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Aanleiding 

Een landbouwbedrijf te Pulderbos wenst de waterhuishouding van zijn perceel te optimaliseren 

door het terrein op te hogen. Het perceel bevindt zich in een beekvallei en grenst aan 

habitatrichtlijngebied BE2100017 (Bos- en heidegebieden ten Oosten van Antwerpen). 

Vraag 

Kan het INBO een inschatting maken van de impact op de aanpalende Speciale Beschermingszone 

(SBZ) ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ deelgebied 5 (van belang voor o.a. 

habitattype 91E0, kleine modderkruiper en rivierdonderpad)? 

Behandelt de passende beoordeling op een voldoende en volledige wijze de aspecten die mogelijk 

een negatieve impact veroorzaken op het habitatrichtlijngebied?  

Toelichting 

1 Situering 

Het project waarvoor de vergunning wordt gevraagd betreft een terrein in landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied gelegen naast het habitatrichtlijngebied BE2100017 (Bos- en 

heidegebieden ten Oosten van Antwerpen), meer bepaald naast het Binnenbos (deelgebied 5). Het 

projectgebied grenst aan de noordelijke en de oostelijke zijde aan de Speciale Beschermingszone.  

Het bevindt zich in de vallei van de Klein Wilboerebeek, een zijloop van de Molenbeek / Bollaak 

(Netebekken). 

 

Figuur 1 Hoogtekaart en hydrografisch net. 

Via de bijlage bij de bouwvergunningsaanvraag “Optimaliseren van het terreinprofiel van een 

landbouwperceel ter verbetering van de waterhuishouding - Gelegen te Bruggestraat 43 – 2240 

Zandhoven” opgesteld door SoiLUTIONS bvba verworven we volgende hydrologische gegevens: 

Vanaf stroomopwaarts (grens met het noordelijk terrein (kasteel Boutersemhof) naar 

stroomafwaarts stroomt het oppervlaktewater vanaf een beek zonder naam (van SW naar NE=VHA 

gewestcode 9271), vervolgens naar de Sterrebeek (SW naar NE, afbuigend naar S=VHA 
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gewestcode 9260), vervolgens naar de Klein Wilboerebeek (van N naar S=VHA gewestcode 9102) 

vervolgens naar de Molenbeek (stroomt van NE naar SW=VHA gewestcode 8505). 

De bestaande en volgens de vergunningsaanvraag aan te leggen afwateringsgrachten voeren water 

uit het projectgebied af richting de Klein Wilboerebeek, die doorheen het habitatrichtlijngebied 

loopt. 

Dit advies geeft informatie over de Speciale Beschermingszone en de mogelijke impact van de 

geplande wijzigingen aan het terreinprofiel op de Europees beschermde soorten en habitats. Er 

wordt ook bekeken in welke mate de bestaande passende beoordeling deze impact op een correcte 

en volledige wijze in kaart brengt. 

2 Actuele natuurwaarden en 

instandhoudingsdoelstellingen 

Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven van de Natura 2000 habitattypen en soorten 

aanwezig in het habitatrichtlijngebied of waarvoor er instandhoudingsdoelstellingen gedefinieerd 

zijn. Er wordt gefocust op de soorten en habitats die in de directe omgeving van het op te hogen 

terrein voorkomen en/of waarop de geplande werkzaamheden een invloed kunnen hebben. 

2.1 Europees beschermde soorten 

Voor dit habitatrichtlijngebied, en meer bepaald dit deelgebied, zijn instandhoudingsdoelstellingen 

gedefinieerd voor diverse aan bossen gebonden soorten (o.a. verschillende soorten vleermuizen en 

vogels, maar ook typische ongewervelden van oude bossen en oud-bosplanten). Daarnaast wordt 

er gestreefd naar gezonde populaties van rivierdonderpad en kleine modderkruiper in de beken. De 

huidige visstandgegevens worden hieronder meer in detail besproken met speciale aandacht voor 

deze twee Europees beschermde soorten. 

2.1.1 Visstandgegevens in het gebied 

Op de Klein Wilboerebeek, die doorheen het habitatrichtlijngebied loopt, heeft het INBO één 

bemonsteringslocatie. De Klein Wilboerebeek mondt op zijn beurt uit in de Molenbeek gelegen in 

het bekken van de Kleine Neet. De resultaten van de bemonsteringen van de Klein Wilboerebeek 

en de Molenbeek (2012) zijn hieronder weergegeven en komen uit het rapport ‘Visbestandopnames 

in het Netebekken 2012-Bemonsteringsverslag’ (De Bruyn en Van Thuyne, 2013). 

Tabel 1 Situering van de staalnameplaatsen in het Netebekken afgevist in de campagne 24-26 april 2012 

Nummer X Y Waterloop Namen Gemeente Omschrijving 

55022100 176473 214799 MOLENBEEK Molenbeek – 

Bollaak – 

Dorpsloop –

Bruulbeek – 

Septsloop - 

Pulderbeek 

Vorselaar Galgevoorste brug 

55022150 172280 210709 MOLENBEEK Zandhoven Aan zuiveringsstation 

55022200 169080 207937 MOLENBEEK Zandhoven Viersel 

55064100 171604 210440 
KLEIN 

WILBOEREBEEK 

Klein 

Wilboerebeek - 

Dorpbeek 

Zandhoven Voort 

Tabel 2 Specificaties van de uitgevoerde afvissingen 

Nummer Datum Beviste afstand Methode 

55022100 

Molenbeek 
24-04-12 100 m stroomafwaarts de weg elektrovisserij wadend met twee elektroden 

55022150 

Molenbeek 
25-04-12 

50 m stroomopwaarts en 50 

m stroomafwaarts de weg 
elektrovisserij wadend met twee elektroden 

55022200 

Molenbeek 
24-04-12 

100 m stroomopwaarts de 

weg 
elektrovisserij wadend met twee elektroden 
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55064100 

Klein 

Wilboerebeek 

25-04-12 100 m  elektrovisserij wadend met twee elektroden 

Tabel 3 Fysische en chemische metingen: zuurgraad of pH, zuurstofconcentratie (O2 in mg/l), temperatuur 

(T in °C), conductiviteit (Cond in µS/cm), stroomsnelheid (v in m/s) turbiditeit (Turb in NTU)en de 

biotoopbeschrijving op het moment van de visbestandopname 

 

Nummer pH O2 T Cond v 
Gem. 

diepte 
Turb. Biotoopbeschrijving  

55022100 7,22 8,95 10,3 471 0,4 0,83 10,6 

Natuurlijke oevers, matig steile taluds, 

natuurlijke schuilplaatsen zijn matig 

aanwezig waterplanten (sterrekroos) 

aanwezig, meandering in het traject en 

poel aanwezig, de bodem bestaat uit 

zand, het traject is in een bos gelegen, 

doorzicht tot bodem.  

55022150 7,41 8,97 12,2 460 0,46 0,9 10,6 

Natuurlijke oevers met rietgordels, flauw 

aflopende taluds, zeer veel natuurlijke 

schuilplaatsen aanwezig, goede pool-

riffle structuur, een flauwe bocht in het 

traject aanwezig, gelegen in een bos, 

waterzuiveringsstation langs het traject, 

waterplanten aanwezig ( watermunt, 

gele lis, sterrekroos, doorzicht tot 

bodem. 

55022200 7,48 9,96 12,1 502 0,35 0,7 12,6 

Natuurlijke oevers, matig steile taluds, 

zeer veel natuurlijke schuilplaatsen 

aanwezig, geen poelen of 

stroomversnellingen in het traject, 

bodem van zand met slib, waterplanten 

aanwezig(lisdodde), gelegen in een bos 

met natuurgebied, doorzicht tot bodem. 

55064100 7,85 13,8 11,1 548 0,08 0,3 19,9 

De oevers zijn natuurlijk, steile taluds, 

weinig natuurlijke schuilplaatsen in het 

traject aanwezig, 3 bochten aanwezig, 

geen pool-riffle structuur, bodem van 

zand en in de bochten slib, gelegen in 

een bos, doorzicht tot bodem.  
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Tabel 4 Overzicht van de aangetroffen vissoorten en het totaal aantal soorten (N) op de verschillende locaties. De resultaten van 2009 weergegeven in het groen en de 

resultaten van 2005 in het rood. 
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Tabel 5 Effectieve vangst per soort en per staalnameplaats uitgedrukt in in G/100 m en N/100 m met G = gewicht in g en N = aantal) voor de laatste bemonsteringen in 

2012 voor de klein Wilboerebeek werden ook de gegevens van de voorgaande bemonsteringsjaren opgenomen 
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55022100 
Molenbeek 

G/100m 2,8 14,6 4,6 8,8 
   

283,7 
 

189 
 

675 110 16,5 1305,1 

N/100m 2 8 1 1 
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24 14 2 134 
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Molenbeek 
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55064100 
Klein Wilboerebeek  
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G/100m 14,9 60,3 
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20,2 
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N/100m 16 40 
 

22 
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1 95 
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55064100 G/100m                

Klein Wilboerebeek  
2009 

N/100m 1 40 7 67    4 6    64   

55064100 G/100m                

Klein Wilboerebeek  
2005 

N/100m 11 19   1 1  1   1  9   
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Tabel 6 Overzicht van de visindexwaarden (in EQR) en hun appreciatie voor de periodes 2012, 2009 

en 2005 

Nummer Waterloop 
2012 2009 2005 

EQR Appreciatie EQR Appreciatie EQR Appreciatie 

55022100 MOLENBEEK 0,55 matig 0,6 matig 0,68 goed 

55022150 MOLENBEEK 0,55 matig 0,63 goed 0,68 goed 

55022200 MOLENBEEK 0,43 matig 0,58 matig 0,38 ontoereikend 

55064100 
KLEIN 

WILBOEREBEEK 
0,45 matig 0,38 ontoereikend 0,38 ontoereikend 

 

Op de Klein Wilboerebeek vingen we in 2012 zes vissoorten, de twee stekelbaarssoorten, 

rietvoorn, bermpje, riviergrondel en de beschermde donderpad (3 stuks). In 2009 vingen 

we hier zeven vissoorten (zie tabel 4) waaronder de kleine modderkruiper (6 stuks). De 

kleine modderkruiper werd deze campagne niet terug gevangen. Ten opzichte van 2009 zijn 

de vangstaantallen ongeveer gelijk (zie tabel 5). De index steeg ten opzichte van de vorige 

campagnes en scoort anno 2012 een ‘matige kwaliteit’. 

Op de Molenbeek waar de Klein Wilboerebeek in uitmondt, visten we twee locaties 

stroomopwaarts de uitmonding van de Klein Wilboerebeek en één locatie stroomafwaarts. Er 

werden 13 vissoorten gevangen nl. driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars, 

paling, baars, blankvoorn, rietvoorn, kopvoorn, bot, riviergrondel, bermpje, zonnebaars en 

de habitatrichtlijnsoorten kleine modderkruiper en donderpad. Van de habitatrichtlijnsoort 

kleine modderkruiper vingen we 18 exemplaren en dit op de locatie gelegen te Zandhoven, 

Viersel (stroomafwaarts de Klein Wilboerebeek). Van de habitatrichtlijnsoort donderpad 

vingen we in totaal 95 exemplaren waarvan 73 te Vorselaar, 19 te Zandhoven, 

zuiveringsstation en 3 te Zandhoven, Viersel. De exoot blauwbandgrondel werd in deze 

campagne niet opnieuw gevangen. Opmerkelijk is dat er ook één bot werd gevangen ( van 

15,7 cm). Door een verbeterde connectiviteit zien we steeds verder landinwaarts bot 

verschijnen (eerder al in Grote Nete, Dijle, Demer). De meeste vis werd gevangen op de 

locatie gelegen te Zandhoven aan het zuiveringsstation. 

De visindex scoort een ‘matige kwaliteit’. 

Deze beek bemonsterden we ook in eerdere campagnes in 2005 en in 2009 op deze 3 

locaties. In 2005 vingen we één kleine modderkruiper, in 2009 33 exemplaren, in 2012 is dit 

aantal licht afgenomen tot 18 exemplaren.  

2.2 Terrestrische en semi-terrestrische vegetaties 

Het landschap in de vallei van de Klein Wilboerebeek wordt gedomineerd door bos. Volgens 

de habitatkaart (laatste gepubliceerde update van 2014) komen er vooral alluviaal 

vogelkers-essenbos (91E0_veb = 91E0_va) en eutroof alluviaal elzenbroekbos (91E0_eutr = 

91E0_vn) voor, met plaatselijk ook essenbronbossen (91E0_bron = 91E0_vc). In de open 

zones worden percelen aangetroffen met grote zeggenvegetatie (rbbmc), met voedselrijke 

alluviale ruigtes van het Moerasspireaverbond (6430 en rbbhf) en dotterbloemgrasland 

(rbbhc). 

Wat hoger op de flanken van de vallei komen zuurminnend eiken-beukenbos (9120) en 

eiken-haagbeukenbos (9160) voor, met plaatselijk ook een glanshaverhooiland (6510). 
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Figuur 2 Habitatkaart 2014. Boven: habitat 1 van de habitatkaart, d.w.z. habitattype dat de grootste 

oppervlakte dekt in een bepaalde polygoon. Onder: detail, gekleurd volgens habitat 1, en met 

melding van de twee in oppervlakte overheersende habitattypen voor de polygoon. Veel 

percelen herbergen soorten typisch voor meerdere habitattypen, bv. 9120 en 9160 maar ook 

91E0 en 9160. 
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Meer stroomafwaarts richting het Albertkanaal wordt het landschap ten oosten van de 

Molenbeek meer open: de gronden in de vallei worden ingenomen door permanente 

graslanden en de flanken (buiten SBZ) worden voor akkerbouw gebruikt. Ten westen van de 

Molenbeek blijft de vallei bebost, met eutroof alluviaal elzenbroekbos (91E0_eutr), 

vogelkers-essenbos (91E0_veb) en zuurminnende eiken-beukenbossen (9120) op de hoger 

gelegen percelen. 

De instandhoudingsdoelstellingen voor dit SBZ-gebied omvatten het herstel van het 

boslandschap met zowel kwaliteitsverbetering op vlak van structuur als uitbreiding van de 

habitatwaardige bossen. In dit deelgebied gaat de aandacht in eerste instantie naar een 

kwaliteitsherstel en uitbreiding van de alluviale bostypen.  

2.3 Vegetaties van stromende wateren 

De Speciale Beschermingszone “Bos- en heidegebieden ten Oosten van Antwerpen” die aan 

het projectgebied grenst is belangrijk voor de instandhouding van het Natura 2000 

habitattype 3260 (submontane - en laaglandrivieren met vegetaties behorende tot het 

Ranunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachion) in Vlaanderen (Paelinckx et al. 2009). 

Volgens het inventarisatiewerk van Leyssen (et al. 2010, literatuurgegevens aangevuld door 

veldwerk in de periode 2006 – 2009) is het habitattype echter niet aanwezig stroomafwaarts 

van de monding van de afwateringsgracht van het projectgebied in de Klein Wilboerebeek. In 

de omgeving van het Binnenbos komt dit habitattype wel voor in de Venloop, een zijrivier 

van de Molenbeek, en meer stroomopwaarts in de Klein Wilboerebeek. De 

instandhoudingsdoelstellingen voor dit habitatrichtlijngebied omvatten het realiseren van een 

habitatwaardig traject in de Molenbeek / Bollaak en haar zijrivieren.  

3 Impact op Natura 2000 soorten en habitattypen 

3.1 Impact op Europees beschermde vissoorten 

Gezien de aanwezigheid van zowel de kleine modderkruiper als donderpad is het 

belangrijk om na te gaan waar de werkzaamheden kunnen ingrijpen op het voorkomen van 

deze soorten in de Klein Wilboerebeek en bij uitbreiding de Molenbeek waarin deze uitmondt. 

3.1.1 Verandering van watertoevoer 

Een verandering van het afvoerregime kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks een invloed 

hebben op het voorkomen van de soorten. Wanneer de watertoevoer (periodiek) niet 

voldoende verzekerd is, kan dit verdroging met zich mee brengen wat nefast is voor vis. 

Vooral de kleine modderkruiper is gevoelig voor verlaging van het waterpeil aangezien heel 

wat geschikte ondiepe plekken kunnen droogvallen, diepere plekken te ondiep kunnen 

worden voor overwintering en/of dat de verschillende functionele leefgebieden van de soort 

van elkaar geïsoleerd kunnen raken waardoor de volledige levenscyclus van de soort niet 

meer succesvol doorlopen kan worden (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie, 2011). Wanneer de watertoevoer dan weer (periodiek) te hoog is, kan dit hoge 

watersnelheden teweeg brengen die niet optimaal zijn voor het voorkomen van bepaalde 

vissoorten. Voor kleine modderkruiper wordt de stroomsnelheid als gunstig beschouwd als 

deze boven het substraat 0,05-0,20 m/s of aan de oppervlakte 0,17-0.35 m/s bedraagt. 

Voor donderpad ligt deze tussen 0,1 en 1 m/s (Adriaens et al. 2008). Daarnaast kan een 

verandering van het afvoerregime een wijziging in de sedimentdynamiek teweeg brengen 

waardoor het geschikt substraat dat de donderpad gebruikt als schuil- en paaiplaats kan 

verminderen (Tomlinson en Perrow, 2003). 

Het is dus belangrijk om in schatten in welke mate waterloop met nummer 9271 (langs de 

grens met het noordelijk terrein) en de zuidelijk gelegen afwateringsgracht  bijdragen tot de 

huidige watertoevoer/ debiet in de Klein Wilboerebeek. Indien dit slechts in kleine mate 

bijdraagt zullen de werken (met de nieuwe aanleg van buffer/drainage grachten) 
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geen/weinig invloed hebben op het waterpeil en debiet in de Klein Wilboerebeek. De vraag 

stelt zich dus hier in welke mate (%) dit gebied bijdraagt tot de volledige watertoevoer naar 

de Klein Wilboerebeek. 

Indien de bijdrage van de bestaande waterlopen wel aanzienlijk is, kunnen werkzaamheden 

een invloed hebben op de waterhuishouding in de Klein Wilboerebeek. Immers in de bijlage 

bij de bouwvergunningsaanvraag kunnen we lezen dat bij periodes van hogere 

grondwaterstand (ca 6 maanden per jaar) er een versnelde afvoer te verwachten is wat kan 

leiden tot voor de voornoemde vissoorten ongunstige watersnelheden in de Klein 

Wilboerebeek. Op dit moment is onduidelijk of en in welke mate de impact ervan zal zijn. 

Langs de andere kant stelt men dat in de periode van lage waterstanden het water gebufferd 

wordt en enkel overtollig run-off water zal worden afgevoerd naar de ontvangende 

waterloop. Ook hier is niet duidelijk in welke mate dit tot (gedeeltelijke) verdroging van de 

Klein Wilboerebeek kan leiden. 

Gezien de afstroom van de Klein Wilboerebeek weinig bijdraagt tot de watertoevoer van de 

Molenbeek waarin deze uitmondt wordt er op niveau Molenbeek geen probleem verwacht. 

3.1.2 Verhoogde toevoer nutriënten en sediment 

In de bijlage bij de bouwvergunningsaanvraag kunnen we lezen dat: In de toekomst zal er 

een versnelde afvoer van run-off water zijn wat in periodes van hogere grondwaterstanden 

(vnl in de winter en in het voorjaar) zal leiden tot een versnelde afvoer naar de Klein 

Wilboerebeek. Het risico op erosie is op dat moment het grootst. Dit leidt tot een mogelijke 

impact op een toenemende afvoer van nutriënten ten opzichte van de huidige situatie. 

Organische belasting en eutrofiëring van de waterloop door uit- en afspoeling van 

meststoffen vormen hier een reëel gevaar voor de donderpad en kleine modderkruiper. Beide 

soorten zijn heel gevoelig voor organische verontreiniging vanwege de zuurstofdaling die 

ermee gepaard gaat (Seeuws en Van Liefferinge, 1998; Seeuws en Van Liefferinge, 1999). 

Volgens Utzinger et al. (1998) komen er geen donderpadden voor bij een DOC (dissolved 

organic carbon) > 3mg C/l. Eutrofiëring kan ook leiden tot een daling van zuurstof (en zelfs 

tot zuurstofgebrek) door overmatige plantengroei. Daarnaast kan eutrofiëring ook algengroei 

veroorzaken op de harde, ruwe substraten die voor de donderpad zo zijn om zijn 

levenscyclus succesvol te doorlopen (Tomlinson en Perrow, 2003). 

Inspoeling van sedimenten kan dan weer leiden tot siltatie (i.e. de depositie van fijn 

sediment). Dit is vooral een probleem voor de rivierdonderpad. Deze soort is voor zijn schuil- 

en nestplaatsen afhankelijk van holtes tussen en onder geschikt kaal, hard en ruw substraat 

zoals stenen (Tomlinson en Perrow, 2003). 

In de bijlage lezen we twee maatregelen die kunnen getroffen worden met betrekking tot de 

beperking van de verhoogde toevoer van nutriënten. 

1° De periode van verhoogd risico op erosie wordt ingekort door het niveau van overloop van 

de drainage/buffergrachten op een vastgelegd niveau van 7.50 m TAW in te stellen. 

2° Een bijkomende maatregel die ervoor kan zorgen dat erosie (en dus mogelijke uitspoeling 

van meststoffen) ingeperkt wordt is het aanleggen van grasgangen. Hiertoe volstaat het om 

een strook van 1m te voorzien langs de grachten. 

Het aanleggen van grasstroken langs de waterloop als bescherming tegen oppervlakte-

afstroming en ondiepe grondwaterstroming van sediment en meststoffen van aanpalende 

landbouwgronden in het water is inderdaad een veelvoorkomende beschermingsmaatregel. 

Deze strook zorgt voor een fysieke barrière en heeft ook een licht zuiverende werking. De 

effectiviteit van zo’n bufferstrook hangt echter sterk af van de aard en omvang ervan 

(Seeuws en Van Liefferinge, 1999). 
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Men stelt hier dat: Met de voorziene maatregelen, met name vastleggen van het 

overloopniveau van de drainage/buffergrachten en het aanleggen van grasgangen van 1 m 

langs elke gracht, de impact op eutrofiëring nihil zal zijn. Hoe weet men dit zo zeker? In 

hoeverre is er rekening gehouden met de strengere normen die gelden voor de 

waterlichamen gelegen in een SBZ? (zie ook § 3.4.2). Is er nagegaan of dit type van 

bufferstrook (grasstrook van 1m) inderdaad voldoende werkt in periodes met veel regenval? 

Wanneer dit niet het geval is en het afgespoelde water wordt, bv. bij grote regenval, 

onmiddellijk via de afwateringsgrachten in de beek geloosd dan zal dat quasi zeker impact 

hebben op de organische belasting van het water, de eutrofiëring en siltatie. Als het water 

toch een tijdje in de grachten gebufferd wordt, kan dit nog wel wat optreden als een soort 

stabilisatiebekken waarbij het sediment kan bezinken.  

3.2 Impact op (semi-)terrestrische vegetaties 

Ook voor de Europees beschermde habitattypen is het belangrijk om na te gaan waar de 

werkzaamheden een impact kunnen hebben. 

3.2.1 Impact op de grondwaterstanden 

Verschillende grondwaterafhankelijke habitattypen komen in de directe omgeving van het 

projectgebied voor. Het behoud en herstel van (grondwaterafhankelijke) alluviale bossen is 

immers een van de belangrijkste doelstellingen voor dit deelgebied van het 

habitatrichtlijngebied BE2100017. Hieronder gaan we dieper in op de mogelijke impact van 

de geplande werkzaamheden op de grondwaterpeilen. 

Naast de drie ondiepe peilbuizen die op vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos aan de 

rand van het projectgebied zijn geplaatst, vermeldt de bijlage bij de 

bouwvergunningsaanvraag nog één meetpunt van het primair grondwatermeetnet van VMM 

op 3.5 km van de site. Boven de genoemde meetlocaties levert een zoekopdracht in de 

Databank Ondergrond Vlaanderen nog een paar meetpunten van het freatisch 

grondwatermeetnet van VMM met ondiepe filters, maar geen enkele meetlocatie in de directe 

omgeving van het perceel waarvoor een vergunning wordt aangevraagd (figuur 3). Verder 

zijn er tijdens de ecologische inventarisatie en visievorming voor het stroomgebied van de 

Bollaak / Molenbeek peilbuizen in opdracht van de VMM geplaatst in de vallei van de 

Molenbeek (Aubroeck et al. 2006). De WATINA databank voor hydrologische monitoring in 

Vlaamse natuurgebieden bevat geen meetlocaties in het Binnenbos. INBO heeft geen weet 

van andere ondiepe grondwaterpeilgegevens in de directe omgeving van de site. Voor de 

interpretatie van de grondwaterhuishouding baseren we ons bijgevolg hoofdzakelijk op de 

grondwaterpeilmetingen en op de bodemprofielbeschrijvingen uitgevoerd door SoiLUTIONS 

bvba in september 2014. 
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Figuur 3 Meetlocaties van het grondwaterpeil. Bron: Databank Ondergrond Vlaanderen, VMM, 

SoiLUTIONS bvba. 

Uit het bodemprofiel beschreven in tabel 2 van de bijlage bij de vergunningsaanvraag blijkt 

dat de grondwaterstanden waarschijnlijk meestal tussen maaiveld en 120 cm onder maaiveld 

schommelen, en niet dieper afzakken dan 150 cm onder maaiveld (diepte waarop het 

reductiehorizont wordt aangetroffen). Deze interpretatie, die SoiLUTIONS bvba geeft aan de 

bodemgegevens, lijkt ons plausibel en komt overeen met de enige beschikbare 

grondwaterpeilgegevens in het projectgebied en op vergelijkbare gronden in de vallei van de 

Molenbeek (data uit de ecologische inventarisatie en visievorming, Aubroeck et al. 2006). 

Van het aanbrengen van aanvulgrond op zich wordt weinig of geen impact op de 

grondwaterstanden verwacht. De bouwvergunningsaanvraag vermeldt dat de aanvulgrond 

uit “goed doorlatende” grond zal bestaan, maar geeft geen details over de kenmerken en de 

herkomst van het materiaal. In het opgehoogde perceel zal het effect van de 

werkzaamheden op het grondwaterpeil o.a. afhankelijk zijn van de textuur van de 

aanvulgrond en de fluctuaties van de stijghoogte (druk) van het grondwater gedurende het 

jaar: als de stijghoogte boven het huidige maaiveld stijgt, kan een terreinophoging zonder 

extra grachten leiden tot een stijging van het grondwaterpeil in (deel van) het betreffende 

perceel. Als de stijghoogte onder het huidige maaiveld blijft, is er geen directe impact van de 

terreinophoging te verwachten. In de aangrenzende percelen zal de aanvoer van 

aanvulgrond op zich geen effect veroorzaken op het niveau van de grondwatertafel.  

Belangrijker is de mogelijke impact van de nieuwe grachten, die aangelegd zullen 

worden bij en na het ophogen van het terrein,nader in detail te bekijken. Volgens de plannen 

bij de bouwvergunningsaanvraag zal de basis van de nieuwe drainagegrachten tussen 50 en 

102 cm lager liggen dan het huidige maaiveld. Figuur 4 geeft de toestand na de werken weer 

ter hoogte van de twee terreinprofielen beschreven in de bouwvergunningsaanvraag. Het 

hoogteverschil ten opzichte van het huidige niveau is het grootst in het zuiden en in het 

westen van het perceel. 
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Figuur 4 Hoogteverschil tussen het huidige maaiveld en de basis van de nieuwe grachten gepland in de 

bouwvergunningsaanvraag. Twee waarden gescheiden door een schuine streep: het 

grondoppervlak vertoont reliëfvariaties op korte afstand waardoor dieper zal worden gegraven 

langs een kant van de gracht dan langs de andere.  

Na aanvoer van de aanvulgrond zal de basis van de grachten tot meer dan 130 cm lager 

liggen dan de rest van het opgehoogde perceel (waarden afgeleid uit de twee terreinprofielen 

beschreven in de bouwvergunningsaanvraag). 

De kans om een infiltrerend of drainerend effect van de grachten te hebben is afhankelijk 

van het niveau van ‘overloop’ van de grachten in de zuidelijk gelegen afwateringsgracht. De 

basis van de nieuw aan te leggen grachten situeert zich op 7.2 m TAW, de basis van de 

bestaande centrale gracht ligt lager (6.99 en 7.10 m TAW ter hoogte van de twee 

terreinprofielen beschreven in de bouwvergunningsaanvraag). 

Om het effect van de grachten op de grondwatertafel in beeld te brengen, bekijken we twee 

scenario’s waarbij het niveau van overloop van de grachten in het op te hogen perceel naar 

de zuidelijke afwateringsgracht respectievelijk op 7.20 en 7.50 m TAW wordt vastgesteld 

(7.50 m TAW is het niveau aanbeloven door SoiLUTIONS bvba om versnelde waterafvoer te 

beperken, zie blz. 12 en 13 van de bijlage bij de vergunningsaanvraag).  

Als het afwateringspeil op 7.20 m TAW wordt ingesteld, zullen alle nieuwe grachten een 

drainerende werking krijgen als het grondwaterpeil tot 25 cm onder het huidige 

maaiveldniveau of hoger stijgt (zie figuur 5). Het drainerende effect van de aan te leggen 

grachten neemt naar het westen toe: de meest westelijk gelegen gracht zal ook bij veel 

lagere grondwaterpeilen (1 m onder het huidige maaiveldniveau) grondwater afvoeren.  

Er zijn geen tijdreeksen voorhanden van de grondwaterstanden in deze zone, maar de 

peilmetingen van eind september 2014, de boringen uitgevoerd door SoiLUTIONS bvba en de 

draineringsklassen van de bodemkaart (e en f, matig slechte en slechte drainering) laten 

vermoeden dat de hoogste grondwaterpeilen deze waarde van 25 cm onder maaiveld (huidig 

maaiveldniveau) zullen bereiken of overschrijden. Gedurende de periodes van hoge 

grondwaterstanden zal het grondwaterpakket in de nabijheid van de nieuwe grachten dus 

meer dan waarschijnlijk ‘afgetopt’ worden. De afstand waartoe het drainerend effect zich tot 

een grondwaterpeildaling zal vertalen is onder andere afhankelijk van de textuur van de 

bodem, die zijn hydraulische geleidbaarheid bepaalt.  

Het drainerend effect tijdens periodes van hoge grondwaterstanden geldt zowel voor het 

perceel waarvoor de vergunning gevraagd wordt als voor de percelen gelegen binnen het 

habitatrichtlijngebied in het oosten. Daar zal de nieuwe gracht grondwater beginnen 

afvoeren als de grondwaterpeilen tot 75 à 50 cm onder het huidige maaiveldniveau stijgen. 

In september 2014 lag de grondwatertafel in peilbuis 3 op 52 cm onder maaiveld (7.21 m 

TAW). Een nieuwe gracht op de rand van het perceel met afwateringsniveau op 7.20 m TAW 
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zou de zone ten noorden van peilbuis 3 (zone binnen habitatrichtlijngebied met alluviaal bos 

als doel) hebben gedraineerd.  

 

Tussen de percelen gelegen ten westen, noorden en zuiden en het op te hogen terrein 

komen afwateringsgrachten voor die het overtollig water van de landbouwpercelen naar de 

vallei van de Klein Wilboerebeek afvoeren. Op die percelen wordt geen impact op de 

grondwaterstanden verwacht.  

 

Figuur 5 Grondwaterpeil (t.o.v. het huidige maaiveldniveau) waarboven drainage van het 

grondwaterpakket kan optreden als het afwateringspeil (overloop van de grachten) op 7.20 m 

TAW wordt vastgelegd. PB1 t.e.m. PB3 zijn de peilbuizen geplaatst door SoiLUTIONS bvba. 

Als het afwateringspeil op 7.50 m TAW wordt vastgesteld, zal het drainerend effect van de 

grachten pas bij hogere grondwaterstanden optreden. In het westen van de site zal de 

gracht vanaf grondwaterstanden van 100 tot 50 cm onder het huidige maaiveldniveau (en 

hoger) een effect hebben, in het zuidoosten zal de gracht tegen het habitatrichtlijngebied 

drainerend werken bij grondwaterpeilen hoger dan 50 tot 25 cm onder maaiveld. In 

tegenstelling tot de conclusies van het rapport van SoiLUTIONS bvba lijkt ons een 

grondwaterpeildaling in het alluviale bos binnen habitatrichtlijngebied tijdens periodes van 

hoge grondwaterstanden waarschijnlijk. Om de impact op het grondwaterpeil te 

kwantificeren (invloedszone van de grachten, omvang van de grondwaterpeildaling) zouden 

peilmetingen nuttig zijn. 

Als we ervan uitgaan van een laagste grondwaterstand van ongeveer 120 cm onder maaiveld 

(afgeleid uit het bodemprofiel) is er gedurende periodes van lage grondwaterstanden geen 

drainerende impact van de nieuwe grachten te verwachten. De laagste grondwaterpeilen 

zouden echter bevestigd moeten worden door extra peilmetingen. Peilmetingen in september 

hadden in theorie een idee kunnen geven van wat lage grondwaterstanden in deze zone 

betekenen, maar de meting van september 2014 (52 cm onder maaiveld in peilbuis 3) is 

wellicht wat atypisch (volgens het KMI was augustus 2014 uitzonderlijk nat in de Kempen, 

terwijl september 2014 een zeer abnormale –lage- neerslag heeft gekend). 
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Figuur 6 Grondwaterpeil (t.o.v. het huidige maaiveldniveau) waarboven drainage van het 

grondwaterpakket kan optreden als het afwateringspeil (overloop van de grachten) op 7.50 m 

TAW wordt vastgelegd. PB1 t.e.m. PB3 zijn de peilbuizen geplaatst door SoiLUTIONS bvba. 

De twee nieuwe grachten ten westen van de huidige centrale gracht zullen geen invloed 

hebben op de grondwaterpeilen in het habitatrichtlijngebied, maar uit de gegevens hierboven 

blijkt dat de meest oostelijke gracht tot een grondwatertafeldaling tijdens periodes van hoge 

grondwaterstanden zal leiden.  

Ten oosten van het op te hogen perceel komen verschillende types (grondwaterafhankelijke) 

alluviale bossen en ruigtes voor. Bij deze habitattypen liggen de hoogste grondwaterstanden 

meestal op maaiveld niveau of een paar cm eronder. De grafieken hieronder geven een idee 

van de karakteristieke grondwaterstanden voor de bostypes die naast het op te hogen 

perceel voorkomen (Callebaut et al. 2007, De Becker et al. 2004). 

Volgens het onderzoek van Raman en Wouters (in prep.), dat het gunstig abiotisch bereik 

voor Europese habitattypen definieert, zouden de gemiddelde hoogste grondwaterstanden 

voor vogelkers-essenbos hoger dan 32 cm onder maaiveld moeten blijven om het duurzaam 

functioneren van het habitattype te garanderen. Verdroging in dit bostype kan leiden tot 

dominantie van sterk concurrerende soorten als brandnetel, braam of kleefkruid, en tot 

verzuring (wanneer de wortelzone buiten de invloedsfeer van het grondwater komt te liggen 

treedt geleidelijke uitspoeling van basen op).  
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Figuur 7 Karakteristieke grondwaterstanden van de alluviale bossen en eiken-haagbeukenbos volgens 

Callebaut et al. 2007. Links: vogelkers-essenbos (91E0_veb), rechts: eiken-haagbeukenbos 

(9160). Bodemtypes: L: leembodems, LV: venige leemgronden. Groene balken: gemiddelde 

hoogste grondwaterstanden (d.w.z. rekenkundig gemiddelde van de drie hoogste gemeten 

grondwaterstanden per hydrologisch jaar over een representatieve periode van bij voorkeur 

minstens 8 jaar), bruine balken: gemiddelde laagste grondwaterstanden (d.w.z. rekenkundig 

gemiddelde van de drie laagste gemeten grondwaterstanden per hydrologisch jaar over een 

representatieve periode van bij voorkeur minstens 8 jaar). 

 

Figuur 8 Karakteristieke grondwaterstanden van de alluviale bossen volgens De Becker et al. 2004. 

Links: Gemiddelde laagste grondwaterstanden, rechts: maximale grondwaterstanden. 

Bostypes: ve =  vogelkers-essenbos, meb = mesotroof elzenbroekbos, bb = oligotroof 

berkenbroekbos, eeb = eutroof elzenbroekbos, bron = bronbos. 

Bij gebrek aan gegevens (o.a. grondwaterpeilmetingen) kan niet met zekerheid worden 

bepaald of de grondwaterstanden na de werken binnen de ecologische bandbreedte van de 

doelhabitats zullen vallen, maar gezien de beperkte bandbreedte voor de hoogste 

grondwaterstanden van de alluviale habitatwaardige bossen is het risico op een significant 

negatief effect niet verwaarloosbaar. Het huidige voorstel lijkt dus weinig compatibel met het 

behoud en herstel van de bossen ten oosten van het op te hogen perceel.  

De passende beoordeling stelt twee alternatieve oplossingen voor, namelijk het afsluiten van 

de te creëren oostelijke gracht en de bestaande afwateringsgracht, en het weglaten van de 

oostelijke gracht die aan het habitatrichtlijngebied grenst. Deze laatste optie lijkt ons de 

meest verdedigbaar. Boven de voorgestelde maatregelen in deze optie kan ook een 

grasbufferzone (meerdere m breed) aangelegd worden om aanvoer van nutriënten op het 

perceel met alluviaal bos via run-off te voorkomen. 

Als de oostelijke gracht wordt weggelaten, moet ook de invloed van de gracht ten oosten van 

de bestaande centrale gracht in kaart worden gebracht. Bij gebrek aan grondwaterpeildata 

kunnen we hier ook niet met zekerheid berekenen tot welke afstand van de gracht een 

draineringseffect waarneembaar zal zijn. Bij leemgronden is een invloedstraal van enkele 

tientallen meter mogelijk. De passende beoordeling stelt dat de “andere grachten op een 
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grotere afstand van de SBZ liggen en geen nadelig effect zullen veroorzaken. Dit bewijst de 

reeds bestaande buffergracht”, maar gezien de voorliggende informatie zien we niet duidelijk 

waarop deze verklaring gebaseerd is. 

Buiten de periodes met hoge grondwaterstanden valt het grondwaterpeil onder de basis van 

de aan te leggen grachten. Volgens de bijlage bij de vergunningsaanvraag werken de 

grachten dan als buffergrachten waarvan het hemelwater geleidelijk naar het grondwater 

kan infiltreren. SoiLUTIONS bvba concludeert hieruit dat een beperkte stijging van het 

grondwaterpeil dan mogelijk is ten gevolge van deze infiltratie. Dit scenario is inderdaad 

mogelijk, maar even goed zal het grondwaterpeil in de droge periode toch dalen als gevolg 

van de kleinere grondwatervoorraad bij het begin van het vegetatieseizoen (door de 

drainerende invloed van de grachten tijdens de natte periode). In dat laatste geval zouden 

verdamping en evapotranspiratie kunnen zorgen voor een snellere afdaling van de 

grondwaterpeilen vergeleken met de huidige toestand.  

Samengevat: 

De te creëren oostelijke gracht zal een impact hebben op de grondwaterstanden in het 

habitatrichtlijngebied, en dit minstens tijdens de periodes met hoge grondwaterstanden. 

Gezien de beperkte bandbreedte voor de hoogste grondwaterstanden van de alluviale 

habitatwaardige bossen is het risico op een significant negatief effect niet verwaarloosbaar. 

Deze gracht zou dus weggelaten moeten worden. Daarnaast zouden mitigerende 

maatregelen genomen moeten worden om de aanvoer van sediment en nutriënten vanuit het 

op te hogen percelen te vermijden. Als er geen oostelijke gracht komt, moet de impact van 

de gracht gelegen ten oosten van de bestaande centrale gracht ook in beeld worden 

gebracht. Dit kan enkel met extra grondwaterpeilmetingen. Van de andere grachten en van 

de terreinophoging zelf wordt geen nadelig effect verwacht op de grondwaterstanden in het 

habitatrichtlijngebied. 

3.2.2 Impact via nutriëntentoevoer 

Nutriëntenbelasting in het grondwater 

Volgens de studie van Batelaan en De Smedt (1994) die de regionale grondwaterstroming in 

kaart bracht, ligt het perceel waarop terreinophoging zou plaatsvinden niet in een 

kwelgebied. De grondwaterpeilen in het projectgebied kunnen wel (bijna) tot op 

maaiveldniveau stijgen. De nutriënten in de bodem zullen dus op korte termijn in contact 

komen met het grondwater.  

De passende beoordeling stelt dat “alle terreinen momenteel worden bemest. De hoeveelheid 

aan bemesting zal niet hoger liggen door de geplande optimalisatiewerken.” Als we ervan 

uitgaan dat er na de werkzaamheden inderdaad niet meer bemest zal worden is er geen 

bijkomende impact te verwachten van het optimaliseren van het terreinprofiel op de 

nutriëntenbelasting in het grondwater. De werkzaamheden mogen natuurlijk geen aanleiding 

zijn tot meer bemesting en de aanvulgrond moet ook geen bron van nutriënten zijn! Bij 

gebrek aan gegevens in de omgeving van het projectgebied is het niet geweten of de huidige 

nutriëntenconcentraties in het grondwater al dan niet verhoogd zijn, en al dan niet 

compatibel zijn met de instandhouding van de grondwaterafhankelijke habitattypes die in de 

vallei voorkomen. Van de metingen uitgevoerd in de vallei van de Molenbeek tijdens de 

ecologische inventarisatie en visievorming weten we dat het grondwater toen mineralenrijk 

was en arm tot zeer arm aan orthofosfaat (Aubroeck et al. 2006). De toen gemeten 

fosfaatconcentraties waren perfect compatibel met het duurzame behoud van vogelkers-

essenbos, eutroof elzenbroekbos en moerasspirearuigte (op basis van de referentiewaarden 

in Herr et al. 2012).  

Nutriëntenbelasting via lokale atmosferische N emissie en depositie bij bemesting 

De in het Binnenbos aanwezige bostypes zijn gevoelig voor stikstofdepositie (Van Dobben et 

al. 2012) en kunnen lijden onder lokaal verhoogde stikstofdeposities. 
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Hiervoor geldt dezelfde redenering als voor de nutriëntenbelasting van het grondwater. Als 

er na de werkzaamheden inderdaad niet meer / niet anders wordt bemest is er geen extra 

impact te verwachten van het optimaliseren van het terreinprofiel t.o.v. de huidige toestand.  

Nutriëntenbelasting via run-off 

Als het perceel opgehoogd wordt, zal het terrein licht hoger komen te liggen dan het 

naburige perceel in het oosten met alluviaal bos en bestaat er een risico op verhoogde 

toevoer van nutriëntenrijk sediment en run-off water. Een gracht voorzien tussen het 

opgehoogde perceel en het perceel binnen habitatrichtlijngebied is geen afdoende maatregel 

in dit geval want deze zal een invloed hebben op de grondwaterpeilen binnen de SBZ. Er 

moet dus worden bekeken welke andere maatregelen nodig en mogelijk zijn om de aanvoer 

van nutriënten via run-off te beperken (bv. afhelling naar het westen voorzien, aanleggen 

van een niet bemeste en voldoende brede grasbufferstrook). 

Nutriëntenbelasting in het beekwater en gevolgen via overstroming 

Het oppervlaktewater op het perceel waar terreinophoging gepland wordt stroomt in de 

richting van een centrale afwateringsgracht en vervolgens naar een zuidelijk gelegen 

afwateringsgracht die uitmondt in de Klein Wilboerebeek. Zoals eerder aangehaald is een 

verhoogde toevoer van nutriënten en sediment in het beekwater niet uitgesloten. Volgens de 

kaart van de risicozones voor overstroming, zijn er geen zones die overstroomd worden 

langs de Klein Wilboerebeek, maar grote delen van de vallei van de Molenbeek vallen wel 

binnen de risicozones voor overstroming en ze overstromen ook effectief. Daar zijn er vooral 

eutrofe elzenbroekbossen en vogelkers-essenbossen te vinden, evenals de regionaal 

belangrijke biotoop moerasspirearuigte.  

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

problematiek wordt er voortdurend teruggegrepen naar ‘expertkennis’ omdat concrete 

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

Europees niveau. 

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

resulteerde in een aantal tabellen die de combineerbaarheid aangeven tussen Vlaamse 

Natuurtypes enerzijds, en overstromingsregimes en types van overstromingswater 

anderzijds. Voor de waterkwaliteit worden twee types van overstromingswater voorzien 

(nutriëntenarm  gebufferd  en  nutriëntenrijk  gebufferd)  en  3  tolerantiecategorieën 

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

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

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

van eutrofiëring en alkalinisering), en nutriëntenarm gebufferd water duidt bicarbonaatrijk 

water met een geringe sedimentvracht aan (risico van alkalinisering). Er zijn geen 

cijfermatige gegevens gekoppeld aan de definitie van die watertypes.  

De Vlaamse Natuurtypes die overeenkomen met de nu aanwezige regionaal belangrijke 

biotopen, en met de aanwezige en doelhabitats voor deze SBZ worden beschouwd als 

tolerant voor aanvoer van nutriënten via overstroming, behalve de vogelkers-essenbossen 

die gevoelig zijn voor overstroming met nutriëntenrijk water (De Nocker et al. 2007). 

Aangezien er geen overstromingen worden verwacht langs de Klein Wilboerebeek en gezien 

de beperkte bijdrage van deze beek tot het debiet van de Molenbeek wordt bij overstroming 

geen impact van de werkzaamheden verwacht op nutriënten en sedimententoevoer in de 

vallei van de Molenbeek.  

3.3 Impact op vegetaties van stromende wateren 

Actueel komt het habitattype 3260 (laaglandrivieren met vegetaties behorende tot het 

Ranunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachion) niet voor in de Klein Wilboerebeek 

stroomafwaarts het op te hogen perceel, maar het herstel van dit habitattype in de 

Molenbeek / Bollaak en haar zijlopen maakt deel uit van de instandhoudingsdoelstellingen 
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voor dit habitatrichtlijngebied. Het is dus toch relevant om na te gaan of de geplande 

werkzaamheden de realisatie van dit doel kunnen hypothekeren. 

Leyssen (et al. 2014) hebben aangetoond dat het habitattype 3260 geassocieerd wordt met 

een laag nutriëntengehalte en een beperkte sedimentenlast in het oppervlaktewater. Een 

verhoogde toevoer van nutriënten en sedimenten zou dus een obstakel kunnen zijn voor het 

herstel van dit habitattype in de Klein Wilboerebeek. De opmerkingen van § 3.1.2 omtrent de 

effectiviteit van de mitigerende maatregelen voorgesteld in de bijlage bij de 

bouwvergunningsaanvraag zijn hier ook van toepassing: de doeltreffendheid van de 

voorgestelde maatregelen zou beter onderbouwd moeten worden. 

3.4 Bijkomende bedenkingen 

3.4.1 Waterberging en vasthouden van water bovenstrooms 

De ecologische inventarisatie en visievorming voor de Molenbeek / Bollaak (Aubroeck et al. 

2006) benadrukt het belang van een vertraagde waterafvoer en vermeldt het gebrek aan 

waterberging in de bovenloop van de Molenbeek / Bollaak en haar zijlopen: 

Opvallend is dat stroomopwaarts de Bollaak 1e categorie nagenoeg geen gebieden recent 
overstroomd zijn en dat ook langsheen de zijlopen van de Bollaak 1e categorie (…) recent 

weinig of geen overstromingen plaatsvonden. Zeker voor de vallei van de Bollaak moet dan 
ook gedacht worden aan meer water vasthouden bovenstrooms (Delfte Beek en Bollaak 2e 
categorie) en in de valleien van belangrijke zijlopen (Klein Wilboerebeek en Boshovenloop). 
 
Volgens dit document zou waterberging in het Binnenbos (inclusief monding Klein 
Wilboerebeek) juist opwaarts het Albertkanaal wenselijk zijn.  
 

Het terrein waarvoor de vergunning gevraagd wordt, ligt buiten de risicozone voor 

overstroming, maar op basis van de bodemkaart (en meer bepaald van de afwezigheid van 

profielontwikkeling en van de slechte drainering) werd het perceel als van nature 

overstroombare zone aangeduid. De geplande werkzaamheden zullen een versnelde afvoer 

van hemelwater veroorzaken en zijn in tegenstrijd met de doelen vermeld in de ecologische 

inventarisatie en visievorming voor de Molenbeek. 

3.4.2 Bijkomende doelstellingen in het stroomgebiedbeheerplan 

In het ontwerp van het stroomgebiedbeheerplan (openbaar onderzoek is net afgerond) is de 

Klein Wilboerebeek (die deels gevoed wordt door afwateringsgrachten gelegen in het op te 

hogen gebied) aangeduid als waterlichaam (1ste orde waterlichaam met nummer L107_629) 

gelegen in een SBZ waarbij bijkomende doelstellingen werden geformuleerd. Deze zijn 

bedoeld om de beschermde habitattypen en beschermde soorten waarvoor via de 

aanwijzingsbesluiten instandhoudingsdoelen werden geformuleerd, duurzaam in stand te 

kunnen houden.  

Het betreft de doelstellingen: 

 (D1-peilregime): instandhouding, herstel of ontwikkeling van een zo natuurlijk 

mogelijke waterhuishouding;  

 (D2-waterkwaliteit): strengere doelstellingen (zeer goede ecologische kwaliteit 

volgens DIW of bijzondere milieukwaliteitsnormen volgens DABM) inzake 

waterkwaliteit; 

 (D3-hydromorfologie): behoud en ontwikkeling voldoende natuurlijke 

stromingsdiversiteit, dieptevariatie en sedimentatie- en erosieprocessen binnen de 

bedding (structuurherstel);  

 (D4-sediment): natuurlijke sedimentbalans;  

 (D5-vismigratie): opheffen van de vismigratieknelpunten op de prioritaire 

waterlopen. 
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De waterloop is ook aangeduid als beschermd gebied voor oppervlakte- en grondwater. De 

Molenbeek / Bollaak is een speerpuntgebied waarvoor in 2015 de goede toestand zou 

moeten worden bereikt. 

In hoeverre werden deze doelstellingen getoetst aan het te verwachten peilregime en 

eventuele hydromorfologische wijzigingen (mogelijke siltatie)? In hoeverre is de bescherming 

van het SBZ gebied voor oppervlakte- en grondwater verzekerd? 

Conclusie 

1. Impact op de Europees beschermde soorten en habitattypen 

Impact op de Europees beschermde vissoorten 

Zowel de kleine modderkruiper als de donderpad zijn aanwezig in de Klein Wilboerebeek en 

de Molenbeek waarin deze uitmondt.  

De werkzaamheden kunnen ingrijpen op het voorkomen van deze soorten door een 

verandering van de watertoevoer. Vooral de kleine modderkruiper is gevoelig voor 

verlaging van het waterpeil. Wanneer de watertoevoer dan weer te hoog is, kan dit hoge 

watersnelheden teweeg brengen die niet optimaal zijn voor het voorkomen van bepaalde 

vissoorten. Daarnaast kan een verandering van het afvoerregime een wijziging in de 

sedimentdynamiek teweeg brengen waardoor het geschikt substraat dat de donderpad 

gebruikt als schuil- en paaiplaats kan verminderen.  

Het is dus belangrijk om in schatten in welke mate de afwateringsgracht bijdraagt tot de 

huidige watertoevoer in de Klein Wilboerebeek. Indien dit slechts in kleine mate bijdraagt 

zullen de werken geen/weinig invloed hebben op het waterpeil en debiet in de Klein 

Wilboerebeek, maar op dit moment is onduidelijk of en in welke mate de impact ervan zal 

zijn.  

Gezien de afstroom van de Klein Wilboerebeek weinig bijdraagt tot de watertoevoer van de 

Molenbeek waarin deze uitmondt wordt er op niveau Molenbeek geen probleem verwacht. 

Daarnaast kunnen de werkzaamheden ook een impact hebben op de toevoer van 

nutriënten en sediment. De bijlage bij de bouwvergunningsaanvraag vermeldt een 

mogelijk toenemende afvoer van nutriënten ten opzichte van de huidige situatie. Organische 

belasting en eutrofiëring van de waterloop door uit- en afspoeling van meststoffen vormen 

een reëel gevaar voor de donderpad en kleine modderkruiper die heel gevoelig zijn voor 

organische verontreiniging. Inspoeling van sedimenten kan dan weer leiden tot de depositie 

van fijn sediment, waardoor het aantal geschikte schuil- en nestplaatsen voor de 

rivierdonderpad kan verminderen.  

De effectiviteit van de in de passende beoordeling voorgestelde mitigerende maatregelen 

(aanleggen van grasstroken langs de grachten en drainagepeil instellen op 7.50 m TAW) is 

niet voldoende onderbouwd. Deze vraag is nochtans van cruciaal belang gezien de strengere 

milieukwaliteitsnormen die voor de waterlichamen gelegen in een habitatrichtlijngebied 

gelden.  

Impact op de Europees beschermde (semi-) terrestrische habitats 

Omdat verschillende grondwaterafhankelijke habitattypen in de directe omgeving van het 

projectgebied voorkomen, is de mogelijke impact van de werkzaamheden op de 

grondwaterstanden bekeken. 

De te creëren oostelijke gracht kan een impact hebben op de grondwaterstanden in het 

habitatrichtlijngebied. Afhankelijk van het niveau van overloop van de grachten naar de 

zuidelijke afwateringsgracht zal deze gracht tijdens een min of meer lange periode een 

drainerende werking krijgen. In de omgeving van de gracht zal het grondwaterpakket 
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‘afgetopt’ worden, en dit minstens tijdens de periodes met hoge grondwaterstanden. Gezien 

de beperkte bandbreedte voor de hoogste grondwaterstanden van de alluviale 

habitatwaardige bossen is het risico op een significant negatief effect niet verwaarloosbaar. 

Deze gracht zou dus weggelaten moeten worden. Als er geen oostelijke gracht komt, moet 

de hydrologische impact van de gracht gelegen ten oosten van de bestaande centrale gracht 

ook in beeld worden gebracht. Dit kan enkel met extra grondwaterpeilmetingen. Van de 

andere grachten en van de terreinophoging zelf wordt geen nadelig effect verwacht op de 

grondwaterstanden in het habitatrichtlijngebied. 

Daarnaast is ook de impact van de werkzaamheden op de nutriëntentoevoer op de 

percelen gelegen binnen het habitatrichtlijngebied bekeken. 

De passende beoordeling stelt dat “de hoeveelheid aan bemesting niet hoger zal liggen door 

de geplande optimalisatiewerken.” Het perceel waarop terreinophoging zou plaatsvinden ligt 

niet in een kwelgebied, maar de grondwaterpeilen in het projectgebied kunnen wel bijna tot 

op (huidig) maaiveldniveau stijgen. De nutriënten in de bodem zullen dus op korte termijn in 

contact komen met het grondwater.  

Als we ervan uitgaan dat er na de werkzaamheden inderdaad niet meer bemest zal worden, 

is er geen extra impact te verwachten van het optimaliseren van het terreinprofiel op de 

nutriëntenbelasting van het grondwater. De werkzaamheden mogen natuurlijk geen 

aanleiding zijn tot extra bemesting en de aanvulgrond moet ook geen bron van nutriënten 

zijn! Dezelfde redenering geldt ook voor de stikstofemissie tijdens de bemesting en de 

resulterende stikstofdepositie.  

Het oppervlaktewater op het perceel waar terreinophoging gepland wordt, stroomt in de 

richting van een centrale afwateringsgracht en vervolgens naar een zuidelijk gelegen 

afwateringsgracht die uitmondt in de Klein Wilboerebeek. Zoals eerder aangehaald is een 

verhoogde toevoer van nutriënten en sediment in het beekwater niet uitgesloten. Volgens de 

kaart van de risicozones voor overstroming, zijn er geen zones die overstroomd worden 

langs de Klein Wilboerebeek, maar grote delen van de vallei van de Molenbeek vallen wel 

binnen de risicozones voor overstroming en ze overstromen ook effectief. Daar zijn er vooral 

eutrofe elzenbroekbossen en vogelkers-essenbossen te vinden, evenals de regionaal 

belangrijke biotoop moerasspirearuigte.  

Aangezien er geen overstromingen worden verwacht langs de Klein Wilboerebeek en gezien 

de beperkte bijdrage van deze beek tot het debiet van de Molenbeek wordt geen impact van 

de werkzaamheden verwacht op nutriënten en sedimententoevoer bij overstroming in de 

vallei van de Molenbeek.  

Als het perceel opgehoogd wordt, zal het terrein licht hoger komen te liggen dan het 

naburige perceel in het oosten met alluviaal bos en bestaat er een risico op verhoogde 

toevoer van nutriëntenrijk sediment en run-off water. Mitigerende maatregelen moeten 

worden genomen om de aanvoer van sediment en nutriënten vanuit het op te hogen 

percelen te vermijden, en dit vooral als de oostelijke gracht weggelaten wordt. 

Impact op de Europees beschermde habitats van stromende wateren 

Actueel komt het habitattype 3260 (laaglandrivieren met vegetaties behorende tot het 

Ranunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachion) niet voor in de Klein Wilboerebeek 

stroomafwaarts het op te hogen perceel, maar het is wel aanwezig in de omgeving van het 

op te hogen perceel en het herstel van dit habitattype in de Molenbeek / Bollaak en haar 

zijlopen hoort bij de instandhoudingsdoelstellingen voor dit habitatrichtlijngebied.  

Het habitattype 3260 wordt geassocieerd met een laag nutriëntengehalte en een beperkte 

sedimentenlast in het oppervlaktewater. Een verhoogde toevoer van nutriënten en 

sedimenten zou het herstel van dit habitattype in de Klein Wilboerebeek kunnen 

hypothekeren. De effectiviteit van de mitigerende maatregelen voorgesteld in de bijlage bij 

de bouwvergunningsaanvraag moet dus hier ook beter aangetoond worden. 
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2. Kennishiaten en vragen bij de passende beoordeling 

Uit de boven aangehaalde elementen blijkt dat er een aantal onzekerheden/vragen 

overblijven over de impact van de geplande werkzaamheden op de Natura 2000 soorten en 

habitattypen. Om hierover een definitieve uitspraak te kunnen doen zouden bijkomende 

taken uitgevoerd moeten worden: 

 inschatten in welke mate de afwateringsgracht bijdraagt tot de huidige 

watertoevoer/het debiet in de Klein Wilboerebeek om de impact van de 

werkzaamheden op de watertoevoer in de beek te kunnen beoordelen; 

 effectiviteit van de mitigerende maatregelen tegen eutrofiëring via oppervlaktewater 

en sediment beter onderbouwen en extra maatregelen voorzien om het weglaten van 

de oostelijke gracht te compenseren; 

 XY coördinaten vermeld in tabel 1 van de passende beoordeling verbeteren (als de 

coördinaten als Lambert 72 coördinaten worden geïnterpreteerd, vallen de peilbuizen 

ergens ten zuidwesten van Gent); 

 bijkomende grondwaterpeilmetingen uitvoeren om de grondwaterhuishouding in het 

projectgebied en de aangrenzende percelen beter in beeld te brengen en de impact 

van de werkzaamheden op het grondwaterpeil op een meer kwantitatieve wijze te 

kunnen schatten. 

 De passende beoordeling stelt dat “de hoeveelheid aan bemesting niet hoger zal 

liggen door de geplande optimalisatiewerken.” Er is echter geen zicht op de huidige 

grondwaterkwaliteit in het Binnenbos (met name voor wat nutriëntenuitspoeling 

betreft), het is dus niet duidelijk of het huidige bemestingsniveau compatibel is met 

het behoud en herstel van de grondwaterafhankelijke doelhabitats in dit SBZ-gebied. 
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