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Het onderzoeksgebied bevindt zich in de gemeente Essen (prov. Antwerpen), 2 km 
ten W van de dorpskom van de deelgemeente Wildert, op de terreinen van PIDPA
Wildert, (fig. 1 ). Het bestaat uit een keten van 3 voormalige ijzerslib-bezinkingsbek
kens langs de Oude Moervaart en aan de rand van het natuurgebied 'De Nol'. De 
IFBL-code is 84.17.33, de UTM-code 31 U.ES.99.98. Het onderzoek beperkte zich 
tot de voormalige bekkens; de dijken werden enkel bij de soorteninventarisatie 
betrokken; de relicten van het oude ven en zijn randzone tussen de bekkens en de 
Oude Moervaart werden niet onderzocht, evenmin als de rest van de bedrijfster
reinen van PIDPA. 

OPPERVLAKTEGEGEVENS 
De totale oppervlakte bedraagt ca. 3.9 ha, verdeeld over drie bekkens met een 
oppervlakte van resp. ca. 1.7 ha (81), ca. 1 ha (82) en ca. 0.65 ha (83) en de 
omringende dijken. 

STATUS 
Het studiegebied is eigendom van de Provinciale Intercommunale Drinkwater
maatschappij van de Provincie Antwerpen (PIDPA). Op het gewestplan staat het 
ingekleurd als 'gebied van openbaar nut'. In het Voorstel van Groene Hoofdstruc
tuur ligt het op de grens van "Natuurkerngebied " en "Natuurverbindingsgebied". 

INHOUD EN DOEL VAN DE STUDIE 
Beschrijving van de huidige levensgemeenschappen van de drie bezinkingsbek
kens. 
Verzameling van gegevens uit het recente verleden over de levensge
meenschappen van de bekkens. 
Analyse van water en bodem en opgave van de relaties van de belangrijkste 
organismen tot hun milieu. 
Evaluatie van het belang van de bekkens voor het natuurbehoud. 
Opgave van de kansen voor een succesvolle natuurontwikkeling. 
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1. INLEIDING 

Op het winningsdomein van de Provinciale Intercommunale Drinkwatermat
schappij van de Provincie Antwerpen (PIDPA) te Essen liggen drie bezinkingsbek
kens voor spoelwater die, na het in gebruik nemen van een ijzer verwijderingsin
stallatie, hun oorspronkelijke functie voor het grootste deel verloren hebben. De 
bekkens hebben alle drie een verschillende mate van opvulling met ijzerrijk slib. 
Hiermee samenhangend verschillen ze van elkaar in de hoeveelheid open water en 
in de samenstelling van dat water. De verscheidenheid in abiotische omstandighe
den wordt weerspiegeld in de vegetaties die na het wegvallen van het gebruik in de 
bekkens ontwikkeld zijn. 

Nu de situatie zich voordoet dat er terug zuiver én ijzerarm water in de 
bekkens geloosd zou kunnen worden, stelt zich de vraag of dit gekombineerd kan 
worden met een gerichte natuurontwikkeling ervan. De PIDPA is immers geïnteres
seerd in natuurontwikkeling in deze bekkens en wil daarom weten onder welke 
omstandigheden dit het best gebeurt. Vragen omtrent de noodzaak van initiele 
inrichtingswerken, gewenste hoeveelheden water en de verdeling ervan over de 
drie bekkens, noodzakelijke terugkerende beheerswerken, liggen voor. 
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2. DOELSTELLING EN METHODE 

2.1. Doelstelling van het onderzoek 

De hogervermelde probleemstelling willen we op volgende manier behande-
len: 

1. Gedetailleerde beschrijving van de uitgangssituatie. 
Opmaken van de soortenlijst van de hogere planten, aangevuld met indicatieve 
mossen en opgave van de standplaats. Verzamelen van andere, bestaande 
inventarissen betreffende vogels en amfibieën. Bespreking van de milieuvereisten 
die de waargenomen soorten stellen. 

2. Opmaken van een vegetatiekaart van de drie bezinkingsbekkens. Beschrij
ving van de verbanden tussen de waargenomen vegetaties en relevante kenmerken 
van het milieu. Steekproefsgewijze bepaling van de dikte van het slib, analyse van 
water- en slibkwaliteit 

3. Voorstelling van enkele mogelijke ontwikkelingsrichtingen van de vegetatie 
en de ermee geassocieerde fauna, uitgaande van de natuurbehoudswaarden van 
de huidige fauna en flora en van de kansrijkdom van het gebied bij gewijzigd 
beheer. 

4. Opgave van inrichtingsvoorwaarden, vereisten naar waterkwantiteit en 
waterkwaliteit en het te volgen beheer voor de verschillende ontwikkelingsmogeli
ijkheden. 

2.2. Materiaal en methode 

2.2.1. Basisgegevens 

Flora. Tijdens ~een oriënterende excursie in het gebied werd per onderzoeks
eenheid (bekkens 1-3, dijken) een soortenlijst van de vaatplanten opgesteld, die 
achteraf nog werd aangevuld. In de loop van de veldwerkperiode werd ook een 
(waarschijnlijk onvolledige) lijst van de mossen in de bekkens bijgehouden en 
werden losse waarnemingen van paddestoelen genoteerd. 

Vegetatie. Tijdens de zomer en vroege herfst van 1993 werden 27 vegetatie
opnames opgemaakt (Londo-methode; Londo 1975), met een oppervlakte vari
erend van 3-4 m2 (venoevervegetatie) tot 100-225 m2 (dicht struweel en bos). Een 
groot deel van deze opnamen werden in het veld gemarkeerd en kunnen in een 
later stadium als permanente quadraten worden hernomen. Op een uitvergrote, 
(oorspronkelijke schaal: 1 /30.000) geplastifieerde 'real color'-luchtfoto (EU ROS EN
SE, 1989) werden de significant geachte vegetatiegrenzen ingetekend, evenals de 
benaderde locatie van de opnamen. 
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Bodem. In of vlak naast de meerderheid van de opnamen werd een 
grondboring uitgevoerd tot een 30 à 80-tal cm diep. De stratigrafie van de bodem 
werd beschreven. Aanvullend werden 4 bodemmonsters, meestal nog verder 
opgedeeld, meegenomen voor analyse. 

Water. Op 1.10.1993 en 5.10.1993 werden 6 watermonsters genomen 
verspreid over de diverse bekkens, deels van het oppervlaktewater, deels van het 
grondwater. Daarnaast werd ook een oppervlaktewatermonster genomen in het 
aanpalende ven van De Nol. 

2.2.2. Aanvullende gegevens 

Flora (vaatplanten) en fauna (vogels, amfibiëen). Voor aanvullende gege
vens over planten en vogels werd een beroep gedaan op de jarenlange waarne
mingen van dhr. J. Pinseel. Gegevens over amfibieën werden, bekomen uit 
Bauwens & Sanders (1986). Daarnaast leverde ook de Vegetatiekaart (Traets 1959) 
waardevolle informatie. 

Hydrologie en substraat. Aanvullende gegevens werden verkregen van 
PIDPA zelf, uit Van Dijck & Lebbe (1981) en uit de Bodemkaart (De Coninck 1958). 

Voorgeschiedenis. Materiaal en gegevens waren afkomstig uit de kaarten
bibliotheek van het IN of werden verstrekt door PIDPA. 

2.2.3. Verwerking 

Vegetatie. De vegetatie-opnamen werden manueel verwerkt in een tabel en 
geanalyseerd. Op basis van de onderscheiden vegetatie-eenheden in de tabel werd 
de vegetatiekaart afgewerkt. 

Water. De watermonsters werden geanalyseerd door het erkende laboratori
um van het Departement Biologie van de Universitaire Instelling Antwerpen. 

Substraat. De bodemmonsters werden geanalyseerd door het erkende 
laboratorium van de Bodemkundige Dienst van België. 
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3. UITGANGSTOESTAND 

3.1. Historiek 

Het onderzoeksgebied maakte tot in de vorige eeuw deel uit van de uit
gestrekte heiden, zandverstuivingen, vennen en venen van de Noorderkempen. 
Over de specifieke voorgeschiedenis van de eigenlijke site geeft het oud kaarten
materiaal echter weinig houvast. De Carte de Cabinet van Ferraris (situatie ca. 
1775) geeft, plus minus ter hoogte van de huidige bezinkingsbekkens, een klein 
'ondoordringbaar moeras' aan, maar de localisatiesop deze kaart kunnen best met 
een korrel zout worden genomen (fig. 2). De kaarten uit de 19de eeuw (Van der 
Maelen, toestand ca. 1840, Depót de la Guerre 1884) vermelden een verder 
engedifferentieerde vorm van heide (fig. 3-4), evenals de topografische kaart van 
1935 die al wel een klein ven situeert aan weerszijden van de Oude Moervaart of 
Rozendaalse Vaart (fig. 5). In de omgeving worden venen (tourbières) of veenput
ten ingetekend, maar het is onduidelijk of ook het studiegebied werd uitgeveend. 
Gezien de ligging in een bijna gesloten komgebied is het echter waarschijnlijk dat 
ook hier op grote schaal veenvorming is opgetreden. Op recentere topografische 
kaarten wordt op deze plaats een vrij groot ven ingetekend dat o.a. het grootste 
deel van de huidige bezinkingsbekkens inneemt (fig. 1 ). Mogelijk is het ontstaan 
van dit ven te verklaren door de verminderde drainage naar de, momenteel afge
damde en omgeleide, oorspronkelijke loop van de Oude Moervaart. 

In 1967 werd het noordelijk deel van dit ven omdijkt en ingericht als een 
serie van 3 bezinkingsbekkens voor ijzerhoudend slibwater van de plaatselijke 
waterwinning van de PIDPA. De dijken werden opgeworpen met materiaal van ter 
plaatse. De bekkens werden continu gebruikt voor dit doel van 1969 tot 1978. In 
dat laatste jaar werden de dijken van de bekkens verstevigd en sterk verhoogd met 
materiaal uit het hier verder niet besproken nieuwgegraven slibbekken dichter bij de 
installaties van PIDPA. Hierbij werden ook de brede randsloten en plassen in 
bekken 3 uitgegraven. Sinds 1978 worden de slibbekkens gebruikt voor het 
permanent spuien van het water van de secundaire indikker en voor het incidenteel 
lozen van de totale hoeveelheid niet ingedikt slib van de primaire indikker bij 
vriesweer. De bodem van het gecompartimenteerde ven werd op deze wijze voor 
90 % bedekt met een van bekken 1 naar bekken 3 sterk in dikte afnemende laag 
ijzerslib. 

Fysiografie en bodem 

3.2.1 . Topografie en hydrografie 

Het onderzoeksgebied ligt op ca. 17 m TAW en maakt deel uit van een 
ondiepe depressie tussen de (hoge) landduinen van de Nolse Duinen en Boterber
gen in het zuiden en het vrij lage duingebied van de voormalige Heide van Essen 
en Wildertse Duintjes in het noorden. Globaal genomen helt de gehele streek at 
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naar het noorden. De depressie van De Nol watert af naar het noordwesten via de 
(gegraven) Oude Moervaart die via de eveneens gegraven benedenloop van de 
Spillebeek kunstmatig naar de Oostersehelde afwatert. 

3.2.2. Geologie 

De ondergrond van het gehele gebied bestaat uit een 25 à 30 m dik pakket 
van de zgn. Formatie van de Kempen [kleilagen ("Kempische klei"), afgewisseld 
met zandlenzen] , afgezet gedurende één der warme interglaciale periodes van het 
Pleistoceen en geremanieerd tijdens de koude periodes. Deze formatie rust op ca. 
100 m dikke zandpakketten (Formaties van Diest, Kattendijk, Lillo en Merksplas) die 
op hun beurt rusten op de Boomse klei. Het kleifzand-complex van de Formatie 
van de Kempen wisselt zowel lateraal als verticaal snel in facies (VAN DtJCK & LEBBE 
1981 ), zowel wat betreft de korrelgrootte van de zanden als wat betreft de dikte en 
de situering van klei- en leemlenzen. De specifieke gelaagdheid (en doordring
baarheid voor water) van de Formatie van de Kempen ter hoogte van het onder
zoeksgebied zijn onbekend; VAN DtJCK & LEBBE vermelden slechts enkele handbo
ringen tot 10 m diepte uit de omgeving. Er zijn aanwijzingen dat in de N- en NO
zones van hun studiegebied de kleilagen vrij dun tot plaatselijk ontbrekend zijn. 

In een recentere periode van het Pleistoceen werden hierboven leem
houdende, later deels verstoven zanden afgezet. De dikte van deze zanden in de 
omgeving van de Kalmthoutse Heide varieert van ca. 1 tot ca. 6 m (VAN DtJCK & 
LEBBE 1981). Zowel uit hun studie als, nog meer uitgesproken, uit onze eigen borin
gen (bijlage 2) blijkt dat deze laag ter hoogte van het onderzoeksgebied opmerke
lijk dun is en misschien lokaal zo goed als ontbreekt. 

3.2.3. Hydrologie 

De PIDPA-bezinkingsbekkens bevinden zich aan de uiterste noordrand van 
het onderzoeksgebied van VAN DtJCK & LEBBE (1981), maar toch kunnen een 
aantal conclusies worden getrokken. Zij onderscheiden van boven naar onder een 
freatische laag A (dekzanden), een half-doorlatende laag B' (p.p. Formatie van de 
Kempen), een half-artesische laag B (p.p. Formatie van de Kempen, Formatie van 
Merksplas en p.p. Formatie van Lillo), een half-doorlatende laag c· (p.p. Formatie 
van Lillo) en een half-artesische laag C (Formaties van Kattendijk, Diest en Ber
chem). Het freatisch vlak in de laag A helt globaal genomen van ZW naar NO, in 
grote lijnen conform met de topografie. Ter hoogte van De Nol en de 
bezinkingsbekkens komt dit freatisch water, minstens in het winterhalfjaar, boven of 
nabij het maaiveld. Laterale afvloei van freatisch water in de richting van De Nol en 
omgeving is waarschijnlijk. Het is echter onduidelijk of deze 'ondiepe kwel' ook de 
bekkens beïnvloedt. 

De half-artesische laag B helt daarentegen af van ZO naar NW, met een 
toenemend verval naar het NW. Dit wordt met name toegeschreven aan de invloed 
van de waterwinning in het Nederlandse Ossendrecht en Huibergen. De invloed van 
de waterwinning PIDPA-Wildert is onduidelijk, maar ter hoogte van het onderzoeks
gebied waarschijnlijk. De stijghoogte in deze laag B is lager dan deze van de 
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freatische laag A, wat, waar laag B' sterker doorlatend of ontbrekend is, inzijging 
vanuit de freatische laag A naar B laat veronderstellen. 

De half-artesische laag C is niet van invloed op de hydrologie van het 
onderzoeksgebied. 

De jaarschommeling ter hoogte van de bekkens is vrij hoog (0.8-1.00 m), 
relatief (veel) hoger dan op diverse plaatsen van de Kalmthoutse Heide of de 
omgeving van het Stappersven. Dit is conform de waarnemingen en veronderstel
lingen dat de Formatie van de Kempen (half-doorlatende laag B') ten noorden en 
noordoosten van de Kalmthoutse Heide relatief minder (dikke) kleilenzen bevat. Oe 
inzijging naar de half-artesische laag B met een lagere stijghoogte, zij het tengevol
ge van waterwinning, zij het van nature, zal hierdoor dus vooral in de zomer groter 
zijn. Daarnaast kan ook een sterkere oppervlakkige drainage en een hogere evapo
transpiratie van de sterker in cultuur gebrachte en, t.o.v. sommige delen van de 
Kalmthoutse Heide, meer productieve omgeving een rol spelen. 

Over de waterkwaliteit in de freatische laag A zijn geen gegevens voorhan
den. Analyse van de chemische eigenschappen van het oppervlaktewater in het 
aangrenzende ven van De Nol (bijlage 3, staal W4), geeft een zekere indicatie. In 
elk geval mag aangenomen worden dat dit freatisch water carbonaat-, nitraat-, 
fosfaat-, natrium-, sulfaat-, kalk- en magnesiumarm is, maar relatief ijzerhoudend en 
matig tot sterk zuur. 

3.2.4. Bodem 

De Bodemkaart van België - kaartblad Kalmthout {DE CONINCK 1958) 
omschrijft het gehele gebied van de huidige infiltratiebekkens als "uiterst natte 
lemige zandgronden met duidelijke humus ofjen ijzer B horizont met venige boven
grond". Er wordt verder geen onderscheid gemaakt tussen (periodiek) overstroom
de venbodems en de bodems van de vochtige heide eromheen. 

3.3. Vegetatiekaart 1959 en Biologische Waarderingskaart 1985 

De Vegetatiekaart van België - kaartblad Kalmthout {TRAETS 1959) geeft een 
drietal vegetatietypes op voor het onderzoeksgebied. Centraal in het gebied kwam 
een kommavormige zone voor met een oevervegetatie met Veelstengelige Water
bies (Heleocharetum multicaulis, WESTHOFF & DEN HELD 1969: Eleocharitetum 
multicaulis) . Het is echter onduidelijk tot welk van de onderscheiden subtypes van 
deze gemeenschap de vegetatie in het ven behoorde. Drie (zeer) soortenrijke 
opnamen {TRAETS 1959, tabel I, opnamen 3-5, "Essen, Wildert") zouden afkomstig 
kunnen zijn uit het ven in het onderzoeksgebied, maar het is waarschijnlijker dat zij 
werden gemaakt in de nabijgelegen kleiputten. Zij worden beschreven als behoren
de tot de typische subassociatie van zandige of lemig zandige bodem, bedekt met 
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slechts een weinig slib en een pH van ca. 6. Kenmerkende soorten zijn Knolrus 1, 

Veelstengelige waterbies, Oeverkruid en Witbloemige waterranonkel, een reeks van 
begeleiders als Waternavel, Moerasstruisgras, Egelboterbloem, Gewone waterbies, 

Grote waterweegbree, Wolfspoot, Grote wederik, Ven-sikkelmos (Drepanocladus 
fluitans) , het wier Chaetophora incrassata, e.a. , en het vrijwel ontbreken van 
zuurminnende soorten als Veenmossen (Sphagnum specs). Andere opnamen 
("Kalmthout, De Nol") verschillen hiervan door de soortenarme, door Knolrus en 
Veenmossen gedomineerde vegetatie, waarin verder hooguit Veelstengelige en 
Gewone waterbies, Pijpestrootje, Veenpluis, Draadzegge, Snavelzegge, Klein 
blaasjeskruid, en Loos blaasjeskruid voorkomen. Zij behoren tot een veenmosrijk 
subtype van veniger en zuurder substraat (pH ca. ~). 

Rond dit ven strekte zich een brede gordel met een vegetatie van de 
Gemeenschap van kleine zeggen uit (Cariceto-canescentis-Agrostidetum caninae, 
WESTHOFF & DEN HELD 1969: Caricion curto-nigrae), eventueel samen met de 
Gemeenschap van Draadzegge (Caricetum lasiocarpae, WESTHOFF & DEN HELD 
1969: Sphagno-Caricetum lasiocarpae). De begeleidende soorten uit de vorige 
vegetatie treden hier op de voorgrond (TRAETS 1959, tabel 3): Moerasstruisgras, 

Waternavel, Moeraswalstro, Egelboterbloem, Ven-sikkelmos, Pijpestrootje, Grote 
wederik, Pitrus, Wolfspoot, naast Kleine zonnedauw, Veenpluis, Klokjesgentiaan, ... 

Het is een begroeiing van ondiepe matig voedselarme moerassen, meestal nog 
weinig venig, met pH-waarden schommelend tussen 4.5 en 6. 

De drogere randzone (tenzij langs de Oude Moervaart) werd ingenomen 
door een Dopheidegemeenschap (Ericetum tetralicis). Kenmerkende soorten van 
dit vegetatietype zijn Dopheide, Veen bies, Pijpestrootje, Ronde zonnedauw, ... 

De Biologische Waarderingskaart (BERVOETS & VAN DER MUEREN 1985; 
veldwerkperiode 1978-1979) bestempelt het grootste deel van het gebied als een 
stilstaand oligotroof water (Ao), de noordoostelijke rand als een vochtige of natte 

dopheidevegetatie + gedegradeerde heide met dominantie van pijpestraatje en 

opslag van berken (Ce + Cmb). Deze typologie gaat waarschijnlijk terug op een 
van vroeger beschreven en niet meer in het veld geverifiëerde toestand. 

1 In de actuele soorten! ij st (bij lage 4) opgenomen taxa 
worden enkel met de Nederlandse naam vermeld, de andere worden 
een eerste maal met zowel de Nederlandse als de wetenschappe
lijke aangeduid . De nomenclatuur van de vaatplanten volgt DE 
LANGHEet al . (1988). Deze van de mossen volgt TOUW & RUBERS 
(1989), deze van de levermossen SMITH (1990), deze van de 
paddestoelen PHILLIPS 1981. 
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4. HUIDIGE SITUATIE 

4.1. Substraat 

4.1.1. Slib 

Tijdens de periode dat de bekkens in gebruik waren, werd een meer of 
minder dik ijzerslibpakket afgezet. De gemeten dikte varieert van 12 cm tot > 120 
cm (bijlage 2). Globaal genomen neemt de dikte af in een gradiënt van bekken 1 
naar bekken 3 en binnen de bekkens in een gradiënt van zuid (inlaat en diepste 
delen van oorspronkelijk ven) naar noord (randzone van oorspronkelijk ven). 
Vertekeningen in dit beeld lijken op te treden waar geulen werden uitgegraven 
(rand van de bekkens, dikker pakket) en waar reeds in de uitgangssituatie oude 
dijk- of 'eiland' -structuren aanwezig waren (dunner pakket). Zo is bekken 1 vrijwel 
volledig bedekt met een overal minstens 30 tot 75 (en lokaal vermoedelijk meer) cm 
dikke sliblaag, waarboven enkel een smalle voormalige dijk een tiental cm uitsteekt. 
Bekken 2 is volledig bedekt met een 25 tot ca. 50 cm dikke laag, met uitschieters 
tot > 120 cm in de vergraven delen. Bekken 3 is in de zuidhelft bedekt met een tot 
max. 15 cm dik slibpakket dat, op wat verspoelde 'steentjes' na, volledig ontbreekt 
in de noordhelft en in de uitgegraven randdepressie. 

Meestal is in de enige cm dikke toplaag sprake van een aanzet tot bodem
vorming: doorworteld, in meer of mindere mate organisch aangerijkt en chemisch 
veranderd (cf. bijlage 1, staal B3/1; foto 18). Ook in een onderliggende 5 à 10 cm 
dikke zone is dikwijls een vorm van stratificatie waar te nemen, in elk geval wat de 
kleur betreft. Hierover kan echter verder niets gezegd worden. Dieper gelegen 
sliblagen waren meestal zeer sterk waterhoudend en het is niet onmogelijk dat, 
waar het pakket dik genoeg is, de min of meer goed begaanbare toplaag a.h.w. 
'drijft' op een waterige onderlaag. Waar dit niet het geval is, is uitdroging tijdens de 
droge zomerperiodes waarschijnlijk. Dit kan verklaren waarom de dunne sliblaag in 
bekken 3 als enige grotendeels een korrelige en zelfs 'stenige' structuur (van grove 
korrels tot steentjes van 1 cm en meer doorsnede) heeft gekregen. 

chemische eigenschappen (bijlage 1) 

Het slib is duidelijk basisch (pH-water >8). In vergelijking met andere 
slibsoorten is het arm aan organisch materiaal. Daarnaast kenmerkt het zich nog 
door hoge calcium- en ijzergehalten en lage gehalten aan minerale voedingsstoffen. 
Behalve door een andere structuur, verschillen de bekkens onderling door de 
chemische samenstelling van het slib. Het slib in bekken 1 heeft t.o.v. de andere 
bekkens hoge stikstof-, calcium- en magnesiumwaarden. Het gehalte aan organi
sche stof is er het laagst. De verklaring voor deze verschillen kan gezocht worden 
in het feit dat in bekken 1 langer en trekwenter proceswater geloosd werd en dat 
dit ook nu nog gebeurt, daar waar vooral bekken 3 al lang geen water meer 
ontvangt. Aanvulling in bekken 1 en uitspoeling en opname in de overige bekkens 
leiden dan tot de verschillen. De hydrologische toestand heeft ook een betere 
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ontwikkeling van de kruidvegetatie in bekken 2 en vooral 3 mogelijk gemaakt (zie 
verder), wat op zijn beurt aanleiding gegeven kan hebben aan opstapeling van 
organisch materiaal in het slib. In bekken 1 is organisch materiaal meer in het hout 
opgeslagen. 

4.1.2. Veen 

Aan de oorspronkelijke oppervlakte van het ven en zijn oeverzone bevindt 
zich een tot 10 cm dikke venige laag. Enkel in de niet vergraven of opgeslibde 
delen van bekken 3 ligt deze nog tot bij de oppervlakte. 

chemische eigenschappen 

In vergelijking met venige substraten uit de Kalmthoutse Heide, is dit "veen" 
zeer basisch (pH-water 7.9 t.o.v. 3.8 voor de heide). Het calciumgehalte is even
eens bijzonder hoog. Kalium en magnesium hebben dan weer een lage concentra
tie. Totale stikstof en stikstofverbindingen hebben een hoge concentratie, maar 
blijven lager dan in vergelijkbare substraten uit de heide. De koolstof : stikstof 
verhouding is hoog, maar ligt binnen wat voor venige gronden verwacht mag 
worden. 

4.1.3. Basissubstraat 

Zoals eerder vermeld, bestaat het substraat, direct onder de bouwvoor uit 
leemhoudende zanden, die op geringe diepte met kleien afwisselen. De granulome
trische analyse van het substraat van bekken 3 (zie bijlage 1 ), toont het zwaarder 
worden in de diepte: de bovenste 15 cm zijn lemig zand, eronder bestaat het 
substraat uit lichte klei. Deze klei op geringe diepte is van groot belang voor de 
waterhuishouding. Infiltratie wordt er sterk door bemoeilijkt. 

chemische eigenschappen 

De zuurtagraad vertoont een duidelijke en snelle daling naar de diepte toe: 
van neutraal in de bovenste cm naar sterk zuur (pH-KCI 4.3) op 40cm onder 
maaiveld. In vergelijking met de zandgronden van de Kalmthoutse Heide is de 
wortelzone in bekken 3 echter weinig zuur. Fosfor en stikstof vertonen een zelfde 
verloop door het profiel: hogere concentraties hoog en lage concentraties laag in 
het profiel. In vergelijking met andere plaatsen in de heide, is fosfor in zeer hoge 
concentraties aanwezig; de concentratie totale stikstof en ammonium-stikstof daar
entegen is erg laag. Zoals te verwachten, is ook het calciumgehalte erg hoog; het 
neemt echter snel af met toenemende diepte. Het lage koolstofgehalte illustreert de 
geringe mate van bodemvorming; het gaat om bodems van de pioniersstadia van 
de successie. 

4.2. Hydrologie en waterkwaliteit 
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Voor een goed beeld van de hydrologische situatie in de bezinkingsbekkens 
ontbreken nog de meeste basisgegevens. Voorlopig kan enkel een heel globaal en 
fragmentair beeld van de toestand gegeven worden. Elementen om een exactere 
voorspellingen over toekomstige ontwikkelingen te verantwoorden zijn nauwelijks 
aanwezig. 

De bekkens worden momenteel enkel gevoed door regenwater (PONCELET & 
MARTIN 1947: jaarlijks gemiddeld ca. 750 mm) en, enkel in bekken 1, een beperkte 
hoeveelheid spuiwater (ca. 30.000 m3jjaar). In principe kan er ook voeding optre
den via ondiepe (afvloei bovenop de Kempische klei) of diepere (kwel doorheen de 
kleilagen) grondwaterstromen afkomstig van de hoger gelegen Kalmthoutse Heide 
(LEBBE & VAN DIJCK 1981). In de praktijk is zeker het tweede fenomeen zeer 
onwaarschijnlijk - in zoverre ooit diepe kwel is opgetreden, wordt deze nu onge
twijfeld door waterwinning afgevangen. Voor zover niet afgevoerd door draina
gegreppels in De Nol, is enige oppervlakkige aanvoer (doorstroming) van relatief 
zuur, ondiep grondwater daarentegen niet onwaarschijnlijk. 

Afvoer van water gebeurt in elk geval via de ongekende maar waarschijnlijk 
vrij grote evapotranspiratie van de vegetatie (houtige opslag en riet in een moeras
milieu). Op de waarschijnlijke diepe (doorheen de Kempische klei naar het diepe 
grondwater) zowel als ondiepe (doorheen de dijken of via de bodem naar de noor
delijke en westelijke afvoersloot) drainage vanuit de bekkens, hebben wij geen kijk. 
De omgeving wordt oppervlakkkig gedraineerd door diverse landbouwgreppels en 
vooral door de Oude Moervaart die werd afgesloten tussen de bezinkingsbekkens 
en De Nol, maar omgelegd langs de N-zijde van het onderzoeksgebied. Ook de 
eventuele neer- en zijwaartse druk van een 'opgestapelde' hoeveelheid water in de 
bekkens en het effect hiervan op de lokale grondwaterstromen zijn onbekend. 

Uit peilmetingen van de PIDPA (putten 101 en 110) kan opgemaakt worden 
dat het waterstandsverloop in de meetperiode vanaf begin jaren 70 tot half de jaren 
80 nagenoeg constant is en dat de peilen gelijk verlopen voor een diepte van -
15.0m en -1 .5m onder maaiveld. Vanaf midden jaren 80 liggen de peilen van de 
diepe buis eerder stelselmatig lager. Dit kan erop wijzen dat infiltratie toeneemt. In 
1993 lijken de peilen terug gelijk te komen. Er zal nog een trendanalyse uitgevoerd 
worden om deze eerste visuele interpretatie naar waarde te schatten. 

De stijghoogte van het oppervlaktewater en van het grondwater in de 
boorgaten gaf de indruk dat tijdens de onderzoeksperiade het freatisch vlak in 
bekken 3 vrijwel overeen kwam met dit in de omgeving. In bekkens 1 en 2 leek het 
relatief hoger te staan dan in de omliggende vennen en landbouwgronden. Op het 
moment van het onderzoek stond enkel in bekken 3 (gegraven randdepressie en 
putten, tijdelijk ook in de zuidelijke helft) en zeer lokaal in bekken 1 (NW-hoek en 
vlakbij de inlaat) water ·boven het maaiveld. De fluctuatietrajecten over een jaar en 
over een langere periode zijn onbekend. Vermoedelijk zal in elk geval bekken 3 wel 
permanent een kleinere oppervlakte open water houden in de vergraven delen en 
zullen ook de cnvergraven delen van dit bekken in natte periodes en in het 
winterhalfjaar in meer of mindere mate onder water staan. De beide andere 
bekkens zullen van nature waarschijnlijk nog enkel in het winterhalfjaar ondiep 
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overstromen. 

Personen die fauna en flora de voorbije jaren onderzochten menen dat een 
sterke verdroging t.o.v. de situatie in het begin van de jaren '80 is opgetreden 
(mond. med. J. Pinseel). Als dit effectief het geval is, veronderstellen we -voor zover 
dit zonder verdere gegevens kan beoordeeld worden, dat de oorzaak eerder van 
natuurlijke aard is. Een verhoogde infiltratie mag echter niet uitgesloten worden (zie 
de peilmetingen van PIDPA in putten 101 en 110). De opeenvolgende droge jaren 
vanaf 1989 tot 1992 hebben wel zeker voor een tijdelijke natuurlijke daling van de 
algemene grondwaterstand geleid (ca. 0.5 m volgens de peilbuismetingen op het 
nabijgelegen PIDPA-terrein). Daarnaast zijn de, mede hierdoor, toegenomen 
begroeiing en dito evapotranspiratie zeker ook mee verantwoordelijk voor een 
kleine extra daling in de zomer, met name in bekkens 1 en 2. 

chemische eigenschappen water (bijlage 3) 

PIDPA 1,PIDPA 2 en PIDPA 10 zijn stalen van oppervlaktewater uit bekken 3; 
PIDPA 3 is bodemwater uit bekken 3; PIDPA 6 is bodemwater uit bekken 2; PIDPA 
5 is het inlaatwater in bekken 1; PIDPA 4 is oppervlaktewater uit het naastliggende 
ven, De Nol. 

Zowel het oppervlakte- als het grondwater uit de bekkens is zeer basisch. 
Het water uit het ven is zuur (pH 4.25), maar minder dan in de meeste andere 
vennen van de Kalmthoutse Heide. Het water in de bekkens is iets rijker aan 
mineralen dan wat we normaal in venwater aantreffen. Dit geldt vnl. voor calcium 
en magnesium. Het nutriëntengehalte is dan weer laag. Vooral de lage concentra
ties aan nitraat en ammonium in grond- en oppervlaktewater in vergelijking met het 
inlaatwater vallen op . Dit kan het gevolg zijn van denitrificatie. De watersamen
stelling is zeker geschikt voor natuurontwikkeling. Naar de wijdere omgeving toe 
zou dit water in de toekomst een rol kunnen spelen bij het terugdringen van de 
verzuring. Dit kan voor De Nol van belang zijn. 

4.3. Flora en fauna 

4.3.1 . Vaatplanten (bijlage 4) 

Tijdens de onderzoeksperiade in 1993 werden 121 soorten ( + 2 hybriden) 
vaatplanten in het onderzoeksgebied waargenomen, waarvan 88 soorten in de 
eigenlijke bekkens. Afgezien van vroegbloeiende en tegen de zomer verdwijnende 
soorten en soorten die slechts zeer lokaal in beperkte hoeveelheid voorkomen, kan 
deze lijst als volledig worden beschouwd. Dat er desondanks een groot verschil is 
met de gegevens van J. Pinseel, is te wijten aan de grote vegetatieveranderingen 
die sinds de jaren tachtig zijn opgetreden in de bekkens, het dichtgroeien van de 
dijken en mogelijke verschillen in de afbakening van het onderzoeksgebied. 

10 van deze soorten worden door de Standaardlijst van de Vlaamse Flora 
(Cosijns, in voorb.; interne documentatie IN) tot de vrij zeldzame (B/aaszegge, 
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Veelstengelige waterbies, Moerasbasterdwederik, Veenpluis, Waterposte/ein, 
Vlottende bies, Zeebies en Zannichellia), zeldzame (Goudzuring en Moerasandijvie) 
of zeer zeldzame soorten (Oeverkruid) in Vlaanderen gerekend. Oeverkruid behoort 
ook tot de categorie van 'Bedreigde' soorten uit de 'Rode Lijst van de Vlaamse 
Flora' (Cosijns, in voorb., interne documentatie IN), die op basis van internationale 
normen (IUCN) een overzicht biedt van de op korte of lange termijn met verdwijnen 
bedreigde soorten. Al deze soorten groeien in de eigenlijke bekkens, met een uit
gesproken zwaartepunt in bekken 3. 

Een aantal van deze soorten vormen vrij grote levenskrachtige populaties; 
het is zelfs niet onmogelijk dat de Oeverkruid-populatie in bekken 3 momenteel de 
belangrijkste populatie van deze soort vormt in de Antwerpse Kempen. Blaaszegge, 
Waterpostelein, Zannichellia, Zeebies, Goudzuring en Moerasandijvie werden 
daarentegen slechts met een beperkt aantal of met weinig vitale (de laatste drie 
soorten) individuen gevonden. De laatste twee zijn daarenboven pioniers van nat 
mineraalrijk slib en dus vrijwel zeker gedoemd om vroeger of later tengevolge van 
natuurlijke successieprocessen uit het gebied te verdwijnen. 

Enkele typische vensoorten [Moerashertshooi, Witbloemige waterranonkel, 
Teer vederkruid, Duizendknoopfonteinkruid, ... ], waarvan de eerste drie wel nog 
aanwezig zijn in de opnamen van TRAETS (1959), werden niet waargenomen in het 
onderzoeksgebied. Mogelijk heeft dit te maken met de hoge pH en kalkrijkdom van 
het water in de bekkens. Ook de geringe ouderdom van het gebied en algemene 
achteruitgang van dit vegetatietype en haar kenmerkende soorten in de gehele 
Kempen (en de navenant verminderde verbreidingsmogelijkheden) kunnen een rol 
spelen. 

Het onderzoeksgebied wordt grotendeels gevormd door een kunstmatig 
gecreëerd habitat met een substraat en waterkwaliteit die sterk afwijken van de 
omgeving. Een ander deel is sterk vergraven. Slechts een beperkte oppervlakte 
draagt nog de vegetatie (of een afgeleide ervan) uit de periode voor de vorming 
van de bekkens (de cnvergraven delen en niet opgeslibde delen van bekken 3). 
Relicten uit de ven-voorgeschiedenis zijn o.a. soorten als Pijpestrootje, Zwarte 
zegge, Pitrus, ... en misschien ook Snavelzegge, Veenpluis, Waternavel, ... 

Op basis van waarnemingen in de nabijgelegen vennen van De Nol en de 
Kalmthoutse Heide lijkt het onwaarschijnlijk dat de belangrijkste venaeversoorten 
(Oeverkruid, Vlottende bies, Waterpostelein, Blaaszegge, ... ) bij de aanleg van de 
bekkens (reeds of nog) in de vegetatie aanwezig waren. Waarschijnlijk is bij het 
vergraven een deel van de lokale langlevende permanente zaadvoorraad in een 
gunstige kiemingspositie gekomen. 

De meeste soorten van de opgeslibde bodem zijn daarentegen allicht 
nieuwkomers. Een belangrijk deel onder hen zijn windverbreiders die van relatief 
verafgelegen terreinen afkomstig kunnen zijn, b.v. de opgespoten terreinen van het 
Antwerpse havengebied (Moerasandijvie, wilgen, ... ), tot en met de kalkrijke duinen 
(de duinvorm van Kruipwilg) . In andere gevallen betreft het ongetwijfeld via vogels, 
vermoedelijk steltlopers enjof watervogels, verbreide soorten (Goudzuring, Zeebies, 
Getande weegbree, ... ). Ook in de toekomst zullen deze laatste verbreidingsme-
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chanismen en de ontvankelijkheid van het terrein (openheid van de vegetatie, 
hydrologie) ongetwijfeld een doorslaggevende rol blijven spelen bij de kolonisatie 
van het gebied. 

4.3.2. Mossen en lagere planten 

Aan mossen werd slechts zijdelings aandacht besteed. De meest frequent 
waargenomen soorten zijn algemeen voorkomende ubiquisten van vochtige, 
mineraalrijke habitats [Gewoon sikkelmos (Drepanocladus aduncus), Gewoon 
puntmos (Calliergonella cuspidata), Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabu
lum), Parapluutjesmos (Marchantia polymorpha var. aquatica), Fijn laddermos 
(Eurhynchium praelongum), Beekmos (Amblystegium riparium), Gewoon pluis
draadmos (A. serpens), ... ] . Minder algemeen zijn de levermossen Vetmos (Aneura 
pinguis), Gewoon moerasvorkje (Riccardia chamedryfolia) en Gekroesde pellia 
(Pel/ia endiviifolia) (Schumacher & De Zuttere 1985) en het bladmos Veenknikmos 
(Bryum pseudotriquetrum). Het zijn, samen met Gewoon sikkelmos en Gewoon 
puntmos kenmerkende mossen van pioniers- en open stadia van kalkrijke, relatief 
oligotrofe moerassen. De (algemenere) mossen zijn met hun stoffijne sporen zeer 
snelle kolonisatoren van nieuwe habitats, waardoor zij een snelle indicatie kunnen 
geven van de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. 

Ondanks de abundante aanwezigheid van een optimaal milieu (halfgesloten 
natte wilgestruwelen) werden geen epifytische mossen of korstmossen aangetrof
fen. De ligging van het gebied onder de rook van de Antwerpse industriezones kan 
hiervoor, met name voor wat betreft de korstmossen, verantwoordelijk zijn (al 
vormen gesloten natte wilgenbosjes meestal wel een micro-klimatisch eiland). 
Waarschijnlijk speelt echter vooral de nog jonge leeftijd van de individuele bomen 
en struiken en van de vegetatie een grote rol. 

Opvallend in het gebied was de lokaal abundante aanwezigheid van een 
gelei-achtige bolletjes vormend groenwier (Chaetophora spec). 

De paddestoelenrijkdom van het gebied was moeilijk in te schatten. In de 
nazomer en vroege herfst waren vooral de dijken rijk aan opvallende soorten, 
waaronder Vliegenzwam (Amanita muscaria), Parelamaniet (Amanita rubella), 
Eekhoorntjesbrood (Boletus edulis), Berkenboleet (Leccinum scabrum), Oranje 
berkenboleet (L. versipelle), Peperboleet (Boletus piperatus), Kaneelkleurige 
melkzwam (Lactarius quietus), Zwartgroene melkzwam (L. turpis), Kokosmelkzwam 
(L. glyciosmus), . . . Opmerkelijke soorten waren hier ook het Vuurzwammetje 
(Hygrocybe miniata) en de bekerzwam Otidea bufonia. De natte wilgestruwelen en -
bossen op kalkrijk slib in de bekkens zelf herbergen een potentieel bijzondere 
mycoflora van o.a. aan wilgen gebonden lnocybe-soorten. Opmerkelijk en opval
lend was ook de aanwezigheid van de Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe 
conica) in de venvegetaties van bekken 3. 

4.3.3. Libellen. waterwantsen. waterkevers .... 
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Concrete gegevens over de rijkdom aan libellen of andere waterinsecten zijn 
niet voorhanden. Wel zijn venmiliau's klassiek gekend als zeer rijke libellenhabitats 
en vermoedelijk geldt dit ook voor het onderzoeksgebied. Tijdens het onderzoek 
werden in elk geval heel wat (verder ongedetermineerde) libellen waargenomen. 

4.3.4. Amfibieën (bijlage 9) 

Het onderzoeksgebied kan worden beschouwd als één van de belangrijkste 
voortplantingssites voor amfibieën uit de streek (Bauwens & Sanders 1986). Vooral 
bekken 3 wasfis rijk aan kikkers en salamanders, waaronder de zeldzame soorten 
Vinpootsalamander (Triturus helveticus) en Heikikker (Rana arvalis). De relatieve 
verdroging van het gebied tengevolge van de klimatologische omstandigheden in 
de jaren negentig, het achterwege blijven van infiltratie en de toegenomen 
begroeiing ( = verdamping), heeft de overlevingskansen van al deze soorten 
ongetwijfeld negatief beïnvloed. Het is niet bekend of de zeldzamere soorten 
momenteel nog aanwezig zijn. In elk geval waren er in 1993 nog vrijwel uitsluitend 
voortplantingsmogelijkheden in bekken 3. 

4.3.5. Vogels (bijlage 8) 

Diverse zeldzame tot vrij zeldzame vogelsoorten (DEVILLERS ET AL 1988; 
VLAVICO 1989) werden volgens gegevens van dhr. J . Pinseel in de periode 1982-
1992 broedend in het gebied of de onmiddelijke omgeving waargenomen. Het 
betreft hier in eerste instantie watervogels als Krakeend, Wintertaling, en Slobeend, 
naast moerasvogels als Witgestemde blauwborst, Grote karekiet, Rietgors, enz. 
Tijdens het veldwerk in oktober werd ook een Waterral gehoord. Ook de klassieke 
kleinere zangvogels zijn aanwezig. Daarnaast dient het gebied als fourageergebied 
voor diverse (zeldzame) broedvogels uit de omgeving als Havik en Spervveren als 
overwinterings- en doortrekgebied. Het is onduidelijk in hoeverre de veranderingen 
in de begroeiing en waterhuishouding van de bekkens de broedvogelstand sinds
dien hebben beïnvloed 

4.3.6. Zoogdieren 

Door J . Pinseel wordt o.a. melding gemaakt van Ree (ook in 1993 tijdens het 
veldwerk opgejaagd) en Vos. 

4.4. Vegetatie 

Hoewel de vegetatie-ontwikkeling nog in volle gang is en differentiatie in de 
vegetatie dikwijls slechts een kwestie is van abundantieverschuivingen van één of 
enkele soorten, kan aan de hand van de 27 vegetatie-opnamen toch een redelijk 
beeld van de vegetaties worden gegeven (bijlage 5 & 6). 
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(W) watervegetatie (opname 1) 

Opname 1 beschrijft één van de we1n1ge echte watervegetaties van het 
gebied: een soortenarme en weinig bedekkende, nog jonge vegetatie van vrij diep, 
zeer helder, kalkrijk maar vrij voedselarm water met Grote waterweegbree, Zanni
chellia en (in het voorjaar met hogere bedekkingen) Grote waterranonkel. Buiten de 
opname groeit ook nog een Kranswier (Chara spec). Een plaatsbepaling in de 
fytosociologische klassifikatie lijkt voor deze pioniervegetatie weinig zinvol. 

(H) overstroomde helofytenvegetaties (opnamen 2-3) 

Geïnundeerde helofytenvegetaties zijn in het onderzoeksgebied vnl. te vinden 
langs en in de uitgegraven depressies van bekken 3, in die zones die gedurende 
een flink deel van het jaar onder water staan. Zij zijn verscheiden van samenstelling 
maar worden meestal gekenmerkt door dominantie van helofyten als Grote 
lisdodde en Gewone waterbies, een enkele keer ook Snavelzegge of Blaaszegge 
(grenzend aan de Oeverkruidvegetaties uit de volgende groep), in kombinatie met 
de klassieke moerasplanten van het gebied als Waternavel, Grote wederik, Wolsfs
poot, Veenwortel, ... Zij zijn eveneens vrij soortenarm (ca. 10 soorten op 25 m2), 
met een kruidlaagbedekking van ong. 50%. De meestal in het water zwevende 
moslaag van Gewoon sikkelmos kan hoge bedekkingen bereiken. Oe beide 
opnamen zijn afkomstig uit de randdepressie van bekken 3. Van de vegetatie in de 
beide geïsoleerde putten werden geen extra opnamen gemaakt. Vermoedelijk 
kunnen zij worden gekarakteriseerd als jonge stadia van vegetaties uit het Riet
verbond (Phragmition) of het Verbond van Grote zeggen (Magnocaricion). Eigen
lijke rietlanden zijn in het onderzoeksgebied enkel te vinden in de momenteel 
nauwelijks nog overstroomde delen van de bekkens 1 en 2. 

(V) venoevervegetaties (opnamen 4-9) 

De kortere of langere tijd overstroomde oevervegetaties in het vergraven en 
niet met slib bedekte deel van bekken 3 dragen in meer of mindere mate de 
kenmerken van het Oeverkruidverbond (Uttorellion uniflorae), met name van de As
sociatie van Veelstengelige Waterbies (Eieocharitetum multicaulis). Vooral de 
vegetaties in het noordelijkste deel van bekken 3 (opnamen 4-6) zijn goed ontwik
keld met de kensoorten Oeverkruid, Veelstengelige waterbies, Vlottende bies en 
Kno/rus. Daarnaast zijn ook Waternavel, Moeraswalstro, Moerasvergeet-mij-nietje, 
Gewone waterbies, Zomprus en andere frequente begeleiders met vrij hoge bedek
kingen aanwezig, evenals een reeks van ubiquiste moerassoorten als Wolfspoot. 
Het veruit belangrijkste mos is Gewoon sikkelmos. Ook het wier Chaetophora spec. 
bedekt lokaal grote oppervlakten. Deze rijke Uttorellion-vegetaties vertonen opval
lende overeenkomsten met de vegetatie-opnamen van TRAETS (1959) die waar
schijnlijk uit het nabijgelegen kleiputtengebied afkomstig zijn. 

Verwante maar minder typische en minder soortenrijke venoevervegetaties 
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zijn te vinden in de rest van bekken 3. Het betreft zowel depressies tussen de 
relictuele Pijpestraatje-vegetatie van de oude venoever (venig substraat; opname 
8), als afgegraven oeverzones van de randdepressies in het zuiden van het bekken 
(mineraal substraat; opname 7), als begroeiingen op een periodiek geïnundeerde 
dunne laag, verkorreld slib (opname 9). Oe kenmerkende Littorelion-soorten zijn 
zeldzaam of ontbreken grotendeels, maar de structuur van de vegetatie is vrij 
vergelijkbaar met de typische voorbeelden. 

In de meeste opnamen is het aantal juveniele planten van wilgen (Sa/ix x 
multinervis, Schietwilg, ... ) vrij groot, wat bij onveranderd beheer een evolutie naar 
een opgaand wilgenstruweel of zelfs -bos laat verwachten. 

(M) diverse moerasvegetaties (opnamen 10-14) 

Op diverse plaatsen komen soortenarme relictuele venoevervegetaties voor, 
al dan niet op plekken met een relatief dunne (tot 34 cm) sliblaag (opnamen 1 0-12). 
Zij worden gekenmerkt door hoge bedekkingen van Pijpestrootje, Zwarte zegge 
enj of Pitrus in hoge bulten of vanuit die bulten met het slib mee omhoog gegroeid, 
en een meestal vrij grote hoeveelheid strooisel. Ook Wolfspoot en Waternavel 
kunnen hoge bedekkingen halen. Deze vegetaties komen steeds voor in een 
mozaïek met geïsoleerde wilgenstruiken (vaak Salix cf. aurita), die buiten de 
opnames werden gehouden. Het betreft hier allicht niet nader op naam te brengen 
rompgemeenschappen van het Verbond van Gewone en Zompzegge (Caricion 
curto-nigrae). 

De andere open moerasvegetaties op ijzerhoudend slib zijn nog soor
tenarmer en missen de relicten uit de oude venvegetatie. Het betreft waarschijnlijk 
steeds de jongste, nog zeer recentopgeslibdedelen van de bekkens. Wolfspoot is 
dikwijls de dominante soort (cf. opname 13), maar opslag van Wilgen-soorten luidt 
dikwijls al het struweelstadium in (opname 14). Waarschijnlijk volgen deze vegeta
ties op de in de jaren '80 in de bekkens waargenomen zeldzame pionierbegroeiing 
van Moerasandijvie en Goudzuring (Ranunculo-Rumicetum maritimi). Een naam
geving volgens het boekje is voor deze ongetwijfeld tijdelijke vegetatiestadia weinig 
zinvol. 

(R) rietland (opnamen 15-16) 

In het onderzoeksgebied zijn 2 rietlandzones te onderscheiden: een grote en 
nog sterk uitbreidende vlek in bekken 1 en een klein vlekje bij het inlaatpunt in 
bekken 2, beide op vrij diepe slibbodems. De twee vegetatie-opnamen geven 
slechts een deel van de variatie van het rietland weer. Opname 15 beschrijft een 
kolonisatiestadium van het Wolfspoot-moeras. Opname 16 werd gemaakt in een 
ouder en soortenarmer stadium waarin Riet tot absolute dominantie is gekomen en 
een dik pakket strooisel de kieming en groei van andere moerasplanten in sterke 
mate onderdrukt. Niet opgenomen werd o.a. een zeer natte en nog vrij jonge 
vegetatie met 100% bedekking van Riet en een hoge bedekking van Parapluutjes-
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mos op de bodem. Vermoedelijk zijn alle rietlanden ontstaan door sterke en snelle 
vegetatieve uitbreiding van enkele gekiemde Riet-planten in de niet Verstruweelde 
moerasbegroeiingen. Zij staan momenteel vermoedelijk enkel in het winterhalfjaar 
ondiep onder water; een duidelijk van de semi-permanent overstroomde halofyten
vegetaties uit bekken 3 verschillende situatie dus. Deze vegetaties, zullen zich in de 
huidige omstandigheden waarschijnlijk slechts tijdelijk kunnen handhaven en na ver
loop van tijd vervangen worden door een elzenbroek. Zij kunnen worden geklassifi
ceerd als arme, relatief droge vormen van de Riet-Mattenbies-associatie (Scirpo
Phragmitetum). 

(S) wilgenstruweel (opnamen 17-25) 

Open of gesloten struwelen van Grauwe wilg, S. x multinervis, Geoorde wilg, 
Schietwilg, Katwilg en nog diverse andere soorten en hybriden nemen het grootste 
deel van de begroeiing van de bekkens 1 en 2 in beslag. De ondergroei kan sterk 
variëren, zowel qua soortenaantallen als qua samenstelling, maar een duidelijke lijn 
is hierin, op basis van deze opnamenset, nauwelijks te trekken. Wel is er een 
zekere negatieve correlatie tussen de bedekking van de struiklaag en die van de 
kruidlaag, wat dan verder meestal weer een positieve correlatie tussen struik- en 
moslaag voor gevolg heeft. Het onderscheid tussen open en gesloten struwelen op 
de vegetatiekaart is dus vrijwel uitsluitend een structureel verschil, grotendeels maar 
niet uitsluitend gekoppeld aan de leeftijd van het struweel. 

Kenmerkend voor de kruid- en moslaag van de struwelen op min of meer 
diepe slibbodem zijn, eventuee.l gemeenschappelijk met het rietland en de jonge 
bossen, soorten als Lidrus, Kale jonker, Kleinbloemige basterdwederik, Gewoon 
moerasvorkje, Vetmos, enz. Vermoedelijk is hun verspreiding echter meer gecor
releerd met de omstandigheden of voorgeschiedenis van één of meer specifieke 
bekkens, dan met een vegetatietype. Enkel een aantal eerder nitrofiele mossen 
waaronder Gewoon dikkopmos, Fijn laddermos, Gewoon pluisdraadmos en 
Beekmos (de laatste twee op dood hout en boom- en struikbasissen) en misschien 
ook de soms hoge bedekkingen van verdrogingsindicerende soorten als Duinriet 
en Hennegras lijken echt kenmerkend. Ook andere moerassoorten als Snavelzeg
ge, Gewone waterbies en Wolfspoot kunnen hoge bedekkingen halen. De onder
groei van de struwelen, in elk geval van de jonge en nog vrij open stadia, lijkt 
veeleer bepaald door de uitgangsvegetatie uit de moerasfase, dan dat hij al echt 
eigen kenmerken vertoont. 

Niet opgenomen en afwijkend van de struwelen in bekken 1 en 2, zijn enkele 
meer acidofiele wilgenstruweeleilandjes in het niet opgeslibde deel van bekken 3. Zij 
onderscheiden zich door een hoger aandeel van Geoorde wilg en Sparkenhout met 
wat Zomereik en een enkele Grove den in de struiklaag, en Pijpestraatje in de 
kruidlaag. Deze struwelen kunnen grotendeels worden gerekend tot het Verbond 
der Sporken-Wilgenbroekstruwelen (Salicion cinereae), deels ook in overgang naar 
het verbond van Wilgenvloedstruwelen (Salicion albae). Dikwijls zijn reeds jonge 
Schietwilgen, soms ook Zwarte elzen in de struiklaag of in een ijle boomlaag 
aanwezig. In het eerste geval gaat de te verwachten evolutie vrij snel in de richting 
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van een atypisch Schietwilgenbos (Salicion albae). In alle andere gevallen worden 
de wilgenstruwelen vroeg of laat allicht vervangen door een vorm van Elzenbroek 
( Alnion glutinosae). De aanwezigheid van enige jonge eikjes in de drogere stru
weeldelen zou een evolutie naar een rijper bosecosysteem (Elzen-Olmenbos?) 
kunnen indiceren. 

(B) jonge schietwilgen- of elzenbossen (opnamen 26-27) 

Enkele zones, met name in bekken 1, zijn reeds geëvolueerd tot een jong 
opgaand bos. Bos op basis van Schietwilg (opname 27) is ontstaan door kieming 
van deze soort, samen met andere Wilgen-soorten, in een vroeg stadium van de 
vegetatiesuccessie (cf. opnamen 9 en 7) op nat slib. De zaadbron is hier allicht het 
aangeplante Schietwilg-bestand op de westelijke dijk van bekken 1. In deze jonge 
ontwikkelingsfase is de struiklaag matig ontwikkeld, de kruidlaag vrijwel ontbrekend 
en de moslaag van het nitrofiele mos Gewoon dikkopmos vrijwel gesloten. 

Hoewel volledig buiten het natuurlijke verspreidingsgebied van dit bostype 
(overstromingsgebied en oevers van rivieren), moeten deze jonge bossen worden 
gekarakteriseerd als een initiaal bosstadium van het Verbond der Wilgenvloedbos
sen (Salicion albae, m.n. Salicetum albo-fragilis). Te verwachten is dat, wanneer de 
regelmatige overstromingen en slibafzettingen achterwege blijven - zoals momen
teel het geval is - de bodemrijping of opstapeling van organisch materiaal sterk zal 
toenemen en deze bossen vrij sterk van karakter zullen veranderen. Een evolutie in 
de richting van een Elzenbroek (Ainion glutinosae) op de natste plaatsen en in de 
richting van een vochtig Essen-Olmenbos (Fraxino-Uimetum alnetosum) op de 
sterker verdroogde plekken is waarschijnlijk. 

In de NW-hoek van bekken 1 is het struweel reeds geëvolueerd tot een 
bostype met vnl. Zwarte els in de boomlaag (opname 26). Het betreft een zeer 
drassig en vrijwel onbegaanbaar jong bos op een matig dikke sliblaag, met een 
zeer arme kruid- en moslaag. Het kan beschouwd worden als een zeer jong 
stadium van een Elzenbroek (Ainion glutinosae) waarin verder alle kenmerkende 
soorten ontbreken. Bij onveranderde milieu-omstandigheden evolueert het onge
twijfeld verder in deze richting. 

(0) dijken 

De dijken zijn vegetatiekundig niet specifiek onderzocht. Zij zijn grotendeels 
begroeid met een jonge en arme vorm van acidofiel bos uit het Eikenverbond 
(Quercion robori-petraeae) en verwante (bramen-)struwelen. De grazige, veelal 
gemaaide delen dragen een schraal droog grasland met elementen uit de Hei
schrale graslanden (Violion caninae) en het Zilverhaver-verbond (Thero-Airion). 
Zonder beheersmaatregelen evolueren zij op korte termijn volledig in de richting 
van het acidofiel bos. 
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4.5. Vegetatiekaart 

(bijlage 7) 

De vegetatiekaart onderscheidt grotendeels de in de vegetatiebespreking 
behandelde types. De variabiliteit van de types is nochtans groter dan de vegetatie· 
opnamen kunnen weergeven. Ook zijn de onderlinge grenzen zelden scherp en is 
hun exacte lokalisatie dijkwijls niet mogelijk door gebrek aan overzicht in het terrein 
(vnl. in de struwelen). Daarom werden zij meestal arbitrair in het veld of via de (e· 
nigszins verouderde) luchtfoto ingeschetst. In een aantal gevallen werd de interne 
variatie door onderbroken lijnen weergegeven. 

(WH) Water· en helotytische oevervegetaties 
Meestal niet duidelijk ruimtelijk scheidbaar en daarom samen in één eenheid 
ondergebracht. 

(V1) Typische vegetaties van het Oeverkruidverbond 
(V2) Atypische vegetaties van het Oeverkruidverbond 

(M1) Relictuele moerasvegetaties 
(M2) Moerasvegetaties op diepe slibbodem 

(R) Rietvegetaties 

(S 1) Open wilgenstruweel 
(82) Gesloten wilgenstruweel 
(83) Relictueel acidofiel wilgenstruweel 

(B 1) Schietwilgenbos 
(82) Elzenbroek 

(D) Acidofiele dijkvegetatie, inclusief overhangend struweel 

4.6. Ontwikkelingen bij gelijkblijvend beheer 

Er zijn geen harde aanwijzingen dat er sinds hun vorming een 
waterstandsdaling in de bekkens heeft plaatsgegrepen, die niet door natuurlijke 
oorzaken kan verklaard worden. Zoals eerder reeds werd aangestipt, zijn de 
meeste vegetaties van het onderzoeksgebied, vertrekkende van een vegetatieloos 
opgeslibd of uitgegraven stadium, echter in volle en zeer snelle evolutie. Bij gelijk 
blijvende hydrologische omstandigheden gaan de te verwachten ontwikkelingen 
globaal genomen van een open, vrij laagproductieve, strooiselarme en laag 
gestructureerde vegetatie in de richting van een meer gesloten, meer productieve, 
ten dele strooiselrijke en hoger gestructureerde vegetatie. Parallel hiermee gaan zij 
van een jonge, ongedifferentiëerde, zeer natte, minerale maar relatief voedselarme 
bodem (kalkarm en ten dele kleiig in de afgegraven delen, kalkrijk met slibkarakter 
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in de opgaslibde zones) in de richting van een drogere, humeuze of venige, 
voedselrijkere bodem met een (iets) lagere pH. 

Vrijwel zeker is dat dit op het vlak van vegetaties lokaal tot een verarming 
(verruiging van het rietland, verdringing van minder forse soorten) dan wel een 
vergroving van de patronen (struweel- en bosontwikkeling) zal leiden. De respec
tievelijke rol van het (infiltratie-) water met hoge pH en van de periodiek optredende 
natuurlijke droogteperiodes is hierbij niet geheel duidelijk. De hoge pH en kalkrijk
dom stimuleren in elk geval de vestiging van diverse (vooral smalbladige) wilgen, 
ook in habitats (venoevers) die hiervan van nature gespaard blijven. Droogteperio
des (als de periode 1989-1992) met lage waterstanden kunnen deze opslag ook 
effectief overlevingskansen geven. Eens het cruciale juveniele stadium voorbij, 
verdragen deze struwelen in dit milieu vermoedelijk een vrij lange tot semiperma
nente overstromingsduur. De kalkrijkdom, ook indien deze niet gekoppeld is aan op 
andere vlakken mineralenrijke condities, stimuleert zeker de vestiging van een 
aantal voorheen ontbrekende en dikwijls eerder competitieve soorten (b.v. Riet en 
Wolfspoot in kruidlaag op slibbodem, Gewoon sikkelmos in de moslaag, op alle 
bodems). Onder welke condities dergelijke soorten hierbij tot dominantie (kun
nenjzullen) komen is onduidelijk. Zeker is in elk geval dat, omdat in de huidige 
omstandigheden geen biomassa wordt afgevoerd en de waterstanden vrij laag zijn, 
in de productieve vegetatietypes (m.n. rietlanden) een sterke opstapeling van 
strooisel en verruiging zal optreden, met verdringing van lagere en zwakkere 
soorten voor gevolg. Tenslotte is het onduidelijk of, en zo ja welke, van de als 
acidofiel beschouwde vensoorten in staat zijn te overleven in meer basische condi
ties, waarbij deze condities nog moeten opgesplitst worden in een water- en een 
bodemcomponent 

De geschetste ontwikkelingen bij gelijkblijvend "beheer" bieden voor de 
handhaving van de actueel belangrijke venoevervegetaties of de vorming van 
potentieel belangrijke lage, open moerasbegroeiingen dus weinig garanties. Voor 
hogere planten zal dit vermoedelijk een aanzienlijk actueel en potentieel waardever
lies met zich brengen. Voor amfibieën en moerasvogels kan dit leiden tot een 
afname van geschikte voortplantings- of foerageergebieden. Op middellange termijn 
biedt deze evolutie wel goede kansen voor de ontwikkeling van meer gediver
sifieerde struwelen en epifytische mossenvegetaties, al wordt dit laatste mogelijk 
sterk gehypotheceerd door luchtverontreiniging. Bij een blijvend relatief 'droge' 
situatie en veraarding van de slibbodem in de bekkens 1 en 2 kan de bosontwikke
ling van een deel van de wilgenbossen en -struwelen op lange termijn leiden in de 
richting van een nat Essen-Iepenbos (Fraxino-Uimetum alnetosum). Op het vlak van 
vaatplanten biedt dit echter weinig bijzondere perspectieven, met name vanwege de 
zeer beperkte oppervlakte en de geïsoleerde ligging van deze bosjes. 

4.7. Conclusies 

De actuele ecologische waarde van het gebied situeert zich op diverse 
vlakken. Op soortsniveau betreft het populaties van zeldzame of bedreigde planten 
(met name venoeversoorten), vogels (water- en moerasvogels), amfibieën (o.a. 
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Heikikker) en vermoedelijk ook insecten (libellen). Systeemecologisch wijzen de 
aanwezigheid van een niet verzuurde (zelfs kalkrijke) venhabitat, van een relatief 
grote oppervlakte vitaal rietland en van spontane wilgenbossen en -struwelen, en 
de momenteel zeer grote structuurdiversiteit van de vegetaties, op een grote 
natuurbehoudswaarde. De potentiële waarde van met name de aanwezige water-, 
venoever- en spontane "wilgenvloedstruwelen en -bossen" ligt zeker nog hoger. 
Daarnaast behoren de ontwikkeling van kalkmoeras en van rijke epifytische 
mosvegetaties, twee in Vlaanderen zeer zeldzame tot zeldzame ecosystemen, 
zeker niet tot de onmogelijkheden. Het feit dat het onderzoeksgebied aansluit bij 
een veel groter natuurgebied van internationaal belang versterkt niet enkel de 
waarde van het gebied op zich, maar kan door het afwijkend en ten dele 
complementair karakter (kalkrijk> <kalkarm, rietland en dicht struweel > <open 
heide en vennengebied) de waarden van de omgeving nog versterken. 

Beperkingen op de ontwikkelingsmogelijkheden vloeien voort uit de geï
soleerde ligging van de specifieke (niet-heide-) ecosystemen en vegetaties t.o.v. 
vergelijkbare levensgemeenschappen (gebrekkige aanvoer van zaden, enz.; bereik
baarheid voor kleinere dieren), de onbekenden op het vlak van hydrologische en 
bodemkundige aspecten en tenslotte de nog ongekende impact en evolutie van 
luchtverontreiniging op epifytische ecosystemen. 

Het behoud en de ontwikkeling van diverse belangrijke ecosysteemelemen
ten (water- en venoevervegetaties, rietland, kalkmoeras, water- en moerasvogels, 
amfibieën, ... ) is of wordt wel afhankelijk van een aantal specifieke natuurtechnische 
beheersmaatregelen, vooral met betrekking tot de hydrologie van het gebied en de 
structuur van de vegetatie. 
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5. MOGEUJKHEDEN VOOR NATUURONlWIKKEUNG 

5.1. Algemeen 

Voor het handhaven en vermeerderen van de amfibieën- of libellenrijkdom 
zijn de oppervlakte en aard van het open water, de overstromingsduur en de 
aanwezigheid van eventuele predatoren (vissen) van doorslaggevend belang. 
Momenteel biedt enkel bekken 3 op dit vlak een geschikte habitat. 

Bijzondere water- en moerasvogels zijn zeer afhankelijk van de vegetatie
structuur (open water, rietland, moerasbiotoop met verspreide struiken, ... ), maar 
ook van voedselbronnen, eventueel buiten het onderzoeksgebied. Rietland is voor
namelijk aanwezig in bekken 1 , open water van enige omvang momenteel enkel in 
bekken 3. De voorjaarssituatie is echter nog onbekend. Open water en halfver
dronken moerasvegetaties zijn mits gebruik van infiltratiewater ook in de andere 
bekkens zonder al te veel problemen te creëren, indien tenminste een deel van de 
houtige opslag zou worden verwijderd en riet niet alles dichtgroeit. Bekken 2, dat 
nog een iets lager maaiveld bezit en nog weinig rietopslag kent, lijkt hier de beste 
kansen te bieden. 

Voor de belangrijkste vaatplanten die momenteel aanwezig zijn (vensoorten) 
zijn vooral de combinatie van een minerale (kleiig/zandige), kalk- en voedselarme 
bodem, oligo- tot mesotroof, niet zeer zuur water en een wisselende waterstand 
(op zijn minst tijdelijk droogvallend in zomer en vroege herfst) van het grootste 
belang. Het is onduidelijk welke invloed de hoge pH en vooral de hoge kalkrijkdom 
van het (bevloeiings-) water zal hebben op de samenstelling en ontwikkelingsmo
gelijkheden van deze vegetatie. Qua substraatvereisten komt hiervoor dus actueel 
enkel het noordelijke kwart van bekken 3 in aanmerking; door het verwijderen van 
de venige horizont kan deze oppervlakte uitgebreid worden tot de gehele noorde
lijke helft. Potentieel blijven, mits het weghalen van het slib en de venige bovenlaag 
van het uitgangssubstraat, ook andere (delen van) bekkens nog steeds geschikt 
voor de ontwikkeling van dergelijke hoogwaardige venvegetaties. 

Daarnaast moet zeker ook rekening gehouden worden met de potenties van 
de kalkrijke, opgeslibde (delen van) de bekkens voor de ontwikkeling van aan 
kalkmoerassen verwante vegetaties. De ontwikkelingsrichting en -mogelijkheden zijn 
hier echter nog grotendeels onbekend en zullen mede afhangen van de mate 
waarin dominantie van competitieve taxa (Riet, Wilgen) kan worden tegengegaan. 
Ook verbreidingsproblemen van kenmerkende en zeldzame soorten uit dit milieu 
kunnen een belemmering vormen voor de ontwikkeling van dit geïsoleerde habitat. 

Ook voor soortenrijke epifytische mosvegetaties is een optimale uitgangssi
tuatie aanwezig. Belangrijk voor hun ontwikkeling zijn het behoud of de ontwikke
ling van halfopen en luchtvochtige, oudere wilgenstruwelen of -bossen en een vol
doende luchtkwaliteit 



25 

5.2. Voorstellen voor inrichtingsmaatregelen en beheer 

Op grond van de tijdens het onderzoek geconstateerde waarden, de poten
ties van het terrein en waargenomen en voorziene ontwikkelingen, worden enkele 
maatregelen voorgesteld. Gezien de onzekerheid die momenteel nog bestaat 
aangaande wegzijging en evapotranspiratie van het water in de bekkens, moeten 
deze voorstellen als voorlopig worden beschouwd. 

De eerste jaren zal het beheer noodgedwongen experimenteel van aard zijn 
en voortdurend gevolgd en bijgesteld moeten worden. Daarnaast kunnen ook de 
uitvoerbaarheid en de financiële weerslag van een aantal potentiële beheersmaat
regelen ter discussie worden gesteld. Daarom wordt voorgestel om, na evaluatie 
van de beheerservaringen en -resultaten, binnen een aantal jaren een definitief 
beheersplan uit te werken. 

Het aanwezige ijzerslib is een bron van ecologische diversificatie, zowel 
intern als ten opzicht van de omgeving. Er is op zich dan ook geen reden om dit te 
verwijderen. Het is in de huidige situatie echter evenmin wenselijk om nog verder 
slib aan te voeren. De toevoer van spoelwater van de waterwinningsinstallatie blijft 
daarentegen wel een belangrijke rol spelen in een op ecologische meerwaarde 
gericht beheer. De opdeling in drie bekkens werkt de diversiteit in de hand; ook op 
dit vlak worden dus geen wijzigingen voorgesteld. 

Voor elk van de drie bekkens wordt een apart beheersdoel vooropgesteld, 
wat voor elk een eigen hydrologisch regime en een eigen set van technische 
beheersmaatregelen impliceert. 

Een eerste vereiste is een hydrologische isolatie van de bekkens, i.c. het 
verwijderen van de (nog functionele?) buizen die dienst deden als overloop tussen 
de bekkens. Een gelijkaardige serie overlopen naar de Oude Moervaart op het 
wenselijke maximale peil is in feite evenmin nuttig, omdat de peilen beter kunnen 
geregeld worden aan de hand van de hoeveelheid geïnfiltreerd water. De onafhan
kelijke hydrologie van de bekkens impliceert ook een onafhankelijk regelbare 
aanvoer van infiltratiewater naar de drie bassins. Daarnaast zal in elk van de drie 
bekkens een peillat nodig zijn om de eventuele infiltratie van spoelwater te regelen. 

Bekken 1: 

Beheersdoel: Nattel spontaan evoluerende wilgenstruwelen en -bossen/ rietland. 

Ecologische vereisten: Hiertoe is een hydrologische situatie vereist met in de 
winter gemiddeld enkele tientallen cm water boven het maaiveld en in het zomer
halfjaar het water tijdelijk tot een tiental cm hoger dan momenteel het geval is. Het 
bekken is daardoor enkel nog lokaal tijdelijk droog. 

Technieken: Infiltratie van spoelwater; de hoeveelheid zal experimenteel moeten 
bepaald worden. Daarnaast wordt geopteerd om een deel van het riet om de 3 jaar 
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in de winter te maaien om sterke verruiging en strooiselophoping tegen te gaan. 
Daarvoor wordt de totale oppervlakte riet in drie deelpercelen opgedeeld. In het 
Wilgenbos is geen beheer nodig en zijn ingrepen in de bosstructuur of samenstel
ling zelfs ongewenst. 

Bekken 2: 

Beheersdoel: Open, ondiep water met kruidachtige moeras- en oevervegetaties. 

Ecologische vereisten: Het moeras moet in de nazomer en de herfst droogvallen. 

Technieken: Infiltratie van spoelwater; de hoeveelheid zal empirisch bepaald 
moeten worden op grond van de resultaten. In eik geval mag het water slechts 
vanaf augustus tot tegen het maaiveld dalen. Om het open karakter te verzekeren 
zal het nodig zijn de struikopslag in dit bekken te kappen. Verdere beheersingrepen 
zijn dan waarschijnlijk niet meer nodig. Op langere termijn kan het nodig zijn om het 
dichtgroeien met riet enigszins te beperken. Geen kunstmatige inbreng van vissen. 

Bekken 3: 

Beheersdoel: Ondiepe, periodiek droogvallende vensituatie, met water- en pionier
vegetaties en relatief oligotrofe, kalkminnende moerasvegetaties. 

Ecologische vereisten: Nutriëntenarm, basisch oppervlaktewater waarvan het niveau 
schommelt volgens het neerslag-verdampingsoverschot. 

Technieken: Geen infiltratie; het waterpeil volgt best de schommelingen van het 
grondwaterpeil, net als in het aangrenzende ven. Ook in droge jaren is in principe 
infiltratie niet nodig, aangezien bekken 2 in principe steeds onder water staat tot de 
nazomer. Oe potentiële groeiplaats van belangrijke venoevervegetaties kan best 
worden vergroot door het verder afplaggen en lokaal uitgraven van de Pijpestrootje
, Grauwe wilg- en Pitruszone. Oe technische mogelijkheden (incl. afvoer van 
materiaal) hiertoe moeten eerst onderzocht worden. In elk geval zal het nodig zijn 
om in dit bekken de jaarlijkse plantaardige produktie op zijn minst deels te verwij
deren door maaien en afvoeren of begrazen. Plaatselijk zal dit maaien al vrij snel 
moeten gebeuren om het volledig met struiken dichtgroeien van het 'kalkmoeras in 
wording' tegen te gaan. 

Dijken: 
Oe dijken worden beheerd in functie van de bekkens en de natuurwaarden 

die zich daarin bevinden. Dit komt dan neer op het gedeeltelijk openhouden van de 
dijken; op het selectief kappen, zodanig dat de moerasvegetaties langs de randen 
van het bekken niet te sterk beschaduwd worden. Vooral naast de open-water 
vegetatie van de randslenk van bekken 3 moet hieraan aandacht besteed worden. 
Voor bekken 1 stellen zich geen problemen. Wilgenbos en dijkbegroeiing kunnen in 
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elkaar overgaan. 

De concrete invulling van dit advies, zowel op het vlak van lokaties en tijdstip van 
maaien, verwerking van het maaisel, als op het punt van eventuele begrazing, kan 
later door onderling overleg tussen PIDPA en IN geregeld worden. 
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Bijlage 1 

BODEMANALYSES 



Bijlage 1 : Bodemstalen ( monstername 1.10.1993 & 5.1 0.1993) 

PIDPA B1 
B1 /1 
81 / 2 
81/3 
81 / 4 

PIDPA 82 
82/ 1 

PIDPA 83 
83/ 1 
83/ 2 

PIDPA 84 
84/1 
B4/2 

bekken 3, in niet vergraven en niet opgeslibt, venig deel in de N-helft 
ca. -5 cm, venig 
ca. -15 cm, bruin zand 
ca. -25 cm, kleiig zand 
ca. -40 cm, zandige klei 

bekken 3, cf. opname 5 
ca. -5 cm, brokkelig en stenig slib 

bekken 2, vooraan Z, in open vegetatiegedeelte 
bovenste 3 cm 
onderliggend slib 

bekken 1 , helemaal vooraan bij inlaat, in zeer drassig gedeelte 
los roodbruin slib 
grijswitte laag, vanaf ca. -10 cm 
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BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE V. Z.W. 

W. de Croylaan 48 
B · 3001 LEUVEN-Heverlee 
Tel. (016) 22 54 26 Fax (016) 22 42 06 

Bankrekening: 736-4030300-14 . 330-0382559-45 

P.R. : 000·0499123-58 
B. I.W.: 420.415.024 

M. INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD 
Staaln. : INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD 

400 KIEWITDREEF 5 
3500 HASSELT 

KLA.N'I.'NUMMER : 11 7 4 3 
Volgnummer B.D. 00055609 (+) 
Ne . staalneming Bll ( 5 ) 
Benaming perceel : PIDPA B 1/1 

ONTLEDINGSOITSLAGEN EN BEOORDELING. 

Bepali ng Uitslag Streefzone 
o nt leding 

Grondsoort 27 - - -

pH- KCl 7 . 3 5.5 - 5 . 9 

c in % (humus) 12 .6 1.2 - 1.6 

Veebeterde P-waarde 11 23 - 38 

Kalium (potas) ( K) 12 28 - 42 

Magnesium (Mg) 14 17 - 29 

Calcium (Ca) 1 580 203 - 491 

Natrium (Na) 4.5 6.2 - 12.3 

Boor (B) --- --- - ---

ALGEMENE BEMERKINGEN 

Aanvullende bepalingen : 

KIEWITDREEF 5 
B 3500 HASSELT 

Heverlee, 26/10/93 

Beoordeling 

Lichte zandleem : humusrijk 

Zeer hoog . 

Veenachtig. 

Laag. 

Laag . 

Tamelijk laag . 

Zeer hoog . 

Tamelijk laag. 

Ammonium-stikstof 
Nitraat-stikstof 
Totale stikstof 
Ijzer 

2,522 mg/100 gr grond 
0,864 mg/100 gr grond 
618,0 mg/100 gr grond 
27710 mg/kg grond 

Extreem hoog 
Tamelijk hoog 
Zeer hoog 
Normaal 

pH( water) 7 ,9 
C/N verhouding 20 , 39 Zeer hoog 
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BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE V. Z.W. 

W. de Croylaan 48 
B · 3001 LEUVEN-Heverlee 
Tel. (016) 22 54 26 Fax (016122 42 06 

Staaln.: INSTI'l'UUT VOOR NATUURBEHOUD 
400 KIEWITDREEF 5 

3500 HASSELT 

KLANTNUMMER : 11743 
Volgnummer B.D . 00055609 (+) 
Nr. staalneming Bll ( 5 ) 
Benaming perceel : PIDPA B 1/l 

GRANULAIRE SAMENSTELLING 

> 50 mu 50- 20 mu 20- 10 mu 

78 , 97 4,64 2,32 

Beoordeling: Lernig zand 

Bankrekening : 736-4030300-14 · 330-0382559-45 
P.R.: 000-0499123·58 

B.T.W.: 420.415.024 

M. INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD 

KIEWITDREEF 5 
B 3500 HASSELT 
Tel . : 011/210110 

Heverlee, 26/ 10/ 93 

10-2 mu 2- 0 mu 

8,75 5,32 

De vermelde analyseresultaten en de beoordeling hebben enkel waarde 
indien het staal volgens de richtlijnen en met de nodige voor zorgen 
genomen en bewaard wordt. 
De streefzone is individueel per perceel . Voor een bepaald bodemge
bruik is zij afhankelijk van de textuur (grondsoort) en van he t humus
gehalte (volumegewicht) . Bij afwijkende cijfers kan de verhouding 
belangrijker zijn dan het niveau. De bepalingen van P, K, Mg, Ca en 
Na gebeuren op het ammoniumlactaat-extract van de luchtdroge grond . 
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BODEMI<UNDIGE DIENST VAN BELGIE V. Z.W. 

W. de Croylaan 48 
B • 3001 LEUVEN-Heverlee 
Tei.!Ol6)225426 Fax (016)224206 

Bankrekening : 736·4030300·14 • 330·0382559-45 
P.R.: 000·0499123·58 

B.T.W.: 420.415.024 

S t aaln.:INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD 
400 KIEWITDREEF 5 

3500 HASSELT 

KLANTNUMMER : 11743 
Volgnummer B.D . 00055610 (+) 
Nr. staalneming 812 ( 5 ) 
Benaming perceel : PIDPA B 1/2 

ONTLEDINGSUlTSLAGEN EN BEOORDELING. 

M. INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD 

KIEWITDREEF 5 
B 3500 HASSELT 

Heverlee , 26/10/93 

Bepaling Uitslag Streefzone Beoordeling 
ontleding 

Grondsoo r t 20 - - - Lemig zand 

pH-KCl 6.1 5.3 - 5.7 Tamelijk hoog. 

c in % (humus) 3.3 1.8 - 2.8 Tamelijk hoog. 

Fosfor (P) 24 13 - 21 Tamelijk hoog. 
Kalium (potas) ( K) 3 13 - 21 Zeer laag. 

Magnes ium (Mg) 4 7 - 12 Laag. 

Calcium (Ca) 267 112 - 270 Normaal. 
Natrium (Na) 0.6 3 . 4 - 6.8 Zeer laag . 

Boor (B) --- --- - ---

ALGEMENE BEMERKINGEN 

Aanvullende bepalingen : 

Ammonium-stikstof 
Nitraat-stikstof 
Totale stikstof 
Ijzer 
pH(water) 
C/N verhouding 

0 , 130 mg/100 gr grond 
0,202 mg/100 gr grond 
89,6 mg/100 gr grond 
2252 mg/kg grond 

36,83 

Laag 
Zeer laag 
Tamelijk laag 
Normaal 



•• 
BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE V. Z.W. 

W. de Croylaan 48 
B · 3001 LEUVEN-Heverlee 
Tel. (0161 22 54 26 Fax (016122 42 06 

Staaln.:INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD 
400 KIEWITDREEF 5 

3500 HASSELT 

KLANTNUMMER : 11743 
Volgnummer B.D. 00055610 (+) 
Nr. staalneming B12 ( 5 ) 
Benaming perceel : PIDPA B 1/2 

f.;RANULAIRE SAMENSTELLING 

> 50 mu 50-20 mu 20-10 mu 

80,73 8,31 2,01 

Beoordeling: Lemig zand 

Bankrekening : 736-4030300-14 - 330-0382559-4 5 
P.R.: 000-04991 23-58 

B.T.W.: 420.41 5.024 

M. INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD 

KIEWI TDREEF 5 
B 3500 HASSELT 
Tel .: 011/210110 

Hever l ee, 26/ 10/ 93 

10-2 mu 2-0 mu 

2,39 6,55 

De vermelde analyseresultaten en de beoordeling hebben enkel waarde 
indien het staal volgens de richtlijnen en met de nodige voorzorgen 
genomen en bewaard wordt. 
De streefzone is individueel per perceel. Voor een bepaald bodemge
bruik is zij afhankelijk van de textuur (grondsoort) en van het humus
gehalte (volumegewicht). Bij afwijkende cijfers kan de verhouding 
belangrijker zijn dan het niveau. De bepalingen van P, K, Mg, Ca en 
Na gebeuren op het ammoniumlactaat-extract van de luchtdroge grond . 
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BODEMI<UNDIGE DIENST VAN BELGIE v.z.w. 

W. de Croylaan 48 
8 · 3001 LEUVEN·Heverlee 
Tel. !016) 22 54 26 Fax (016) 22 42 06 

Staaln . :INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD 
400 KIEWITDREEF 5 

3500 HASSELT 

KLANTNUMMER : 

Volgnummer B.D. 
11743 
D0055611 

Nr. staalneming Bl3 ( 5 ) 
Benaming perceel : PIDPA B l/3 

Bankrekening : 736-4030300-14 - 330-0382559-45 
P.R.: 000-04991 23-58 

B.T.W.: 420.415.024 

M. INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD 

KIEWITDREEF 5 
B 3500 HASSELT 

Heverlee, 26/ 10/ 93 

ONTLEDINGSOITSLAGEN EN BEOORDELING. 

Bepaling Uitslag Streefzone Beoordeling 
ontleding 

Grondsoort 35 

pH-KCl 5.2 

c in % (humus) 1.4 

Fosfor ( p) 12 

Kalium (potas) ( K) 5 

Magnesium (Mg) 6 

Cal cium (Ca) 190 

Natrium (Na) 1.7 

Boor ( B) ---

ALGEMENE BEMERKINGEN : 

Aanvullende bepalingen : 

Ammonium-stikstof 
Nitraat-stikstof 
Totale stikstof 
Ijzer 
pH (water) 
C/N verhouding 

0,156 
0,228 
50,7 
5467 
6,0 
27 ,61 

- - - Lichte leem 

6.5 - 7.0 Laag . 

1.2 - 1.6 Normaal. 

13 - 2l Tamelijk laag. 

15 - 23 Zeer laag. 

9 - 16 Laag . 

178 - 391 Normaal . 

3 . 4 - 6 . 7 Laag. 

--- - ---

mg/100 
mg/100 
mg/100 

mg/ kg 

gr grond 
gr grond 
gr g r ond 
grond 

Iets hoger 
Zeer laag 
zeer laag 
Normaal 

Hoog 

dan normaal 
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BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE V.Z W. 

W. de Croylaan 48 
8 - 3001 LEUVEN-Heverlee 
Tel. (016) 22 54 26 Fax (0 16) 22 42 06 

Staaln .:INSTITUOT VOOR NATUURBEHOUD 
400 KIEWITDREEF 5 

3500 HASSELT 

KLANTNUMMER : 11743 
Volgnummer B.D. 00055611 
Nr . staalneming Bl3 ( 5 ) 
Benaming perceel : PIDPA B 1/3 

Granulaire samenstelling 

>50 mu 50-20 mu 20-10 mu 

47,84 21,19 5,63 

Beoordeling: Lichte klei 

Bankrekening : 736-4030300-14 - 330-0382559-45 
P.R.: 000-0499123-58 

B.T.W.: 420.415.024 

M. INSTITUU'l' VOOR NATUURBEHOUD 

KIEWITDREEF 5 
B 3500 HASSELT 
Tel.: 011/210110 

Heverlee, 26/10/93 

10-2 mu 2-0 mu 

5,33 20,01 

De vermelde analyseresultaten en de beoordeling hebben enkel waarde 
i ndien het staa l volgens de richtlijnen en met de nodige voorzorgen 
genomen en bewaard wordt. 
De streefzone is individueel per perceel. Voor een bepaal d bodemge
bruik is zij afhankelijk van de textuur (grondsoort) en van het humus
gehalte (volumegewicht). Bij afwijkende cijfers kan de verhouding 
belangrijker zijn dan het niveau. De bepalingen van P, K, Mg, Ca en 
Na gebeuren op het ammoniumlactaat-extract van de luchtdroge grond. 
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BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE V. Z.W. 

W. de Croylaan 48 
B · 3001 LEUVEN-Heverlee 
Tel. 10161 22 54 26 Fax 1016} 22 42 06 

Staaln.:INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD 
400 KIEWITDREEF 5 

3500 HASSELT 

KLAH'l'NUMMER : 117 4 3 
Volgnummer B.D. D0055612 
Nr. staalneming Bl 4 ( 5 ) 
Benaming perceel : PI DPA B 1/4 

Bankrekening : 736·4030300·14 · 330·0382559·4 5 
P.R. : 000-0499123·58 

B.T.W.: 420.415.024 

M. INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD 

KIEWITDREEF 5 
B 3500 HASSELT 

Heve rlee, 26/10/ 93 

ONTLEDINGSOITSLAGEN EN BEOORDELING. 

Bepaling Uitslag Stree fzone Beoo rde ling 
ontleding 

Grondsoort 35 

pH-KCl 4 . 3 

c in % (humus) 1.4 

Fosfo r ( p) 4 

Kal i um (pot as) (K) 3 

Magnesium (Mg) 3 

Calcium (Ca) 55 

Natrium (Na) 0 . 8 

Boor (B) - -

ALGEMENE BEMERKINGEN : 

Aanvullende bepalingen : 

Ammonium-stikstof 
Nitraat- stikstof 
Totale stikstof 
Ijzer 
pH (water) 
C/ N verhouding 

0,154 
0,186 
45,5 
5282 
5,0 
30,79 

- - - Lichte leem 

6.5 - 7.0 Sterk zuur. 

1.2 - 1.6 Normaal . 

13 - 21 Zeer 

15 - 23 Zeer 

9 - 16 Zeer 

178 - 391 Zeer 

3 . 4 - 6 . 7 Zeer 

--- - ---

mg/100 gr grond 
mg/100 gr grond 
mg/100 gr grond 
mg/kg grond 

laag . 

laag. 

laag. 

laag. 

laag. 

Iets hoger 
Zeer laag 
Zeer laag 
Normaal 

Zeer Hoog 

dan normaal 
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BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE VZW 

W. de Croylaan 48 
B- 3001 LEUVEN-Heverlee 
Tel.(016) 225426 Fax (016l224206 

Staaln.:INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD 
400 KI EWITDREEF 5 

3500 HASSELT 

KLANTHUMMER : 11743 
Volgnummer B.D. D0055612 
Nr. staalneming B14 ( 5 ) 
Benaming perceel : PIDPA B 1/4 

Granulaire s amenstelling 

>50 mu 50-20 mu 20-10 mu 

44,09 27,66 5,57 

Beoordeling : Lichte klei 

Bankrekening : 736·4030300·14 · 330·0382559·45 
P.R.: 000-0499123·58 

B.T.W.: 420.415.024 

M. INSTITUOT VOOR NATUURBEHOUD 

KIEWITDREEF 5 
B 3500 HASSELT 
Tel.: 011/210110 

Hever l ee, 26/10/93 

10- 2 mu 2-0 mu 

4 , 62 18,06 

De vermelde analyseresultaten en de beoordeling hebben enkel waarde 
indien het staal volgens de richtlijnen en met de nodige voorzorgen 
genomen en bewaard wordt. 
De streefzone i s individueel per perceel . Voor een bepaald bodemge
bruik is zij afhankelijk van de textuur {grondsoort) en van het humusgehalte {volumegewicht). Bij afwijkende cijfers kan de verhouding 
belangrijker zijn dan het niveau. De bepalingen van P, K, Mg, Ca en 
Na gebeuren op het ammoniumlactaat-extract van de luchtdroge grond. 



•• 
BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE V. Z.W. 

W. de Croylaan 48 
B · 3001 LEUVEN-Heverlee 
Tel. (016) 22 54 26 Fax (016) 22 42 06 

Bankrekening : 736·4030300·14 · 330·0382559·45 
P.R. : 000·0499123· 58 

B.T.W.: 420.415.024 

Staaln . :INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD 
400 KIEWITDREEF 5 

3500 HASSELT 

11743 
Volgnummer B.D. 00055613 (+) 
Nr. staalneming B31 ( 5 ) 
Benaming perceel : PIDPA B 3/1 

ONTLEDINGSOITSLAGEN EN BEOORDELING. 

M. INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD 

KIEWITDREEF 5 
B 3500 HASSELT 

Heverlee , 26/10/93 

Bepaling Uitslag Streefzone Beoordeling 
ontleding 

Grondsoort 33 - - - Zeer kalkrijke zandleem 

pH-KCl 7.4 6.8 - 7 . 3 Tamelijk hoog . 

c in % (humus) 7.4 2.0 - 3.0 Hoog . 

Verbeterde P-waarde 9 17 - 28 Laag. 

Kalium (potas) ( K) 90 23 - 38 Hoog. 

Magnesium (Mg) 110 25 - 38 Zeer hoog. 

Calcium (Ca) 15070 1123 -3745 Zeer hoog. 

Natrium (Na) 13.6 4 . 6 - 9.0 Tamelijk hoog. 

Boor (B) - --- - ---

ALGEMENE BEMERKINGEN 

Aanvullende bepalingen : 

Ammonium stikstof 
Nitraat-stikstof 
Totale stikstof 
I jzer 
pH (water) 
C/N verhouding 

1,572 mg/100 gr grond 
0,532 mg/100 gr grond 
445,9 mg/100 gr grond 
46020 mg/ kg grond 
7,7 
16 , 60 Tamelijk hoog 

Zeer hoog 
Laag 
Zeer hoog 
Normaal 
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BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE v.z..w 

W. de Croylaan 48 

B · 3001 LEUVEN-Heverlee 

Tel. (016) 22 54 26 Fax 10161 22 42 06 

Staaln.:INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD 

400 KIEWITDREEF 5 
3500 HASSELT 

KLANTNUMMER : 11743 
Volgnummer B.D . D00556 13 (+) 

Nr . staalneming 831 ( 5 ) 
Benaming perceel : PIDPA B 3/1 

Granulaire samenstelling 

> 50 mu 50-20 mu 20-10 mu 

69,66 0 4,64 

Beoordeling Lemig zand 

Bankrekening : 736·4030300-14 • 330·0382559-45 

P.R. : 000-0499123·58 

B.T.W.: 420.415.024 

M. INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD 

KIEWITDREEF 5 
B 3500 HASSELT 
Tel. : 011/210110 

Heverlee, 26/10/93 

10-2 mu 2-0 mu 

18 ,96 6,74 

De vermelde analyseresultaten en de beoordeling hebben enkel waarde 
indien het staal volgens de richtlijnen en met de nodige voorzorgen 
genomen en bewaard wordt. 
De streefzone is individueel per perceel. Voor een bepaald bodemge
bruik is zij afhankelijk van de textuur (grondsoort) en van het humus
gehalte (volumegewicht). Bij afwijkende cijfers kan de verhouding 
belangrijker zijn dan het niveau. De bepalingen van P, K, Mg, Ca en 
Na gebeuren op het ammoniumlactaat-extract van de luchtdroge grond. 
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BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE vz.w 

W. de Croylaan 48 

8 · 3001 LEUVEN·Heverlee 

Tel. {0161 22 54 26 Fax 10161 22 42 06 

Bankrekening : 736-4030300-14 · 330·0382559·45 

P.R.: 000-04991 2:l-58 

B.T.W.: 420.415.024 

ERKEND LABORATORIUM 

ONOERZOEKSNUMMER A 5159 
AARD MATERIAAL Slib 

STAALNUMMER : PIOPA 8 2/1 

pH (H20) 8.4 

Hoofdelementen 
droge stof 
kg/1000 kg 

Droge stof 1000 
Organische stof 216.70 
Stikstof 1.02 
Fosfor P 4.65 

P205 10.65 
Kalium K 0.05 

K20 0.06 
Calcium Ca 141.52 

CaO 197.99 
Magnesium Mg 0.67 

MgO l.ll 
Natrium Na 0.17 

Na20 0.22 
Zout totaal 0.76 
Ijzer Fe 84 .32 

INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD 

KIEWITDREEF 5 
3500 HASSELT 

DATUM AANKOMST 06.10.93 
DATUM UITSLAG 19.10.93 

ONTLEDINGSUITSLAGEN. 

verse stof * Gemidd. samenst . Beoordeling 
kg/1000 kg runderstalmest t.o. v. runder-

(kgLlOOOkg verse stof} stalmest 

466 240 Zeer hoog 
100.98 140 Tamelijk laag 

0.48 
2.17 

5.5 Zeer laag 

4.96 2. 5 Zeer hoog 
0.02 
0.03 5.0 Zeer laag 

65.95 
92.26 4.2 Zeer hoog 
0.31 
0.52 1.5 Laag 
0.08 
0.10 0.9 Zeer laag 
0.35 

39.30 

*Het slib wordt vergeleken met stalmest, enkel op gebied van zi jn samenstelling, 
niet op gebied van werking. 

Besluit: 
Oe samenstelling van slib kan zeer sterk var1eren en is o.a . afhankelijk van de 
oorsprong en behandelingswijze van het slib. 
In vergelijking met de gemiddelde samenstelling van rundermest, bevat dit slib 
een zeer hoog cal ci um- en fosforgehalte, en zeer lage stikstof-, kalium- en 
natriumgehalten. 



STAALNUMMER : PIDPA B 3/2 

pH (H20) 8.2 

Hoofdelementen 

Droge stof 
Organische stof 
Stikstof 
Fosfor P 

P2o5 
Kalium K 

K20 
Calcium Ca 

CaO 
Magnes i urn Mg 

MgO 
Natrium Na 

Na2o 
Zout totaal 

Ijzer Fe 

droge stof 
kg/1000 kg 

1000 
344.10 

0.96 
4.00 
9.16 
0.33 
0.40 

118.35 
165.58 

0.75 
1.24 
0.19 
0.26 
1.25 

77.74 

verse stof 
kg/1000 kg 

961.07 
96.11 
0.27 
1.12 
2.26 
0.09 
0.11 

33.06 
46.24 
0.21 
0.35 
0.05 
0.07 
0.35 

21.71 

* Gemidd. samenst. 
runderstalmest 

(kg/1000kg verse stof) 

240 
140 

5.5 

2.5 

5.0 

4.2 

1.5 

0.9 

A 5159.2 

Beoordeling 
t.o.v. runder
stalmest 

Zeer hoog 
Tamelijk laag 
Zeer laag 

Vergelijkbaar 

Zeer laag 

Zeer hoog 

Zeer laag 

Zeer laag 

*Het slib wordt vergeleken met stalmest, enkel op gebied van zijn samenstelling, 
niet op gebied van werking. 

Besluit: 

Oe samenstelling van slib kan zeer sterk variëren en is o.a. afhankelijk van de 
oorsprong en behandelingswijze van het slib. 
In vergelijking met de gemiddelde samenstelling van runderstalmest bevat dit slib 
een zeer hoog calciumgehalte, en zeer lage gehalten aan stikstof, kalium, 
magnesium en natrium 



STAALNUMMER : PIDPA B 4/1 

pH (H20) 14.9 

Hoofdelementen 

Droge stof 
Organische stof 
Stikstof 
Fosfor P 

P2o5 
Kalium K 

K20 
Calcium Ca 

CaO 
Magnesium Mg 

MgO 
Natrium Na 

Na20 
Zout totaal 

Ijzer Fe 

droge stof 
kg/1000 kg 

1000 
188.30 

4.58 
6.68 

15.30 
0. 15 
0.18 

156.85 
219.43 

0. 78 
1.29 
0.26 
0. 35 
1.64 

119.00 

verse stof 
kg/1000 kg 

149.00 
28.06 
0.68 
1.00 
2.28 
0.02 
0.03 

23.37 
32.70 
0.12 
0.19 
0.03 
0.05 
0.24 

17.73 

* Gemidd. samenst. 
runderstal mest 

(kg/1000kg verse stof) 

240 
140 

5,5 

2,5 

5,0 

4,2 

1, 5 

0,9 

A 5159. 3 

Beoordeling 
t . o.v . runder
stalmest 

Laag 
Zeer laag 
Zeer laag 

Vergelijkbaar 

Zeer laag 

Zeer hoog 

Zeer laag 

Zeer laag 

*Het slib wordt vergeleken met stalmest, enkel op gebied van zijn samenstelling, 
niet op gebied van werking. 

Besluit: 

Oe samenstel ling van slib kan zeer sterk variëren en is o.a. afhankelijk van de 
oorsprong en behandelingswijze van het slib. 
In vergelijking met de gemiddelde samenstel iing van runderstalmest bevat dit slib 
een zeer hoog calciumgehalte, en zeer lage gehalten aan stikstof, kalium, 
magnesium en natrium. 



A 5159.4 

STAALNUMMER PIDPA 8 4/2 

pH (H20) 

Hoofdelementen 
droge stof verse stof * Gemidd. samenst. Beoordeling 
kg/1000 kg kg/1000 kg rundersta 1 mest t.o.v . runder-

{kg/1000kg verse stof} stalmest 

Droge stof 1000 321.10 240 Hoog 
Organische stof 114.30 36. 70 140 Zeer laag 
Stikstof 2.35 0.76 5,5 Zeer laag 
Fosfor P 4.41 1.42 

P205 10.10 3.24 2,5 Hoog 
Kalium K 0.45 0.14 

KtO 0. 54 0.17 5,0 Zeer laag 
Calcium a 207.72 66.70 

CaO 290.60 93.31 4,2 Zeer hoog 
Magnesium Mg 1.97 0.63 

MgO 3.27 1.05 1,5 Tamelijk laag 
Natrium Na 0.19 0.06 

Na20 0.26 0.08 0,9 Zeer 1 aag 
Zout totaal 0.91 0.29 

Ijzer Fe 83 . 15 26 .70 

*Het slib wordt vergeleken met stalmest, enkel op gebied van zijn samenstelling, 
niet op gebied van werking. 

Besluit: 

Oe samenstelling van slib kan zeer sterk varleren en is o.a. afhankelijk van de 
oorsprong en behandelingswijze van het slib. 
In vergelijking met de gemiddelde samenstelling van runderstalmest bevat dit slib 
een zeer hoog calciumgehalte, en zeer lage gehalten aan stikstof, kalium, natrium 

i ng .0. Vandeput, 

• ---~lijke 
) 



Bijlage 2 

BORINGSGEGEVENS BIJ DE VEGETATIE-OPNAMEN 



Bijlage 2: Boringsgegevens bij de vegetatie-opnamen 

Opname 1: 
0-1 
1-10 
10-20 
20-

Opname 2: 
0-1 
1-10 
10-25 
25-

opname 3: 

grof dood organisch materiaal (dood mos e.d.) 
gemengd zand/ klei, vrij donker grijs + zwarte organische resten 
bleker, soms wat groenig, licht kleiig zand 
bleekbruinig/blond grof zand 

min of meer dood mos gemengd met humeus zand 
bruinig (niet gleyig) gevlekt zand 
bleek grijsbruine zandige klei 
bleekbruin/blond zand 

0-3 venig + wortels 
4-10 zeer vlekkerig bruin/blond lemig zand + zwart venig zand 
10-15 zwart + donkerbruin vlekkerig venig zand 
15-20 blond zand met veel verspreide zwarte en bruine vlekken 
20-25 kleibanken + zand 
25-47 bleek, beetje groenige zandige klei 
4 7- blond grof zand 
stijghoogte grondwater in boorput: -15 cm 

opname 4: 
0-1 wortels, ruw strooisel 
1-10 venig, zwart, met wat zandsporen 
1 0-18 donkerbruin humeus zand met zwarte vlekken 
18-26 bleekbruin kleiig zand 
26-48 bleekgroene zandige klei 
48-52 donkerbruin gevlekt blond zand, met nog wat kleiconcreties 
52- blond grof zand 
stijghoogte grondwater in boorput: -6 cm 

opname 5: 
+3-0 
0-12 
12-18 
18-26 
26-63 
63-

levend mos 
bruinachtige steentjes en brokjes 
zwarte venige laag 
grijsbruinig zand met kleibrokjes 
zandige groengrijze klei 
blond + bruin matig grof zand, wat groenig soms, waarschijnlijk nog 
wat kleiig 

water boven het oppervlak: + 10 cm 

opname 6: 
0-1 
1-4 
4-7 
7-44 

ruw strooisel 
bleek geelgrijs slib met zwarte resten organisch materiaal 
gemengd bleek geelgrijs slib met roestbruine korrels 
roestbruin slib met bleekgrijze vlekken en strepen, naar beneden toe 



44-47 

47-54 
54-

opname 7: 
0-1 
1-4 
4-6 
6-42 

42-46 
46-46,5 
46,5-52 
52-61 

61-

opname 8: 
+3-0 
0-2 
2-8 
8-25 
25-39 
39-48 
48-54 
54-

opname 9: 
+3-0 
0-3 
3-48 
48-54 
54-63 
63-

opname 10: 
+3-0 
0-2 
2-10 
10-> 120 

opname 13: 
0-1 
1-8 
8-75 

steeds wateriger 
zeer vlekkerig stenig stenig slib, grijsachtig met diep roestrode grote 

vlekken en witachtige strepen 
zwartachtig zandigj venig met veel oude wortelresten 

donkergrijze zandige klei, met zwarte strepen en vlekjes 

ruw strooisel 
doorworteld grijs humeus slib 
bleek geelgrijs slib met roodbruine en witte brokjes 

roestbruin slib met zowel donkerder als bijna witte concreties, wateri

ger naar beneden toe 
donkerder bruinrood (bloedrood) slib, met bijna witte conereties 

sterk blauw / wit gevlekt rottingsslib 
donker, sterk venig zand 
grijs, bleker en donkerder gevlekt kleiig zand, met zwarte organische 

vlekken 
grijze zandige klei 

strooisel, losse ruwe humus 
zwart humeus 
bleek roestbruin met blekere vlekjes en zwarte organische conereties 

roestbruin slib met min of meer witte en donkerder vlekjes 

zeer donker, venig zand 
donker grijsbruin, vlekkerig zand 
bleek geelgrijs zand met klei-conereties 
zandige klei, bovenaan nog met zandconcreties 

strooisel 
donker, zeer humeus 
roestbruin slib 
zwart venig zand 
donkergrijs, kleiig zand 
grijze zandige klei 

ruw strooisel, mossen e.d. 
donker humeus 
roestbruin slib met witachtige en grijze vlekken en korrels 
roestrood slib met bleekgijze vlekken, naar beneden toe complete 

'stront' 

sterk doorworteld, roodachtig slib met organische resten 
donker roestrood slib 
bleker roestrood slib met witachtige vlekjes, soms met grijsblauwe 

vlekken en wortelresten 



75-85 
85-

opname 14: 
+5-0 
0-8 
8-70 

70-71 
71-78 
78-82 
82-

opname 15: 
0-4 
4-52 

52-56 
56-57 
57-66 
66-76 
76-

opname 16: 
0-3 
3-48 
48-49 
49-55 
55-60 
60-70 
70-

opname 17: 
0-2 
2-34 
34-43 
43-51 
51-53 
53-

opname 18: 
0-3 
3-7 
7-40 

40-41 
41-51 
51-55 
55-75 

zwartachtig zandig veen 
grijsachtige klei 

strooisel 
donkerrood slib met wortels enz. 
roodbruin slib met witte vlekken en concreties, vooral bovenaan nog 
veel fijne wortels, zeer nat en nauwelijks op te boren 
bleek grijsblauw rottingsslib 
zeer humeus/ venig 
grijsbruine zandige klei met (oude) Phragmites-wortelstokken 
grijze zandige klei met donkere humeuze vlekken en conereties 

humeus/venig, gemengd met donker slib en doorworteld 
roestbruin slib, soms bleker, soms donkerder, met bleekgrijze witte 
concreties, deels door wortels 
donkerrood slib met blauwgrijze vlekken 
blauwgrijs rottingsslib 
venig, donker 
bruingrijze zandige klei, met oude wortelsporen e.d. 
bleekgrijze zandige klei 

humeusjvenig, donker, doorworteld + ruwe humus 
roodbruin slib, naar beneden toe blauwig 
blauwgrijs rottingsslib 
venig, donker, sterk doorworteld 
donkergrijs kleiig zand 
grijze zandige klei 
grof blondgrijs zand 

humeus zwart 
roodbruin slib, slap, weinig diversificatie, sterk doorworteld 
venig zand, vlekkerig donker en bleker grijs 
donker, venig 
gevlekt humeus donker- en bleekgrijs zand 
bleekgrijze zandige klei 

zwart humeus, gemengd met bruinrood slib 
gemengd 
bruinrood slib, met witte dooradering, soms met zwarte humeuze 
brokken enz. 
blauwgrijs rottingsslib 
zwart veen 
id., met zandbijmenging 
bleekgrijze zandige klei met bruinere vlekken en resten van oude 



75-

opname 19: 
0-1 
1-70 
70-72 
72-82 
82-

wortels 
grof grijsblond zand 

humeus slib 
sterk gemengd roestrood slib met humeuze en witte conereties 
bleekgeel en blauwgrijs rottigsslib 
venig 
grijze zandige klei 



Bijlage 3 

WATERANALYSES 



Bijlage 3: Waterstalen (monstername 1.10.1993 & 5.10.1993) 

PIDPA W1 bekken 3, N-kant, geïsoleerd Littorellion-plasje, oppervlaktewater, veld

pH: 7.2 

PIDPA W2 bekken 3, Z-kant, bij opname 5, oppervlaktewater (5 à 10 cm boven 
maaiveld), veld-pH: 8.4 

PIDPA W3 bekken 3, centraal, bij bodemstaal PIDPA 81 , bodemwater 

PIDPA W4 ven De Nol, centraal, oppervlaktewater (ca. 15 cm boven maaiveld), 
veldpH: 4.2 

PIDPA W5 bekken 1, bij inlaat, licht stromend stroompje in zeer drassig slibbos, 

veld-pH van het water van de inlaat zelf: 8.2 

PIDPA W6 bekken 2, Z-kant, zie bodemstaal PIDPA 82, grondwater 

PIDPA W10 bekken 3, randsloot ZW-kant, oppervlaktewater, in Typha-vegetatie 

PIDPA 1 PIDPA 2 PIDPA 3 PIDPA 4 PIDPA 5 PIDPA 6 PI OPA 
10 

pH 7.55 7.95 6.35 4.25 7.95 7.7 7.75 

c 235 325 335 50 42 550 395 

(~Sjcm) 

HC03" 90 145 150 30 300 260 215 

(ppm) 

Na (ppm) 4 4 4.5 1.5 1.5 13 6.5 

K 2.8 2.8 0.3 1.2 5.6 5.4 3.8 

Ca 32 54 61 2 66 99 65 

Mg 2.2 4.1 2.2 0.8 4.9 4.9 5.2 

Fe <0.01 <0.01 0.03 0.16 <0.01 0.01 0.04 

Pol·.p <0.01 <0.01 0.4 0.01 0.02 0.11 <0.01 

N03" 0.15 0.03 0.37 <0.01 0.97 0.18 0.12 

N02"-N 

NH 4 +.N 0.01 0.03 0.08 0.19 0.20 <0.01 <0.01 

sol· 26 28 57 5 13 80 33 

Cl" 8 5 6 4 19 14 11 



P.I.D.P.A. 
Desguinlei 246 
2018 Antwerpen 
Tel:{03) 238.98.40 

opdrachtident. 
datum staalname 

staaldoel 
staalsoort 
staalaard 

plaatskode 
installatiekode 

postnr. 
adres 

stamnr. 
bijk. omschr.1 
biJk. omschr.2 •. 

LABO ANALYSERESULTATEN 1993/12/29 

p. 1 

125457 opdrachtdatum 1991-04 - 02 
1991-04-02 datum keuring 1991-04-24 
P produktiestaal 
B bijzonder onderzoek 

3410 POMPSTATION ESSEN 
603 GEZAMENLIJKE AFLOOP INDIKKERS 

0000 
plannr. : 

Temperatuur .. ... ............................................ 10,0 °C 
Zuurtegraad .. ... •...••••.•••..•.•....•.•••••••.•..•.•••..• . .. 8,36 pH 
Geleidóaarheid • . • • . . • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • . . • • • • • . 386 !J.S I cm 
Chloriden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mg/1 Cl 
Sulfaten .................................................... 11 mg/1 S04 
Silicium ..•.•••••••••.•• .• • • .•.•..•.•••••..•••••••.•........ 18,5 mg/1 Si02 
Calcium .. ....•..•••••..•....• ... •. • .•.• •••. ...•. ... .•....... 65,5 mg/1 Ca 
Magnesium • . . . . . . . . . . • • • • • • • . . . • . . . . . • . . . • . • . . . . . . • . • . . . . . . . • • 4, 2 mg/1 Mg 
Natrium. .............• .. ..................................... 18,5 ~g/1 Na 
Totale hardheid . • • . . • • . . • . . . . . • . . . . . • • • • • . • • . . . . . . . . . . • . . . . . 18,1 F 
Tijdelijke hardheid ••.....•.• . ...... . ...• ........... •.. ..... 16,3 °F 
Opgeloste zuurstof .... .... •..............••...•...... .. . .. .. . 9, 74 mg/1 02 
Vrij kooldioxyde ....•.....•....•......•....... . ........... . .. 0, 0 mg/1 C02 
Carbonaten .... . .... .•...•....•..•. .. ..... . •. ... •..••......... 1,5 mg/1 C03 
Bicarbonaten . . . • • . . . .. • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • • . . • • . • 222,0 mg/1 HC03 
Hydroxiden . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . 0, 0 mg/1 OH 
Nl.traten .. .. . . ...•.......•.•..•......... .. ............••..... 1,90 mg/1 N03 
Nitrieten . .. ........•.•.••..•..•..•....••••• . ...•. . ...••...•. 0,090 mg/1 N02 
Ammonium ......••...............•....•..•••.•.•.•.....•....• .• o, 23 mg/1 NH4 
O~geloste organische koolstof ••••• •. •.••••.••••••••.. • . •• ... • 3,3 mg/1 C 
IJzer ..•...•...•••.•.•.. . •.••....... .. .•• . ........•••••...•.• 5,64 mg/1 Fe 
Mangaan . . • • . • • • • • • • . . • . . • . . . . . . . . • • • • • • • . . • . . . . • • . . • . . . . • • . . 90 ~J.g/1 Mn 
Koper . • . . . . . • • • • • . . • . . . • . • . . • . • . . . • • • • • • . • • • • . . • • • • • . . • • • . . < 1 J.I.S /1 Cu 
Zink .•.••..••.••..••...••••..•.•..•.•..•.•.•...•....•....•• < 5 J.,Lg/1 Zn 
Fosfor .•...•..... •.••••••...•..•• . • •• •••••.••... .•... ••.• 1.071 J.i.g/1 P205 
Fluor ••••.•.• ... ••.••...•.. •.••. •.. ..•. ••••• ••• ••••••.....• 134 J.i.g/1 F 
Coba1t ... •.•• •••••••.• •• •••...•..•...•.........•...•..•...• < 5 JJ.g/1 Co 
Zwevende stoffen ..•......•. • •••..•••.• .. ..•...• ..•...•...... 17,0 mg/1 
Vrije chloorresten ... .. •....••. . .....• . ....•.......•........ . 0 IJ.&/1 Cl 
Gebonden chloorresten . . ..•..•.... .. .••.••.••. . . . .•.......•... 0 ~J.g/1 Cl 
Arsenicum . . . . • . • . • . . . . . . • • • • • • • • • . • . • • . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . < 1 IJ.&/1 As 
Cadmi\11Il • • • • • • • • • • . • . . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . . • • . . • • • • • • • • • . . . • < 2, 0 J.L8 /1 Cd 
Chroom • • • • . • . . . . • . . . . . . . . • • • . • . . . . • • • • • • • . • . . • . . . . . . . . . . . • . < 2 J,Lg/1 Cr 
Kwik • • . . • . • • . • • . . • . . . • . . . . . • • • • . • . . • . • . • • • • • • • • . . . . . . . • • . . . < 2 , 0 IJ.S /1 Hg 
Nikkel . . . • • • . . . . . • • . • • . . . . . . • • • . • • . . . • • • • • • • • . . • • • • • . . . • . . . < 5 ~J.g/1 Nl. 
Lood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 10 , 0 J.Lg /1 Pb 
Antimoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 1 J,.Lg/1 Sb 
SelenillDl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 5 J.L8 /1 Se 
Molybdeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 J,Lg/1 Mo 
Tin . . . . . . . • . . . . • • • • • • • . • • . • . . . . • . . . • . . . • . • • . • . • • • . • • • • • • • . < 30 J.i.&/1 Sn 
Chemica! oxrgen demand ....•• •...••••. ••••••..•..•.•••.. •.• < 10,00 mg/1 
Totaal gech oreerde organische verb. • •••.•••••.• . ..••....... 33,00 J.i.&/1 
Chloroform . . ..•..... ....• ..•..•...•..•. .. . ••.•..••.••••• •• •. 23,00 ~J.g/1 
Dichloormonobroommethaan .••. ••••.•.•• •.••••..•.••.•.•. ••.•... 6,00 IJ.&/1 
Monochloordibroommethaan •..•..• . ••••••••••.••••••.•.•.••..... 3,00 IJ.g/1 
Bromoform ••. ..••• ••• ......•........ •.• ... • . •.......... . ...... 1, 00 ~J.g/1 
Pesticiden Totaal •.•. . ..... .. .... . ....•.•.•....•........... < 0, 01 IJ.&/1 
Stikstofpesticiden . . . . . . . . • • . . . . . • . . • . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . < 0, 01 IJ.g/1 

interpretatie 
beoordeling 

commentaar 

geen interpretatie 

getekend, de Hoofdscheikundige, 

ir. P . PEETERS 

gezien, de Adjunct-Direkteur 
Generaal, 

ir. J . MAES 



Bijlage 4 

LIJST VAN AANGETROFFEN SOORTEN VAATPLANTEN, MOSSEN EN PADDES 

TOELEN 



Legenda bij de lijst van aangetroffen soorten vaatplanten, mossen en paddestoelen 

Locatie van de waarnemingen 
81 bekken 1 
82 bekken 2 
83 bekken 3 
D dijken 
W door J. Pinseel opgegeven voor het gebied s.l. 

Algemene gegevens 
AFK zeldzaamheidscijfer voor Vlaanderen (Cosijns. in voorb.) 

1 = uiterst zeldzaam 

1 0 = zeer algemeen 
SE socio-ecologische groep (uit: Stieperaere & Fransen 1982) 
1/ N indigeniteit 

I = indigeen of ingeburgerd voor 1500 
N = niet indigeen, ingeburgerd sinds 1500 
A = niet indigeen. aangeplant of adventief 

Ecologische gegevens (E/Ienberg et al. 1992) 
L Lichtgetal 

1 plant van diepe schaduw 

9 plant van het volle licht 
F Vochtgetal 

1 = indicator van zeer droge plaatsen 

12 = onderwaterplant 
A Reactiegetal 

1 indicator van zeer zuur milieu 

9 indicator van steeds basen- en kalkrijk milieu 
N Stikstofgetal 

1 meest sticksofarme standplaatsen 

9 indicator van overmatig stikstofrijke plaatsen 



Lijst van de aangetroffen soorten vaatplanten mossen en paddestoelen 

>1 70 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam B1 B2 B3 D w AFK S E 1/N L F R N 

vaatplanten 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn " 4 6 x 7 

Achillea millefolium Gewoon duizendblad " " 10 5 A 8 4 x 5 

Agrostis canina Moerasstruisgras " " " " 7 7 A 9 9 3 1 
Agrostis capillaris Gewoon struisgras ... " 9 6 E 7 x 3 3 
Agrostis stolonifera F i cringras " 9 2 A 8 6 x 5 
Agrostis vinealis Zandstruisgras ... 6 6 E 9 2 3 1 
A i ra praecox Vroege haver ... ... 6 6 E 9 3 2 1 

Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree ... " * 8 4 D 7 10 x 8 

Alnus glutinosa Zwarte els * " 10 9 A 5 9 6 x 
Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart " 7 2 A l 9 9 7 7 

Amelanchier lamarckil Drents krentenboompje * " 6 9 E N/A 6 5 3 3 

Anthoxanthum oderaturn Gewoon reukgras " " 9 5 A l x x 5 x 

Arabidapsis thaliana Zandraket " 8 6 B l 6 4 4 4 

Artemisia vulgaris Bijvoet * 10 1 G I 7 6 x 8 

Asparagus officinalis subsp. offiUilde asperge .. 5 8 0 l? 6 3 x 4 
Athyrium filix-femina \Ji jf jesvaren " 8 9 F I 4 7 x 6 
Betula pendula Ruwe berk .. .. .. 9 9 E 1/A 7 x x x 

Betula pubeseens Zachte berk .. " .. 7 9 E l 7 x 3 3 
Bromus hordeaceus Zachte dravik " 9 5 A I 7 x x 3 
Calamagrostis canescens Hennegras " " .. .. 6 4 c ( 6 9 5 5 
Calamagrostis epigeios Duinriet * * " 7 8 A ( 7 x x 6 
Callitriche cf. platycarpa Gewoon sterreleroos 7 4 A ( 7 11 x 6 
Calluna vulgaris Struikhei * * 7 7 E I 8 x 1 1 

Capsella bursa-pastoris Herderstasje * 10 1 0 ( 7 x x 5 

Cardamine pratensis Pinksterbloem " * " .. .. 9 5 A I 4 7 x x 
Carex acuta Scherpe zegge " 7 4 c ( 7 9 6 4 
Carex arenaria Zandzegge * 6 6 B I 7 4 2 2 
Carex hirta Ruige zegge " " " " 8 2 A I 7 6 x 5 
Carex nigra Zwarte zegge * * " * 6 7 A ( 8 8 3 2 
Carex evalis Hazezegge * .. .. 7 5 A I 7 7 3 4 

Carex pilulifera Pilzegge " * 7 7 E I 6 5 3 5 
Carex pseudocyperus 'Hoge cyperzegge .. 6 4 c I 7 10 6 5 
Carex rostrata Snavelzegge " * " .. 6 7 A I 9 10 3 3 
Carex vesicaria Blaaszegge " 5 4 c ( 7 9 6 5 
Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem * 6 6 B ( 8 4 x x 
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem * 10 5 A I 6 5 x 5 
Cirsium arvense Akkerdistel * " " " 10 1 G I 8 x x 7 

Cirsium palustre Kale jonker * * * 9 5 8 I 7 8 4 3 
Cirsium vulgare Speerdistel " " " " 10 1 E I 8 5 x 8 
erepis capillaris Klein streepzaad " " 10 1 E ( 7 4 5 3 
Oryopteris carthusiana Smalle stekelvaren * 8 9 E ( 5 x 4 3 

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren " * 8 9 E I 4 6 x 7 

Oryopteris filix-mas Mannetjesvaren " 9 9 F I 3 5 5 6 
Eleocharis multicaulis Veelstengelige waterbies ... 5 4 8 I 8 10 x 2 

Eleocharis palustris Gewone waterbies " " " .. 6 4 0 I 8 10 x ? 

Epilobium angustifolium Wilgereasje " * 9 8 A I 8 5 3 8 
Epilobium hirsutum Harig wilgeroosje * " .. 9 4 E I 7 8 8 8 
Epilobium palustre Moerasbasterdwederik " * ... 5 7 A I 7 9 3 3 
Epilobium parvitlorum Viltige basterdwedcri * * * 7 4 E I 7 9 8 5 
Epipactis helleborine Brede wespenorchis * * 8 9 E ( 3 5 7 5 
Equisetum arvense Heermoes * * * * ... 10 1 E ( 6 6 x 3 

Equisetum palustre Lidrus * * * 9 2 A ( 7 7 x 3 

Equisetum x littorale ... 

Erica tetral i x Gewone dophei * * 6 7 0 ( 8 8 1 2 
Eriophorum angustifolium Veenpluis * * * 5 7 0 ( 8 9 4 2 

Eupatorium cannabinurn Koninginnekruid * 8 4 E ( 7 7 7 8 

Festuca filiformis Fijn schapegras * 7 6 E ( 7 4 2 2 

Festuca rubra Rood zwenkgras ... * * 10 5 A I x x x x 

Frangula alnus Sperkenhout * * * 8 9 A ( 6 7 2 x 
Galium aparine Kleefkruid ... 10 8 8 ( 7 x 6 8 

Gal ium pa lustre Hoeraswalstro * * * * * 8 7 A ( 6 9 x 4 
Glyceria fluitans Mannagras * * 8 4 0 l 7 9 x 7 

Hieracium laevigatum Stijf havikskruid * 6 9 E ( 7 5 2 2 
Hieracium sabaudum Boshavikskruid * 6 9 E I 5 4 4 ? 

Hieracium umbellaturn Schermhavikskruid * 8 7 F ( 6 4 4 2 

Holcus lanatus Gestreepte witbol ... * 10 5 A l 7 6 x 4 

Hydrocotyle vulgaris Waternavel " " 
,. 

" " 6 7 A I 7 9 2 2 

Hypericum perforaturn Sint-Janskruid * 10 6 E ( 7 4 x x 

Hypochoeris radicata Gewoon biggekruid * * 10 6 B ! 8 5 4 3 

Juncus articulatus Zomprus " 7 2 A ( 8 8 x 2 

Juncus bufonius Greppelrus 8 2 B l 7 7 3 x 

Juncus bulbosus Knol rus s. l. • " 6 4 B I 6 10 5 2 

Juncus conglomeratus 8iezeknoppen * * * * 8 7 c l 8 7 4 x 

Juncus effusus Pitrus .. * * * 10 2 A l 8 7 3 4 

Lamium purpureurn Paarse dovenetel * 10 1 A I 7 5 7 x 

Leentoden autumnalis Vertakte leeuwetand * 9 2 A I 7 5 x 5 

Leentoden saxatilis Kleine leeuwetand * * 6 6 8 I 8 6 x ? 

Littorella uniflora Oeverkruid " 3 4 B I 7 10 x 2 

Lolium perenne Engels raaigras • 10 1 0 l 8 5 x 7 

Lotus uliginosus Hoerasrolklaver * • 9 5 B I 7 8 4 4 

Luzula campestris Gewone veldbies * • 8 6 E I 7 4 3 2 

Luzula multiflora subsp. congestaVeelbloemige veldbies • 7 7 F I 7 6 5 3 



Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem * * 8 5 B 7 6 x x 
Lycopus europeus \lol fspoot * * * * * 9 4 c 7 9 x 7 

Lysimachia vulgari s Grote wederik * * * • * 8 5 8 6 8 x x 
Mentha x verticillta * 7 8 7 ? 

Molinia caerulea Pijpestroetje * * * * * 8 7 D I 7 7 x 2 
Myosotis cespitosa Zompvergeet-mij-nietj * * * * * 7 2 A I 7 8 x 5 
N~aea alba llitte water lelie * 6 4 A I 8 11 7 7 
Ornithopus perpusillus Vogelpootje * 7 6 E I 7 2 2 3 
Peplis portul a llaterpostelein * 5 2 c I 8 7 3 ? 

Phalaris arundinacea Rietgras * * 9 4 D I 7 8 7 7 
Phragmites sustralis Riet * * * * * 9 4 c I 7 10 7 7 
Pinus syl vestris Grove den * * 8 N/A 7 x x x 
Plantage lanceolata Smalle weegbree * 10 5 A I 6 x x x 
Plantage major s . l. Grote weegbree * • * • 10 1 D [ 8 5 x 6 
Poa annua Straatgras * * * 10 1 0 I 7 6 x 8 
Poa pratensis Veldbeemdgras * 10 5 A I 6 5 x 6 
Poa trivialis Ruw beemdgras * * * 9 2 A I 6 7 x 7 
Polygonum amphibium Veenwortel * * * 8 2 A I 7 11 x 7 
Polygonum aviculare Varkensgras * 10 1 0 I 7 x x x 
Polygonum hydropiper Iloterpeper * 9 2 B I 7 8 4 8 
Polygonum lapathifolium Viltige duizendknoop * 9 2 8 I 6 7 x 8 
Polygonum persicaria Perzikkruid * 10 1 A [ 6 3 x 7 
Populus tref!IJla Ratelpopulier * 8 9 E 1/A 6 5 x x 
Potentilla anglica Kruipganzerik * * 6 5 A [ 7 5 8 4 
Potentilla anserina Z i l verschoon * * 10 2 A I 7 6 x 7 
Potentilla erecta Tormentil * 7 7 F I 6 x x 2 
Prunella vulgaris Gewone brunel * * 9 5 A I 7 x 4 x 
Prunus avi urn Z.oete kers * * 7 9 D 1/A 4 5 7 5 
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers * * 8 9 E N 6 5 x ? 

Quercus robur Zomereik * * * * * 9 9 E I/A 7 x x x 
Quercus rubra Amerikaanse eik • 7 N/A 
Ranunculus flammula Egelboterbloem * * 6 7 A I 7 9 3 2 
Ranunculus repens Kruipende boterbloem " " * * 10 2 A I 6 7 x x 
Ranunculus subg . 8atrachium Waterranonkel * " 6 4 A [ 6 12 4 4 
Rhododendron ponticurn Pontische rododendron * 5 9 E N/A 
Rorippa islandica Moeraskers * 7 2 B I 7 9 x 8 
Rubus fruticosus colt. Gewone braam * * 9 8 0 I 
Rumex acetoss Veldzuring * 10 5 A I 8 x x 5 
Rumex acetosella Schapezuring * " 10 6 E I 8 5 2 2 
Rumex crispus Krulzuring * 9 2 A I 7 6 x 5 
Rumex mar i t !mus Goudzuring * * * * 4 2 8 I 8 9 8 9 
Rumex obtusifolius Ridderzuring * 10 1 G I 7 6 x 9 
Sagina apetala Tengere vetmuur * 5 2 c I 8 6 4 5 
Sagina procumbens Liggende vetmuur * 8 1 D I 6 6 7 6 
Salix alba Schietwilg • * * * 8 9 A 1/A 5 8 8 7 
Salix aurita Geoorde wilg * * * * 8 9 A I 7 8 3 3 
Salix caprea Boswilg .. * * 9 9 F I 7 6 7 7 
Salix cinerea Grauwe wilg * * * * 8 9 A I 7 9 5 4 
Salix fragilis Kraakwilg * * * 7 4 E I/A 5 8 5 6 
Salix repens Kruipwilg * * 6 7 c I 8 x x x 
Sal i x viminal is Katwilg * * 7 4 E 1/A 8 8 8 x 
Salix x multinervis 
Scirpus fluitans Vlottende bies * 5 4 B I 8 10 3 2 
Scirpus maritimus Zeebies * * 5 3 c I 8 10 8 5 
Scrophularia nodosa Knopig helmkruid * 9 9 F [ 4 6 6 7 
Senecio congest us Moerasandijvie * * 4 2 8 I 9 9 7 7 
Senecio jacobaea Jakcbskruiskruid s. t. * * 9 6 8 I 8 4 7 5 
Senecio sylvaticus Boskruiskruid * 6 8 A I 8 5 3 8 
Solanum dutcamara Bitterzoet * * * 8 4 E I 7 8 x 8 
Sorbus aucuparia \lilde lijsterbes * * 8 9 E I/A 6 x 4 x 
Spergularia rubra Rode schijnspurrie * * 6 2 c I 7 6 3 4 

Steltaria graminea Grasmuur * * 9 5 A I 6 4 4 x 
Steltaria media subsp. media Vogelmuur * * 10 1 A I 6 4 7 8 
Steilaria uliginosa Moerasmuur * * * 7 9 A I 5 8 4 4 

Taraxacum s. Taraxacum Paardebloem * * * * 10 5 A I 7 5 x 7 
Trifolium dubium Kle ine klaver * 9 5 A [ 6 5 5 4 

Trifolium repens llitte klaver * * 10 2 A I 8 x x 7 
Tussilago farfara Klein hoefblad * * * 9 1 E I 8 6 8 6 
Typha angustifolia Kleine li sdodde * * 6 4 c I 8 10 x 7 
Typha latifol ia Grote lisdodde " * * * * 7 4 c I 8 10 x 8 
Urtica dioica Grote brandnetel * * * * 10 8 B I x 6 6 8 
Veronica arvensis Veldereprijs * 8 6 B [ 5 5 6 x 
Veronica officinalis Mannetjesereprijs * 6 7 E I 5 4 2 4 
Veronica serpyllifolia Tijmereprijs * 6 2 A I x 3 5 x 
Zannichellia palustris subsp. palZannichell ia * 5 4 A [ 6 12 7 6 

mossen 

Anblystegium riparium Beek-pluisdraadmos x 7 5 
Amblystegium serpens Gewoon pluisdraadmos 5 4 6 
Aneura pinguis Vetmos 8 8 7 

Brachythecium (cf.) rutabulum Gewoon dikkopmos 5 4 x 
Bryum pseudotriquetrum Veenknikmos 7 7 7 
Calliergonella cuspidata Gewoon puntmos 8 7 7 

Drepanocladus aduncus Gewoon sikkelmos 8 8 7 

Eurhynchium praetongum Fijn snavelmos 6 6 5 
Lophocolea bidentata Gewoon kantmos 7 6 5 
Harchantia polymorpha Parapluutjesmos 8 6 5 
Pell i endivi i tol ia Gekroesde pellia x 8 9 
Riccardia chamedryfolia Gewoon moerasvorkje. 4 8 5 



paddestoelen 

Amanita musearia 
Amanita rubella 
Boletus edulis 
Boletus piperatus 
Hygrocybe conica 
Hygrocybe miniata 
Leccinum scabrum 
Leccinum versipelle 
Lactarius glyciosmus 
Lactarius quietus 
Lactarius turpis 
Otidea bufoni a 

V l i egenzwam 
Parelamaniet 
Eekhoorntjesbrood 
Peperboleet 
Zwartwordende wasplaat 
Vuurzwamnetje 
Berkenboleet 
Oranje berkenboleet 
Kokosmelkzwam 
Kaneelkleurige melkzwam 
Zwartgroene melkzwam 



Bijlage 5 

VEGETATIE-OPNAMEN 



3; .lage 5: Vegetatie-opnamen 

· :oe l m .. 11me r 
C pr1amenU1111e r 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

11 12 23 1 2 27 24 3 5 4 17 25 6 26 15 14 8 7 21 13 16 19 10 9 20 18 22 

Ocoervlakte Cm'> 
LJcal isatie 
Aantal vaatplanten 

25 25 25 4 4 3 4 9 9 9 9 4 9 4 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 225 100 144 

83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 81 83 82 83 81 81 82 82 81 81 81 81 82 82 81 81 81 

5 9 11 2, 24 1.8 12 21 15 11 11 9 8 9 13 1 0 23 14 1 0 17 , 5 15 19 14 6 11 8 

3COM bedekking CX) 
S7~UIK bedekking (~) 
<r.~ID bedekking (X) 
MOS bedekking (~) 
STRO bedekking (~) 

20 60 50 50 70 40 60 90 13 75 95 80 75 75 
90 30 75 75 90 75 2 100 5 50 80 80 99 

BOOMLAAG 
4lnus glutinosa bo 
Sal i x al ba bo 

S7RUIKLAAG 
Alnus glutinosa str 
Sa! i x alba str 
Salix aurita str 
Sal i x caprea str 
Salix cinerea str 
Salix viminslis s tr 
~alix x multiner str 

KRUIDLAAG 
Agrost is canina 
A I i sma pl antago- dr 1- pl 
Al isma plantage- sub 1- pl 
Alisma plantago- em al 
Calamagrostis ca 
Calamagrostis ep 
Cardamine praten 
Carex nigra 
Carex rostrata 
Cirsium arvense 
Ci rs ium palustre 
ëleocharis multi 
Eleocharis palus 
Epilobium palust 
Epilobi um parvif 
Epilobium spec. 
Equisetum arvens 
Equisetum palust 
Eriophorum angus 
Galium palustre 
Hydrocotyle vulg 
Juncus articulat 
Juncus bulbosus 
Juncus effusus 

pl 4 

al 2 

m2 m2 m2 1-

r1 
pl 

p2 p2 
pl pl p1 

100 100 25 20 

1- al pl 

a4 
pl 

p2 

() 

a2 
pl 

2 

6 

m2 al 

a4 

2 
rl 

pl p1 
pl 
r1 

pl al m4 
m4 pl 

rl 
() 

pl a2 pl 
rl 

rl 
pl pl p1 

al al 1+ m4 1-
1· 2 3 3 4 

1· 1+ m4 a2 
pl pl al 
a2 a2 pl 
rl a2 1-

pl pl pl 

pl 

pl a4 a2 m2 m4 a2 a2 
5 p2 3 2 1+ al m4 
pl pl 
pl rl 
a2 + a4 p2 3 

3 4 5 70 50 
10 7.5 30 40 50 
95 100 65 80 40 
50 5 1.5 90 <1 
() 100 30 40 (5) 

75 75 80 90 90 80 40 30 
90 80 60 50 20 1 2 2.5 
90 50 98 90 75 2 5 90 
() 25 90 90 (95) () (25) 

7 
r4 r4 1· 5 

r1 1- r1 
2 1- 1-

1+ r2 
r4 

1- 1- 1- 2 4 6 4 7 3 9 8 4 3 
1· r1 r4 

r2 1+ r2 2 2 1 6 r2 

pl al p1 

p1 
1+ 5 

pl 
al 6 

1+ 5 
al 

a2 
rl 

rl al pl 
pl pl p1 

pl 
rl 

1+ 
m4 pl 

3 

p1 pl 

7 
p1 rl 

rl a2 al 

1· 
m4 m2 

m4 al 
m2 m2 

1· pl m2 al 

a2 

al 
pl pl 

pl 
m2 

2 
2 

rl 
r1 

pl 

al 

rl 
rl 

pl pl ml 

pl pl 
m2 ml 

1+ al al m2 

al 
pl 

rl 

rl 

al 

a2 

m1 

Littorella unifl 
Lycopus europeus 
Lysimachia vulga 
Holinia caerulea 
Myosotis cespito 

a2 a2 
pl a4 

a4 a4 a2 1+ 1-
p2 a4 rl 4 

1· 5 4 7 
pl 

1· 6 pl 1· 8 
al al 

3 m4 2 
pl 

m2 2 
rl 

a2 pl 

Phragmites austr 
Plantego major c 
Polygonum amphib dr 
Polygonum amphib em 
Cuereus robur kr 
Ranunculus cf. p 
Ranunculus flamm 
Ranunculus repen 
Salix alba kr 
Salix x multiner kr 
Scirpus fluitans 
Solanum dulcamar 
Typha latifol ia 
Urtica dioica 

HOSlAAG 
Amblystegium rip 
Amblys tegium ser 
Aneura pinguis 
Brachythecium cf 
Bryum cf. pseudo 
Call iergonella c 
Drepanocladus ad 
Eurhynchium prae 
lophocolea biden 
Harchantia polym 
Riccardia chamed 

1- 1- 1+ p2 2 pl 
p1 pl p1 rl pl 

pl 
p1 p1 

a2 
rl 

1+ 1+ 
a2 

a2 pl 
pl pl a2 pl 

a2 a2 
rl 

pl pl 
p1 rl rl a2 

pl 
rl 

rl p4 a4 p1 p2 p1 
a2 pl rl 

p2 3 r1 

rl 

a4 
1-

r1 pl 

4 

9 3 
.2 .1 
7 7 10 6 .2 10 1-

a2 

pl 
p1 

p1 
pl r2 6 

rl 
a4 

8 6 9 

pl 
7 

rl 

a2 

.2 
5 

. 1 

10 

1· 
• 1 

. 1 

m2 rl 

rl 

r1 

pl 
a2 pl 

1· 

pl a2 a4 pl 
pl 

.2 9 

• 1 
. 1 9 

.2 

. 1 

. 1 
. 1 

r1 
m4 

rl 

pl rl p1 

a2 r1 

. 1 
• 1 

rl 
rl 

3 10 4 
• 1 

4 
2 1 

.1 .1 
. 1 
.2 . 1 
.1 .2 

rl 
r1 
rl 

rl 

(+) 

.1 

3 
4 

pl rl 

pl 

.1 

.1 
.2 .4 9 

. 1 

.1 



AANVULLENDE GEGEVENS BIJ DE OPNAMEN 

Opname 1: 4.7.1993, bekken 3, N-zijde bij de ingang, Oeverkruidvegetatie, af
gegraven, water enkele cm onder tot boven water, proefvlak gemarkeerd, 2x2 m2, 

foto 1 , boring 1 
hoogte kruidlaag 5-35 (-80) cm 

Opname 2: 4. 7.1993, bekken 3, enige m verderop van opn. 1, oever van plas, 
Oeverkruidvegetatie, afgegraven, iets droger, proefvlak gemarkeerd, 2x2 m2 , foto 2, 
boring 2 
extra soorten: Agrostis stolonifera a2 
hoogte kruidlaag 5-35 (-85) cm 

opname 3: 4.7.1993, bekken 3, niet afgegraven deel met enkele oude Moliniapollen, 
relatief droog, proefvlak gemarkeerd, 3x3 m2, foto 3, boring 3 
hoogte kruidlaag 15-70 (140) cm 

opname 4: 4.7.1993, bekken 3, vrij centraal in bekken, niet afgegraven, Pijpestro
tje-Pitrusvegetatie, sterk polvormend met veel strooisel, proefvlak gemarkeerd, 3x3 
m2, foto 4 , boring 4 
hoogte kruidlaag 10-60 (-140) cm 

opname 5: 4.7.1993. bekken 3, vooraan in bekken (kant De Nol), kom met 
slibbodem tussen door jonge wilgen gedomineerde stukken, 10-tal cm onder water, 
proefvlak gemarkeerd, 3x3 m2, boring 5 
hoogte kruidlaag 15-45 (-85) cm 

opname 6: 24.8.1993, bekken 2, vooraan, in open vegetatie, proefvlak gemarkeerd, 
3x3 m2, foto 5, boring 6 
hoogte kruidlaag 55 (-180) cm 

opname 7: 24.8.1993, bekken 2, vooraan, rand open struweelbos, proefvlak 
gemarkeerd, 10x10 m2, foto 6, boring 7 
extra soorten: Salix fragilis (incl. S. x rubens) str r2, Salix repens kr p2 
hoogte struiklaag 3-5 m, hoogte kruidlaag 50 ( -160) cm 

opname 8: 24.8.1993, bekken 2, centraal, naar kant van bekken 3 toe, Duin
rietruigte met struiken, proefvlak gemarkeerd, 10x10 m2, boring 8 
extra soorten: Cirsium vulgare p1 , Rum ex maritimus r1, Senecio congestus r1 , 
Senecio sylvaticus r1 
hoogte struiklaag 2-3 m, hoogte kruidlaag 5-50 (-150) 

opname 9: 24.8.1993, bekken 2, centraal naar kant van bekken 1 toe, dicht wil
genstruweel, proefvlalk gemarkeerd, 10x10 m2, foto 7, boring 9 
hoogte struiklaag 3-3.5 m, hoogte kruidlaag 5-100 cm 

opname 10: 24.8.1993, bekken 2, achteraan in bekken, kant van bekken 1, vrij 
dicht struweel met enkele open plekken en boomopslag, proefvlak gemarkeerd, 



10x10 m2 , foto 8, boring 10 
extra soorten: Frangula alnus kr r1 
hoogte struiklaag 2.5-8 m, hoogte kruidlaag 10-60 (-120) cm 

opname 11: 28.8.1993, bekken 3, verste kant, op ca. 3/ 4 achteraan, open water 
van randsloot, zeer helder met veel salamanders en libellelarven, proefvlak niet 
gemarkeerd, foto 9 
diepte water 30-75 cm; 
extra soorten: Zannichellia palustris subsp. palustris a1 
hoogte kruidlaag (boven water) 0 cm 

opname 12: 28.8.1993, bekken 3, verste kant, op ca. 1/3 vooraan, open water van 
rand sloot, ondieper dan opn. 11, Waterbies-Sikkelmosaspect, proefvlak niet 
gemarkeerd, foto 10 
diepte water 20-40 cm 

opname 13: 30.8.1993, bekken 1, vrij centraal, open wilgenstruweel met sterk 
legerende kruidlaag, proefvlak gemarkeerd, 10x10 m2 , boring 11 

opname 14: 29.9.1993, bekken 1, ZO-kant, sterk legerend rietland met verspreide 
struiken, drassig, veel dood riet en strooisel, proefvlak gemarkeerd, 10x10 m2, foto 
11, boring 12 
extra soorten: Epilobium hirsutum p1, Taraxacum sectie Taraxacum r1 

opname 15: 29.9.1993, bekken 1, centraal aan deN-kant, opener plek in halfopen 
struweel, vermoedelijk zeer recent gekoloniseerd door riet, water net boven 
maaiveld, proefvlak gemarkeerd, 5x10 m2, foto 14, boring 13 

opname 16: 29.9.1993, bekken 1, NO-hoek, open wilgenstruweel met Duinriet en 
elzenopslag, water tegen tot net boven maaiveld, proefvlak gemarkeerd, 10x10 m2 , 

foto 12, boring 14 
extra soorten: Salix caprea str r4, Alnus glutinosa kr r1 

opname 17: 29.9.1993, bekken 1, NO-hoek van bekken 1, open struweel met 
Zwarte zegge-aspect in kruidlaag, deels drassig, deels droger, opname in struikloos 
deel, proefvlak gemarkeerd, 3x3 m2, foto 13, boring 15 
extra soorten: Eupatorium cannabinurn p1 , Steilaria uliginosa m4 

opname 18: 29.9.1993, bekken 1, NW-hoek, jong elzenbroek, zeer drassig en ver
raderlijk, proefvlak gemarkeerd, 10x10 m2, boring 16 
extra soorten: Frangula alnus str r1 

opname 19: 29.9.1993, bekken 1, centraal, gesloten maar laag en kruidenrijk 
wilgenstruweel, bodem vrij droog en compact, boring 17 
extra soorten: Betula pubeseens kr r1 , Equisetum x littorale a1 

opname 20: 6.10.1993, bekken 1, ZW-hoek, hoog wilgenstruweel met een enkele 
Schietwilg, vrijwel geen kruidlaag, zeer dicht qua stammetjes, proefvlak niet exact 
uitgezet en gemarkeerd, ca. 15x15 m2, boring 18 



opname 21: 6.1 0.1993, bekken 1, bij waterinlaat, halfopen plek in hoog struweel, 
slappe 'verse' slibbodem, lokaal water boven maaiveld, zeer drassig, lokaal water 
boven maaiveld, proefvlak niet exact uitgezet en gemarkeerd, 10x10 m2, geen 
boring 
extra soorten: Scirpus maritimus p1 

opname 22: 6.10.1993, bekken 1, ZW-hoek, hoogopschietend Schietwilgenbos, 
roodbruin slib tot maaiveld, lokaal nog vrij 'vers', proefvlak niet gemarkeerd, 12x12 
m2, geen boring 

opname 23: 6.10.1993, bekken 3, westelijke randsloot, lisdoddevegetatie in tot 30-
40 cm diep water, proefvlak niet gemarkeerd, 5x5 m2 

opname 24: 6.10.1993, bekken 3, oeverzone van randsloot in omgeving opname 
23, afgegraven, geen slib, half onder water, proefvlak niet gemarkeerd, 4x1 m2 

opname 25: 6.10.1993, bekken 3, enige m dieper in bekken, Pitrus-Wolfspootzone, 
matig strooiselrijk, drassig, dun laagje slibstenen boven veen en klei, proefvlak niet 
gemarkeerd, 2x2 m2 

opname 26: 6.10.1993, bekken 3, meer naar het Z toe, in zone met opslag van 
jonge wilgen, drassig, bodem zie opn. 5, proefvlak niet gemarkeerd, 2x2 m2 

opname 27: 6.10.1993, bekken 3, NO-hoek, oeverzone van de randsloot, Oever
kruidvegetatie, afgegraven, drassig tot -5 cm water, proefvlak niet gemarkeerd, 3x1 
m2 
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Bijlage 6: foto-archief 

foto 1 (ML30.18) opname 1 

foto 2 (ML30.19) opname 2 

foto 3 (ML30.20) opname 3 

foto 4 (ML30.23) opname 4 

foto 5 (ML30.34) opname 6 

foto 6 (ML30.35) opname 7 

foto 7 (ML30.36) opname 9 

foto 8 (ML31 .05) opname 10 

foto 9 (ML31 .06) opname 11 

foto 10 (ML31 .07) opname 12 

foto 11 (ML31 .11) opname 14 

foto 12 (ML31.16) opname 16 

foto 13 (ML31.17) opname 17 

foto 14 (M L31. 12) opname 15 

foto 15 (ML30.22) geïsoleerd plasje (WH) (bekken 3) 

foto 16 (ML31 .08) halofytenvegetatie in de randsloot (bekken 3), met Grote lis
dodde en Gewone waterbies 

foto 17 (ML31.04) vegetatietype V2 op een dunne sliblaag, gemengd met M2 
(bekken 3) 

foto 18 (ML31.19) bodemstaal B3, met slibhorizont (B3/ 2) en veraard slib (B3/ 1) 

foto 19 (ML30.21) Zwartwordende wasplaat (bekken 3) 

foto 20 (ML31 .15) dijkje ten W van bekken 3, met Vliegenzwam en Berkenboleet 







Q 









Bijlage 7 

VEGETATIEKAART 



BIJLAGE 7: VEGETATIEKAART 

Legenda: 

(WH) Water- en helofytische oevervegetaties 

(V1) Typische vegetaties van het Oeverkruidverbond 
(V2) Atypische vegetaties van het Oeverkruidverbond 

(M 1) Relictuele moerasvegetaties 
(M2) Moerasvegetaties op diepe slibbodem 

(A) Rietvegetaties 

(S 1) Open wilgenstruweel 
(S2) Gesloten wilgenstruweel 
(S3) Relictueel acidofiel wilgenstruweel 

(81) Schietwilgenbos 
(82) Elzenbroek 

(D) Acidofiele dijkvegetatie, 
inclusief overhangend struweel 
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BIJLAGE 7: VEGETATIEKAART 

(WH) Water- en helofytische oevervegetaties 

(Vl) Typische Littorellion-vegetaties 
(V2) Atypische Littorellion-vegetaties 

(Hl) Relictuele moerasvegetaties 
(M2) Moerasvegetaties op diepe slibbodem 

(R) Rietvegetaties 

(S l) Open wilgenstruweel 
(S2) Gesloten wilgenstruweel 
(SJ) Relictueel acidofiel wilgenstruweel 

(Bl) Schietwilgenbos 
( B2) Elzenbroek 

(0) Acidofiele dijkvegetatie, 
inclusief overhangend struweel 



Bijlage 8 

LIJST VAN WAARGENOMEN VOGELSOORTEN OP DE NOL, HET NOLSE VEN EN 

OMGEVING. PERIODE 1980-1992. (PINSEEL S.D.) 



Waargenomen vogelsoorten op Oe Nol, het Nolse ven en omgeving Leg~mde: B : Broedvogel 

Periode: 1980-1992 Z : Zangpost 
T :op Trek 
W : Wintergast 
TG: Toevallige gast 

vogelsoort latünse naam 8 z E I w Til opmerkingen 

Geoorde fuut Podiceps nigicollis T éénmalige waarneming op Nolse ven 

Roerdomp Botaurus stellaris w éénmalige vondst langs De Nol 

Blauwe reiger Ardea cinerea F regelmatig foeragerend in spaarbekkens 

Wilde zwaan Cygnus cygnus w wintergasten op Nolse ven 

Grauwe gans Anser anser F foeragerend op omliggende weilanden 

Zwaangans Anser cygnoides TG éénmalige waarneming op Nolse ven 

Indische gans Anser indicus TG foeragerend bij Canadese ganzen 

Canadese gans Branta canadensis B F BROEDVOGEL: Nolse ven + De Nol 

Brandgans Branta leucopsis F foeragerend bij Canadese ganzen 

Magelhaengans Chloephaga picta TG éénrnaliga waarneming op Nolse ven 

Bergeend Tadoma tadoma B F foeragerend op De Nol en Nolse ven 

Krakeend Anas strepera B F BROEDVOGEL: Nolse ven + De Nol 

Wintertaling Anas crecca B F w BROEDVOGEL: Nolse ven + De Nol 

Zomertaling Anas querquedula F T éénmalige waarneming op Nolse ven 

Wilde eend Anas platyrhynchos B F w BROEDVOGEL: Nolse ven + De Nol 

Slobeend Anas clypeata B F w BROEDVOGEL: Nolse ven + De Nol 

Tafeleend Aythya ferina F enkel bij hoge waterstand aanwezig 

Kuifeend Aythya fuligula F enkel bij hoge waterstand aanwezig 

Wespendief Pernis apivorus T TG éénmalige waarneming op Nolse ven 

Bruine kiekendief Circus aeruginosus T op trek waar te nemen 

Blauwe kiekendief Circus cyaneus F w op trek waar te nemen 

Havik Accipiter gentilis F BROEDVOGEL: Nolse duinen 

Sperwer Accipiter nisus F w BROEDVOGEL: Nolse duinen 

Buizerd Buteo buteo F w BROEDVOGEL: Nolse duinen 

Visarend Pandion haliaetus T TG éénmatige waarneming op Nolse ven 

Torenvalk Falco tinnunculus F broedt in de omgeving: Kalmthoutse Heide 

Boomvalk Falco subbuteo F T broedt in de omgeving: Kalmthoutse Heide 

Fazant Phasianus colchicus B F BROEDVOGEL: Nolse duinen 

Waterral Rallus aquaticus F slechts enkele keren gehoord in bekkens 

Waterhoen Gallinula chloropus B F w BROEDVOGEL: Nolse ven + De Nol 

Meerkoet Fulica atra B F BROEDVOGEL: Nolse ven + De NOl 

Kraanvogel Grus grus T TG éénmalige waarneming op Nolse ven 



vogelsoort latünse naam 8 z E I w N oomerkinaen 

Scholekster Haematopus ostralegus B F BROEDVOGEL: weiden 

Kluut Recurvirostra avosetta TG éénmatige waarneming op Nolse ven 

Kievit Vanellus vanellus B F T BROEDVOGEL: Nolse ven + weiden 

Watersnip Gallinago gallinago F T w in turfsteekputten en spaarbekkens 

Grutto Limosa limosa T éénmatige waarneming op Nolse ven 

Regenwulp Numenius phaeopus T vermoedelijke slaapplaats 

Wulp Numenius arquata B F T BROEDVOGEL: Nolse ven (heide) 

Tureluur Tringa totanus F T foeragerend op de slibranden 

Bosruiter Tringa glareola F T TG éénmatige waarneming op Nolse ven 

Groenpootruiter Tringa nebuiaria F T TG éénmatige waarneming op Nolse ven 

Witgatje Tringa ochropus F T foeragerend op de slibranden 

Oeverloper Actitis hypoJeucos F T éénmatige waarneming op Nolse ven 

Kokmeeuw Larus ridibundus F T foeragerend vanuit Stappersven 

Stormmeeuw Larus canus T foeragerend op trek 

Zilvermeeuw Larus argentatus T foeragerend op trek 

Holenduif Columba oenas B z F BROEDVOGEL: in bosje 

Houtduif Columba palurnbus B z F BROEDVOGEL: in bosje 

Turkse tortel Streptopelia decaoca B z F BROEDVOGEL: bij gebouwen 

Tortelduif Streptopelia turtur B z F BROEDVOGEL: in bosje 

Koekoek Cuculus canorus z F broedt in de omgeving 

Ransuil Asio otus TG In oostelijk bosgedeelte broedvogel 

Gierzwaluw Apus apus F foerageergebied tijdens broedseizoen 

Groene specht Pieus viridis F broedt in de omgeving 

Zwarte specht Dryocopus martius F broedt in de omgeving 

Grote bonte specht Dendrocopos major F broedt in de omgeving 

Veldleeuwerik Alauda ervensis B z F BROEDVOGEL: op weilanden 

Boerenzwaluw Hirundo rustica F T Nolse ven als foerageergebied op trek 

Huiszwaluw Delichon urbica F T Nolse ven als foerageergebied op trek 

Boompieper Anthus trivialis B z F BROEDVOGEL: Nolse ven (bomen) 

Gewone witte kwikstaart Motacilla alba alba B z F BROEDVOGEL: bij de gebouwen 

Winterkoning Troglodytes troglodytes B z F w BROEDVOGEL: in houtgewas 

Heggemus Prunella modularis B z F w BROEDVOGEL: in houtgewas 

Roodborst Erithacus rubecula B z F w BROEDVOGEL: in houtgewas 

Nachtegaal Luscinia megarhynchos z vermoedelijk op trek gehoord 

Witgesterode blauwborst Luscinia svecica cyanecula B z F BROEDVOGEL: riet 

Paapje Saxicola rubetra T op trek waargenomen: op draden 

Roodborsttapuit Saxicola torquata T op trek waargenomen: op draden 

Gewone tapuit Oenanthe oenanthe T op trek waargenomen: op draden 



voaelsoort latiinse naam .B z E I w l.G. oomerkinaen 

Merel Turdus merula B z F w BROEDVOGEL: in houtgewas 

Kramsvogel Turdus pilaris F w wintergast op omliggende weiden 

Gewone zanglijster Turdus philomelos B z F BROEDVOGEL 

Koperwiek Turdus iliacus F w wintergast op omliggende weiden 

Grote lijster Turdus viscivorus B z F BROEDVOGEL 

Bosrietzanger Acrocephalus palustris z éénmalige waarneming in het riet 

Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus B z F BROEDVOGEL: riet 

Grote karekiet Acropephalus arundinaceus z WAARSCHIJNLIJKE BROEDVOGEL 

Tuinfluiter Sylvia borin B z F BROEDVOGEL: in opschietend hout 

Zwartkop Sylvia atricapilla B z F BROEDVOGEL: In opschietend hout 

Tjiftjaf Phylloscopus collybita B z F BROEDVOGEL: rand van dijk 

Fitis Phylloscopus trochilus B z F BROEDVOGEL: rand van dijk 

Staartmees Aegithalos caudatus F w broedt In de omgeving 

Zwarte mees Parusater B z F BROEDVOGEL: in bosje 

Pimpelmees Parus caeruleus B z F w BROEDVOGEL: in bosje 

Kootmees Parus major B z F w BROEDVOGEL: in bosje 

Wielewaal Oriolus oriolus z T waarschijnlijk op trek waargenomen 

Vlaamse gaai Garrulus glandarius F w broedt in de omgeving 

Ekster Pica pica F w broedt In de omgeving 

Kauw Corvus monedulus F T w broedt in de omgeving 

Zwarte kraai Corvus corone corone B F T w BROEDVOGEL: in bosje 

Spreeuw Sturnus vulgaris B z F T w BROEDVOGEL: in hole boom 

Huismus Passer domesticus TG bij de gebouwen opgemerkt 

Vink Fringilla coelebs B z F T w BROEDVOGEL: In opschietend hout 

Groenling Chloris chlorls B z T BROEDVOGEL: in opschietend hout 

Sijs Carduelis spinus w wintergast op zaaddragende elzen 

Kneu Carduelis cannabina B z F T BROEDVOGEL: rand van dijk 

Rietgors Emberiza schoenictus B z F w BROEDVOGEL; riet 

AANTAL: 
98 42 32 72 32 27 11 



Waargenomen vogelsoorten op De Nol, het Nolse ven en omgeving 
Periode: 1980-1992 

vogelsoort 

Geoorde fuut 
Roerdomp 
Blauwe reiger 
Wilde zwaan 
Grauwe gans 
Zwaangans 
Indische gans 
Canadese gans 
Brandgans 
Magelhaengans 
Bergeend 
Krakeend 
Wintertaling 
Zomertaling 
Wilde eend 
Slobeend 
Tafeleend 
Kuifeend 
Wespendief 
Bruine kiekendief 
Blauwe kiekendief 
Havik 
Sperwer 
Buizerd 
Visarend 
Torenvalk 
Boomvalk 
Fazant 
Waterral 
Waterhoen 
Meerkoet 
Kraanvogel 
Scholekster 
Kluut 
Kievit 

Iatijnse naam 

Podiceps nigicollis 
Botaurus stellaris 
Ardea cinerea 
Cygnus cygnus 
Anser anser 
Anser cygnoides 
Anser indicus 
Branta canadensis 
Branta leucopsis 
Chloephaga picta 
Tadorna tadorna 
Anas strepera 
Anas crecca 
Anas querquedula 
Anas platyrhynchos 
Anas clypeata 
Aythya ferina 
Aythya fuligula 
Pernis apivorus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Accipiter gentil is 
Accipiter nisus 
Buteo buteo 
Pandion haliaetus 
Falco tinnunculus 
Falco subbuteo 
Phasianus colchicus 
Rallus aquaticus 
Gallinula chloropus 
Fulica atra 
Grus grus 
Haemalopus ostralegus 
Recurvirostra avosetta 
Vanellus vanellus 
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199019911992 Opmerkingen 

00 
00 

00 

00 

éénmalige waarneming op Nolse ven 
éénmalige vondst langs De Nol 
regelmatig foeragerend in spaarbekkens 
wintergasten op Nolse ven 
foeragerend op omliggende weilanden 
éénmalige waarneming op Nolse ven 
foeragerend bij Canadese ganzen 

00 BROEDVOGEL: Nolse ven + Oe Nol 
oo foeragerend bij Canadese ganzen 

éénmalige waarneming op Nolse ven 
00 foeragerend op Oe Nol en Nolse ven 

BROEDVOGEL: Nolse ven + Oe Nol 
00 BROEDVOGEL: Nolse ven + Oe Nol 

éénmalige waarneming op Nolse ven 
00 00 00 BROEDVOGEL: Nolse ven + Oe Nol 
00 00 BROEDVOGEL: Nolse ven + Oe Nol 

00 00 
00 00 
00 
00 00 
00 00 
00 00 

00 

enkel bij hoge waterstand aanwezig 
enkel bij hoge waterstand aanwezig 
éénrnalige waarneming op Nolse ven 
op trek waar te nemen 
op trek waar te nemen 
BROEDVOGEL: Nolse duinen 

00 00 BROEDVOGEL: Nolse duinen 
00 00 00 BROEDVOGEL: Nolse duinen 

00 00 
00 
00 00 
00 
00 00 
00 00 

00 00 

00 00 

éénmalige waarneming op Nolse ven 
00 broedt in de omgeving: Kalmthoutse Heide 
00 broedt in de omgeving: Kalmthoutse Heide 
00 BROEDVOGEL: Nolse duinen 

slechts enkele keren gehoord in bekkens 
BROEDVOGEL: Nolse ven + Oe Nol 
BROEDVOGEL: Nolse ven + Oe NOl 
éénmalige waarneming op Nolse ven 
BROEDVOGEL: weiden 
éénmalige waarneming op Nolse ven 
BROEDVOGEL: Nolse ven + weiden 



vogelsoort 

Watersnip 
Grutto 
Regenwulp 
Wulp 
Tureluur 
Bosruiter 
Groenpootruiter 
Witgatje 
Oeverloper 
Kokmeeuw 
Stormmeeuw 
Zilvermeeuw 
Holenduif 
Houtduif 
Turkse tortel 
Tortelduif 
Koekoek 
Ransuil 
Gierzwaluw 
Groene specht 
Zwarte specht 
Grote bonte specht 
Veldleeuwerik 
Boerenzwaluw 
Huiszwaluw 
Boompieper 
Gewone witte kwikstaart 
Winterkoning 
Heggemus 
Roodborst 
Nachtegaal 
Witgestemde blauwborst 
Paapje 
Roodborsttapuit 
Gewone tapuit 
Merel 
Kramsvogel 
Gewone zanglijster 

latjjnse naam 

Gallinago gallinago 
Limosa limosa 
Numenius phaeopus 
Numenius arquata 
Tringa totanus 
Tringa glareola 
Tringa nebuiaria 
Tringa ochropus 
Actitis hypoJeucos 
Larus ridibundus 
Larus canus 
Larus argentatus 
Columba oenas 
Columba palurnbus 
Streptopelia decaoca 
Streptopelia turtur 
Cuculus canorus 
Asio otus 
Apus apus 
Pieus viridis 
Dryocopus martlus 
Dendrocopos major 
Alauda arvensis 
Hirundo rustica 
Delichon urbica 
Anthus trivialis 
Motacilla alba alba 
Troglodytes troglodytes 
Prunella modularis 
Erithacus rubecula 
Luscinia megarhynchos 
Luscinia svecica cyanecula 
Saxicola rubetra 
Saxicola torquata 
Oenanthe oenanthe 
Turdus merula 
Turdus pilaris 
Turdus philomelos 
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00 

199019911992 Opmerkingen 

00 

00 00 
00 00 

00 
00 00 
00 
00 00 
00 
00 

in turfsteekputten en spaarbekkens 
éénmatige waarneming op Nolse ven 
vermoedelijke slaapplaats 
BROEDVOGEL: Nolse ven (heide) 
foeragerend op de slibranden 
éénmatige waarneming op Nolse ven 
éénmatige waarneming op Nolse ven 
foeragerend op de slibranden 
éénmatige waarneming op Nolse ven 
foeragerend vanuit Stappersven 
foeragerend op trek 
foeragerend op trek 

00 BROEDVOGEL: in bosje 00 00 
00 00 00 BROEDVOGEL: in bosje 

BROEDVOGEL: bij gebouwen 
00 00 BROEDVOGEL: in bosje 
00 broedt in de omgeving 

00 00 
in oostelijk bosgedeelte broedvogel 
foerageergebied tijdens broedseizoen 
broedt in de omgeving 

00 00 broedt in de omgeving 
00 

00 00 

broedt In de omgeving 
BROEDVOGEL: op weilanden 
Nolse ven als foerageergebied op trek 
Nolse ven als foerageergebied op trek 
BROEDVOGEL: Nolse ven (bomen) 

00 00 BROEDVOGEL: bij de gebouwen 
00 00 00 BROEDVOGEL: in houtgewas 

BROEDVOGEL: in houtgewas 
00 00 00 BROEDVOGEL: in houtgewas 

vermoedelijk op trek gehoord 
00 00 BROEDVOGEL: riet 

00 

00 
00 00 
00 00 

op trek waargenomen: op draden 
op trek waargenomen: op draden 
op trek waargenomen: op draden 

00 BROEDVOGEL: in houtgewas 
wintergast op omliggende weiden 
BROEDVOGEL 



vogelsoort 

KapelWiek 
Grote lijster 
Bosrietzanger 
Kleine karekiet 
Grote karekiet 
Tuinfluiter 
Zwartkop 
Tjiftjaf 
Fitis 
Staartmees 
Zwarte mees 
Pimpelmees 
Koolmees 
Wielewaal 
Vlaamse gaai 
Ekster 
Kauw 
Zwarte kraai 
Spreeuw 
Huismus 
Vink 
Groenling 
Sijs 
Kneu 
Rietgors 

AANTAL: 
98 

latjjnse naam 

Turdus iliacus 
Turdus viscivorus 
Acrocephalus palustris 
Acrocephalus scirpaceus 
Acropephalus arundinaceus 
Sylvia borin 
Sylvia atricapilla 
Phylloscopus collybita 
Phylloscopus trochilus 
Aegithalos caudatus 
Parusater 
Parus caeruleus 
Parus major 
Oriolus oriolus 
Garrulus glandarius 
Pica pica 
Corvus monedulus 
Corvus corone corone 
Sturnus vulgaris 
Passer domestleus 
Fringilla coelebs 
Chloris chloris 
Carduelis spinus 
Carduelis cannabina 
Emberiza schoeniclus 

198019811982198319841985198619871988 

00 00 
00 

00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 

00 
00 00 00 

00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 
00 00 

00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 

41 46 44 44 58 34 46 64 48 

199019911992 Opmerkingen 

00 
00 

wintergast op omliggende weiden 
BROEDVOGEL 
éénmalige waarneming in het riet 

00 00 00 BROEDVOGEL:riet 
WAARSCHIJNLIJKE BROEDVOGEL 

00 00 00 BROEDVOGEL: in opschietend hout 
00 00 BROEDVOGEL: in opschietend hout 

00 00 00 BROEDVOGEL: rand van dijk 
00 00 00 BROEDVOGEL: rand van dijk 
00 00 broedt in de omgeving 

00 BROEDVOGEL: in bosje 
00 00 00 BROEDVOGEL: in bosje 
00 00 00 BROEDVOGEL: in bosje 

00 00 waarschijnlijk op trek waargenomen 
00 00 broedt in de omgeving 
00 00 00 broedt in de omgeving 
00 00 broedt in de omgeving 
00 00 00 BROEDVOGEL: in bosje 
00 00 00 BROEDVOGEL: in hole boom 
00 bij de gebouwen opgemerkt 
00 00 BROEDVOGEL: in opschietend hout 
00 00 BROEDVOGEL: in opschietend hout 

wintergast op zaaddragende elzen 
BROEDVOGEL: rand van dijk 

00 00 00 BROEDVOGEL: riet 

59 51 31 

J . Pinseel 



Bijlage 9 

LIJST VAN WAARGENOMEN AMFIBIEËN. (BAUWENS & SANDERS 1986) 



Lijst van waargenomen amfibieën (uit Bauwens & Sanders 1986) 

A) Beschri j ving 

Het betreft hier drie naast elkaar gelegen waterpar

tijen met een lengte van ong. lOOm en een breedte van 

een 50-tal meter. 

De meest oostelijk gelegen put CPut 1) is het minst 

onderhevig aan uitdroging Calhoewel door de uitzonder

lijk droge omstandigheden dit jaar de put bijna volle

dig uitdroogde ). 

De abundante watervegetatie wordt gedomineerd door 

waterranonkel, pitrus en lisdodde. 

De middelste bezinkput CPut 2) is bijna volledig 

dichtgegroeid met lisdodde en pitrus . Slechts een klein 

gedeelte van de poel bevat 'open' water. 

De meest westelijke poel CPut 3) is volledig dicht

gegroeid met riet en opslag van o.a. wilg. 

Tussen de drie bezinkputten is er een overgang merkbaar 

(van de oostelijke naar de westelijke put ) van 

- diep naar ondiep 

veel naar weinig of geen 'open' water . 

8) Waargenomen soorten 

Waterpartij Soort Adult cl' d" ? 'f Amplex Legsels Juveniel 

Put 1 

Put 2 

Put 3 

Bb 

Rt 

Re 

Tv 

Tv/h 

Th 

Ta 

Bb 

Rt 

Re 

Rt/a 

Tsoec 

Rt 

R:: / a 

6 

5 

1 

7 

3 

2S 

11 

13 

3 

1 

12 

10 

1 

3 

3 

3 

2 

19 

25 

35 

Lf 

3 

1 

1 

2 
neotene ex. 

Larven 



C:) 3es L ..Jit 

Uermits er geen gegevens gekend zi j n cm~rent de aantal

len amfibieën in 1985 is hier uiteraard geen vergel i j

king mogel ij k. 

Ook deze putten herbergen een vrij hoog aantal amfi-

b 1eën. 

In verband met de amfibieënfauna is de derde plas de 

minst interessante . De overvloedige vegetatie Chet 

dichtgroeien) lijkt mij hiervoor een zeer plausibele 

reden . 

Legenda: 

Bb 
Rt 
Ra 
Re 

Tv 
Th 
Ta 

Bufo bufo 
Ra na temporaria 
Ra na a rvalis 
Ra na esculenta 

Triturusvulgaris 
Triturus helveticus 
Triturus alpestris 

Gewone pad 
Bruine kikker 
Heikikker 
Groene kikker 

Kleine watersalamander 
Vinpootsalamander 
Alpenwa. tersalamander 


