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Dankwoord 

Ir.F.Saey en N.Mues, beheerders van het Walenbos (Afdeling Natuur Vlaams-Brabant, AMINAL) 
verleenden ons toestenuning en logistieke steun voor het uitvoeren van het onderzoek. 
De chemische analysen werden met zorg uitgevoerd door Lieven Clement, Departement Biologie, 
Universitaire Instelling Antwerpen. 
De computerprogramma's van Tony Van Tilborgh lieten toe de resultaten van de vegetatiekartering in 
Genamap (Geografisch Informatie Systeem) te verwerken. 
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I Inleiding 

Het Walenbos is sinds 1990 het voorwerp van een uitgebreid ecohydrologisch onderzoek do6r· het 
Instituut voor Natuurbehoud. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de waterfluxen in het gebied, 
aan de dynamiek en de chemie van ondiep grondwater (HUYBRECHTS & DE BECKER in druk), en aan de 
vegetatie. Het studiegebied werd intensief hydrologisch bemeten en de vegetatie werd gekarteerd. Bij 
het onderzoek is de ruimtelijke variabiliteit van de biotische en de abiotische componenten vah het 
ecosysteem en de aanwezigheid van gradiënten een belangrijk gegeven. 

Het doel van deze ecohydrologische atlas is het samenbrengen van de biotische en abiotische 
basisinformatie die tijdens het onderzoek werd verzameld. Het ecosysteem van het Walenbos zal op 
korte en middellange termijn verder evolueren, hetzij door spontane evolutie, hetzij onder de invloed van 
het uitgeoefende beheer. In die optiek is het belangrijk de actuele toestand, die als een uitgangspositie 
kan beschouwd worden, in een kaartenbundel vast te leggen. Het laat toe in de toekomst · de evolutie van 
het bosecosysteem te evalueren. 

De hydrologische variabelen met betrekking tot de kwantiteit en kwaliteit van het ondiepe 
grondwater, worden voorgesteld onder de vorm van isolijnenkaarten. Voor de vegetatie worden de 
basisgegevens van een gebiedsdekk:ende kartering van soorten opgenomen. Op enkele kaarten worden 
primaire verwerkingen van deze informatie weergegeven: kwelgebieden, watertypen of vegetatietypen. 
Verdere statistische verwerkingen en analyse van de data, en de integratie van de gegevens komen in 
latere publicaties aan bod. 

Het Walenbos is een heterogeen bosgebied met een oppervlakte van 400 tot 600 ha, afhankelijk van 
de begrenzing. Het is gelegen in het dalhoofd van de Brede Motte, een zuidelijke bijrivier van de Deroer 
ter hoogte van Aarschot (Kaart 1). Het grondgebruik in het huidige bosgebied heeft een' complexe 
geschiedenis. Tot in de 18e eeuw werd het grotendeels gebruikt als hooi- of weideland en strooiselruigte. 
Slechts 40 ha kan als oud bos worden bestempeld. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw werden de 
graslanden verlaten en evolueerde het gehele gebied naar bos. Hierbij speelden zowel de spontane 
ontwikkeling als beplantingen een rol. De laatste decennia werd ook het bosgebruik verwaarloosd en 
ontwikkelde zich een natuurlijker bos. In het kader van de nieuwe bestemming als staatsnatuurreservaat 
werd een beheersplan opgesteld waarbij de nadruk vooralligt op de spontane ontwikkeling (VAN LooY et 
al. 1994). 

De Mottevallei, waru.in het studiegebied is gelegen, sluit aan bij het typische systeem van oost-west 
georiënteerde heuvelruggen en -dalen die het Hageland karakteriseren. Het landschap heeft zich volledig 
in de Formatie van Diest ontwikkeld. Daaronder bestaat de geologie uit een opeenvolging van zand- en 
kleilagen (Groep van Rupel, Groep van Tongeren, Formatie van Brussel, Formatie van Kortrijk). Het 
Walenbos is een uitermate vochtig gebied. Grondwater kwelt er naar de oppervlakte, vermengt zich met 
regenwater en verlaat het gebied via een netwerk van drainagegrachten en -kanalen. Een plateau met een 
hoogte van ongeveer 80 meter, ~elegen ten zuiden van het Walenbos vormt het voedingsgebied voor het 
grondwater (oppervlakte 15 km). Het apkweilend grondwater is vooral afkomstig van de aquifer in de 
Formatie van Diest. Een kleiner gedeelte wordt door de Brosseliaan aquifer geleverd (BATELAAN et al. 
1993). 

De voeding met grondwater uit verschillende aquifers en met verschillende stroombanen en -tijden 
geeft een sterke ruimtelijke variatie in de dynamiek en de chemie van het ondiep grondwater. Het draagt 
bij tot een breed gamma aan standplaatsen en een grote variëteit in de structuur en de samenstelling van 
het bosecosysteem. Het ecologisch belang van het V/alenbos wordt vooral bepaald door de grote 
verscheidenheid aan bostypen die er worden aangetroffen. Oligo-, meso- en eutrofe Ezen
Berkenbroeken, Elzen-Vogelkersenbossen, Eiken-Haagbeukenbossen, Eiken-berken- en Eiken
Beukenbos komen voor. 
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11 Methodiek 

De informatie met betrekking tct de dynamiek en de chemie van het ondiep grondwater werd verzameld 
in een hydrologisch meetnet (kaart 4). In 140 piëzometers werden grondwaterpeilen twee wekelijks 

. opgevolgd, terwijl enkele malen per jaar het midiep grondwater werd bemonsterd en chemisch 
geanalyseerd. Dit laatste gebeurde op het Laboratorium van Departement Biologie van de Universitaire 
Instelling Antwerpen. De gevolgd(( methoden en procedures staan beschreven in HUYBRECHTS & DE 

BECKER (in druk). Uit deze informatie werden 5 variabelen afgeleid die de dynamiek van het ondiep 
grondwater beschrijven: de stijghoogte, de minimale, de gemiddelde en de maximale diepte, en ten slotte 
de maximale schommeling van het waterpeil. Daarnaast leveren 13 chemische variabelen informatie 
over de chemische karakteristieken van het ondiep grondwater. 

De waarnemingspunten hebben een discrete ruimtelijke verspreiding met een wisselende dichtheid. 
De isolijnen worden door interpolatie bekomen. De waarde en betrouwbaarheid van de isolijnenpatronen 
worden bepaald door het oorspronkelijke waarnemingsnet. Ze moeten gefuterpreteerd worden in functie 
van de distributie van de piëzometers en hun dichtheid, en de aanwezige gradiënten. Vooral nabij de 
uiterst oostelijke grens van het studiegebied zijn de interpolaties minder betrouwbaar. 

De kaarten met de chemische variabelen werden geconstrueerd op basis van de gemiddelde 
concentraties in de piëzometers over drie waarnemingsperioden: januari 1993~ mei 1993 en juni 1994. 
Hierbij werden enkel analyses betrokken die op basis van de electroneutraliteitstest, de electraneutraliteit 
diende tussen -10% en + 10% te liggen, als betrouwbaar konden worden beschouwd. Op basis van de 
chemische samenstelling van het ondiep grondwater werden drie watertypen onderscheiden; ze werden 
bepaald met clusteranalyse. 

Om een goed ruimtelijk beeld te krijgen van de vegetatiepatronen in het gebied en een relatie te 
leggen met de standplaatsvereisten van de verschillende soorten werd een uitgebreide selectie van mos
en hogere plantensoorten gekarteerd. Alle aanwezige freatofyten (Londo, 1988) en een aantal 
karakteristieke soorten voor de vermoedde bostypen werden in beschouwing genomen. In de periode 
1990 - 1995 werden 99 soorten gekarteerd in een regelrnatig raster met een maaswijdte van 40 bij 40 
meter, en dit over een totale oppervlakte van ruim 178 hectare. Per rastereenheid werd een soortenlijst 
opgemaakt, waarbij de soorten een presentie/absentie-score (1/0) kregen. De 1114 rastercellen met 
bijbehorende soortenlijsten werden met behulp van clusteranalyse (fwinspan Hili 1979) geordend tot 8 
vegetatietypen . 

• 
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111 Hydrologie 

In de valleitopografie van het Walenbos (kaart 5) komen twee kommen voor, gelegen tussen 25 en 26 
meter hoogte en met een onafhankelijk drainagesysteem: Dolaag in het westen en Kwade Pod samen 
met Wadden in het oosten. Ze worden van elkaar gescheiden door een lage rug (Potgieter) die tot 1 m 
hoger is gelegen. De drainagenetwerken in het studiegebied zijn volledig van menselijke oorsprong; de 
natuurlijke ontwatering is niet langer herkenbaar. Op perceelsniveau werd een dicht systeem van 
drainagesloten gegraven en aangesloten op een netwerk van grachten dat het gedraineerde water van de 
verschillende percelen naar de Motte brengt. 

De gemiddelde stijghoogte van het grondwater neemt in het Walenbos gradueel af van de valleiwand 
naar de rivier (kaart 6) . De grondwaterstroomlijnen convergeren in twee depressies, één ter hoogte van 
Dolaag, en één ter hoogte van de zone Wadden-Kwade Poel. Elders vertonen de stijghoogtelijnen een 
gelijkmatige gradiënt naar het noordoosten. Het grondwater volgt daarmee de grote lijnen van de 
topografie in de riviervlakte. Uit de ruimtelijke analyse van de diepte van ·het grondwater onder het 
maaiveld en de grondwaterdynamiek komt een patroon naar voor dat zeer stabiel is. Voor de 
verschillende variabelen (gemiddelde-, maximum-, minimumdiepte en waterpeilschommeling) kunnen' 
telkens vier zones geïdentificeerd worden die gekenmerkt worden door een ondiepe grondwatertafel 
onafhankelijk van het seizoen en een relatief beperkte grondwaterschommeling. Ze liggen rond een zone 
met grotere grondwaterdiepten en grotere waterpeilschommelingen (Potgieter) in het centrum van het 
studiegebied (kaart 7 tot I 0). · 

Het grondwater dat in de ruime omgeving infiltreert en ten gevolge van stijghoogteverschillen naar 
het Walenbos stroomt, treedt niet overal in dezelfde mate uit. Binnen het Walenbos is er een duidelijke 
differentiatie waar te nemen en kan men preferentiële k\:velzones identificeren (kaart 11). De. afbakening 
gebeurde op basis van seizoenale waterpeilschommelingen en stijghoogteverschillen tussen diepe en 
ondiepe piëzometers. Met herkent vier kwelzones: Dolaag, Sengensbemd, Kwade Poel en Wadden, die 
in totaal ongeveer 60 ha of 25% van het Walenbos innemen. Hun lokalisatie wordt bepaald door de 
algemene morfologische situering van het Walenbos en de regionale grondwaterstroming, de lokale 
topografie, en de aanwezigheid van kleiïge bodemlagen. 

Voor 13 hydrachemische variabelen werd de ruimtelijke spreiding in het studiegebied nagegaan 
(kaart ·12 tot 24). De conductiviteit, S04 2- en Ca2

+ vertonen een vergelijkbaar patroon. De hogere 
waarden (respectievelijk 1070 flS/cm, 370 ppm en 140 ppm) situeren zich in het noorden van Dolaag en 
het NW van Potgieter. Elders komen lagere waarden voor(< 500 flS/cm, < 75 ppm en< 75 ppm), met 
name in de kwelgebieden van Wadden, Kwade Poel en Sengensbemd, en het zuiden van Dolaag. 

In het grootste gedeelte van het Walenbos heeft het freatisch grondwat~r een gemiddelde pH waarde 
hoger dan 6. Enkellangsheen de zuidelijke rand van het gebied vindt men lagere pH-waarden. In het 
zuiden van Sengensbemd daalt de pH tot 5 terwijlinDolaag waarden lager dan 4.5 worden genoteerd 
met een minimum van 4. In de kwelgebieden Wadden, Kwade Poel en het noorden van Dolaag bedraagt 
de pH meer dan 6.5 met een maximum van 7.2 in het noordoosten van Dolaag. 

Voor bicarbonaat doet zich een algemene gradiënt voor van de valleiwand (< 50 ppm) naar het 
noorden. Deze gradiënt is zwak in het zuiden van Sengensbemd en Potgieter maar verhÓogt vanaf isolijn 
100 ppm. In Dolaag, waar concentraties tot 600 ppm voorkomen, is de gradiënt het sterkst. In het 
patroon van isolijnen differentieert Sengensbemd zich minder duidelijk van Potgieter dan bv. Dolaag, 
Kwade Poel ofWadden. 
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Na+ en er hebben een sterk vergelijkbaar patroon, met hoge waarden ter hoogte van Potgieter 
(respectivelijkl60 en 30 ppm) terwijl elders, in de kwelgebieden, deze waarden lager liggen (rond 30 en 
10 ppm). Enkel in het zuiden van Dolaag komen iets hogere concentraties voor. Voor Mg2+ loopt de 
concentratie op van nabij de valleiwand (< 6 ppm) naar meer dan 15 ppm in het nooroosten van het 
Walenbos. K+ heeft lage concentraties, < 5 ppm, in het gehele gebied. De concentratie van Fe2+ 
schommelen doorgaans rond 5 tot 10 ppm. Uitzonderingen hierop zijn enkele kernen zoals in het 
noorden van Potgieter, waar de concentratie oploopt tot 35 ppm. 

H2Po4·, NH/ en No3· zijn zo goed als afwezig in het studiegebied. Nitraat komt enkellangs de 
zuidelijke grens van het gebied in zekere mate voor. Het is er gekoppeld aan een aantal holle wegen 
waarlangs vervuild water het Walenbos binnen stroomt. De maxima bedragen 20 ppm in het zuiden van 
Do laag. 

De studie van de hydrochemische eigenschappen van het freatisch grondwater laat toe drie 
watertypen te onderscheiden in het Walenbos. Hun ruimtelijke distributie wijst op een algemene 
hydrachemische gradiënt van de zuidelijke valleiwand waar watertype 1 domineert (eerder zuur, met een 
lage electrische conductiviteit en relatiefhoge Na+ en er concentraties) tot in de omgeving van de Motte 
met watertype 3 (mineraalrijk, met hoge electrische conductiviteit en hoge concentraties van ea2+, 
HC03. en Mg2+). Watertype 2 situeert zich tussen beide uitersten en wordt vooral gekenmerkt door lage 
Sül"en lage electrische conductiviteit (figuur 1). De verschillende kwelzones worden door grondwater 
met diverse chemische samenstelling gevoed. Sengensbemd wordt gevoed met watertype 2, Kwade Poel 
en Wadden met watertype 3. De kwelzone Dolaag heeft een interne gradiënt van watertype 1 over 
watertype 2 naar watertype 3. Buiten de kwelzones komt enkel watertype 1 voor. 



IV V eg etatie 

; 

Over een tijdspanne van 5 jaar (1990-1995) werd in het studiegebied een kartering uitgevoerd van 84 
plantensoorten en 15 mossen. De soorten waarvan de verspreidingskaarten in deze atlas worden 
weergegeven (kaarten 27 tot 125) zijn in tabel 1 opgenomen. Hieronder wordt verder ingegaan op de 8 
vegetatietypen die werden bekomen met behulp van TWINSPAN (Hili, 1979). VoÇ>r de 
wetenschappelijke nomenclatuur van de verschillende bostypen werd gebruik gemaakt van Oberdoffer 
(1992). 

De acht vegetatietypen (kaart 126 en 127, en figuur 2) worden in een mineraalrijke en een 
mineraalarme groep opgesplitst. De groep met vegetaties op mineraalarme standplaatsen, de 
zogenaamde Molinia-Sphagnum-groep (kaart 126), wordt gekenmerkt door Molinia caerulea, 
Sphagnum pa lustre, Deschampsia jlexuosa en Teucrium scorodonia. Hij beslaat een kleine 40% van 
de oppervlakte van het studiegebied. Het ruimtelijke zwaartepunt van de verspreiding ligt aan de voet 
van de zuidelijkr valleiflank, in de kwelgebieden van Dolaag en Sengensbemd, maar ook in het drogere 
zuidelijke deel van Potgieter, waar tijdelijk stuwwater optreedt. 

De groep met vegetaties van mineraalrijke standplaatsen, de zogenaamde Brachypodium-Lamium 
groep (kaart 127), wordt getypeerd door Brachypodium sylvaticum, Lamium galeobdolon en: Carex 
sylvatica. De ruimtelijke verspreiding hiervan ligt noordelijker in een gebied dat zich uitstrekt tot tegen 
de Brede Motte en is verder ook opvallend aanwezig langs de dreven die de depressies van Dolaag, 
Potgieter en Sengensbemd van elkaar scheiden. Deze groep beslaat de overige 60 % v~ de oppervlakte 
van het bestudeerde deel van het Walenbos. 

Het onderscheid op een volgend niveau gebeurt in beide hoofdgroepen volgens een nat-droog
gradiënt. In de Molinia-Sphagnum-groep zijn binnen de natte subgroep, twee typen te onderscheiden. 
Het eerste, meest uitgesproken vegetatietype situeert zich in de intensieve kwelzones aan de voet van de 
vallei wand, het best ontwikkeld in Dolaag maar fragmentair . ook in Sengensbemd. Er is in het 
studiegebied slechts 17 ha van dit zure Sphagno-Alneto glutinosae (oligotroof elzen-berkenbroek, 
vegetatietype 6) aanwezig. Het wordt gekenmerkt door zeer sterk ontwikkelde tapijten van verschillende 
soorten Sphagnum en Leucobryum glaucum. Verschillende kleinere Carex-soorten zoals Carex 
echinata en Carex curta, en Scutellarid. minor zijn voor hun verspreiding in het Walenbos, tot dit 
bostype gelimiteerd. 

Naar het noorden toe verschijnen diverse grotere Carex-soorten (Carex acutiformis, Carex 
paniculata, Carex elongata en Carex psuedocyperus), maar de veenmossen blijven volgp aanwezig. 
Het is een Carici elongatae-Alnetun glutinosae (mesotroof elzenbroekbos, vegetatietyp~ ~) . . ·· 

In het zuidelijk deel van Sengensbemd, aan de oost- en westgrens van de Dolaag en irl:de vochtige 
stuwwaterzones van Potgieter, als overgang naar het drogere Quercion robori-petrea (eiken~berkenbos, 
vegetatietype 8), worden de veenmosrijke oligotrofe elzen-berkenbroeken, gekoloniseerdJloor Prunus 
spinosa, Prunus serotina en (enkel in Sengensbemd) Amelan.chier lamarckii. 

Het eiken-berkenbos is vrijwel uitsluitend gesitueerd in een groot aaneengesloten geheel in de 
zuidelijke Potgieter (met een oppervlakte van· ca 22 ha) waar het uitloopt op de valleiflank. 
Kenmerkende soorten van de kruidlaag zijn Vaccinium myrtillus en Pteridium aquilinum, Restanten 
van de voormalige heiden zijn aanwezig (VAN Looy W93). · 

In de Brachypodium-Lamium-groep worden binnen de natte sub-groep twee typ~~ onderscheiden. De 
groep van de vochtige tot natte standplaatsen bestaat uit een Carici elongate-Alnetum ,glutinosae 
(mesotroof elzenbroek, vegetatietype 4) en een Alno-Padien (elzen-vogelkersenbos, vegetatietype 3) en 
heeft een aantal elementen van Stellarie holosteae-Carpinetum betuli (eiken-haagbeukenbossen). Het 
mesotrofe elzenbroek bevat de typische grotere Carex soorten zoals Carex paniculata, C. a~utiformis 
en C. elongata. Het sluit aan bij de mesotrofe elzenbroeken van de Molinia-Sphagnum-gr'oep, maar 
vrijwel zonder veenmossen. Het elzen-vogelkersenbos wordt getypeerd door Glechoma· hederacea, 
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Ranunculus jicaria, Urtica dioica en Geum urbanum. Het mesotrofe elzenbroek en het elzen
vogelkersenbos hebben een respectievelijke oppervlakte van 29.5 en 23.5 ha. 

fu de iets drogere stanplaatsen onderscheidt men een kleine groep van oud middelhoutbos (slechts 
18.5 ha), behorend tot het Milio-Fagetum (vegetatietype 1) en een grotere groep behorende tot het 
Stellario-Carpinetum (eiken-haagbeukenbos, vegetatietype 2) dat met 38.5 ha h~t volledige mineraalrijke 
centrale, drogere deel van het studiegebied inneemt. Soorten als Prunus spinosa en Amelanchier 
lamar/di domineren een aantal dichtgroeiende open plekken in dit bostype. 

Het Milio-Fagetum situeert zich fragmentair op colluvia aan de voet van de valleiflank waar holle 
wegen in de vallei uitkomen, tussen Potgieter en Wadden en ten noorden en oosten van Kwade poel. 

Tabel!: Gekarteerde planten- en mossoorten van het Walenbos (periode 1990-1995). 

1 Amelanchier lam.arkii Drents krenteboompje 
2 Anemone nemorosa Bosanemoon 
3 Angelica sylvestris Gewone engelwortel 
4 Arum maculatum Gevlekte aronskelk 
5 Aplacomnium palustre Rood viltmos 
6 Blechnum spicant Dubbelloof 
7 Brachypodium sylvaticum Boskortsteel 
8 Calamagrostis canescens Hennegras 
9 Calliergonella cuspidata Gewoon puntmos 
10 Calluna vulgaris Struikheide 
11 Caltha palustris Dotterbloem 
12 Carex acutiformis Moeraszegge 
13 Carex acuta Scherpe zegge 
14 Carexcurta Zo nipzegge 
15 Carex echinata· Sterzegge 
16 Carex elongata Elzenzegge 
17 Carexnigra ,Zwarte zegge 
18 Carex ovalis Hazegegge 
19 Carex palleseens Blekezegge 
20 Carex paniculata Pluimzegge 
21 Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge 
22 Carex rostrata Snavelzegge 
23 Carex sylvatica Boszegge 
24 Carpinus betulus Haagbeuk 
25 Comusmas Gele kornoelje 
26 Descham.psia caespitosa Ruwe smele 
27 Deschampsia flexuosa Bochtige smele 
28 Equisetum fluviatile Holpijp 
29 Equisetum palustre Lidrus 
30 Eurhynchium striatum Geplooid snavelmos 
31 Fagus sylvatica Beuk 
32 Festuca gigantea Reuzezwenkgras 
33 Filipendula ulmaria Moerasspirea 
34 Galium palustre Moeraswalstro 
35 Geranium robertianum Robertskruid 
36 Geum urbanum Gewoon nagelkruid 
37 Glechoma hederacea Hondsdraf 
38 Glyceria fluitans Mannagras 
39 Glyceria maxima Liesgras 
40 Redera helix Klimop 
41 Heracheuro sphodylium . Bereklauw 
42 Hottonia palustris W atenriolier 
43 llex aquifolium Hulst 
44 Iris pseudacorus Gele lis 
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45 Juncus acutiflorus Veldrus 
46 Lamium galeobdolon Gele dovenetel 
47 Leucobryum glaucum Kussentjesmos 
48 Luzula pilosa Ruige veldbies 
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