
Limoniet
Natuurstudietijdschrift van de Natuurpunt regio Vlaamse Ardennen plus

Jaargang 2 • nummer 1/2 • 2009

IS
S
N

 2
03

0-
00

69



39

Inleiding
Dit artikel belicht een verkennend hydrologisch 
onderzoek in de vallei van de Zeverenbeek. Om 
inzicht te krijgen in de hydrologie van de vallei 
werd in 2002 door verschillende partners, met 
name Natuurpunt, het Provinciaal Centrum 
voor Milieuonderzoek (PCM), het Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) en het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek (INBO), besloten om een 
peilbuizennetwerk te installeren. Naast hydrologie 
werd gelijktijdig een verkennend vegetatiekundig 
onderzoek uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de 
huidige soortensamenstelling van de graslanden en 
bossen in de vallei.

Aanleiding voor dit onderzoek waren een aantal 
cruciale vragen i.v.m. de hydrologie en het beheer 
van het gebied: 
1. is er aanvoer van grondwater of kwel in de 
vallei;
2. wat is het effect van veranderingen in het 
beekpeil van de Zeverenbeek;
3. welke natuurpotenties zijn aanwezig en hoe 
kunnen we het beheer optimaliseren om die 
potenties te realiseren.

Situering
De vallei van de Zeverenbeek (Deinze) ligt in het 
westen van de provincie Oost-Vlaanderen en loopt door 
verschillende deelgemeenten van Deinze (Zeveren, 
Vinkt, Meigem, Grammene en Wontergem). De vallei 
is een deels verveende bedding uit een historisch 
geulenstelsel waarin plaatselijk de oude Leie is gevormd. 
De oorspronkelijke stroomrichting en loop zijn echter 
gewijzigd. Ter hoogte van de N35 Deinze-Tielt is de beek 
opgesplitst in enerzijds de Vondelbeek die zuidwaarts 
loopt en uiteindelijk in de Mandelbeek uitmondt, 
en anderzijds de Maanbeek en de Zeverenbeek. De 
Zeverenbeek loopt van het westen naar het oosten 
en watert gravitair uit in het Schipdonkkanaal. Het 
bovenstroomse deel van de vallei bestaat voornamelijk 
uit bos en wordt met het toponiem Kauwe aangeduid. 
Het graslandcomplex in de beekvallei ter hoogte van 
de kruising met de N409 Aalter-Deinze nabij Zeveren 
wordt de Blekerij genoemd. Tussen Kauwe en de Blekerij 
is de vallei ca. 200 m breed, verder stroomafwaarts 
ter hoogte van het gehucht Schave wordt de vallei 
tot 300 m breed en vormt het benedenstrooms open 
meersenlandschap (Figuur 1). Een deel van de vallei 
van de Zeverenbeek kent een natuurbeheer en is 
erkend als natuurreservaat.De overige delen zijn bos 
of in gebruik door de landbouw. Bovendien is de vallei 
erkend als Speciale Beschermingszone in uitvoering 
van de Europese Habitatrichtlijn en maakt ze deel uit 
van het Vlaamse Ecologisch Netwerk.

Hydrologische en vegetatiekundige 
verkenning van de vallei van de 
Zeverenbeek (Deinze)
Bart Vandevoorde, Xavier Coppens & Piet De Becker
Bart.Vandevoorde@inbo.be, Xavier.Coppens@lne.vlaanderen.be & Piet.Debecker@inbo.be

In valleisystemen bepaalt de toegepaste beheermaatregel in belangrijke 
mate de structuur van de vegetatie. De samenstelling van de vegetatie en 
het al dan niet voorkomen van bepaalde plantensoorten wordt in belangrijke 
mate bepaald door de bodem, het grond- en oppervlaktewaterregime 
en de chemische samenstelling ervan. Vandaar dat een goede kennis 
van de hydrologie van een natuurgebied essentieel is om de gepaste 
beheermaatregelen te kunnen nemen. 
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Figuur 1. Situering van verschillende deelgebieden van 
de vallei van de Zeverenbeek met aanduiding van de 
ligging van de peilbuizen (≈ piëzometers). 
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Materiaal en methode

Hydrologisch onderzoek
In 2003 werd door het INBO en PCM een 
peilbuizennetwerk uitgebouwd in de vallei. Zowel in 
de Blekerij als aan de Vondelbeek werd een reeks 
van peilbuizen (een raai) geplaatst loodrecht en op 
exponentieel stijgende afstand van de beek (1 m, 
2 m, 4 m, 8 m, 16 m, 32 m, 64 m, ...). Dergelijke 
peilbuisconfi guratie is uiterst geschikt om het 
drainerend of irrigerend effect van de beek op de 
aanliggende percelen na te gaan. Zo werden aan de 
Vondelbeek acht en in de Blekerij negen peilbuizen 
geïnstalleerd, inclusief een ‘peilbuizennest’, een 
combinatie van een diepe en ondiepe peilbuis om 
druk- of hoogteverschillen te meten tussen diep 
en ondiep grondwater. Op Schave werden vijf 
peilbuizen geplaatst op gelijke afstand van elkaar 
langs een raai loodrecht op de Zeverenbeek, alsook 
een peilbuizennest in een bron- of kwelzone. In 
de bossen nabij Kauwe werden nog twee extra 
peilbuizen geïnstalleerd waarbij de grondwaterstand 
door automatische dataloggers (Diver Van Essen®) 
om het half uur gemeten wordt. We bespreken hier 
drie peilbuizen in het gebied: peilbuis 11 in de bossen 
van Kauwe (ZEVP011X in de grondwaterdatabank 
Watina), peilbuis 7 in een grasland van de Blekerij 
(ZEVP007X in Watina) en peilbuis 23 in een 
grasland te Schave (ZEVP023X in Watina). In de 
vier deelgebieden wordt eveneens door het PCM het 
niveau van het oppervlaktewater ingemeten met 
behulp van dergelijke dataloggers. Bij het plaatsen 
van de peilbuizen werd telkens een ruwe beschrijving 
van het bodemprofi el gemaakt. Peilbuizen die niet 
automatisch worden opgemeten, worden sinds 
2004 tweemaal per maand handmatig met een 
dompelklokje opgemeten door vrijwilligers van 
Natuurpunt. We gebruiken de metingen van 01 april 
2004 tot 01 april 2008, of  vier hydrologische jaren, 
in deze analyse, terwijl van het oppervlaktewater 
volledige meetreeksen beschikbaar waren van 07 
juli 2004 tot 31 maart 2007. Voor elke peilbuis is 
naast de gemiddelde grondwaterstand (GG) ook 
de gemiddeld laagste (GLG) en gemiddeld hoogste 
(GHG) grondwaterstand berekend als het gemiddelde 
van respectievelijk de drie laagste en drie hoogste 
waarden in de zomer (april tot september) en 

winter (oktober tot en met maart). In het voorjaar 
van 2004 zijn waterstalen genomen van het grond- 
en oppervlaktewater in de peilbuizen. Deze zijn 
geanalyseerd op 14 courante chemische variabelen. 

Vegetatiekundig onderzoek
In het voorjaar van 2002 werden vier 
vegetatieopnames gemaakt in de bossen van 
Kauwe, verdeeld in functie van de vochttoestand 
en afstand tot de beek. In juni en augustus van 
2005 maakten we 69 vegetatieopnames in de 
graslanden en ruigtes. De opnames werden gespreid 
over de volledige vallei waarbij we poogden om 
alle verschillende graslandtypes te bemonsteren. 
Bij elke vegetatieopname werd de bedekking van 
de plantensoorten ingeschat met behulp van de 
schaal van Londo. Voor het opstellen van een lokale 
vegetatietypologie maakten we gebruik van een 
classifi catiemethode om vegetatieopnames op basis 
van de samenstelling en bedekking van soorten te 
groeperen in gelijkaardige vegetatietypes. Gezien 
het beperkt aantal van vier vegetatieopnames 
in bos, werden deze zonder classifi catie aan een 
vegetatietype toegekend. 

Resultaten

Hydrologie van de vallei

Kwel?
De Zeverenbeek is een traag stromende 
laaglandbeek gekenmerkt door een verval van 37 
cm/km in het stroomopwaarts deel tussen Kauwe 
en de Blekerij, afnemend tot 31 cm/km verder 
stroomafwaarts. In het bovenstrooms deel te Kauwe 
zijn de grondwaterschommelingen uiterst gering. 
De amplitude, het verschil tussen de gemiddelde 
hoogste en laagste grondwaterstand, bedraagt er 
slechts 26 cm (peilbuis BosKauwe_P11 in Figuur 
2). De broekbossen staan er zelfs bijna permanent 
onder water (gedurende 95% van het jaar). Het 
grondwaterpeil loopt er praktisch gelijk met het 
beekpeil. Hoe meer stroomafwaarts langs de 
Zeverenbeek hoe sterker de schommelingen in het 
grondwater worden, wat vooral te wijten is aan 
het verder wegzakken van de grondwaterpeilen in 
de zomer. Zo staat in de winter het grondwater in 
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peilbuis 7 in de Blekerij rond het maaiveld  (Grasland 
Blekerij_P7 in Figuur 2). Tijdens de zomerperiode 
zijgt het grondwater er evenwel weg tot gemiddeld 40 
cm onder het maaiveld. Op Schave treedt hetzelfde 
patroon op, alleen dalen de peilen er nog iets sterker en 
treedt de beek er soms buiten haar oevers. Dergelijk 
patroon van geringe grondwaterschommelingen wijst 
er op dat de bovenstroomse delen van de vallei kwel- 
of grondwater gevoed zijn, maar dat de kwelinvloed 
afneemt verder stroomafwaarts in de vallei. Vooral de 
stabiele grondwaterpeilen jaarrond gemeten in Kauwe 
bevestigen dit. Het watertekort dat normaal optreedt 
tijdens de zomer door een sterke verdamping van 
de planten (evapotranspiratie) wordt systematisch 
teniet gedaan door de aanvoer van grondwater. 
Stroomopwaarts in de Blekerij (Grasland Blekerij_P7) 
wijzen de vele calcium- en bicarbonaationen in het 
grondwater er op dat tussen de plaats van infi ltratie 
en uittreden, de kwelzone, gemakkelijk oplosbare 
ionen (calcium, bicarbonaat) in het grondwater zijn 
opgenomen en daarom spreekt men van lithoclien 
water (Huybrechts & De Becker 1997).

Drainerend effect van de beek? 
De grondwaterpeilen zijn naast kwel ook afhankelijk 
van het waterpeil in de beek. Het effect van het 
beekpeil op de grondwaterstanden blijkt gedurende 
het hele jaar drainerend te zijn waardoor m.a.w. 
continu grondwater vanuit de omliggende percelen 
naar de beek vloeit. Figuur 3 geeft duidelijk aan 
dat het niveau van de beek zowel in de zomer 
(GLG) als in de winter (GHG) lager is dan de 
grondwaterstanden in het aanpalend perceel. Dit 
drainerend effect werd zowel in de Zeverenbeek- als 
in de Vondelbeekvallei vastgesteld. In de Blekerij 
(Figuur 3a) zorgt het lager beekpeil voor een directe 
daling van de grondwaterstanden tot op ongeveer 10 
m van de beek, vervolgens treedt een afvlakking en 
een lichte stijging van het grondwaterpeil op vanaf 
75 m van de beek.  Dergelijk grondwaterprofi el 
wijst er op dat het direct drainerend effect van 
de beek beperkt blijft tot de eerste meters. De 
geringe grondwaterschommelingen wijzen op 
de aanvoer van kwel, die in de richting van de 
beek wordt afgevoerd. Mogelijks reikt door de 

Figuur 2. Tijdreeks van grondwaterpeilen in een peilbuis in de Blekerij (Grasland Blekerij_P7), te Kauwe 
(Bos Kauwe_P11) en op Schave (Grasland Schave_P23). 
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aanwezigheid van klei (op zand) in de ondergrond 
vlakbij de beek het drainerend effect van de beek 
niet verder. Vergelijking van de gemeten beek- en 
grondwaterpeilen op verschillende dagen toont 
evenwel aan dat bij lagere beekpeilen ook lagere 
grondwaterpeilen worden gemeten. Verder van 
de beek zwakt deze daling af. Dit houdt in dat bij 
een hypothetische peilverlaging van de beek de 
grondwaterstanden in de aanliggende graslanden 
eveneens lager zouden komen te staan. Dit zou 
leiden tot de mineralisatie van het veen waardoor 
grote hoeveelheden nutriënten worden vrijgesteld 
wat een nadelig effect zou hebben op de aanwezige 
vegetatie. Verder van de beek heeft de bodem een 
venige samenstelling (veen op een klei of veen op 
zand). In de Blekerij en op Schave liggen in de 
graslanden tal van sloten. Bij aantakken van deze 
sloten op de beek zou het slootpeil ook het beekpeil 
aannemen wat een sterke drainering zou veroorzaken 
van de graslanden door de venige ondergrond en 
het ontbreken van een waterbufferende kleilaag 
nabij deze kleinere sloten. 

Ook in Schave heeft de beek een drainerend effect 
gedurende het hele jaar (Figuur 3b). Een directe 
drainage treedt op tot ca. 10 m afstand van de 
beek. Vanaf 70 m van de beek naar de valleirand 
toe is de grondwatertafel sterk oplopend. De 
grondwaterschommelingen blijven evenwel beperkt 
(GraslandSchave_P23 in Figuur 2) wat wijst op de 
aanwezigheid van kwel, zij het in mindere mate 
dan in de Blekerij en te Kauwe. Opvallend in dit 
deelgebied is de aanwezigheid van een kwel- of 
bronzone tegen de valleisteilrand (op 90 m van 
de beek). Gedurende het hele jaar duwt de kwel 
het waterpeil in de peilbuis boven het maaiveld en 
wordt slechts een amplitude gemeten van15 cm. 
Net als de Zeverenbeek heeft ook de Vondelbeek 
gedurende heel het jaar een drainerende werking 
(tot ca. 10 m van de beek) en is er aanvoer van 
kwel. Alle grondwaterstanden in het volledige jaar, 
in de winter en in de zomer vertonen (Figuur 3c) 
een naar de beek afl opend profi el wat wijst op de 
aanvoer van grondwater die naar de beek wordt 
afgevoerd. 

Figuur 3a. Grondwaterprofi el ter hoogte van de raai peilbuizen in de Blekerij met aanduiding van de 
gemiddelde grondwaterstand (GG), maximale grondwaterstand (GHG) en minimale grondwaterstand 
(GLG). Nul meter van de beek komt overeen met het beekpeil. 
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Figuur 3b. Grondwaterprofi el ter hoogte van de raai peilbuizen op Schave met aanduiding van de 
gemiddelde (GG) en maximale (GHG) grondwaterstand. Nul meter van de beek komt overeen met het 
beekpeil. 

Figuur 3c. Grondwaterprofi el ter hoogte van de raai peilbuizen aan de Vondelbeek met aanduiding van 
de gemiddelde (GG), maximale (GHG) en minimale (GLG) grondwaterstand. Nul meter van de beek komt 
overeen met het beekpeil. 
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Vegetaties in de vallei van de 
Zeverenbeek
De variatie in de vegetatie is voornamelijk een 
weerspiegeling van het gevoerde beheer en de 
hydrologische omstandigheden. De natste zones 
bestaan uit bos terwijl de minder natte of vochtige 
zones als grasland in beheer zijn. Het bovenstrooms 
deel van de vallei bestaat voornamelijk uit bos. Het 
aandeel grasland stijgt stroomafwaarts; ter hoogte 
van Schave bestaat de vallei zelfs bijna volledig uit 
grasland. 

Bossen in de vallei van de Zeverenbeek
In de vallei van de Zeverenbeek nemen twee bostypes 
het grootste deel van het bosareaal in. Enerzijds 
is er het natte Elzenbroekbos (Alnion glutinosae) 
meerbepaald de voedselrijkere variant van het 
mesotroof Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum) 
en anderzijds het vochtige Elzen-Vogelkersbos 
(Alno-Padion) (Coppens & Vandevoorde 2003). In 
het mesotroof Elzenbroek bestaat de boom- en 
struiklaag uit Zwarte els, aangevuld met Gewone 

es, Grauwe wilg, Zwarte bes, Gelderse roos en 
Sporkehout. Gezien een groot deel van de bodem 
lang geïnundeerd blijft, is de kruidlaag ijl met 
typerende soorten als Elzenzegge, Dotterbloem, 
Moeraszegge, Gele lis, Moerasspirea en Bitterzoet. 
Op de iets hogere zone naar de valleirand toe heeft 
zich Elzen-Vogelkersbos ontwikkeld meerbepaald 
het Elzen-Essenbos (Primulo-Fraxinetum excelsioris) 
(Vandekerkhove 1998). De boomlaag is opgebouwd 
uit Gewone es, Zwarte els, Grauwe abeel en Gewone 
esdoorn, terwijl de struiklaag kenmerkende soorten 
als Eénstijlige meidoorn, Hazelaar, Wilde lijsterbes 
en Vogelkers bevat. De kruidlaag is samengesteld 
uit een combinatie van vochtminnende soorten als 
Dotterbloem, Moerasspirea, Moeraswalstro en Gele 
lis en echte Alno-Padion soorten als Speenkruid, 
Kleefkruid, Grote brandnetel, Zevenblad, IJle zegge 
en Geel nagelkruid. In de drogere delen komen ook 
nog typische soorten van Eiken-Haagbeukenbossen 
(Carpinion) voor als Boszegge, Bosanemoon, 
Muskuskruid, Gele dovenetel, Grote keverorchis, 
Slanke sleutelbloem, Gewone vogelmelk ... 

Mesotroof elzenbroekbos in de vallei van 
de Zeverenbeek (Foto Rik Desmet).
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Graslanden in de vallei van de 
Zeverenbeek
In de Zeverenbeekvallei kan een onderscheid gemaakt 
worden tussen Grote vossenstaartgraslanden op de 
droogste delen, Dottergraslanden in de nattere en 
vochtige zones en Holpijpvegetaties op de natste 
plekken. Specifi ek voor de Zeverenbeekvallei 
kunnen een 6-tal graslandtypes worden 
onderscheiden (Figuur 4, Bijlage 1). De variatie in de 
graslandtypes is een refl ectie van de hydrologische 
omstandigheden en het grondgebruik (beheer) en 
de –intensiteit ervan. 

Grote vossenstaartgrasland of Alopecurion (1) kan 
van de andere types onderscheiden worden door 
kenmerkende soorten als Grote vossenstaart, 
Akkerdistel en Hondsdraf. Grote brandnetel, Ruw 
beemdgras, Kruipende boterbloem en Gestreepte 
witbol zijn eveneens veel voorkomende en dominante 
soorten. Verder komen nog storingssoorten voor als 
Kleefkruid. Het type is voornamelijk terug te vinden 
op de beekoever te Schave en aan de Vondelbeek 
waar de beek voor een directe drainage en verlaging 
van het grondwaterpeil zorgt (Figuur 5). 

Binnen de natte en vochtige graslandtypes van 
het Dottergrasland (Calthion) zijn verschillende 
varianten te onderscheiden. Lidrusgraslanden (2) 
worden zo genoemd omwille van de uitgesproken 
aanwezigheid van Lidrus. Gestreepte witbol en Ruw 
beemdgras zijn ook veel voorkomende en dominante 
soorten. Grote ratelaar, Kruipende boterbloem, 
Gewone hoornbloem, Kluwenzuring en Fioringras 
hebben een hoge presentie. Dergelijke graslanden 
zijn vooral in de Blekerij aanwezig (Figuur 5) 
waarbij tal van soorten wijzen in de richting van 
Dottergraslanden maar de kwantitatieve verhouding 
van de soorten duidt eerder op een overgangsvorm. 
Nochtans zijn de hydrologische omstandigheden 
geschikt voor goed ontwikkelde Dottergraslanden, 
ook al zijn ze iets lager gelegen waardoor ze meer 
kunnen overstromen. Door hooibeheer eventueel in 
combinatie met nabeweiding zal dit graslandtype 
hoogstwaarschijnlijk evolueren naar een volwaardig 
ontwikkeld Dottergrasland. 

Binnen de begraasd graslandtypes zijn Mannagras 
en Witte klaver veel voorkomende soorten die het 
Mannagras-Witte klavergrasland (3) kenmerken. 
Ook Zomprus en Moerasmuur zijn sterk bepalende 
soorten maar komen minder frequent voor. 
Voorts treden als dominante grassoorten Ruw 
beemdgras, Gestreepte witbol en Engels raaigras 
op. Het Mannagras-Witte klavergrasland is een 
vrij heterogeen vegetatietype. Zowel soorten 
kenmerkend voor Zilverschoongraslanden (Lolio-
Potentillion) zoals Fioringras, Geknikte vossenstaart, 
Ruige zegge, Gewone waterbies, ... als soorten 
kenmerkend voor natte hooilanden (Dottergrasland/
Calthion) zoals Echte koekoeksbloem, Grote 
ratelaar, Veldzuring, Trosdravik, Moerasrolklaver, 
Waterkruiskruid, Beemdlangbloem, Veldrus, ... 
worden in het type aangetroffen. De aanwezigheid 
van soorten kenmerkend voor zowel 

Orchideeënrijk nat hooiland in de vallei 
van de Zeverenbeek (Foto Rik Desmet).
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Figuur 5. Verspreiding van de verschillende graslandtypes in de Blekerij en op Schave op 
basis van de ligging van de vegetatieopnames. 



49

Zilverschoongraslanden als Dottergraslanden 
is grotendeels te wijten aan het gevoerde 
begrazingsbeheer, terwijl de hoge bedekking van 
Ruw beemdgras en Engels raaigras tevens wijst 
op een historiek van intensiever landbouwbeheer 
dan de andere types. Het type wordt vooral aan 
de Vondelbeek en op Schave aangetroffen waar 
de graslanden door runderen worden begraasd. 
Onder begrazingsbeheer kan dit type op termijn 
volledig overgaan in Zilverschoongrasland 
gezien Dottergraslandsoorten een volwaardige 
seizoensbegrazing niet goed verdragen (Zwaenepoel 
et al. 2002). Goed ontwikkelde Dottergraslanden 
of Calthion (4) worden ten opzichte van de andere 
graslandtypes onderscheiden door Kale jonker 
en Gewoon reukgras. Kenmerkende soorten die 
veel voorkomen zijn Moerasrolklaver, Veldzuring, 
Pinksterbloem, Echte koekoeksbloem, Tweerijige 
zegge, Holpijp, Watermunt, Grote ratelaar, Bosbies, 
Beemdlangbloem, Dotterbloem, ... Ook regionaal 
zeldzame soorten als Brede orchis, Rietorchis, 
Snavelzegge en Ruw walstro worden in deze 
vegetaties aangetroffen. De best ontwikkelde 
Dottergraslanden bevinden zich in het westelijk 
deel van de Blekerij tegen de bosrand (Figuur 5) 
en kunnen beschouwd worden als het doeltype 
onder de huidige abiotische omstandigheden. 
Ideaal voor de ontwikkeling van Dottergrasland is 
een waterstand tot tegen het maaiveld in de winter 
die niet meer dan een halve meter wegzakt in de 
zomer, dit gecombineerd met hooibeheer (De Becker 
et al. 1999). Historische waarnemingen van Kleine 
valeriaan en Bevertjes doen vermoeden dat er 
vroeger blauwgraslandachtige vegetaties aanwezig 
zijn geweest maar daarvan is tegenwoordig niets 
meer terug te vinden met uitzondering van Ruw 
walstro. Liesgraslanden (6) vormen een verstoorde 
variant van Dottergraslanden en worden voornamelijk 
aangetroffen op Schave (Figuur 5). Ze worden vooral 
gedomineerd door Liesgras. Harig wilgenroosje en 
Wolfspoot kenmerken het type, terwijl Moerasspirea 
en Watermunt er eveneens hoog bedekkend zijn. 
Door Liesgras gedomineerde vegetaties wijzen 
vaak op het wegvallen van hooibeheer en/of op 
geëutrofi eerde omstandigheden (Zwaenepoel et 
al. 2002). De hoge presentie van Grote brandnetel 
bevestigt dit. Dit kan zijn oorsprong vinden in 

overstromingen met vervuild oppervlaktewater 
en/of oppervlakkige mineralisatie van organische 
materiaal ten gevolge het dieper wegzakken van de 
grondwatertafel in de zomer (peilbuis 23 in Figuur 
2). Ook de aanwezigheid van Rietgras wijst op de 
schommelende waterstanden (Jalink & Jansen 
1995). Holpijpvegetaties (5) worden voornamelijk op 
Schave aangetroffen in de onmiddellijke omgeving 
van de mogelijke bronzone, alsook in de Blekerij 
tegen de valleirand (Figuur 5). Het type komt in 
de natste zones voor en is iets soortenarmer. Ten 
opzichte van de overige graslanden wordt het 
gekenmerkt door Kleine watereppe. Vooral Holpijp 
is er dominant, alsook Watermunt, Snavelzegge, 
Lidrus en af en toe Grote egelskop. Het is een 
overgangstype tussen Dottergraslanden (Calthion) 
en Grote zeggenvegetaties (Magnocaricion). 

Toekomst?
Gezien de beek een drainerend effect heeft tot op 
een tiental meter van de beek, is het er te droog voor 
de ontwikkeling van Dottergrasland. Hier streven we 
Grote vossenstaartgraslanden als vegetatietype na 
in een band langs de beek. De Holpijpvegetaties 
vinden we lokaal in mogelijke bronzones en tegen de 
valleirand waar het iets te nat is voor Dottergrasland. 
Het grondwater bevindt zich hier praktisch heel het 
jaar rond het maaiveld waardoor lokaal en op termijn 
Grote zeggenvegetatie kan ontstaan. De locaties 
waar de overige graslandtypes voorkomen, bevinden 
zich wel onder hydrologische omstandigheden die 
voldoen voor de ontwikkeling tot Dottergrasland. 
Het grondwaterpeil schommelt er rond het maaiveld 
in de winter, terwijl het ’s zomers niet verder 
wegzakt dan ca. 50 cm onder het maaiveld. De 
Dottergraslanden op Schave zullen wel van een 
ander type zijn dan deze in de Blekerij gezien het 
grondwater er iets verder wegzijgt. Dottergraslanden 
verdragen kortstondige overstromingen, evenwel 
met niet vervuild water anders vindt een te sterke 
aanrijking plaats. Een betere waterkwaliteit samen 
met een aangepast hooibeheer zal ongetwijfeld 
een verdere evolutie (herstel) naar het streefbeeld 
Dotterbloemgraslanden inleiden. Uit de chemische 
analyses blijkt dat de nutriëntengehaltes (nitriet, 
nitraat, ammonium en orthofosfaat) in zowel het 
grond- als het oppervlaktewater te hoog zijn. 
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Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat in de broekbossen 
van Kauwe soorten als Klein kroos en Mannagras op 
bepaalde plaatsen een hoge bedekking innemen. 
In het beekwater kunnen deze nutriënten van 
bovenstrooms worden aangevoerd. De verhoogde 
orthofosfaatwaarden in het grondwater wijzen 
evenwel eerder op interne eutrofi ëring, vooral omdat 
ook verhoogde sulfaatgehaltes worden gemeten. 
Complexe biogeochemische processen in de bodem 
en grondwater liggen hier aan de basis. Nitraten 
afkomstig van bemesting op de hoger gelegen kouters 
sijpelen in de bodem en leiden tot de oxidatie van 
sulfi den tot sulfaten welke via het grondwater naar 
de vallei worden afgevoerd. Stikstof verdwijnt via 
lachgas in de atmosfeer. In de vallei ontstaan opnieuw 
sulfi den door sulfaatreductie.  De gevormde sulfi den 
binden aan ijzer nadat ijzerfosfaatcomplexen zijn 
verbroken (Boeye et al. 2004). Van het vrijgekomen 
orthofosfaat weten vooral lemniden als Kleine kroos 
en snel groeiende grassen te profi teren (Lamers 
et al. 1998). Hierdoor worden zowel waardevolle 
broekbosvegetaties als graslandvegetaties negatief 
beïnvloed en gaan concurrentiële en snel groeiende 
soorten domineren. Om de natuurwaarden van 
de broekbossen en graslanden te behouden en te 
verhogen dienen de gehaltes aan orthofosfaat sterk 

te worden teruggedrongen. Het spreekt voor zich dat 
in de eerste plaats de rechtstreekse aanvoer ervan via 
het met vuil belast beekwater moet gestopt worden 
door een ver doorgedreven waterzuivering (derde 
trapszuiverzing met defosfatatie) of het voorkomen 
van huishoudelijke of industriële afvalwaterlozingen. 
Vermindering van de meststofgiften op de hoger 
gelegen koutergronden, wat onder andere beoogd 
wordt via de opeenvolgende mestactieplannen, zal 
hopelijk leiden tot een verminderd nitraatoverschot 
en bijgevolg sulfaataanvoer, waardoor de vrijstelling 
van orthofosfaat in de leefgemeenschappen van 
de vallei daalt. Aanvullend kan via een actief 
peilbeheer de uitspoeling van orthofosfaat worden 
gerealiseerd. 

Besluit
De Zeverenbeek is een laaglandbeek waar de vallei 
sterk wordt gevoed door kwelwater wat resulteert 
in geringe grondwaterschommelingen. Deze nemen 
stroomafwaarts wel geleidelijk aan toe door een 
verminderde kweltoevoer. Zowel de Vondelbeek 
als de Zeverenbeek hebben het hele jaar een 
drainerende werking en zorgen voor een verlaging 
van het grondwaterpeil tot ongeveer 10 m afstand 
van de beek. 

De Blekerij (Foto Vildaphoto/Yves Adams)
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Een systematisch lager beekpeil leidt op zijn beurt tot 
een permanente daling van de grondwaterstanden in 
de belendende percelen, met mineralisatie van het 
veen en een verhoogde vrijstelling van nutriënten tot 
gevolg. Dit zou een sterk verruigend effect hebben 
op de vegetatie. Ook door het aankoppelen van de 
kleine sloten in de Blekerij en Schave op de beek 
zouden deze het lage peil van de beek aannemen 
wat een sterk drainerend en vergelijkbaar effect zou 
hebben op de graslanden en de broekbossen. Nu 
zijn de hydrologische omstandigheden geschikt om 
op grote schaal Dottergraslanden te ontwikkelen 
met uitzondering van de zone tegen de beek 
gelegen, die te droog ervoor is en geschikt is voor 
de ontwikkeling van Grote vossenstaartgrasland. 
Op de te natte zones ter hoogte van mogelijke 
bronnen en tegen de valleirand kunnen zich 
Holpijpvegetaties ontwikkelen die aanleunen bij 
Grote zeggenvegetaties. Dottergraslanden kunnen 
zich optimaal ontwikkelen bij een hooibeheer, 
eventueel in combinatie met nabegrazing. In 
het bovenstrooms deel van de vallei komen 
goed ontwikkelde broekbossen voor met veel 
kenmerkende soorten van mesotroof Elzenbroek, al 
zijn er indicaties van interne eutrofi ëring aanwezig. 
Om de natuurwaarden van zowel de bossen als de 
graslanden binnen dit Natura 2000 gebied nog te 
verhogen, dienen de gehaltes aan orthofosfaat in 
grond- en oppervlaktewater sterk te verminderen 
door de aanvoer van vervuild oppervlakte- en 
grondwater te milderen of bij voorkeur te stoppen. 
In dit artikel tonen we aan dat een hydrologische 
en vegetatiekundige verkenning, zoals hier 
besproken, voor natuurgebieden in valleisystemen 
zeer nuttig kan zijn om het beheer bij te sturen en 
te optimaliseren. 
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Bijlage: Samenvattende tabel van de 6 graslandtypes. Voor iedere soort wordt aangegeven in 
hoeveel procent van de vegetatieopnames van een bepaald vegetatietype de soort voorkomt 
(%), alsook de karakteristieke bedekking (bd.). Grijs gemarkeerde soorten zijn kenmerkende 
soorten, terwijl groen gemarkeerde of een combinatie ervan typerend zijn voor een bepaalde 
vegetatietype. Soorten die in minder dan 2.5% van de opnames voorkomen, zijn niet weergegeven.

Vegetatietype 1 2 3 4 5 6

Gemid. bedekking kruidlaag (%) 78 97 88 87 93 94

Gemid. bedekking strooisellaag (%) 40 15 15 16 19 28

Gemid. aantal soorten 11 15 19 24 15 20

Aantal opnames 6 12 21 11 9 10

Nederlandse naam Wetenschap. naam % bd. % bd. % bd. % bd. % bd. % bd.

Grote vossenstaart Alopecurus pratensis 100 28 10 16

Akkerdistel Cirsium arvense 83 7 14 3 11 2 40 1

Mannagras Glyceria fluitans 17 2 81 5 27 5 10 2

Witte klaver Trifolium repens 81 2 18 2 10 1

Moerasmuur Stellaria uliginosa 48 1 10 1

Zomprus Juncus articulatus 29 1

Kale jonker Cirsium palustre 33 2 10 2 82 22 2

Reukgras Anthoxanthum odoratum 5 4 45 3

Kleine watereppe Berula erecta 5 1 9 1 89 13 40 2

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum 17 12 5 1 80 17

Wolfspoot Lycopus europaeus 9 1 18 3 11 4 60 1

Ruw beemdgras Poa trivialis 100 22 100 14 100 20 100 6 100 4 90 5

Kruipende boterbloem Ranunculus repens 67 3 100 1 90 4 45 2 22 2 40 1

Gestreepte witbol Holcus lanatus 67 19 100 32 95 28 91 7 78 3 30 3

Lidrus Equisetum palustre 17 1 100 32 33 7 91 14 89 10 80 3

Fioringras Agrostis stolonifera 17 4 67 10 76 6 9 2 67 6 10 20

Kluwenzuring Rumex conglomeratus 33 1 67 3 52 1 64 1 22 1 90 2

Gewone hoornbloem Cerastium fontanum ssp. 
vulgare

17 1 67 1 71 1 64 1 11 1

Geknikte vossenstaart Alopecurus geniculatus 50 2 90 7 9 2 11 2

Engels raaigras Lolium perenne 33 3 50 4 81 10

Getand vlotgras Glyceria declinata 8 1 24 4

Pinksterbloem Cardamine pratensis 50 1 48 1 100 1 56 1 80 1

Moerasrolklaver Lotus uliginosus 25 3 43 4 91 4 22 3 10 1

Veldzuring Rumex acetosa 17 1 50 3 33 2 91 1 30 1

Holpijp Equisetum fluviatile 75 1 19 6 82 1 100 19 80 4

Watermunt Mentha aquatica 33 1 24 3 73 9 89 21 80 9

Grote egelskop Sparganium erectum 5 2 33 21 10 2

Grote brandnetel Urtica dioica 100 14 8 2 5 2 11 2 100 2

Hondsdraf Glechoma hederacea 33 1 5 1 10 1

Liesgras Glyceria maxima 8 1 24 9 18 3 78 5 90 40

Moerasspirea Filipendula ulmaria 8 2 10 2 45 2 11 2 80 13

Moeraswalstro Galium palustre 29 1 55 2 22 2 60 1

Dotterbloem Caltha palustris 24 3 27 3 60 2

Grote wederik Lysimachia vulgaris 5 1 27 2 10 4
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Nederlandse naam Wetenschap. naam % bd. % bd. % bd. % bd. % bd. % bd.

Brede orchis Dactylorhiza majalis 5 1 27 2

Rietorchis Dactylorhiza praetermissa 8 1 27 1

Engelboterbloem Ranunculus flammula 33 3 9 1 60 1

Haagwinde Calystegia sepium 17 1 8 4 11 1 50 1

Gele lis Iris pseudacorus 8 1 10 2 45 1 11 4 40 2

Echte valeriaan Valeriana officinalis 17 17 9 1 11 4 40 3

Kleefkruid Galium aparine 50 2 5 1 11 1 40 1

Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis palustris 14 1 36 2 40 2

Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum 33 1 33 1 36 2 67 4 30 1

Koninginnenkruid Eupatorium cannabinum 25 3 9 1 11 4 30 2

Rietgras Phalaris arundinacea 50 1 8 4 5 1 11 2 30 12

Blauw glidkruid Scutellaria galericulata 11 4 30 1

Hennepnetel Galeopsis species 17 1 30 1

Waterzuring Rumex hydrolapathum 8 2 22 3 20 4

Veenwortel Polygonum amphibium 8 1 10 2 18 1 11 1 20 2

Gewone engelwortel Angelica sylvestris 17 2 5 1 55 1 20 2

Scherpe boterbloem Ranunculus acris 17 1 29 1 73 2

Tweerijige zegge Carex disticha 5 1 73 17 33 15 10 1

Echte koekoeksbloem Lychnis flos-cuculi 29 2 73 1 22 1 10 1

Pijptorkruid Oenanthe fistulosa 29 3 18 1 33 2 10 2

Bosbies Scirpus sylvaticus 45 22 11 27 10 17

Scherpe zegge Carex acuta 8 2 19 22 18 11 11 42 10 2

Gevleugeld hertshooi Hypericum quadrangulum 42 1 9 1 11 2 10 2

Klein kroos Lemna minor 5 1 11 30 10 1

Pitrus Juncus effusus 33 4 27 1 10 1

Paardenbloem Taraxacum species 50 2 48 1 18 1 10 1

Grasmuur Stellaria graminea 5 1 9 1 10 1

Gewone smeerwortel Symphytum officinale 17 10 8 1 10 2

Snavelzegge Carex rostrata 36 12 67 10

Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius 83 5 10 3 55 5 22 1

Ruige zegge Carex hirta 8 2 38 2 27 1 22 2

Zeegroene rus Juncus inflexus 14 1 9 1 11 2

Gewone waterbies Eleocharis palustris 14 2 9 1 11 2

Vogelmuur Stellaria media 17 1 10 1 11 1

Beemdlangbloem Festuca pratensis 33 5 43 3 55 2

Riet Phragmites australis 14 2 36 5

Rood zwenkgras Festuca rubra 14 1 27 2

Ruw walstro Galium uliginosum 5 1 27 6

Rode klaver Trifolium pratense 5 2 18 2

Trosdravik Bromus racemosus 17 2 19 3 9 1

Zompvergeet-mij-nietje Myosotis cespitosa 17 1 10 2 9 1

Veldrus Juncus acutiflorus 10 2 9 2

Speerdistel Cirsium vulgare 14 1

Ridderzuring Rumex obtusifolius 17 1 42 3 10 1

Krulzuring Rumex crispus 17 1 8 1 10 1

Zilverschoon Potentilla anserina 17 1 8 1 10 1

Beekpunge Veronica beccabunga 8 1 10 1

Hoog struisgras Agrostis gigantea 8 1 10 2




