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Aanleiding 

Om het effect van verdroging op een vegetatie te schatten, gebruiken het Zoekzonemodel en 

het MER-richtlijnenboek – landbouwdieren een nuleffectcontour van 10 cm grond-

waterstandsdaling. Andere bronnen, zoals het MER–Richtlijnenboek – water, leggen de grens 

op een grondwaterstandsdaling van 5 cm. 

Vraag 

Welke contour is aangewezen als nuleffectcontour voor het inschatten van de impact van 

verdroging op Europees beschermde habitats? 

Toelichting 

1 Gevoeligheid van vegetaties voor 

grondwaterstandsverlaging 

In natte en vochtige gebieden is de grondwaterstand een belangrijk standplaatskenmerk. Het 

is mee bepalend voor de mogelijkheden van vegetaties om zich te ontwikkelen of te 

handhaven. Bij de evaluatie naar haalbaarheid van ecologische doelstellingen of de 

beoordeling van bedreigingen voor de aanwezige vegetaties, is het een belangrijke factor. 

Een verandering van de grondwaterstand kan naast een rechtstreekse impact, ook 

onrechtstreeks invloed hebben op de vegetatie. Het kan immers andere 

standplaatskenmerken beïnvloeden, zoals de grondwaterkwaliteit, de 

nutriëntenbeschikbaarheid of de zuurtegraad. Met deze indirecte effecten houden we in de 

voorliggende tekst geen rekening. De relaties tussen standplaatsfactoren en onderliggende 

processen worden uitgebreid besproken in onder andere Witte et al. (2008) en Kemmers et 

al. (1995). 

We hebben in de tekst gekozen voor de indeling van de vegetaties in vegetatietypen, zodat 

dit advies niet alleen in een Natura 2000-context (passende beoordeling, zoekzonemodel …), 

maar ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt (MER’s …).  

Wanneer een indeling van vegetaties volgens Europees beschermde habitattypen beschouwd 

wordt, moet er rekening gehouden worden met het gegeven dat de variatie in 

soortensamenstelling en standplaatscondities binnen een habitattype groot kan zijn. We 

beschouwen dan de standplaats van de habitatsubtypes die deel uitmaken van het 

habitattype. De redenering en de conclusies van dit advies zijn eveneens toepasbaar voor 

een habitatsubtype. 

1.1 Grondwaterafhankelijke vegetatietypen 

Alle vegetatietypen die in Vlaanderen voorkomen, zijn op een of andere manier van 

grondwater afhankelijk. Onder een bepaalde diepte ten opzichte van het maaiveld is er 

echter geen rechtstreeks, maar onrechtstreeks effect van grondwater op 

vegetatieontwikkeling, bijvoorbeeld via hangwater of capillair opstijgend water. Met 

grondwaterafhankelijke vegetatietypen worden die vegetaties bedoeld die voorkomen op 

standplaatsen waar het grondwater in de zomer, afhankelijk van de lokale bodemcondities 

(met name textuur), niet dieper wegzakt dan 1,5 à 2 m onder maaiveldniveau.  
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1.2 Hydrologische standplaatscondities  

Het grondwaterstandregime op een bepaalde locatie wordt vastgesteld door periodiek de 

grondwaterstand te meten. Aan de hand van duurlijnen kan worden vastgesteld hoeveel 

dagen per jaar een bepaalde grondwaterstand wordt overschreden. Het is ook mogelijk het 

grondwaterregime te karakteriseren aan de hand van hydrologische variabelen, zoals de 

gemiddelde grondwaterstanden (GXG) (van der Veen & Garritsen, 1994). Deze benadering 

laat toe om ook seizoensgebonden verschillen en patronen weer te geven. Figuur 1 illustreert 

de gemiddelde grondwaterstanden (GXG) voor een tijdreeks van 6 jaar. De hydrologische 

variabelen zijn als volgt gedefinieerd: 

 GHG = gemiddelde hoogste grondwaterstand: Het gemiddelde van de drie 

hoogste grondwaterstanden (HG3) in de winterperiode (1 oktober tot 1 april) over 

tenminste 5 jaar bij een kleine variatie tussen HG3 en LG3, en over 8 jaar bij grote 

variatie tussen HG3 en LG3. Het is een maat voor het hoogste grondwaterniveau in 

een gemiddelde winter. 

 GLG = gemiddelde laagste grondwaterstand: Het gemiddelde van de drie 

laagste grondwaterstanden (LG3) in de zomerperiode (1 april tot 1 oktober) over 

tenminste 5 jaar bij kleine variatie tussen HG3 en LG3, en over 8 jaar bij grote 

variatie tussen HG3 en LG3. Het is een maat voor de laagste grondwaterstand in een 

gemiddelde zomer. 

 GVG = gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand: De gemiddelde grondwaterstand 

aan het begin van het groeiseizoen (drie metingen rond 1 april). 

 GG = gemiddelde grondwaterstand: De gemiddelde grondwaterstand over een 

volledig hydrologische jaar (van 1 april tot 31 maart het volgende jaar) 

 

Figuur 1: Tijdreeks met weergave van een ‘gemiddelde grondwaterstand’(GG), gemiddelde hoogste 

grondwaterstand (GHG), gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) en gemiddelde 

voorjaarsgrondwaterstand (GVG). 

1.3 Standplaatseisen 

Het verloop van grondwaterstanden door het jaar heen is vaak onderscheidend tussen 

verschillende vegetatietypen. Een grondwaterafhankelijk vegetatietype zal op een bepaalde 

locatie (i.e. een bepaald bodemtype, klimaat, landschappelijke positie …) enkel binnen een 

bepaalde range van grondwaterstanden voorkomen. Er kunnen vereiste grondwaterstanden 
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voor een vegetatietype gedefinieerd worden, bijvoorbeeld GXG-ranges (GLG-, GHG- en GVG-

waarden) (Figuur 2). Stijgen of dalen de grondwaterstanden, verandert de duur van de 

periode met hoge of lage grondwaterstanden of verandert de amplitude van de 

grondwaterpeilschommelingen doorheen het jaar, dan kunnen de oorspronkelijk aanwezige 

plantensoorten na verloop van tijd vervangen worden door soorten die zich in de nieuwe 

vochtcondities beter ontwikkelen. 

Valt de berekende GXG-waarde voor een bepaalde locatie (’peilbuisgegevens’) binnen de 

range van wat het vegetatietype nodig heeft (’standplaatseisen’), dan kan daar, de andere 

standplaatseisen hier buiten beschouwing gelaten, zich het vegetatietype ontwikkelen. 

 

Figuur 2: Illustratie van de vereiste gemiddelde grondwaterstanden (’standplaatseisen’) voor een 

hypothetisch vegetatietype voor verschillende periodes in het jaar. Bevindt de grondwaterstand zich 

tussen ‘max’ en ‘min’ (‘ok’), dan is aan de standplaatseisen voldaan. 

De textuur speelt een belangrijke rol in de ontwikkelingskansen van grondwaterafhankelijke 

vegetatietypen. Hoe kleiner de bodempartikels, des te groter de capillaire opstijging. Een 

GLG van 80 cm onder maaiveld op een leembodem zal bijvoorbeeld voor veel vochtiger 

standplaatskarakteristieken zorgen dan eenzelfde GLG op een zandbodem. Dat is te wijten 

aan de veel sterkere capillaire opstijging van grondwater tussen de bodempartikels. De GXG-

bereiken van een vegetatietype kunnen daarom verschillen afhankelijk van de textuurklasse. 

De vereiste grondwaterstanden per vegetatietype worden zelden experimenteel bepaald. Om 

een beeld te krijgen van het grondwaterregime voor een referentietoestand, wordt de 

grondwaterstand opgevolgd op verschillende locaties met goed ontwikkelde voorbeelden van 

de doelvegetaties. Op elke referentielocatie worden dan de karakteristieke gemiddelde 

grondwaterstanden (GXG’s) berekend. 

Uit de beschikbare tijdreeksen voor ondiepe piëzometers in Vlaanderen werden in het kader 

van het NICHE-project gemiddelde grondwaterstanden voor verschillende vegetatietypen 

afgeleid (Callebaut et al., 2007). Bij wijze van voorbeeld geven Figuur 3 en Figuur 4 de 

berekende GLG’s en GHG’s weer van referentielocaties voor enkele vegetatietypen met 

contrasterende grondwaterregimes (Callebaut et al., 2007). De figuren geven een beeld van 

het bereik van GxG’s waarbinnen de vegetatietypen voorkomen. 
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Figuur 3: GLG (in m t.o.v. maaiveld) van referentielocaties voor enkele vegetatietypen. De boxplots 

tonen het minimum, het eerste kwartiel (Q1, meting waarboven 75% van de metingen liggen), de 

mediaan (waarboven 50% van de metingen liggen), het derde kwartiel (Q3, waarboven 25% van de 

metingen liggen) en het maximum van de waargenomen data (met uitzondering van de uitschieters). De 

uitschieters worden als afzonderlijke punten getoond. N = aantal bemonsterde referentielocaties per 

vegetatie. Vbd = verbond, rg = rompgemeenschap. Bron: NICHE Vlaanderen (Callebaut et al., 2007). 

 

Figuur 4: GHG (in m t.o.v. maaiveld, positief) van referentielocaties voor enkele vegetatietypen. De 

boxplots tonen het minimum, het eerste kwartiel (Q1, meting waarboven 75% van de metingen liggen), 

de mediaan (waarboven 50% van de metingen liggen), het derde kwartiel (Q3, waarboven 25% van de 

metingen liggen) en het maximum van de waargenomen data (met uitzondering van de uitschieters). De 

uitschieters worden als afzonderlijke punten getoond. N = aantal bemonsterde referentielocaties per 

vegetatie. Vbd = verbond, rg = rompgemeenschap. Bron: NICHE Vlaanderen (Callebaut et al., 2007). 
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Uit Figuur 3 en Figuur 4 blijkt dat vegetatietypen hun eigen karakteristieke waarde en bereik 

voor GXG’s hebben. Voor het ene vegetatietype liggen de waarden diep onder het maaiveld, 

voor de andere heel dicht bij het maaiveld. Ook het bereik van de GXG’s verschilt. Voor 

sommige vegetatietypes varieert de GXG sterk van plaats tot plaats, voor andere is het 

bereik zeer beperkt. 

Vegetatietypen met een klein ‘bereik’ zijn het meest gevoelig voor wijzigingen in 

grondwaterregime. Bij dergelijke vegetatietypen heeft een grondwaterstandsdaling van 

enkele centimeter al snel een negatief effect. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het verbond 

van zwarte zegge en bij berkenbroekbossen, die hoge en ook stabiele waterstanden eisen. 

Ook vegetatietypen met een groot ‘bereik’ kunnen gevoelig reageren op kleine wijzigingen in 

grondwaterregime. Dat is onder meer het geval wanneer de GXG-waarden bij de actuele 

(niet gewijzigde) situatie zich al aan de grens van het ‘bereik’ bevinden. Als het waterpeil 

zich dicht bij het minimale waterpeil bevindt kan zelfs een kleine daling van het peil 

negatieve gevolgen hebben. We kunnen er dus niet van uitgaan dat vegetatietypen met 

bredere GXG bereik altijd grotere waterpeilvariaties tolereren. Enkel wanneer de lokale 

hydrologische condities gekend zijn, is het mogelijk om de impact van een bepaalde 

grondwaterpeildaling in te schatten. 

Als algemene regel, d.w.z. zonder rekening te houden met hydrologische terreinkennis, 

moeten we volgens het voorzorgsprincipe pleiten voor een veilige aanpak bij potentiële 

grondwaterstandsdalingen. Op basis van de referentiegegevens weergegeven in Figuur 3 en 

Figuur 4, lijkt een waarde van 5 cm als maximaal toelaatbare daling van de grondwaterstand 

aangewezen. 

Een berekende daling van minder dan 5 cm biedt echter geen absolute garantie dat er geen 

negatieve effecten zullen zijn. Dat komt omdat de berekende daling vaak een gemiddelde 

waarde is over het hele hydrologische jaar, terwijl de grondwaterstandsdaling groter kan zijn 

in een bepaald seizoen en de gevoeligheid van de vegetatie ook seizoensafhankelijk is. 

Daarnaast worden sommige gevoelige vegetaties al bij een verlaging van minder dan 5 cm 

negatief beïnvloed. Enkel op basis van voldoende kennis over de uitgangstoestand op het 

terrein, kan van deze 5 cm afgeweken worden. 

2 Hydrologische berekening of modellering van een 
grondwaterstandsdaling 

De onttrekking van grondwater uit een pompput veroorzaakt een verlaging van de 

grondwaterstand (Figuur 5). Deze verlaging (s) vormt een pompkegel en neemt snel af 

naarmate men zich verder verwijdert van de pompput. De verlaging zet zich door totdat 

andere hydrologische processen het effect van de grondwaterwinning volledig compenseren 

en een nieuw evenwicht tot stand komt (Driscoll, 1986). Dit kan door o.a. watertoevoer 

vanuit oppervlaktewater, grondwatervoeding uit regenwater, toevoer vanuit een andere 

watervoerende laag … 

2.1 Berekening van de grondwaterstandsdaling in de 

voortoets 

Voor het berekenen van een grondwaterstandsdaling in een freatische watervoerende laag1 

is bij de voortoets gekozen voor de formule van Verruijt (1970) (Figuur 5). De toepassing 

van deze formule in de voortoets veronderstelt dat zich een evenwicht instelt wanneer de 

onttrekking (Q) gelijk wordt aan de netto grondwatervoeding uit regenwater (N). De 

invloedsafstand (r0) is dan de straal van de cirkel met een oppervlakte waarbinnen de netto 

                                                

1 Freatisch grondwater is het grondwater onder de watertafel tot aan een eerste slecht doorlatende bodemlaag 

(bijvoorbeeld klei). Het eerste grondwater dat men tegenkomt wanneer men gaat graven, is freatisch. 
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grondwatervoeding uit regenwater gelijk is aan het onttrokken volume water. De 

implementatie van deze formule in de voortoets staat beschreven in Bronders et al. (2013). 

 

Figuur 5: Schematische voorstelling van het modelconcept van de formule van Verruijt (1970). N = 

netto neerslag (m/dag), Q = onttrokken volume (m³/dag), D = dikte van de watervoerende laag (m), kh 

= horizontale doorlatendheid (m/dag), r0 = invloedsafstand (m) (voorbij deze afstand is er geen 

grondwaterstandverlaging meer, r = de afstand tot de pompput (m), sr = de grondwaterstandverlaging 

op afstand r van de pompput (m). 

Tabel 1 en Figuur 6 geven bij wijze van voorbeeld de totale invloedsafstand en de afstand tot 

een verlaging van 5 cm en 10 cm voor verschillende volumes onttrekkingen en 

transmissiviteit2. Bij eenzelfde onttrokken volume is de verlaging in een goed doorlatende 

watervoerende laag (hoge transmissiviteit) steeds kleiner dan in een slecht doorlatende 

watervoerende laag (lage transmissiviteit). Het relatieve verschil tussen een verlaging van 5 

en 10 cm is het grootst voor goed doorlatende watervoerende lagen en een beperkt volume. 

In absolute cijfers blijft het verschil steeds beperkt tot enkele tientallen meters. 

Tabel 1: afstand tot een bepaalde verlaging van de grondwatertafel (m) bij verschillende combinaties 

van onttrokken volume en transmissiviteit en de verhouding tussen de afstand tot 10 cm en de afstand 

tot 5 cm verlaging 

Onttrokken 
volume 
(m³/dag) 

Transmissiviteit 
(m²/dag) 

Invloeds- 
afstand 
(s≈0) 

Afstand tot 
5 cm  
Verlaging 
(m) 

Afstand tot 
10 cm 
verlaging 
(m) 

Verschil afstand 
Tussen 10cm en 
5 cm verlaging 
(m) 

Relatief 
Verschil 
(%) 

100 100 311 m 157 m 107 m + 50 m + 47 % 

100 20 311 m 237 m 208 m + 29 m + 14 % 

20 100 139 m 18 m 4 m + 14 m + 450 % 

20 20 139 m 70 m 48 m + 22 m + 46% 

 

                                                
2 De transmissiviteit (m²/dag) geeft aan hoe makkelijk het grondwater door een watervoerende laag kan stromen. Het 

is het product van de doorlatendheid (m/dag) en de dikte (m) van de watervoerende laag. 
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Figuur 6: Verlaging (s) in functie van de afstand (r) bij verschillend volume onttrekking (blauw = 20 

m³/d, oranje = 100 m³/d) en bij verschillende transmissiviteit (ononderbroken lijn = 20 m²/d, 

streepjeslijn = 100 m²/d). 

De formule van Verruijt is geldig voor een gemiddelde tijdsonafhankelijke situatie waarbij de 

grondwaterstandverlaging veel kleiner is dan de dikte van de watervoerende laag. In de 

praktijk zijn er grote verschillen in infiltratie en opgepompt volume doorheen het jaar. In de 

zomer is de infiltratie naar het grondwater beperkt. De invloedzone van een 

grondwaterwinning breidt dan verder uit dan gemiddeld. In de winterperiode is de infiltratie 

naar het grondwater hoog en is de invloedzone van de winning kleiner dan gemiddeld. De 

berekening in de voortoets houdt met deze variatie van de invloedzone geen rekening. Voor 

de zomerperiode is er dus een onderschatting. 

Door de mogelijke over- en onderschattingen, de onzekerheden over de werkelijke 

hydrogeologische situatie en het feit dat de voortoets geen rekening houdt met mogelijke 

cumulatieve effecten (invloeden van omliggende onttrekkingen), is het aangewezen om in de 

voortoets maximaal de gemiddelde verlaging van 5 cm aan te houden als drempelwaarde.  
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2.2 Berekening van de grondwaterstandsdaling in een 

passende beoordeling 

Voor een passende beoordeling kunnen meer complexe berekeningen of modelleringen 

worden gebruikt dan in de voortoets. Zo is er de mogelijkheid om meer gedetailleerde lokale 

hydrogeologische informatie toe te voegen, de invloed van oppervlaktewater in rekening te 

brengen en het effect van omliggende onttrekkingen erbij te betrekken. Naarmate het 

modelconcept complexer wordt, neemt het aantal te schatten modelparameters wel toe. Om 

vals negatieve resultaten3 te vermijden, worden de onzekere parameters in de modellering 

uit voorzorg best zodanig gekozen dat de impact op de grondwaterstand het grootst is. 

Voor een passende beoordeling is er een belangrijk onderscheid tussen een aanpak waarbij 

extra terreinkennis kan worden ingebracht (o.a. peilmetingen), en situaties waar geen kennis 

is over het grondwaterregime op het terrein. 

In het eerste geval is het mogelijk de modelresultaten af te toetsen aan de metingen op het 

terrein. Dit geeft inzicht in de nauwkeurigheid van het model en biedt de mogelijk om de 

verlaging ten aanzien van een uitgangsituatie te toetsen. Dit biedt meer ruimte voor nuance 

met betrekking tot de toelaatbare verlaging. 

In het tweede geval is er vrijwel geen mogelijkheid om het model af te toetsen en in te 

schatten of er ruimte is voor een grondwaterstandsdaling. Een grondwatermodellering of 

berekening kan wel nuttig zijn om aan te tonen dat er helemaal geen relevante 

grondwaterstandsdaling te verwachten is, bijvoorbeeld door de temperende invloed van het 

oppervlaktewatersysteem of door de eigenschappen van de lokale hydrogeologische opbouw. 

Om onnodig complexe modellering te vermijden, kan een graduele aanpak worden toegepast 

(Acreman & Miller, 2006). Vals negatieve resultaten moeten worden vermeden. Hiervoor 

worden de onzekere parameters zodanig gekozen dat het effect het grootste is. Bij 

eenvoudige modellen of berekeningen zal het aantal vals positieve resultaten4 vrij hoog zijn. 

Door de studie gericht te verbeteren met de inzet van extra middelen, tijd en grotere 

modelcomplexiteit, kan de kans op vals positieve resultaten worden verminderd, zonder een 

verhoging van de kans op vals negatieven (Figuur 7). De keuze voor de complexiteit is een 

afweging tussen de meest eenvoudige, maar toch bruikbare aanpak. 

 

Figuur 7: Schematische voorstelling van de afname van de vals positieve resultaten bij toenemende 

complexiteit  

                                                
3 Bij vals negatieve resultaten voorspelt het model geen effecten, terwijl die er in werkelijkheid wel zijn. Hierdoor 

ontstaat een onderschatting van de effecten. 

4 Bij vals positieve resultaten voorspelt het model effecten die er in werkelijkheid niet zijn. Hierdoor ontstaat een 

overschatting van de effecten. 



 

10 INBO.A.3478 www.inbo.be 

3 De link tussen hydrologische berekeningen of 

modellen en ecologische vereisten 

Er is een spanningsveld tussen de nauwkeurigheid van hydrologische berekeningen of 

modellen en de gevoeligheid van bepaalde vegetatietypen voor veranderingen in het 

grondwaterregime. De beoordeling van de impact van een grondwaterstandverlaging op een 

vegetatie moet zowel rekening houden met de onzekerheden van het hydrologisch model als 

met de onzekerheden over de ecologische vereisten. 

De nauwkeurigheid van de grondwatermodellering hangt af van de nauwkeurigheid van de 

hydrogeologische informatie, de randvoorwaarden en de parameters. De afwijkingen in 

absolute zin blijven vaak veel groter dan wat in een ecologische context is vereist. De 

relatieve verschillen tussen twee scenario’s (bv. berekende verlaging t.o.v. een 

referentiesituatie) zijn vaak meer betrouwbaar en bruikbaar (Black et al., 2014). 

Op basis van de huidige kennis over de ecologische vereisten (zie deel 1) blijkt dat 5 cm 

grondwaterstandsverlaging het maximaal toelaatbare is. Vooral voor de meest gevoelige 

vegetaties is er geen absolute garantie dat er geen effect zal optreden. In plaats van een 

’nuleffectcontour’ is de benaming ’contour met beperkte kans op effect’ daarom meer gepast. 

Bij een screening naar aanbevelingen uit omliggende lidstaten over deze materie (door het 

INBO uitgevoerd in 2014), werden geen documenten gevonden waarin concrete 

drempelwaarden worden gegeven. Er worden wel vaak methodologische aanbevelingen 

gemaakt. Veelal komt het erop neer dat voor de eindbeoordeling van een concrete situatie 

een hydroloog en/of ecohydroloog vereist is. 

4 Context en commentaar bij de vermelde bronnen 

In de adviesvraag werden de MER-richtlijnenboeken vermeld die richtinggevend kunnen zijn 

voor het gebruik van bepaalde grenswaarden. In deze paragraaf overlopen we de 

verschillende bronnen, citeren we de belangrijkste paragrafen uit de teksten en geven we 

interpretaties en suggesties. 

4.1 MER-richtlijnenboek – landbouwdieren 

In studies voor een passende beoordeling wordt voor het inschatten van de verstoring op de 

waterhuishouding geregeld verwezen naar het MER-richtlijnenboek landbouwdieren (Willems 

et al., 2015). 

De volgende twee paragrafen zijn hierbij belangrijk: 
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● §7.2.4 Water - Effectvoorspelling en beoordeling (p. 73): 

 

● §7.6.4.3 Fauna en Flora - Effectvoorspelling - Verdroging (p.109): 

 
 

§7.2.4 geeft aan dat gerekend wordt met de afstand waarop de verlaging (drawdown) 10 cm 

bedraagt. Dit gaat over het verdrogende effect met betrekking tot de watervoorraad en het 

mogelijk effect op omliggende grondwaterwinningen. Voor fauna en flora wordt tussen 

haakjes gemeld dat de drempelwaarde kan wijzigen in functie van de 

verdrogingsgevoeligheid van de vegetatie. Moerasvegetaties en veenlagen worden als 

voorbeeld van verdrogingsgevoelige vegetaties vermeld. 

Voor verdrogingsgevoelige vegetaties worden er geen drempelwaarden opgegeven. Deze 

nuance in het richtlijnenboek is erg belangrijk. 

§7.6.4.3 geeft aan dat grondwateronttrekkingen onder een afsluitende laag een 

verwaarloosbare impact hebben op de dynamiek van de grondwaterstand onder maaiveld. 

Dit is zeker het geval voor relatief beperkte grondwateronttrekkingen en wanneer de 

afsluitende laag voldoende dik en uitgestrekt is. Grote grondwateronttrekkingen kunnen wel 

een effect hebben op de dynamiek van de grondwaterstand. In dat geval is een 

grondwatermodellering vereist om het effect te beoordelen. 

Opmerking met betrekking tot het gebruik van de formule van Sichard (§7.2.4, p.72): voor 

een bemaling tijdens de geplande aanlegfase wordt de empirische formule van Sichard 

voorgesteld. Deze formule wordt vaak gebruikt om snelle ingenieurstechnische overwegingen 

te maken, bijvoorbeeld voor de inrichting van de werf. Voor een beoordeling van de effecten 

op vegetaties is deze empirische benadering onvoldoende nauwkeurig. Alternatieve 

methodes zijn de formules van Dupuit of Theis, een axi-symmetrisch model of numerieke 

modellering.  
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4.2 MER-richtlijnenboek – water 

De meest toepasselijke paragraaf in het MER-richtlijnenboek – water (Van de Broeck et al., 

2011) is §5.4.5.2.c: Analyse van de geplande situatie - Ingreep: winnen van grondwater - 

wijziging grondwaterkwantiteit 

 Analytische formules (p. 72): 

 

 

 Numerieke modellen (p. 73): 
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 Evaluatie resultaten (p. 74): 

 

 

In de beschrijving van de formule van Dupuit is sprake van “X cm” verlaging, dus zonder een 

drempelwaarde vast te leggen. Deze is functie van de verdrogingsgevoeligheid van de 

vegetatie in de omgeving. Er wordt in de tekst van het MER-richtlijnenhandboek geen 

waarde voorgesteld. 

Bij numerieke modellen moet voor de gemodelleerde verlaging van de grondwatertafel 

minstens de isocontour van 5 cm worden weergegeven. Dit geldt voor alle situaties, niet 

specifiek voor verdrogingsgevoelige vegetaties. 

In het schema (figuur 5-5 in het MER-richtlijnenboek) staat een drempelwaarde van 5 cm. 

Bij een verwachte verlaging van minder dan 5 cm wordt dan aangenomen dat de impact 

aanvaardbaar is. Het bijschrift van de figuur zegt expliciet dat deze drempelwaarde indicatief 

is. Ook hier wordt dus geen vaste drempelwaarde opgegeven. 

Het MER-richtlijnenboek-water suggereert 5 cm als drempelwaarde, maar het is slechts 

indicatief. Uiteindelijk moet dit worden bepaald in functie van de verdrogingsgevoeligheid 

van de vegetatie en de situatie ter plekke. 

4.3 Zoekzonemodel 

Het zoekzonemodel (Poelmans et al., 2015) zoekt gebieden die het meest geschikt zijn voor 

het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europese habitattypen. Het model 

houdt naast de ecologische geschiktheid ook rekening met socio-economische overwegingen. 

In de werkgroep die de ontwikkeling van het model mee vorm geeft, zetelen afgevaardigden 

van maatschappelijke doelgroepen. Elke doelgroep stelt eisen waarmee ze de ecologische 

geschiktheid - weliswaar binnen een bepaalde marge - wensen bij te sturen om hun 
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maatschappelijke belangen optimaal te ondersteunen of te vrijwaren. Eén eis van het 

Vlaamse netwerk van ondernemingen (VOKA), gaat over het minimaliseren van de doelen 

voor (grond)waterafhankelijke vegetaties binnen de invloedssfeer van grondwaterwinningen. 

Om met deze eis rekening te houden, gebruikt het zoekzonemodel een gecompileerde kaart 

van de op grondwatermodellering gebaseerde contourlijnen van de verschillende 

drinkwaterwinningen, aangevuld met een ruwe analytische inschatting van de 

grondwaterstandsverlaging als gevolg van grootverbruikers. Het gewicht van de eis hangt af 

van de positie binnen de invloedssfeer (midden in de pompkegel of meer naar de rand) en de 

grondwaterafhankelijkheid van het betreffende habitattype. 

Enkel binnen de delen van de zoekzone met de laagste ecologische geschiktheid, kan de 

afbakening op basis van socio-economische belangen worden aangepast. Op plaatsen met de 

hoogste ecologische geschiktheid, spelen de socio-economische eisen niet mee. 

Het zoekzonemodel werkt met principes die gebiedsdekkend in Vlaanderen kunnen worden 

toegepast en met een - naar ecohydrologische maatstaven - ruwe ruimtelijke resolutie van 1 

ha (100 x 100 m). Het model levert dus generieke resultaten die zeker niet bruikbaar zijn 

voor specifieke projecten op een gedetailleerd schaalniveau. 

Om de impact van de drinkwaterwinningen in te schatten, werd een voor Vlaanderen 

gebiedsdekkende compilatie gebruikt van de isolijnen van elk drinkwaterproductiecentrum. 

De klassen voor de afpompingsdiepten waren 10-20 cm, 20-75 cm, 75-100 cm en meer dan 

100 cm. Omdat er geen informatie was over afpompingsdiepten kleiner dan 10 cm, werd 10 

cm als nuleffectcontour beschouwd. Die keuze is pragmatisch van aard, conform de 

generieke aanpak die in het zoekzonemodel gehanteerd wordt. 

De context van het zoekzonemodel verschilt grondig van de context van de MER-

richtlijnenboeken. Daar gaat het over de beoordeling van de te verwachten impact bij 

specifieke ingrepen.  
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Conclusie 

De MER-richtlijnenboeken ‘water’ en ‘landbouwdieren’ geven geen absolute drempelwaarde 

voor verdrogingsgevoelige vegetaties. De 10 cm verlaging waarvan sprake in het 

richtlijnenboek ‘landbouwdieren’, heeft geen betrekking op de verdrogingsgevoelige 

vegetaties. Het richtlijnenboek ‘water’ geeft wel een indicatieve drempelwaarde van 5 cm. 

Het richtlijnenboek ‘water’ geeft ook aan dat het resultaat van een numerieke modellering 

voor de grondwatertafel minstens de isocontour met een verlaging van 5 cm moet 

weergeven. 

In het zoekzonemodel is 10 cm de kleinste isocontour om de zones met een invloed van de 

grondwaterwinningen aan te duiden omdat meer gedetailleerdere informatie niet 

gebiedsdekkend voorhanden was. De grondwaterstanddaling is slechts een van de vele 

aspecten is waarmee het zoekzonemodel rekening houdt en is daardoor minder bepalend. 

Het model zoekt gebiedsdekkend voor heel Vlaanderen de meest geschikte locatie voor 

habitats. Het is niet gericht op één specifieke ingreep zoals de voortoets of een passende 

beoordeling. 

De geschikte drempelwaarde is steeds functie van de onzekerheden in de voorspellingen van 

de hydrologische berekeningen of modelleringen, de huidige situatie op het terrein en de 

kennis over de gevoeligheid van de betrokken vegetaties. 

 Voortoets 

Met betrekking tot de voortoets stellen we voor 5 cm berekende verlaging als maximaal 

toelaatbare grens aan te houden. 

De eenvoudige formule van de voortoets is zeer geschikt om gebiedsdekkend voor 

Vlaanderen te worden ingezet. De eenvoud van de methode leidt echter ook tot grote 

onzekerheden. Door het geheel van de mogelijke over- en onderschattingen, de 

onzekerheden over de werkelijke hydrogeologische opbouw en het feit dat de voortoets geen 

rekening houdt met mogelijke cumulatieve effecten (invloeden van omliggende 

onttrekkingen) is het aanbevolen om maximaal de 5 cm gemiddelde verlaging aan te houden 

als drempelwaarde. 

De formule van de voortoets is enkel geschikt voor relatief beperkte veranderingen in de 

waterhuishouding. De hydrologische impact van heel grote grondwaterwinningen is veel 

complexer en kan met de methode van de voortoets niet realistisch worden ingeschat. 

 Passende beoordeling 

Voor een passende beoordeling is een heel gamma aan methodologische opties beschikbaar, 

af te stemmen op de lokale situatie. Cruciaal is het onderscheid tussen een aanpak waarbij 

extra terreinkennis kan worden ingebracht (bv. peilmetingen) en situaties waar geen kennis 

is over het grondwaterregime op het terrein. 

Wanneer de modelresultaten afgetoetst kunnen worden aan metingen op het terrein, geeft 

dit inzicht in de uitgangsituatie en de nauwkeurigheid van het model. Deze kennis kan 

eventueel ruimte bieden voor nuance bij het inschatten van een maximaal toelaatbare 

verlaging van de grondwaterstand. 

Wanneer de modelresultaten niet afgetoetst kunnen worden aan metingen op het terrein, is 

de uitgangsituatie onbekend en is er weinig mogelijkheid tot nuance. Een vaste ‘veilige’ 

maximaal toelaatbare berekende verlaging is dan de enige mogelijke toetsing. Een 

grondwatermodellering kan wel aangeven of er al dan niet een relevante 

grondwaterstandsdaling te verwachten is. 

Onnodig complexe modellering kan worden vermeden door een graduele aanpak. De keuze 

voor de juiste mate van complexiteit is een afweging tussen de meest eenvoudige, maar  

toch bruikbare aanpak. 
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Op basis van de huidige kennis over de ecologische vereisten blijkt als generieke 

drempelwaarde 5 cm berekende verlaging maximaal toelaatbaar, maar ook deze waarde 

biedt geen absolute garantie dat er geen effect zal optreden. In plaats van een 

’nuleffectcontour’ zou dit een ’contour met geringe kans op effect’ kunnen worden genoemd. 

Voor veel vegetatietypen is de kennis over de ecologische vereisten nog beperkt. Op basis 

van voortschrijdend inzicht kunnen de waarden voor bepaalde habitats worden bijgesteld. 

Bij een (beperkte) screening in omliggende lidstaten werden geen documenten gevonden 

met aanbevelingen voor concrete drempelwaarden. Voor de eindbeoordeling over het 

mogelijk effect van een ingreep is bij een concrete situatie vaak een hydroloog en/of 

ecohydroloog vereist. 
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