettingen moeten te 
vinden zijn. Gedurende de eerste weken van dit onderzoeksproject werd er systematisch 
geboord tijdens de verkenning van het gebied en nergens werden veenpaketten aangetroffen 
die dikker waren dan een paar tientallen centimeters. Dat heeft alles te maken met de sterk 
schommelde grondwatertafel. In de zomer treedt er dan steevast mineralisatie op van organisch 
materiaal dat eventueel op andere ogenblikken van het jaar zou accumuleren. De balans 
(opbouw t.o.v. afbraak) zal quasi nul zijn. Verder is het gebied qua hydrologie, nogal afwijkend 
van de meeste andere natte natuurgebieden in Vlaanderen. Beide deelgebieden zijn natte 
depressies, waarin door de mens drainagegrachten gegraven werden, vermoedelijk op de plaats 
waar er al natuurlijke ontwatering optrad. Die natuurlijke waterloopjes werden grondig 
uitgegraven en pas nadat ook de Grote Nete onder handen werd genomen (na de tweede 
wereldoorlog) kon men het waterpeil hier snel genoeg en diep genoeg laten wegzakken om echt 
iets te gaan doen met deze natte depressies. Jammer genoeg was dat “echt iets” een 
afzichtelijke en met het oog op het instandhouden van belangrijke Europese habitats zeer 
nadelige massa weekendbouwsels, Amerikaanse eiken en vogelkersbossen en her en der een 
paar storten. 
Het studiegebied is geen alkalisch moeras en is dat ook nooit geweest. Herstel in die zin is dan 
ook totaal uitgesloten. 
Hoe we dergelijke gebieden dan wel moeten noemen is mij ook niet duidelijk. Misschien is het 
nog het best te omschrijven als “een voedselarme, natte Kempische depressie op kleiige 
zandbodem met uitgesproken gevarieerde microtopografie, gevoed door vrij mineraalrijk 
grondwater en met sterk schommelde grondwaterpeilen”. 
Wat is maximale natuurlijkheid:  
Het Goor-Asbroek is een depressie die door een landduinengordel is afgesneden van de vallei 
van de Grote Nete. Het gebied wordt gevoed door toestromend grondwater vanuit het zuiden, 
De Asbroekloop en de Steenkensbeek zouden mogelijks voor wat drainage kunnen zorgen, maar 
zekerheid is daar niet over. Het diepste deel van dit deelgebied, de depressie van het Goor ligt 
ten noorden van deze beide beken waardoor dit deelgebied vermoedelijk meer geïsoleerd ligt, 
evenals de zone direct ten oosten van het Goor. Daardoor is de waterkwaliteit hier wat anders, 
mineraalarmer grondwater. Dat is meteen ook de reden waarom hier schralere vegetaties 
ontwikkelen van mineraalarmere standplaatsen  
De langdonken is een grote depressie die langs het zuiden, oosten en het noorden begrenst en 
ingesloten wordt door Diestiaanheuvels. Enkel langs het westen en het noordwesten zijn er drie 
openingen waarlangs het gebied draineert. Die natuurlijke drainage werd meer dan 
waarschijnlijk destijds geaccentueerd door het uitgraven van de Kalsterloop, de Peerdse loop en 
de Molenvloedloop. Door die winterse grondwaterstijging ontstaat een grote “plas” in de 
depressie (uiteraard in de diepste delen eerst), waardoor de donken als eilanden boven steken. 
De vulling van deze depressie met stijgend grondwater in de winter, wordt afgetopt door de 
drainerende werking van deze “lopen”. Verondiepen en/of (ten dele) dempen van deze 
waterlopen, kan ertoe leiden dat er een grotere diepere plas ontstaat dan momenteel het geval 
is. Het maximale vulpeil zal variëren van winter tot winter (er zijn natte en minder natte 
winters), waardoor de omvang van de plas ook zal verschillen van winter tot winter. Dat heeft 
zijn gevolgen voor de uiteindelijke (potentiële) oppervlakte heischraal grasland, 
draadzeggevegetaties, e.a. vegetatietypen. 
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8.2 Beheer van de waterhuishouding 
 
Waterkwaliteit 
Dit lijkt de grootste kopzorg voor het toekomstige beheer van dit gebied. Er bestaat momenteel 
nauwelijks rioleringsinfrastructuur, er zijn tientallen en tientallen kleinere puntlozingen ofwel 
rechtstreeks in het oppervlaktewater ofwel via septische putten in het grondwater. Die 
nutriënten spoelen gewoon met het overwegend van oost naar west bewegende grondwater 
mee de Langdonken in en in een zuid-noord beweging mee het Goor-Asbroek in. 
Aangezien de meeste natuurdoeltypen hier nutriënten mijdend zijn, betekent elke input van 
nutriënten een productiestijging van de vegetatie, en dus meer concurrentiele vegetaties, 
waarin minder concurrentiele soorten minder plaats hebben en weggeconcurreerd worden. Maar 
dat heeft ook een niet te onderschatten effect op de beheerskost. Immers productievere 
vegetaties vragen meer afvoer van organisch materiaal en dus meer werkuren per hectare. 
 
Waterkwantiteit 
Echt veel sturen kan hier niet, er kan enkel voor gezorgd wordt dat het water sneller dan wel 
trager het gebied verlaat. Onderhoud van de hoofdgrachten (Asbroekloop - Steenkensloop; 
Kalsterloop - Peerdse Loop- Langdonkse loop - Molenvloedloop) werkt in twee richtingen: 
Aangezien de oppervlaktewaterkwaliteit over het algemeen nogal slecht is (massa’s kleine 
lozingen van huishoudelijk afvalwater her en der), zal het ruimen van deze waterlopen ervoor 
zorgen dat de periode van overstromen zo kort mogelijk gehouden kan worden en het 
overstromingspeil (en dus de diepte en volume) kan beperkt worden. Er is niet direct een 
ecologisch probleem met het regelmatig overstromen van delen van dit studiegebied, maar de 
aanvoer van nutriënten is fnuikend voor het in standhouden van de veelal nutriëntenmijdende 
natuurdoeltypen.  
Het niet ruimen of niet zo grondig ruimen zal ervoor zorgen dat de maximale peilen stilaan 
hoger worden in het hele gebied, met diepere plassen en grotere overstroomde zones tot 
gevolg. Het is aan de beheerder om uit te maken hoe ver er gegaan wordt. De keuze zal 
bepaald worden door de gewenste oppervlakte heischraal grasland en droge en vochtige heide. 
Dit zijn de vegetatietypen, of natuurdoelen zo je wil, die zeer slecht overstromingen verdragen. 
Er kan overwogen worden om voor een hoger drainageniveau te kiezen (met andere woorden 
om de grachten al dan niet actief te verondiepen of zelfs op te stuwen), maar er zijn zeer veel 
niveaus denkbaar.  
 
8.3 Hydrologische monitoring 
 
Zoals al uit dit rapport blijkt, is het hydrologische systeem hier nogal afwijkend van dat van de 
meeste andere Vlaamse natte natuurgebieden. Het sturen van de hydrologie hier (via ruimen of 
niet ruimen of zelfs afdammen van hoofdgrachten) zal een subtiele zaak worden. Het zal een 
zaak worden van proberen en aanpassen. Best is om dat proces te begeleiden met een degelijke 
set metingen. Per deelgebied (Goor-Asbroek & Langdonken) moet er dan wel naar gestreefd 
worden om de metingen op éénzelfde dag uit te voeren (of maximaal op twee opeenvolgende 
dagen). 
Dat was met name voor de Langdonken tot nu niet het geval voor het Antwerpse en het 
Vlaams-Brabantse deel. Ook lijkt het best om in de belangrijkste waterlopen ook het 
oppervlaktewaterpeil op te volgen (Kalsterloop, Peerdse loop, Molenvloedloop, Steenkensloop, 
…) 
Verder is het best om de evolutie van de grondwaterchemie af en toe eens op te volgen. Zolang 
de Weekendverblijven gedoogd worden en zolang er hier geen afdoende afvalwaterverwerking 
voorzien en geconstrueerd is, lijkt het aangewezen om ongeveer eens om de drie à vier jaar een 
bemonstering uit te voeren om na te gaan of de toestand van de nutriënten in het grondwater 
verbeterd, dan wel verslechterd is.  
 
8.4 Exotenbeheer 
 
In het gebied werden destijds zeer grote hoeveelheden exoten aangeplant. De ene exoot is 
uiteraard de andere niet. Amerikaanse eik is veruit de meest “agressieve” soort. Zowel het 
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strooisel als de kruinvorm zorgen ervoor dat nagenoeg alle andere soorten onderdrukt worden 
(zowel kruiden, struiken als bomen). Als er in een deel van het beheersplan gemikt wordt het 
beheer en behoud van een aantal bostypen, dan zal een doorgedreven bestrijdingsprogramma 
moeten gestart worden.  
Daarbij moet ook, zij het in minder mate, aandacht besteed worden aan Amerikaanse vogelkers 
en Drents krentenboompje, hoewel deze laatste soorten veel minder agressief te noemen zijn. 
Ook het geleidelijk weghalen van Corsicaanse den zou toch ook op het programma gezet 
moeten worden. Deze zijn doorgaans aangeplant op terreinen waar eikenberkenbossen en op 
lange termijn eikenbeukenbossen een goede kans maken indien er gekozen wordt voor bossen. 
Indien er gekozen wordt voor open vegetaties, dan is het hier dat de goede potentiële droge 
heiden en heischrale graslanden moeten gezocht worden. 
In de sfeer van waterplanten is het evident dat, nu het nog kan en nu het probleem nog beperkt 
is, het parelvederkruid en de Amerikaanse waternavel systematisch verwijderd worden. 
Uiteraard is een de aanwezigheid van WE verblijven en permanente bewoning met de vele 
vijvertjes en insleep van allerhande exotische water- en oeverplanten zeker niet bevorderlijk. 
In andere natuurgebieden in Vlaanderen met waterplantenvegetaties, zijn er in het verleden vrij 
zware problemen geweest met grote aantallen ganzen (Damvallei in Gent, Kalmthoutse heide, 
…).  
Het gaat daarbij vnl. om ontsnapte nijlganzen en Canadese ganzen. Best is om de situatie ook 
hier niet uit de hand te laten lopen en op tijd in te grijpen, eerder dan te wachten tot er grote 
aantallen bereik worden, met alle nefaste schade van dien. 
 
8.5 Terugzetten van successie 
 
Aangezien waterplantenvegetaties overal in Vlaanderen nogal stiefmoederlijk behandeld worden 
in de meeste beheersplannen en aangezien de uitgangssituatie nagenoeg overal vrij slecht is, 
lijkt het hier wel de moeite om gericht en selectief op een aantal welgekozen plaatsen de 
waterplantenvegetaties in stand te houden. Dat hoeft geen grote beheersinspanning te kosten 
aangezien de meeste van deze waterplanten een vrij langlevende diasporenbank hebben. 
De soort kan dus gerust een aantal jaren uit het beeld verdwijnen vooraleer er ingegrepen 
wordt in de successie. Het zichzelf in stand houden van bijvoorbeeld drijvende 
waterweegbreevegetaties, kan alleen maar bij een voldoende grote oppervlakte open water 
waarin turbulentie en erosie door golfslag voor voldoende dynamiek kunnen zorgen. Ook hier 
duikt opnieuw het belang op van het zo veel mogelijk beperken van nutriëntenaanvoer. 
 
8.6 Graslandbeheer 
 
In het gebied ligt een grote oppervlakte graslanden waarvan de uitgangssituatie actueel nog vrij 
gunstig lijkt. Een groot aandeel van de graslanden is te bestempelen als een kamgrasland of als 
een struisgrasland. Om snel goede beheersresultaten te krijgen bij het in beheer nemen van 
dergelijke terreinen, is het tweekeer per jaar maaien en afvoeren van het maaisel en dat 
gedurende een drie tot vijf jaar de snelste maatregel om te “verschralen”. Op die manier daalt 
de productie en stijgt het soortenaantal het snelst. Pas dan kan overwogen worden om het 
terrein mee in (na-) begrazing op te nemen. Het mee in begrazing steken van de grote 
oppervlakte plagplekken lijkt veel minder een probleem. Jaarrond begrazing in dit type van 
terreinen lijkt echter compleet uit den boze omdat de gebieden in de winter veel te nat worden. 
Vertrappeling van de vegetatie en dominantie van pitrus en grotere zuringsoorten zal dan 
onvermijdelijk het gevolg zijn. Begrazing dient gezien te worden als middel voor het behalen 
van welbepaalde resultaten en niet als doel op zich. 
Het ziet ernaar uit dat een groot deel van de nieuwe plagplekken begroeid zullen geraken met 
rietvegetaties. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat riet niet echt hoog uitgroeien, maar 
waarschijnlijk zullen er wel snel grote hoeveelheden strooisel opstapelen. Best lijkt het om 
(eventueel ingedeeld in een aantal blokken) jaarlijks een deel van dat riet te maaien (zelfs al 
wordt het ook begraasd) om te vermijden dat veel van de dikwijls minder concurrentiele soorten 
die nu uit de zaadbank komen, direct weer van het toneel zouden verdwijnen door concurrentie 
met riet. Vermoedelijk zal na vijf tot tien jaar wel duidelijk zijn, waar volgehouden maai-
inspanningen verantwoord zijn en waar niet. 
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