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1 Inleiding 

In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt een beheerplan opgesteld voor het Vlaams 

NatuurterreinTeut, Tenhaagdoorn en de domeinbossen van Kelchterhoef door een consortium 

bestaande uit INBO-EV, Stichting Bargerveen en de Unie van Bosgroepen. 

 

Fig. 1.1 Het natuurterrein met naaste omgeving 

Het beheerplan komt tot stand door bestaande gegevens te verzamelen, te interpreteren en met elkaar 

in verband te brengen, van daaruit een concept landschapsecologische systeemanalyse (LESA) op te 

stellen en op basis van de kennishiaten die hieruit naar voren komen aanvullend onderzoek. In juli 

2015 is door het consortium een concept LESA opgeleverd en een voorstel voor vervolgonderzoek 

gedaan. Dit voorstel is goedgekeurd door de opdrachtgever. Voorliggende rapportage geeft de 

uitkomsten van het vervolgonderzoek en vormt samen met de concept LESA de actuele 

landschapsecologische systeemanalyse van Teut, Tenhaagdoorn en de domeinbossen van Kelchterhoef. 

De kaarten die zijn opgenomen in deze rapportage zijn ook afzonderlijk op A3 formaat bijgevoegd. 
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2 Hydrologische studies        

2.1 Waterkwantiteit 

 

In de concept LESA is geconstateerd dat het gebied te lijden heeft van verdroging, waarbij het om meer 

gaat dan gedaalde grondwaterstanden. Het omvat tevens verminderde kwel, verzuring van de bovenste 

bodem en vermesting. De belangrijkste oorzaken van verdroging in Teut, Tenhaagendoorn en de 

domeinbossen van Kelchterhoef zijn:  

 de aanleg van de autosnelweg, inclusief de daardoor ontstane terugschrijdende erosie van de 

Roosterbeek; 

 bebouwing van de intrekgebieden;  

 de afvoer van regenwater uit het bovenstroomse deel  van de Huttebeek  naar de RWZI aan de 

Roosterbeek;  

 grondwateronttrekkingen 

 mijnverzakking   

 

Bij de uitvoering van het vervolgonderzoek zijn deze aspecten nader bekeken. 

2.1.1 Afvoer regenwater Huttenbeek 

Het effectieve brongebied van de Huttenbeek is grotendeels ingenomen door de woonwijk ‘de 

Hutte’. De infiltratie van hemelwater in dit gebied is hierdoor grondig gewijzigd. Waar hemelwater 

vroeger op bos en grazige vegetatie viel, gebeurt dat nu op een aanzienlijke dakoppervlakte, en 

verharding van straten, opritten en tuinen. In deze wijk is er slechts ten dele een gescheiden 

afvoer van hemelwater en huishoudelijk afvalwater. Dit heeft tot gevolg dat een groot gedeelte 

van het hemelwater samen met huishoudelijk afvalwater via rioleringen naar de RWZI Houthalen-

Oost wordt afgevoerd. Deze RWZI ligt in het bekken van de Roosterbeek. Hierdoor wordt een 

aanzienlijk deel van het grondwater, dat vroeger via de Huttenbeek naar de Laambeek liep, nu 

toegevoegd aan het debiet van de Roosterbeek. 

Dit heeft belangrijke consequenties voor het hydrologische systeem van het gebied en dus voor 

het hydrologisch functioneren van het natuurterrein. 

Een eerste belangrijke consequentie is de drastische afname van de oppervlaktewaterafvoer via de 

Huttenbeek. Deze staat nu grote delen van het jaar droog tot aan de toegangsweg tot de 

Limburgse Golf en Country Club. Daardoor is het onmogelijk geworden om de vijvers die destijds 

werden aangelegd aan de stroomopwaartse zijde van deze toegangsweg, gevuld te krijgen. Alleen 

bij hevige regenbuizen komt een klein deel van het hemelwater van de woonwijk de Hutte via de 

oude loop van de Huttenbeek in het gebied terecht, maar infiltreert dan snel wegens de 

aanwezige lage grondwaterstanden. 

Niet alleen het oppervlaktewaterpeil is daardoor gedaald, maar zeker ook het grondwaterpeil. 

Eigenlijk ‘ontspringt’ de Huttenbeek momenteel net ten westen van de toegangsweg van de 

LGCC.  

2.1.2 Grondwateronttrekkingen 

In tabel 2.1 staan alle vergunde waterwinningen in de directe omgeving van het natuurterrein 

weergegeven met maximaal vergund dagdebiet en maximaal vergund jaardebiet. Deze gegevens 

komen uit de Databank ondergrond Vlaanderen en werden zeer recent aangepast. Op basis van 

de maximaal vergunde dagdebieten kan de maximale impact van deze winningen in beeld 

gebracht worden door toepassing van de formule van Dupuit. Dat is gebeurt voor alle vergunde 

winningen in Vlaanderen (De Becker & Adriaens 2015). Dat betekent uiteraard een ruime 
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overschatting van de impactsituatie aangezien er daarbij geen rekening gehouden werd met het 

maximaal vergunde jaardebiet. Het geeft echter wel een indruk van de ‘worst-case’-impact op 

het gebied. De contour van de pompkegel werd op 5 cm daling genomen. 

Afgaand op die onttrekkingen (zoals ze vergund werden) kan de impact van deze winningen 

visueel bekeken worden in  figuur 2.1. Voor alle winningen is een indicatieve pompkegel 

weergegeven (5 cm verlagingscontour).  

Ten tijde van het formuleren van aanvullend onderzoek is speciale aandacht gevraagd voor de 

winning van het cementbedrijf. Zoals te zien in figuur 2.1 en tabel 2.1 behoort deze winning 

eerder tot de kleine winningen. Er zijn met andere woorden winningen in en rond het gebied met 

een grotere impact, zoals bijvoorbeeld de LGCC-winning, maar deze zijn allemaal vergund en 

hebben bovendien een relatief beperkte, maar niet betekenisloze impact. 

 

 

Fig. 2.1 De indicatieve 5 cm contour van de pompkegel rond de vergunde grondwaterwinningen in de omgeving van het 

natuurgebied Teut-Ten Haagdoorheide-Kelchterhoef. Bron: De Becker & Adriaens 2015 . Zie voor een groter formaat 

kaart kaartbijlage 7.1. 

 

Tabel 2.1 vergunde waterwinningen omgeving Teut, Tenhaagdoorn en de domeinbossen van Kelchterhoef 
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2.1.3 Effecten van de mijnverzakking 

Er zijn effecten van mijnverzakkingen als gevolg van steenkoolontginningen in het verleden. Een 

overzicht van de (berekende) verzakkingsgebieden is te vinden in figuur 2.2. De omvang van de 

effecten ervan zijn op dit ogenblik niet volledig duidelijk. Ze werden in 2001-2003 ingeschat 

voor de noordwestelijk gelegen delen van het westelijk mijnverzakkingsgebied, met name de 

omgeving van de vallei van de Zwarte Beek en het ruimere Kamp van Beverlo. Daar is de 

verzakking van een grotere orde dan in dit gebied: we zitten hier aan de rand van de (berekende) 

verzakkingen, maar de effecten laten zich meer dan waarschijnlijk voelen in het sterker insnijden 

van de beide beeksystemen in het gebied. Hoe groot de bijdrage daarvan is, is dus niet exact 

gekend. 

 
Figuur 2.2  De berekende omtrek van de mijnverzakkingsgebieden. Bron: DOV Zie voor een groter formaat kaart 

kaartbijlage 7.1. 

2.1.4 Piekdebieten Roosterbeek 

Het debiet van de Roosterbeek is tegenwoordig groter dan dat het historisch en ‘natuurlijk’ was. 

De bovenloop van de Roosterbeek heet op de kaart van Vandermaelen (1846-1854) nog 

Hengelbroekbeek. Deze beek lag zuidelijker en hoger op de helling (een zogenoemde opgeleide 

beek) dan de tegenwoordige loop die Roosterbeek wordt genoemd. Op de kaart van Depot de la 

guerre (1868-1872) blijkt dat de Hengelbroekbeek ter hoogte van de samenkomst met de 

waterkoop uit ’t Wad is afgesneden en ten noorden van de loop van de voormalige 

Hengelbroekbeek twee nieuwe beeklopen zijn gegraven: de huidige loop van de Roosterbeek en 

de Noordersloot (zie LESA, Vogels et al, 2016, paragraaf 2.1.9). Deze nieuwe Roosterbeek ligt 

lager in het landschap dan de Hengelhoefbeek, waardoor het verval is toegenomen. Bovendien 

voert de Noordersloot, die in zijn benedenloop een groot verval kent, aanzienlijke piekdebieten 

aan op de Roosterbeek. Deze wijzigingen hebben al aan het einde van de 19e eeuw geleid tot 

terugschrijdende ersoie. Na de Tweede Wereldoorlog is de terugschrijdende erosie van de 
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Roosterbeek sterk toegenomen, waardoor een heel diepe en sterk drainerende beekloop is 

ontstaan. Dat heeft alles te maken met het afvangen van hemelwater uit een deel van het 

stroomgebied van de Huttenbeek en het afleiden daarvan via de RWZI van Houthalen-Oost, naar 

de Roosterbeek. Het heeft er op dit ogenblik alle schijn van dat de bijdrage van neerslagwater van 

de E314 niet de belangrijkste reden is van het sterker insnijden van de Roosterbeek. Het is meer 

dan waarschijnlijk een gecombineerd effect van afleiden van hemelwater van de Huttenbeek naar 

de Roosterbeek, het afvoeren van autostradewater en mijnverzakking. Wat de precieze bijdrage is 

van deze drie oorzaken is op dit ogenblik niet te achterhalen. 

2.1.5 Langdurig droogvallen van de Laambeek en de recreatieplassen van Kelchterhoef 

De bovenloop van de Laambeek en de recreatieplassen van Kelchterhoef staan ’s zomers 

langdurig droog. Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen.  

Het debiet van de bovenloop van de Laambeek is nogal variabel. Het is bovendien negatief 

beïnvloed door drainagewerken in de voorbije decennia op het stroomopwaarts gelegen 

schietveld van Houthalen-Helchteren. Deze drainagewerken worden momenteel verholpen. Er 

wordt samen met de militairen gewerkt aan een afbouw van de te ver doorgevoerde 

drainagewerken op en direct rond het militaire domein, maar de gunstige effecten daarvan zullen 

nog een paar jaar op zich laten wachten.  

Dit alles heeft geleid tot een verlaagde beschikbaarheid van oppervlaktewater waardoor de 

recreatieplassen in het domein Kelchterhoef niet optimaal kunnen gevuld worden. Het is trouwens 

zeer de vraag of die op natuurlijke wijze wel gevuld kunnen worden en blijven.  Momenteel wordt 

er in de droge maanden dan ook grondwater opgepompt  (vergunning 3034 op figuur 2.1) om het 

plaspeil aan te vullen. Dat opgepompte water infiltreert voor een belangrijk deel weer, waardoor 

dit een voorbeeld is van dweilen met de kraan open.  

Voorts is ter hoogte van de recreatieplas van Kelchterhoef nog een vergunde winning actief met 

een pompkegel die een groot deel van de recreatiezone beslaat (zie Figuur 2.1). Ook dat draagt 

niet bij aan de watervoerendheid van de plassen. Deze grondwaterwinning is weliswaar niet de 

belangrijkste oorzaak van de te lage oppervlakte en grondwaterproblemen in deze zone, maar ze 

draagt zeker bij aan het accentueren van de problematiek. 

2.1.6 Conclusies waterkwantiteit 

De afkoppeling van de Huttebeek is de belangrijkste ingreep in de waterhuishouding. Het zorgt 

voor droogval van het bovenstroomse deel van de Huttebeek en voor piekafvoeren in de 

Roosterbeek die zich daardoor diep heeft ingesneden. Ook piekafvoeren vanaf de autostrada en 

de mijnverzakkingen hebben mogelijk bijgedragen aan de insnijding en verdieping van de 

Roosterbeek. Hoe groot de bijdrage daarvan is, is niet exact gekend. Deze verdieping zorgt voor 

verdroging van de beekbegeleidende begroeiingen en afbraak en inklinking van de veenpakketten 

langs de beek. De elzen staan op stelten en grote delen van de bovenstroomse venige heiden zijn 

in soortenarm berkenbos geschoten. De afbraak van veen zorgt bovendien voor mineralisatie en 

daarmee het vrijkomen van nutriënten, waardoor verruiging van de vegetatie is opgetreden. 

Tijdens piekafvoeren  kan het overstort van de RWZI in werking treden, waarbij waarschijnlijk zeer 

voedselrijk water in de Roosterbeek wordt geloosd.  

De bovenloop van de Laambeek en de recreatieplassen van Kelchterhoef staan ’s zomers 

langdurig droog. Vanwege de ligging aan de rand van het Kempisch plateau is het debiet van de 

bovenloop van de Laambeek, waarin de plassen ook liggen, van nature nogal variabel. De 

droogval van beek en plassen is versterkt door drainagewerken op het schietveld van Houthalen-

Helchteren. De daar aanwezige diepe sloten worden thans gedempt. Ook onder betere 

omstandigheden zal net als nu tijdens droge perioden grondwater opgepompt moeten worden 
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om de vijvers watervoerend te houden. Ook de nabij de plas vergunde grondwaterwinning 

beïnvloedt de watervoerendheid van de plassen negatief.  

2.1.7 Voorlopige waterbalans 

In de opdracht voor het opstellen van het beheerplan werd niet voorzien in het opmaken van een 

grondwatermodel. Daardoor is het moeilijk om de omvang van de problemen ruimtelijk in beeld 

te brengen. Om het samenhangend geheel van hydrologische processen, verschuivingen en de 

consequenties daarvan toch te proberen in beeld te brengen, werd getracht om voor elk van de 

hydrologische deelbekkens waaruit het gebied bestaat, een waterbalans te maken. Hiermee moet 

het relatieve belang van o.a. grondwaterwinningen, de versnelde surface runoff van afkomstig van 

de E314 of het verplaatsen van neerslagwater van het ene naar het andere bekken, duidelijker 

worden. 

Een waterbalans is niet meer of niet minder dan een optelsom van verschillende klassieke 

hydrologische componenten zoals neerslag, verdamping, wateronttrekking, … . Om een beter te  

begrijpen beeld te krijgen van de grootteorde van de hydrologische (grondwater-) problemen in 

het natuurterrein de Teut - Ten Haagdoorn en de Domeinbossen vanKelchterhoef, werd niet 

gekozen voor één allesomvattende waterbalans, maar wel om afzonderlijke waterbalansen voor 

de belangrijkste deelbekkens waaruit het gebied bestaat. Elke waterbalans moet uiteraard in 

evenwicht zijn, t.t.z., de optelling van alle componenten moet gelijk aan nul zijn. 

 

Deelbekkens  

Er wordt met de benadering van grondwaterdeelbekkens gewerkt omdat er dan (voor de eenvoud) 

impliciet van uitgegaan kan worden dat er aan de rand van die deelbekkens geen 

grondwaterstroming is van buiten naar binnen het bekken. Die stroming is moeilijk tot niet 

begrootbaar/berekenbaar. Dat probleem wordt dus, door de veronderstelling van 

grondwaterdeelbekkens, vermeden. 

Omdat er in deze studie niet in de opmaak van een grondwatermodel voorzien is, werd de 

omvang van de grondwaterdeelbekkens afgebakend zoals dat intuïtief gebruikelijk is, namelijk 

door aan te nemen dat ze gelijkaardig zijn aan oppervlaktewaterdeelbekkens. De (detail-

)topografie speelt daarbij een doorslaggevende rol.  

In eerste instantie werd ervan uit gegaan dat het gebied uit vier deelbekkens bestaat: de 

Laambeek, de Huttenbeek, de Roosterbeek en het valleitje van het Wad. Belangrijk om weten is 

dat er binnen de grenzen van dit studiegebied geen enkel volledig deelbekken ligt. Met andere 

woorden, er ligt voor elk van de deelbekkens een (belangrijk) deel buiten het studiegebied Teut-

TenHaagdoorn-Kelchterhoef. Alle stroomopwaarts gelegen stukken van de berekende 

grondwaterdeelgebieden worden in de verdere analyse betrokken; de stroomafwaarts gelegen 

delen niet. 

Er werd vertrokken van het digitaal hoogtemodel (DHM) met een rastergrootte van 25*25m. Voor 

de afbakening van de oppervlaktewaterbekkens werd gebruik gemaakt van speciaal daarvoor 

ontworpen ArcGis tools. ArcGIS voorziet onder ‘spatial analyst’ een “hydrology” toolbox waaruit 

opeenvolgend de ‘Fill’,‘Flow direction’, ‘Flow accumulation’ en ten slotte de ‘Watershed’ tool 

gebruikt werden. 

De ‘Fill’ tool wordt gebruikt om eventuele geïsoleerde topografische depressies (veelal het 

‘artificiële’ gevolg van de toegepaste verrasteringstechnieken) uit het beschikbare DHM weg te 

werken. Doet men dat niet, dan zouden er digitale en virtuele ‘vijvers’ kunnen ontstaan bij de 

oefening. 

De ‘direction’ tool bekijkt langs welke weg een virtuele regendruppel zich in het verrasterde 

landschap beweegt als gevolg van de zwaartekracht (via dalende topografische hoogte van 
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aanpalende cellen). De daarop aansluitende ‘accumulation’ tool construeert daaruit virtuele 

waterlopen die, als het goed zit, moeten overeenstemmen met de bestaande waterlopen. Ten 

slotte worden dan alle rastercellen toegewezen aan één van de deelbekkens gebruik makend van 

de ‘watershed’ tool. 

 
Figuur 1: Overzicht van de vijf grondwaterdeelbekkens voor Teut-Ten Haagdoornheide-Kelchterhoef. Grijs=Laambeek, 
bleekgroen= Huttenbeek, bruin= Roosterbeek, geel=vallei van het Wad, donkergroen=vallei van de Hemmenbeek (incl. 
oud Lobeliaven) 

Uit die oefening bleek al gauw dat de omgeving van het Oude Lobeliaven een afwijkend gebied is 

t.o.v. de rest van het natuurterrein. Het vormt –achteraf bekeken logisch– het dalhoofd van een 

deelbekken dat grotendeels buiten het natuurgebied gelegen is. Op die manier werden 5 

deelbekkens afgebakend (Figuur 1). 

Voor alle duidelijkheid, of en in hoeverre deze intuïtieve benadering overeenstemt met de realiteit 

(t.t.z. oppervlaktewaterdeelbekken = grondwaterdeelbekken), is zonder grondwatermodel niet te 

achterhalen. De kans dat deze ‘oppervlaktewaterbenadering’ trouwens volledig correct is, is als klein 

in te schatten. Uit grondwatermodelresultaten voor natuurgebieden gelegen in dezelfde 

watervoerende laag elders in Vlaanderen (bv. Walenbos, Zwarte Beek, Demervallei, Langdonken) is 

geweten dat het grondwaterdeelbekken 0,5 tot 3 à 4 (!) keer groter kan zijn dan wat verwacht wordt 

op basis van de topografie. Wat deze verhouding is voor ons studiegebied is dus niet geweten. 

 

Input en evapo-transpiratie  

Stap 1 in de waterbalans is de voeding. De voeding van een grondwaterdeelbekken wordt verzekerd 

door neerslag verminderd met evapo-transpiratie. Dat is de effectieve neerslag.  

We veronderstellen dat, voor een gebied van deze omvang, de neerslag uniform valt. Evapo-

transpiratie echter wordt sterk beïnvloed door de karakteristieken van het landschap en de 

vegetatie. Hoe ruwer een oppervlak en hoe hoger de grondwaterstand, hoe meer verdamping. Hoe 

hoger de leaf area index (LAI), hoe hoger de verdamping. Ter vergelijking: heide heeft een LAI van ca. 

1.5, grasland 2-3, loofbos 3-4, naaldbos 5-6, douglasaanplanten tot 7-8. Het juist bepalen van evapo-

transpiratie aan de hand van metingen is zeer arbeids- en tijdintensief. Daarom wordt er gebruik 

gemaakt  van een eenvoudig rekenmodel, WETSPASS, dat per gridcel de evapo-transpiratie berekent 
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(in mm of liter /m².jaar) (Figuur 2). Hieruit komen de grote landschappelijke verschillen, nl. bos, open 

vegetatie, wateroppervlakken, wegen, bebouwing, e.d. duidelijk naar voor. 

 
Figuur 2: WETSPASS rekenresultaat voor evapo-transpiratie (mm/m².jaar) voor de grondwaterdeelbekkens in Teut - Ten 
Haagdoornheide - Kelchterhoef. 

Tegelijkertijd wordt ook de hoeveelheid infiltrerend neerslagwater berekend. Dat is een fractie van 

de effectieve neerslag. Een beeld daarvan is te zien in Figuur 3, links.  

 

Figuur 3: WETSPASS rekenresultaat voor infiltrerend neerslagwater (links) en oppervlakkige afstroming of runoff (rechts) 
(mm/m².jaar) voor de grondwaterdeelbekkens in Teut-Ten Haagdoornheide-Kelchterhoef. 

Runoff  

Voor beide waterbalanstermen zijn verharde oppervlakten van negatief, respectievelijk positief, 

maar steeds cruciaal belang. Een overzicht van gemodelleerde waarden voor oppervlakkige 

afstroming is eveneens weergegeven in Figuur 33, rechts. Beide beelden lijken/zijn grotendeels een 

negatief van elkaar. 

Grondwaterwinningen  

Per deelbekken werd gekeken naar de laatste beschikbare gegevens i.v.m. de aanwezigheid van 

vergunde grondwaterwinningen. In elk deelbekken zijn er één of meerdere grondwaterwinningen te 
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vinden. Als de pompput in een bepaald deelgebied ligt, wordt het effect van die winning integraal 

toebedeeld aan het deelgebied. 

RWZI  

Voor de afvoer van water naar de RWZI als gevolg van de aanwezigheid van de woonwijk van De 

Hutten en aanpalende woonwijken, werd geen gebruik gemaakt van de effectieve gemeten volumes. 

Ze werden geschat op basis van de verharde oppervlakte van de woonzone (in totaal 270 ha). De 

verdeling ervan over het deelbekken van de Huttebeek (110 ha) en de Roosterbeek (160 ha) 

gebeurde met de hoger beschreven opeenvolgende GIS-tools (Figuur4). 

 
Figuur 4: Berekende ligging van de grens tussen het deelbekken van de Huttebeek en Roosterbeek in de bebouwde zone 
van De Hutten. 

Per oppervlakte-eenheid werd berekend dat er een oppervlakkige afvoer optreedt van 160 l/m².jaar 

en een watervolume gebaseerd op het gemiddelde drinkwaterverbruik van 150 l per 

inwonerequivalent per dag bij een gemiddelde dichtheid van 30 inwonerequivalent per ha. Dit zijn 

richtcijfers, geen gemeten waarden.  

Impact E314  

De vermeende verdrogende impact van de E314 wordt aan de hand van topografie (Figuur 5), 

dwarsdoorsneden en stationaire grondwatermodelresultaten (Technum 2002) beschreven. 
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Figuur 5: DHM van de omgeving van de E314 ter hoogte van Teut – Ten Haagdoornheide met aanduiding van 
dwarsprofielen 

 

 
Figuur 6: dwarsprofielen over de E314 ter hoogte van Teut - Ten Haagdoornheide en weergave (blauw) van de 
gemiddelde hoogte van de het freatische oppervlak 

In de dwarsprofielen (Figuur6) werd voor de aanduiding van de gemiddelde stijghoogte van het 

freatisch oppervlak, gebruik gemaakt van de resultaten van de Technum- studie (2002). Hieruit blijkt 

dat de E314 alvast ter hoogte van de dwarsprofielen meer dan waarschijnlijk niet drainerend werkt. 

Uit terreinobservaties kon ook geen drainerend effect worden vastgesteld ter hoogte van de 

Roosterbeek of enig ander zijvalleitje. Uit een detail van de topografie en de stationaire gemiddelde 

grondwatermodelresultaten (Figuur 7) zou nog kunnen afgeleid worden dat de langsgrachten van enig 

effect zouden kunnen zijn, maar op het terrein is duidelijk op te maken dat dit niet het geval is 

(grondwater gehele jaar door gelijk met maaiveld, geen verstoringssoorten, veen dat niet veraard is). 

De directe impact van de E314 op het grondwater lijkt verwaarloosbaar, zeker als geweten is dat er 

geen hangwatersystemen aanwezig zijn. 
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Figuur 7: Detail van passage van de E314 over vallei van de Roosterbeek met gemodelleerde gemiddelde 
grondwaterstanden (naar Technum 2002) 

Indirect kan er wel nog een impact spelen door afvoer van hemelwater op het verharde oppervlak. 

Om de afgevoerde volumes van autosnelweghemelwater naar de Roosterbeek te kunnen berekenen, 

werd gebruik gemaakt van het DHM en werd de E314 ingedeeld in secties met min of meer gelijke 

helling.  

Waterbalansen  

De impact op toegenomen piekdebieten van de Roosterbeek en op verminderde infiltratie blijkt klein 

te zijn, zoals op te maken is uit de schematische waterbalansen per deelbekken (Figuur8 en in Tabel 1). 

 
Tabel 1: afgeronde waterbalanstermen voor de deelgebieden 

Laambeek Huttebeek Roosterbeek vallei van het Wad

neerslag 17,10 10,72 50,02 7,01

evapo-transpiratie 9,45 5,81 27,15 3,90

infiltratie 7,06 4,26 19,26 2,83

afstroming 0,59 0,64 3,60 0,28

grondwateronttrekking 0,04 0,35 0,53 0,02

neerslag 100,00 100,00 100,00 100,00

evapo-transpiratie 55,21 54,24 54,28 55,63

infiltratie 41,33 39,72 38,51 40,37

afstroming 3,46 6,04 7,21 4,00

grondwateronttrekking 0,20 3,30 1,10 0,30
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Figuur 8: schematische weergave van waterbalansen voor de vier belangrijke grondwaterdeelgebieden voor de Teut - 
Ten Haagdoornheide-Kelchterhoef. 

Deze waterbalansen geven alvast een inzicht in de rol van bos in de waterbalans, van het relatieve 

belang van de oppervlakkige afvoer van autostradewater en van het verplaatsen van grote volumes 

neerslag van het ene deelbekken naar het andere. 

Uit de waterbalansen blijkt dat de effectieve neerslag (=totale neerslag – evapo-transpiratie) niet zo 

veel verschilt tussen de verschillende bekkens, met name om en bij de 45% van de totale neerslag. 

De variatie zit in het percentage afstromend effectief neerslagwater. Hoe meer er oppervlakkig 

afstroomt (surface runoff) hoe minder er infiltreert en hoe minder er naar grondwateraanvulling 

gaat. 

Bovendien komt het oppervlakkig afstromend water niet altijd in het oppervlaktewater van het eigen 

grondwaterdeelbekken terecht maar wordt het, zoals het geval is voor de Huttebeek, afgeleid naar 

de Roosterbeek. 

Een aparte term is het verbruik van leidingwater dat, afhankelijk van de bewoningsdichtheid over 

aanzienlijke volumes kan gaan. In ons geval kan het tot 1 % van het totaal verwerkte watervolume uit 

de waterbalans oplopen.  

Conclusies  

De belangrijkste conclusies zijn de volgende: 

 Het belang van bos en ontbossing ten gunste van grondwatertafelstijging als gevolg van een 

verminderde LAI is erg beperkt. Dat effect werd destijds al uitgebreid bekeken bij de opmaak 
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van het Vlaamse grondwatermodel (2006)1. Theoretisch, in watervoerende pakketten met 

weinig hydrostatische drukverschillen en in vlakke systemen zou dat effect betekenisvol 

kunnen zijn. Er kan berekend worden dat volledige ontbossing van een deelbekken tot een 

stijging van een gemiddelde laagste grondwaterstand van om en bij de 10 cm kan leiden bij 

weinig kwel. Hier hebben we echter te maken met zeer hoge kweldrukken en –fluxen én met 

sterke topografische gradiënten, waardoor een stijging van 10 cm in GLG zich vertaalt in een 

(horizontaal) beïnvloede zone van nauwelijks 10-15 meter breedte. 

 De geschatte bijdrage van het afstromende autosnelwegwater in het toegenomen piekdebiet 

van de Roosterbeek is 4 keer kleiner dan de geschatte bijdrage van het verplaatsen van water 

van de Huttebeek naar de Roosterbeek via de RWZI. Met andere woorden, de negatieve 

effecten van toegenomen piekdebieten op de Roosterbeek worden in eerste instantie 

stroomopwaarts van de E314 veroorzaakt en dienen dus ook eerst daar aangepakt te 

worden. 

 

Zoals voorgesteld in de technische werkgroep van het voorjaar 2015, werd in de Roosterbeek 

stroomafwaarts van de E314 een automatische datalogger gehangen die naast hydrostatische druk 

(die om te rekenen zijn naar peilmetingen) ook elektrische geleidbaarheid registreert op uurbasis. De 

Roosterbeekpeilen worden eveneens gemeten ter hoogte van de RWZI. Uit de metingen van de 

elektrische geleidbaarheid kan vastgesteld worden of de oppervlaktewaterkwaliteit uitschieters 

vertoont of niet. De Roosterbeek draineert grondwater afkomstig uit de formatie van Diest. Uit de 

vele chemische analyseresultaten van grondwater in naburige natuurgebieden (bron: 

www.watina.be) valt af te leiden dat normale waarden hier maximaal om en bij de 300-350 µS/cm 

moeten bedragen. De geleidbaarheid is een maat voor de hoeveelheid opgeloste ionen in het water. 

Hogere waarden dan de referentie betekenen dan niets anders dan meer opgeloste ionen, lees 

‘vervuiling’ van het oppervlaktewater. Over de aard van de vervuiling is daarbij niets gezegd. 

Doorgaans hangt een scherpe verhoging van elektrische geleidbaarheid samen met hogere 

nutriëntenconcentraties van het water (the ‘usual suspect’ hierbij zijn riooloverstorten ). De gemeten 

waarden zitten voor een groot deel van de tijd rond die maxima en gaan er (erg) regelmatig boven. 

Op de Figuur 9 zijn maandelijks een aantal fikse uitschieters te zien die tot meer dan het dubbele van 

de maximaal te verwachten waarde bedragen. Uit terreinobservaties is geweten dat deze 

uitschieters regelmatig samenvallen met overstortlozingen aan de RWZI. Een echte analyse met 

overstortgegevens van de VMM is nog niet gebeurd en zou voor een nog scherpere afbakening van 

het probleem kunnen zorgen. 

                                                           
1 Verbeiren B., Batelaan O. & De Smedt F. 2006. Ontwikkeling van Regionale Modellen ten behoeve van het 
Vlaams Grondwater Model (VGM) in GMS/MODFLOW. Perceel 1: Centraal Kempisch Systeem. Deelrapport 2: 
Opbouw van het grondwatermodel, gevoeligheidsanalyse en kalibratie. Studie in opdracht van het Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenscha ed. Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (HYDR) - Vrije Universiteit Brussel, 
2006.  
 

http://www.watina.be/
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Figuur 9: Tijdreeks van uurlijkse elektrische geleidbaarheidsmetingen (in µS/cm) op de Roosterbeek stroomafwaarts van 
de E314.  

Uit de metingen blijkt dat de verhoogde piekdebieten in de Roosterbeek al optreden ter hoogte van 

de RWZI maar met terreinwaarnemingen weten we dat ze al van verder stroomopwaarts komen. 

Verder stroomopwaarts van de RWZI liggen ook riooloverstorten of andere lozingspunten die bij 

regenweer grote volumes water afvoeren. De waarden voor de elektrische geleidbaarheid stroomop- 

en stroomafwaarts de E314 zijn nagenoeg exact gelijk. Zoals blijkt uit de waterbalansoefening is dus 

niet de E314 verantwoordelijk voor piekdebieten en vervuiling maar ontstaat het probleem al 

hogerop in het stroomgebied van de Roosterbeek. 

Het gevolg van de verhoogde piekafvoeren en vermoedelijk ook van de basisafvoer is het 

dynamischere karakter van de beek. Dat leidt op zijn beurt tot inklinking van het veen en tenslotte 

voortschrijdende verdroging van het gebied. 

2.2 Waterkwaliteit 

2.2.1 Methode 

 Er werd bemonsterd op 25 maart 2015 (gedurende een neerslagarme periode) en op 

11 november 2015 (tijdens een neerslagrijke periode); 

 Er werd een zo groot mogelijke variatie aan wateren bemonsterd: vijvers, natuurlijke 

natte laagten in venige heiden, beken en sloten (Tab. 2.2). Daarbij werden plaatsen 

bemonsterd waar duidelijke vragen bestaan over de watersamenstelling zoals het 

Oude Lobeliaven, het Lobeliaven, de autostrada, de Roosterbeek, het Grote ven, 

Mayevijver en de Steinweijer; 

 De watermonsters werden op het laboratorium van de Radboud Universiteit 

(Nijmegen) geanalyseerd volgens de daar geldende voorschriften; 

 Van de watermonsters werden Stiffdiagrammen vervaardigd – zie tekstkader 1; 

 Deze Stiffdiagrammen werden op hun monsterlocaties geplaatst om een ruimtelijk 

beeld te creëren van de (variatie in) chemische samenstelling van het oppervlaktewater 

(figuur 2.3 en 2.4); 

 Voor de voor- en najaarsronde werden kaarten vervaardigd van de op de 

monsterlocaties gemeten pH (figuur 2.1 en 2.2); 

 Voor de voor- en najaarsronde werden kaarten vervaardigd van de op de 

monsterlocaties gemeten ijzerconcentraties (figuur 2.7 en 2.8); 

 De resultaten zijn op hoofdlijnen vergeleken met die van Technum. 
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Tab. 2.2. Beknopte beschrijving van de aard van de monsterlocaties. 

Locatie Film/roest Locatie 

Teut 1   Beek 

Teut 2  Ven 

Teut 3 film Venrand 

Teut 4 roest + film Greppel in beton 

Teut 5 roest + film Beekje 

Teut 6 film Slenkje 

Teut 7  Ven 

Teut 8  Groot ven 

Teut 9  Eendenvijver 

Teut 10  Slenkjes in veen 

Teut 11 film Ven 

Teut 12 lichte film + roest Eendenvijver 

Teut 13   Beek 

Teut 14  Ven 

Teut 15  Veen 

Teut 16  Grootveen 

Teut 17  Visvijver 

Teut 18  Ven 

Teut 19  Ven 

Teut 20 roest + film Gegraven plas 

Teut 21 roest +film Beek 

Teut 22 roest Beek 

Teut 23  Ven 

Teut 24 roest + film Sloot 

Teut 25 film Slenk 

Teut 26  Plas 

Teut 27  Plas 

Teut 28  Ven 

Teut 29 roest + film Beek 

Teut 30  Ven 

Teut 31  Ven 

Teut 32  Ven 

Teut 33  Laagte in heide 

Teut 34  Veen 

 

TEKSTKADER 1: Het Stiff-diagram 

 (gebaseerd op https://en.wikipedia.org/wiki/Stiff_diagram) 

Een Stiff diagram is een grafische weergave van de chemische samenstelling van het grondwater , 

ontwikkeld door H.A. Stiff in 1951. Het wordt veelvuldig gebruikt door hydrogeologen, geochemici en 

hydro-ecologen om de macro-ionensamenstelling van grond- en oppervlaktewater eenvoudig weer te 

geven. Het is een veelhoekige vorm die ontstaat door op drie horizontale assen, die zich uitstrekken 

aan weerszijde van een verticale as, waarbij aan de linkerzijde van deze verticale as de concentraties 

van positieve (kat)ionen wordt weergegeven, en aan de rechterzijde die van de negatieve (an)ionen. De 

concentraties worden weergegeven in milliequivalenten  per liter. Stiff diagrammen zijn behulpzaam bij 

het malen van een snelle, visuele vergelijking van verschillende watermonsters.  
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Hierboven staat een voorbeeld van een Stiff-diagram. Volgens afspraak worden de kationen links en de 

anionen rechts van de verticale as geplaatst, en weergegeven in meq/l. De punten worden onderling 

verbonden. De kationen zijn – van boven naar beneden Ca2+, Mg2+ en Na+ + K+ en de anionen HCO3-, 

SO42- en Cl-. In feite wordt het resultaat van drie wezenlijke chemische reacties afgebeeld: 

- de oplossing van kalk (CaCO3) 

- de oplossing van gips (MgSO4) 

- en de oplossing van keukenzout (NaCl)  

Bij onderlinge vergelijking is het van belang de ionen steeds in dezelfde volgorde te plaatsen en op 

dezelfde schaal. Om de massaconcentratie van een ion (meestal uitgedrukt als mg/l) om te rekenen 

naar milli-equivalenten (equivalent concentratie) moet de volgende formule worden toegepast: 

massaconcentratie x lading / molekuulgewicht. 

Stiff, H.A., Jr., 1951, The interpretation of chemical water analysis by means of patterns: Journal of 

Petroleum Technology, v. 3, p. 15-17. 

2.2.2 Resultaten en bevindingen 

2.2.2.1 pH 

Uit de metingen van de pH op het laboratorium blijkt dat de pH-waarden sterk variëren, namelijk 

van 4.0 tot bijna 7 (zie Fig. 2.1 en Fig. 2.2). Vrijwel alle bemonsterde wateren bevinden zich in het 

calciumbuffertraject. In de venige heiden en de vochtige heiden liggen de pH-waarden altijd 

beneden 5,5. In de neerslagrijke periode (november 2015) zijn de pH-waarden hier veelal lager 

dan in de neerslagarme periode (maart 2015). De waarden in de vochtige heiden zijn het laagst. 

In de lage delen van de beekdalen ligt de pH overwegend tussen 6 en 7. Deze waarden zijn heel 

stabiel, ze vertonen nauwelijks verschillen tussen voor – najaar. Dat betekent dat op deze locaties 

de invloed van grondwater zo groot is, dat variatie in neerslag hoeveelheden niet tot nauwelijks 

van invloed is op de pH. 
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Fig. 2.1 pH (lab) van de bemonsterde wateren in het voorjaar. Zie voor een groter formaat kaart kaartbijlage 7.1. 

2.2.2.2 Stiffdiagrammen 

De Stiffdiagrammen (Fig. 2.3 en Fig. 2.4) laten zien dat op vrijwel alle monsterlocaties zeer 

basenarm tot basenarm water aanwezig is d.w.z. water met zeer lage tot lage concentraties 

calcium en bicarbonaat. Ook in vijvers in de nabijheid van de beek is basenarm water 

aangetroffen. Alleen in november is langs de Laambeek en Huttenbeek (locaties 22, 29 en 24) iets 

meer calcium en bicarbonaatrijk water aangetroffen, maar dat water kan hoogstens als zwak 

gebufferd worden beschouwd. De verschillen in de basenrijkdom van het bemonsterde water zijn 

te klein om de vegetatiekundige variatie in de beekdalen te kunnen verklaren tussen venige 

heiden (Caricion lasiocarpae), berkenbroeken (Betulion pubescentis) en (zeer) zwak gebufferde 

wateren (Oeverkruid-gemeenschappen) enerzijds en elzenbroeken (Alnion glutinosae) en 

dotterbloemhooilanden (Calthion palustris) anderzijds.  
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Fig. 2.2 pH (lab) van de bemonsterde wateren in het najaar. Zie voor een groter formaat kaart kaartbijlage 7.2. 

 

Fig. 2.3 Stiffdiagrammen van de bemonsterde wateren op 24 maart 2015. Zie voor een groter formaat kaart kaartbijlage 
7.3. 
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Fig. 2.4 Stiffdiagrammen van de bemonsterde wateren op 11 november 2015. Zie voor een groter formaat kaart 
kaartbijlage 7.4. 

In de vijvers in de valleien van de Hutten- en Laambeek zijn er in de Stiffdiagrammen (Fig. 2.3 en 

Fig. 2.4) wel verschillen zichtbaar in basenrijkdom, gaande van bovenstrooms (locaties 31 en 32; 

zeer basenarm, ongebufferd) naar benedenstrooms (locaties 29 en 24; basenarm, (zeer) zwak 

gebufferd) en van plateaurand naar beek (locaties 25 t/m 29; van ongebufferd naar zwak 

gebufferd). Deze verschillen verklaren de variatie tussen enerzijds vochtige heide (Ericion 

tetralicis) en anderzijds de venige heiden, berkenbroeken en de (zeer) zwak gebufferde wateren. 

2.2.2.3 Bicarbonaatgehalten  

Een analyse van de bicarbonaatgehalten in het najaar (regenrijke periode) laat zien dat alleen 

hogere bicarbonaatconcentraties (0,2-1,02 mmol) voorkomen in de dalen van Laambeek en de 

Roosterbeek en in de monding van het Wad. Zeer zwak gebufferd water (bicarbonaatgehalte 

tussen 0, 1, en 0,2 mmol/l) komt voor in de dalen van Laambeek, Roosterbeek en het Wad. Op 

alle andere locaties is het water ongebufferd, zoals in de vijvers in de Huttenbeek. Dat indiceert 

dat de invloed van regenwater in de vijvers van de Huttenbeek groot is of dat het grondwater er 

ongebufferd is. In het Grote ven en in de benedenstrooms daarvan gelegen vijvers zijn de laagste 

bicarbonaatconcentraties aangetroffen. Ze zijn lager dan 0,01 mmol/l. Dat betekent dat deze 

locaties op grond van hun waterkwaliteit aan maaiveld praktisch als hoogveen mogen worden 

beschouwd. In het Lobeliaven is het water zeer zwak gebufferd met een bicarbonaatconcentratie 

van iets meer dan 0,01 mmol/l.  

Voor een toelichting over (zeer) zwak gebufferde wateren zie tekstkader 2.  
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TEKSTKADER 2: Zure, zeer zwak en zwak gebufferde wateren 

De buffercapaciteit wordt gedefinieerd als de hoeveelheid sterk zuur of sterke base die aan 1 liter 

buffer moet worden toegevoegd om de pH van het buffermengsel één eenheid te veranderen 

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Buffercapaciteit ). De buffercapaciteit zegt dus iets over hoe goed een 

buffer werkt. Hoe groter de buffercapaciteit, des te beter de buffer de pH-waarde stabiel kan houden 

bij toevoeging van zuur of base.  

Onderstaande is grotendeels gebaseerd op http://www.natuurkennis.nl.  Vennen of beter gezegd 

wateren kunnen op grond van hun buffercapaciteit worden onderverdeeld in drie categorieën. De 

visvijvers van Teut  behoren overwegend tot de eerste en tweede categorie: 

 Zure en hoogveenvennen: hier heeft het water heeft een buffercapaciteit van minder dan 0,05 

mmol/l HCO3- en een pH die gemiddeld beneden 4,5 ligt. In het zure water kunnen slechts weinig 

planten groeien; voornamelijk Knolrus en veenmossen.  

 Zeer zwak gebufferde wateren bevatten water dat sterk op regenwater lijkt. Zeer zacht water, 

ofwel zeer zwak gebufferd water is water met een pH van meestal tussen 4,5 en 6,5 en een 

buffercapaciteit tussen 0,05 tot 0,2  mmol/l HCO3-. 

 Zwak gebufferde wateren is water met een pH van meestal tussen 5 en 7, en buffercapaciteit 

tussen 0,2  tot 0,5 (soms tot 1) milli-equivalent  HCO3- & CO3- per liter. Deze buffering komt tot 

stand door toestroom van grondwater of door inlaat van gebufferd oppervlaktewater. 

 

Vennen zijn voedselarme systemen. Er kunnen alleen waterplanten overleven die speciale aanpassingen 

bezitten om voedingsstoffen te bemachtigen. Dit geldt vooral voor het verkrijgen van fosfor en stikstof, 

stoffen die in voedselarme situaties schaars zijn. Hetzelfde geldt voor het verkrijgen van voldoende 

koolstof. In vennen komen ongeveer 30 soorten karakteristieke venplanten voor, die vrijwel allemaal 

bijzondere aanpassingen bezitten aan koolstoflimitatie ofwel schaarste aan koolstof. De isoëtiden, 

rozetvormige waterplanten zoals Oeverkruid en Waterlobelia  zijn in staat een aaneengesloten 

begroeiing te vormen op de bodem van koolstofarme plassen. Dat kan alleen als de waterlaag niet al te 

zuur is. Indien de waterlaag rijk is aan koolzuur, dus betrekkelijk zuur, zal de hele waterlaag opgevuld 

worden door ondergedoken waterplanten, zoals Vlottende bies. De koolstofbeschikbaarheid heeft dus 

een grote invloed op de vegetatiesamenstelling en vegetatiestructuur van zeer zwak gebufferde 

vennen. 

Venplanten gebruiken kooldioxide als koolstofbron. In zeer zwak gebufferde vennen is een 

onderscheid tussen water met weinig kooldioxide en water met meer kooldioxide van belang. Bij een 

concentratie van meer dan 100 micromol/liter is er in de waterlaag voldoende kooldioxide aanwezig 

voor een uitbundige groei van waterlaag-vullende vegetatie van wortelende, ondergedoken 

waterplanten en veenmossen. Indien de concentratie lager is, dan zijn er doorgaans alleen planten 

aanwezig met drijfbladeren, die kooldioxide uit de lucht halen, of isoëtide waterplanten die via een 

groot wortelstel en veel interne luchtkanalen kooldioxide uit de bodem opnemen.   

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterk_zuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterke_base
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buffer_(scheikunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/PH
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Tab. 2.1 Verband tussen bicarbonaat- (in mmol/l; en ijzergehalte voor de monsterpunten in november 2015.  
rood: monsters met hogere bicarbonaat- (> 0,2 mmol/l) én hogere ijzergehalten (>10 µmol/l);  
blauw: monsters met hogere bicarbonaatgehalten en relatief hoge ijzergehalten;  
oudrose: watermonsters met lage bicarbonaatgehalten (<0,1 mmol/l) en relatief hoge tot hoge ijzergehalten.  

Monsternummer Bicarbonaat Locatie Monsternummer IJzer november 

Teut 24 1,02 Laambeek Teut 2 101,27 

Teut 21 0,86 Kelchterhoef Teut 24 89,96 

Teut 22 0,76 Laambeek Teut 30 63,40 

Teut 13 0,70 Roosterbeek Teut 20 50,40 

Teut 29 0,62 Laambeek Teut 22 47,70 

Teut 1 0,61 het Wad Teut 29 36,28 

Teut 11 0,51 Koehoorn Teut 11 19,59 

Teut 4 0,51 autostrada Teut 9 17,45 

Teut 9 0,34 Mayevijver Teut 1 13,92 

Teut 20 0,27 Kelchterhoef Teut 32 13,44 

Teut 12 0,17 Roosterbeek Teut 13 9,49 

Teut 3 0,16 het Wad Teut 18 8,62 

Teut 5 0,14 Roosterbeek Teut 4 8,35 

Teut 25 0,12 Laambeek Teut 27 6,86 

Teut 2 0,07 het Wad Teut 31 6,77 

Teut 18 0,07  Teut 5 5,38 

Teut 8 0,05 Kelchterhoef Teut 21 4,52 

Teut 7 0,04  Teut 3 3,86 

Teut 6 0,04  Teut 6 3,40 

Teut 28 0,03  Teut 15 3,39 

Teut 34 0,02  Teut 25 2,42 

Teut 32 0,02 Huttenbeek Teut 12 2,37 

Teut 30 0,02 Huttenbeek Teut 8 2,36 

Teut 31 0,02 Huttenbeek Teut 34 2,35 

Teut 27 0,01  Teut 16 1,68 

Teut 26 0,01  Teut 10 1,38 

Teut 15 0,01  Teut 17 1,31 

Teut 10 0,01  Teut 26 1,07 

Teut 14 0,00  Teut 7 0,74 

Teut 16 0,00  Teut 28 0,64 

Teut 17 0,00  Teut 14 0,30 

     

2.2.2.4 IJzer, pH en bicarbonaatgehalten  

Er zijn aanzienlijke verschillen in het ijzergehalte van het grond- en oppervlaktewater (zie Fig. 2.5 

en Fig. 2.6). In een groot deel van de door Technum bemonsterde grond- en oppervlaktewater-

locaties zijn de concentraties laag, maar plaatselijk zijn hoge tot zeer hoge ijzerconcentraties 

gemeten (> 5 mg/l) (Fig. 2.5). Het optreden van zwak gebufferde omstandigheden, waarbij in het 

open water pH waarden van 5 tot ca. 6,5 worden gemeten, het gevolg van de reductie van grote 

hoeveelheden ijzer (van Fe3+ naar Fe2+). In Teut – ten Haagendoorn blijkt er eveneens een relatie 

te bestaan tussen de ijzerrijkdom van het water en de pH (Fig. 2.6; Voor een toelichting over 

(zeer) zwak gebufferde wateren zie tekstkader 2.  
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TEKSTKADER 2: Zure, zeer zwak en zwak gebufferde wateren 

De buffercapaciteit wordt gedefinieerd als de hoeveelheid sterk zuur of sterke base die aan 1 liter 

buffer moet worden toegevoegd om de pH van het buffermengsel één eenheid te veranderen 

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Buffercapaciteit ). De buffercapaciteit zegt dus iets over hoe goed een 

buffer werkt. Hoe groter de buffercapaciteit, des te beter de buffer de pH-waarde stabiel kan houden 

bij toevoeging van zuur of base.  

Onderstaande is grotendeels gebaseerd op http://www.natuurkennis.nl.  Vennen of beter gezegd 

wateren kunnen op grond van hun buffercapaciteit worden onderverdeeld in drie categorieën. De 

visvijvers van Teut  behoren overwegend tot de eerste en tweede categorie: 

 Zure en hoogveenvennen: hier heeft het water heeft een buffercapaciteit van minder dan 0,05 

mmol/l HCO3- en een pH die gemiddeld beneden 4,5 ligt. In het zure water kunnen slechts weinig 

planten groeien; voornamelijk Knolrus en veenmossen.  

 Zeer zwak gebufferde wateren bevatten water dat sterk op regenwater lijkt. Zeer zacht water, 

ofwel zeer zwak gebufferd water is water met een pH van meestal tussen 4,5 en 6,5 en een 

buffercapaciteit tussen 0,05 tot 0,2  mmol/l HCO3-. 

 Zwak gebufferde wateren is water met een pH van meestal tussen 5 en 7, en buffercapaciteit 

tussen 0,2  tot 0,5 (soms tot 1) milli-equivalent  HCO3- & CO3- per liter. Deze buffering komt tot 

stand door toestroom van grondwater of door inlaat van gebufferd oppervlaktewater. 

 

Vennen zijn voedselarme systemen. Er kunnen alleen waterplanten overleven die speciale aanpassingen 

bezitten om voedingsstoffen te bemachtigen. Dit geldt vooral voor het verkrijgen van fosfor en stikstof, 

stoffen die in voedselarme situaties schaars zijn. Hetzelfde geldt voor het verkrijgen van voldoende 

koolstof. In vennen komen ongeveer 30 soorten karakteristieke venplanten voor, die vrijwel allemaal 

bijzondere aanpassingen bezitten aan koolstoflimitatie ofwel schaarste aan koolstof. De isoëtiden, 

rozetvormige waterplanten zoals Oeverkruid en Waterlobelia  zijn in staat een aaneengesloten 

begroeiing te vormen op de bodem van koolstofarme plassen. Dat kan alleen als de waterlaag niet al te 

zuur is. Indien de waterlaag rijk is aan koolzuur, dus betrekkelijk zuur, zal de hele waterlaag opgevuld 

worden door ondergedoken waterplanten, zoals Vlottende bies. De koolstofbeschikbaarheid heeft dus 

een grote invloed op de vegetatiesamenstelling en vegetatiestructuur van zeer zwak gebufferde 

vennen. 

Venplanten gebruiken kooldioxide als koolstofbron. In zeer zwak gebufferde vennen is een 

onderscheid tussen water met weinig kooldioxide en water met meer kooldioxide van belang. Bij een 

concentratie van meer dan 100 micromol/liter is er in de waterlaag voldoende kooldioxide aanwezig 

voor een uitbundige groei van waterlaag-vullende vegetatie van wortelende, ondergedoken 

waterplanten en veenmossen. Indien de concentratie lager is, dan zijn er doorgaans alleen planten 

aanwezig met drijfbladeren, die kooldioxide uit de lucht halen, of isoëtide waterplanten die via een 

groot wortelstel en veel interne luchtkanalen kooldioxide uit de bodem opnemen.   
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Tab. 2.1Vooral bij pH waarden van 6 en hoger zijn hoge ijzergehalten gevonden; bij pH-waarden 

lager dan 6 zijn de ijzerconcentraties meestal laag. Dit fenomeen, waarbij bij hoge ijzergehalten 

hoge pH-waarden worden gevonden, is gebonden aan bodems met reducerende omstandigheden 

– zie tekstkader 3. De grote hoeveelheden ijzer zijn afkomstig uit bodems met zo veel ijzer dat 

bij reductie daarvan flink wat Fe2+ kan ontstaan. Zulke hoge pH-waarden ontstaan normaliter in 

kwelgebieden met basenrijk grondwater en zorgen daar voor begroeiingen met een productiviteit 

die kenmerkend is voor mesotrofe tot natuurlijk eutrofe condities (Grootjans, 1985). De hoge 

ijzerwaarden verklaren bijvoorbeeld waarom in de bemonsterde visvijvers van de Huttenbeek 

ondanks de zeer lage bicarbonaatconcentraties toch relatief hoge pH-waarden voorkomen (van 

4,5 tot 5,6; Fig. 2.1,2.2, 2.7 en 2.8; voor een toelichting over ijzer en pH zie tekstkader 3). 

 

 

Fig. 2.5 IJzerconcentraties van grond- en oppervlaktewater (in mg/l) volgens Technum  (2002). 

 

Fig. 2.6 Scatterdiagram van pH en Fe van de watermonsters uit Technum (2002), maart 2015 en november 2015. 
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Wanneer onder terrestrische omstandigheden relatief hoge bicarbonaatwaarden (> 0,2 mmol/l) 

samengaan met relatief hoge tot hoge ijzerwaarden en pH, dan zijn de voorwaarden aanwezig 

voor goed ontwikkelde Elzenbroeken en/of Dotterbloemhooilanden zoals het geval is in de dalen 

van de Laambeek, de Roosterbeek en het benedenstroomse deel van het Wad. Daar waar in de 

dalen zeer zwak tot ongebufferde omstandigheden heersen bij veelal relatief ijzerarme tot 

ijzerarme omstandigheden, zijn de condities voor(herstel van) goed ontwikkelde venige heiden en 

zeer zwak tot zwak gebufferde wateren uit de Oeverkruid-klasse aanwezig. 

 

TEKSTKADER 3: IJzer en pH 

Het uittredende grondwater in Teut-ten Haagdoornheide is overwegend calcium en bicarbonaatarm. 

Desondanks komen plaatselijk toch hoge pH-waarden voor tussen 6 en 7 en plantengemeenschappen 

(Elzenbroeken met Moeraszegge en Dotterbloemhooilanden) die in eerste instantie lijken te duiden op 

basenrijke (calcium- en bicarbonaatrijke) en voedselrijke omstandigheden. Het zijn echter de zeer 

ijzerrijke condities onder zeer natte (reducerende; zeer zuurstofarme of zuurstofloze) omstandigheden 

die zorgdragen voor een hoge pH en een nutriëntentoestand van de bodem die zo veel lijkt op die van 

basenrijke omstandigheden.  

Hoe werkt het? Voor een hoge pH is een lage concentratie H+-ionen noodzakelijk; immers de pH = - 

log [ H+]. De hoge concentraties H+ in het infiltrerende grondwater (regenwater, wortel- en 

humuszuren) moeten geneutraliseerd worden om de pH te doen stijgen. Dat kan alleen als een 

elektron (e-, een negatief geladen deeltje) zich weet te binden aan het positief geladen H+ ion. In de 

bodem is ijzer als Fe3+ d.w.z. in geoxideerde vorm aanwezig. Onder gereduceerde omstandigheden 

wordt ijzer omgezet in Fe2+ (gereduceerd ijzer). Tijdens zijn tocht naar de diepere ondergrond raakt 

het grondwater steeds verder gereduceerd. Zuurstof en nitraat zijn al verbruikt. Bij deze mate van 

reductie wordt Fe3+ geoxideerd tot Fe2+, waarbij tegelijkertijd ook vaak organische stof (CH2O) wordt 

geoxideerd.  De volledige reactievergelijking van dit proces is (Blume et al., 2010; p. 162): 

 

4 Fe(OH)3 + CH2O + 8H+  4Fe2+ + CO2 + 11 H2O 

 

De elektronen die nodig zijn om het driewaardige ijzer te reduceren tot tweewaardig ijzer worden 

geleverd door ijzerreducerende bacteriën, die door oxidatie van organische verbindingen energie 

verkrijgen en Fe3+ daarbij als elektronenacceptor gebruiken.  

Aangezien het om heel grote hoeveelheden ijzer gaat, wordt heel veel H+ (= zuur) geconsumeerd en 

kan de pH kan stijgen.  

Onder invloed van gereduceerde omstandigheden wordt niet alleen ijzer, maar ook fosfaat mobiel. 

Immers, tweewaardige ijzer bindt fosfaat veel minder sterk dan driewaardig, waardoor extra fosfaat 

beschikbaar komt voor de plantengroei. Dit verklaart het van nature voedselrijke én productieve 

karakter van de begroeiingen in de laagste delen van de valleien, die in tegenstelling tot hogere 

flanken met de oligo-mestotrafente venige heiden, door ijzerrijk grondwater worden gevoed. Het is 

dan ook niet verbazingwekkend dat de vroegere boeren juist in deze zones hun hooilanden hebben 

aangelegd. Het verklaart ook waarom het ijzerrijke grondwater tegelijkertijd rijk is aan fosfaat, zoals 

ook al door Technum (2002) werd gemeten en geconstateerd.  

Blume, H.P., G.W. Brümmer, R. Horn, E. Kandeler, I. Kögel-Knabner, R. Kretschmar, K. Stahr & B.-M. 

Wilke, 210. Scheffer/Schachtschabel Lehrbuch der Bodenkunde. 16. Auflage. Spektrum Akademischer 

Verlag, Heidelberg. 
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Fig. 2.7 IJzerconcentraties van het oppervlaktewater op 24 maart 2015. Zie voor een groter formaat kaart kaartbijlage 
7.5. 

 

Fig. 2.8 IJzerconcentraties van het oppervlaktewater op 11 november 2015. Zie voor een groter formaat kaart 
kaartbijlage 7.6. 
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2.2.2.5 IJzer en totaal fosfaatgehalten 

In de studie van Technum (2002) werd geconstateerd dat het ijzerrijke grondwater fosfaatrijker is 

dan het ijzerarme. Ook uit onze gegevens blijkt dit (zie Fig. 2.9), hoewel de berekende regressie 

betrekkelijk zwak is. Het verband kan worden begrepen vanwege het gereduceerde karakter van 

de bemonsterde locaties, waarbij ijzer voornamelijk in gereduceerde vorm aanwezig is. Het 

aanwezige fosfaat wordt dan veel minder goed gebonden aan ijzer – en gaat dus in oplossing – 

dan wanneer geoxideerde omstandigheden aanwezig zouden zijn (zie ook tekstkader 3). Dat 

verklaart waarom onder heel natte, zeer ijzerrijke omstandigheden hoogproductieve begroeiingen 

zoals Elzenbroeken, natte ruigten, Holpijpmoerassen en Dotterbloemhooilanden op de voorgrond 

treden. 

-  

Fig. 2.9 Scatterdiagram van ijzer- en P-totaalgehalten in november 2015 met berekende regressie. Weggelaten zijn de 
monsterpunten 5, 12 en 13 uit de Roosterbeek (5 en 13) en aangrenzende eendenvijver (12), waar als gevolg van 
verontreiniging hoge P-gehalten worden gemeten bij lage ijzerconcentraties. 

2.2.2.6 Sulfaatgehalten en interne eutrofiëring 

Opvallend is de meestal relatief hoge sulfaatrijkdom van als basenarm en (zeer) zwak gebufferd 

te karakteriseren monsters (Fig. 2.3 en Fig. 2.4) bijvoorbeeld in november 2015 de monsters 5, 6, 

7 en 8 (Roosterbeekvallei), 14, 15, 16 (Steinweijer en Grote ven) en 26, 27 en 28 (Laambeekvallei). 

De monsters 20, 21 (Kelchterhoef) en de monsters 1 en 3 (het Wad) zijn zelfs gekenmerkt door 

hoge sulfaat- en nitraatgehalten. Vermoedelijke oorzaken van de (relatief) hoge sulfaatgehalten 

zijn: 

 De mineralisatie van organisch materiaal (’t Wad; Steinweijer; Laambeek2) en/of oxidatie 

van pyriet (zie tekstkader 5) in de bovenste bodem. Beide chemische processen worden 

bevorderd door verdroging (gedaalde grondwaterstanden) of droogval gedurende de 

droge zomerperiode. Het is waarschijnlijk oxidatie van pyriet die verantwoordelijk is voor 

de hoge sulfaatgehalten bij Kelchterhoef; de ijzerrijke slibafzettingen op de bodem van 

deze vijvers vallen gedurende een groot deel van het jaar droog, terwijl de meest oostelijk 

een tijd is drooggezet ten behoeve van de fauna. De heel hoge sulfaatwaarden in het Wad 

hangen vermoedelijk samen met oxidatie van organisch materiaal (bovenstrooms) na 

                                                           
2 Dat mineralisatie van organisch materiaal en/of de oxidatie van pyriet in de bovenste bodemlaag hier de 
oorzaak zijn wordt bevestigd door de metingen van Technum (2002). Zij vonden hoge nitraat- en 
sulfaatgehalten, bij lage waarden voor chloride en EGV. 
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plaggen en pyrietoxidatie vanwege verdroging; er zijn daar ook zeer hoge 

nitraatconcentraties aangetroffen (in november 48,86 en 29,6 µmol/l). Voor verdere 

toelichting zie tekstkader 4. 

 De reductie van nitraatrijk grondwater via pyriet in de ondergrond, waarbij sulfaat 

ontstaat (zie tekstkader 4). Er zijn twee bronnen van nitraat: via bemesting van 

landbouwgronden, waarbij nitraatrijk water inzijgt naar het grondwater in het 

watervoerende pakket en via atmosferische stikstofdepositie. De stikstofdepositie wordt 

versterkt ingevangen door bos, en dan vooral door naaldbomen. Het stikstofrijke water 

wordt langs stammen versneld en geconcentreerd naar de bodem gebracht en infiltreert 

vervolgens naar het grondwater. Wanneer pyriet in de ondergrond aanwezig is, en 

daarvan mag hier worden uitgegaan, gezien de heel hoge ijzergehalten van het kwelwater 

in de beekdalen, dan draagt bebossing in verstrekte mate bij aan pyrietoxidatie, de 

toename van sulfaatgehalten in het water en de risico’s op interne eutrofiëring via het 

grondwater in gebieden met langdurig gereduceerde omstandigheden nabij het maaiveld. 

 De vroegere depositie van zwaveloxiden, die via de inzijggebieden uiteindelijk in de 

watervoerende pakketten terecht is gekomen en daar tot sulfaat is omgevormd.  

 Contact van een deel van het uittredende grondwater met glauconiethoudende dan wel 

glauconietrijke Tertiaire afzettingen. Deze mariene afzettingen zijn waarschijnlijk 

betrekkelijk zwavelrijk. 

Wanneer dit sulfaatrijke grondwater in de beekvalleien het maaiveld met zijn veenbodems of 

zandbodems met dikkere humusrijke bovenste horizonten bereikt, dan wordt het sulfaat weer 

(deels) gereduceerd tot sulfide. Dit proces is deze zomer vastgesteld in het Paradijs, waar bij 

betreding van de natste delen waterstofsulfide ontwijkt en werd geroken; in het water worden dan 

elementaire, witte zwavelverbindingen afgezet (zie Foto 2.1a & b). Hoge sulfidegehalten zijn giftig 

voor heel veel waterplanten, wat de armoede aan waterplanten in deze en andere vergelijkbare 

plassen verklaart. Het uittreden van sulfaat- en ijzerrijk grondwater, onder gereduceerde (= zeer 

natte) omstandigheden en bij aanwezigheid van organische stof heeft nog een tweede effect, dat 

bekend staat als interne eutrofiëring (zie tekstkader 4). Het leidt tot het vrijkomen van fosfaat, 

omdat sulfaat uit het water wordt gereduceerd tot sulfide, waarbij sulfide zich hecht aan ijzer en 

waarbij de aan dat ijzer gebonden fosfaat vrijkomt. Bovendien genereert dit chemische proces 

bicarbonaat (alkaliniteit), waardoor de pH stijgt en organische stof makkelijker wordt afgebroken. 

Ook daardoor komen extra nutriënten vrij. Verder leiden hoge sulfaatgehalten zelf tot het 

vrijkomen van fosfaat uit het sediment. Dit proces doet zich naar aller waarschijnlijkheid voor in 

het dal van de Roosterbeek, waar de diep ingesneden Noordersloot in de beek stroomt. In de diep 

uitgesneden hellingen treedt voortdurend ijzerrijk en vermoedelijk ook sulfaatrijk water uit, 

waardoor het aanwezige veenpakket wordt afgebroken, verweekt en van de helling in de 

Noordersloot stroomt en wordt afgevoerd (zie Foto 2.2a & b). 
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Tekstkader 4. Herkomst hoge zwavel (S) concentraties 

Het gehalte pyriet (FeS2) in de bodem is niet gemeten in de bodems van Teut maar onderzoek in 

Nederlandse bodems heeft aangetoond dat concentraties pyriet onder natte natuur varieert van 0,1 

tot 14 g FeS2 per dm2 (van Delft et al 2005). Berekeningen tonen ook aan dat atmosferische 

depositie van zwavel ruimschoots toereikend kan zijn om deze concentraties in de bodem te 

verklaren. Pyrietoxidatie door verdroging en inspoeling van nitraat uit de landbouw kunnen leiden 

tot een mobilisatie van sulfaat (SO42-), hetgeen de hoge zwavelconcentraties in het oppervlaktewater 

kan verklaren (Smolders et al. 2006). De positieve relatie tussen S, en de som van Ca +Mg wijst ook 

in deze richting. 

 

Smolders AJP, M. Moonen, K .Zwaga, E.C.H.E.T. Lucassen, L.P.M. Lamers & J.G.M. Roelofs, 2006. 

Changes in pore water chemistry of desiccating freshwater sediments with different sulphur 

contents. Geoderma 132; 372-383.  

 

Technum (2002). Het verkrijgen van hydro-ecologisch inzicht in de natte gebieden van de Vlaamse 

natuurreservaten- de Teut en Tenhaagdoornheide,. Studie in opdracht van Ministerie van de 

Vlaamse gemeenschap. AMINAL Afdeling Natuur. 

 

Van Delft SPJ, R.H. Kemmers & A.G. Jongmans, 2005. Pyrietvorming in relatie tot interne eutrofiering 
en verzuring. Alterra rapport 1161. Alterra, Wageningen 

y = 0,8486x + 127,32
R² = 0,4851
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TEKSTKADER 5: Nitraat, pyrietoxidatie, sulfaatreductie en interne eutrofiëring 

Onderstaande is grotendeels gebaseerd op Bobbink et al.  (http://pas.natura2000.nl/pages/ 

herstelstrategieen-deel_i.aspx)  en voor een klein deel op Jansen & Roelofs (1996). 

 

Onder invloed van de sterk verhoogde stikstofdepositie sinds de tweede helft van de 20e eeuw 

is de belasting van het grondwater  met stikstof (in de vorm van nitraat) sterk toegenomen  en 

daarmee ook in het uittredende grondwater of in grondwater gevoede vegetatie.  

 

Nitrificatie en nitraatvervuiling 

Bij het uitrijden van drijfmest komt stikstof vrij als ammonium (NH4+). Dat kan vervolgens door 

nitrificerende bacteriën worden omgezet in nitraat (nitrificatie).  

(Reactie 1) NH4+ + 1,5 O2  NO3- + 2 H+ + H2O. 

 

Dit is een zuurvormend proces d.w.z. er ontstaan H+-ionen, , waardoor kalk en andere pH-

bufferende mineralen in oplossing gaan.  Het leidt tot uitloging van basische kationen en tot 

bodemverzuring, niet alleen in de bovenste bodemlagen, maar ook in de diepere ondergrond. 

Het nitraat infiltreert met het grondwater naar het (diepere) watervoerende pakket. 

Zonder menselijke invloed zijn de nitraatconcentraties over het algemeen (zeer) laag. In het 

grondwater zullen de concentraties dan zelden veel hoger zijn dan 25 µmol/l (1,55 mg/l). 

Tegenwoordig zijn de nitraatconcentraties in het ondiepe grondwater veelal veel hoger; er 

worden waarden gemeten in de orde van grootte van meer dan 1 mmol (14 mg/l). 

Nitraatverontreiniging wordt minstens tot een diepte van 15 m gevonden in 

infiltratiegebieden met landbouwgrond, en in mindere mate onder (naald)bossen. Deze laatste 

vangen veel droge en natte stikstofdepositie in de vorm van ammonium en nitraat. Het 

ammonium wordt in de bosbodems meestal genitrificeerd tot nitraat. 

 

Oplossing van pyriet door nitraat 

Tijdens het transport naar de diepere ondergrond kan nitraat via denitrificatie verdwijnen in 

pyrietlagen. Pyriet staat voor FeS2, maar er zijn meer vormen van ijzersulfiden (FeSx) mogelijk. 

Dat chemische proces treedt op nadat de vrije zuurstof is verbruikt. In FeSx  bevinden zowel Fe 

als S zich in gereduceerde toestand: Fe als Fe2+ en S als S-. Bij de oxidatie van ijzersulfiden 

(FeSx) kan zowel het gereduceerde zwavel als het gereduceerde ijzer worden geoxideerd. 

Wanneer alleen het gereduceerde zwavel wordt geoxideerd spreken we van een onvolledige 

oxidatie van pyriet (Reactie 2). Wanneer ook het gereduceerde ijzer wordt geoxideerd, spreken 

we van een volledige oxidatie (Reactie 3). In alle gevallen wordt het nitraat omgezet in 

stikstofgas dat kan ontsnappen naar de atmosfeer. Oxidatie van pyriet en door nitraat treedt 

op onder sterk gereduceerde omstandigheden. 

(Reactie 2) 14 NO3 - + 5 FeS2 + 4 H+  10 SO42- + 5 Fe2+ + 7 N2 + 2 H2O 

(Reactie 3) 30 NO3- + 10 FeS2 + 10 H2O  20 SO42- + 10 FeOOH + 15 N2 + 10 H+ 

 

Bij de oxidatie van pyriet door nitraat wordt sulfide omgezet in sulfaat (zie reactie 3), dat na 

transport naar door grondwater gevoede systemen ernstige gevolgen kan hebben voor deze 

natte ecosystemen.  Deze pyrietoxidatie is bovendien een zuurproducerend (H+) proces. 

Daardoor kunnen zware metalen in oplossing gaan. Zo worden onder de diepte waar nitraat 

verdwijnt en sulfaat toeneemt, piekwaarden van nikkel, kobalt en arseen in het grondwater 

gemeten. Door de verzuring van het grondwater wordt aanwezige kalk in het watervoerende 

pakket ook versterkt afgebroken, waardoor de hardheid van het water stijgt.  Ten slotte neemt 

de ijzerrijkdom van het grondwater toe.   
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Sulfaatreductie 

De wijze waarop zwavel in het in een systeem voorkomt, wordt het meest beïnvloed door de 

redoxpotentiaal – de mate waarin het water geoxideerd of gereduceerd is. Onder sterk 

gereduceerde condities – bijvoorbeeld in permanent natte kwelgebieden of permanent met 

water doorstroomde  venige heiden –  wordt sulfaat door sulfaatreducerende bacteriën 

omgezet: 

 tot het gas waterstofsulfide (H2S; rotte-eierengas), dat in de nabijheid van het maaiveld 

kan ontwijken naar de atmosfeer (Reactie 4),  

(Reactie 4) 4 H2 + SO42-  H2S + 2 H2O + 2 OH-  

 of tot sulfide (S2-) dat kan oplossen in het bodemvocht (Reactie 5). 

(Reactie 5) SO42- + 2 CH2O  HS- + HCO3- + CO2 

 

Wanneer het sulfaat onder reducerende omstandigheden in contact komt met organische stof 

(CH2O)  wordt dat materiaal afgebroken en netto buffercapaciteit of alkaliniteit (HCO3- ; 

bicarbonaat) geproduceerd. Het sulfide kan reageren met gereduceerd ijzer (FeS2) tot 

ijzersulfiden (FeS2; FeSx). Als gevolg van de verhoogde sulfaatbelasting via het 

oppervlaktewater en grondwater vindt onder sterk gereduceerde condities een sterke ophoping 

van ijzersulfiden (FeSx) en pyriet (FeS2) plaats in de bodems van gebieden die met dit water 

worden gevoed.  

 

Interne eutrofiëring 

In veel van  de kwel gebieden van ijzerrijk grondwater zijn de fosfaten in de bodem aan  ijzer 

gebonden, en zijn daarmee slecht opneembaar voor de planten. Wanneer onder sterk 

gereduceerde omstandigheden sulfaatrijk water uittreedt in zulke gebieden, wordt via een 

keten van chemische porcessen het fosfaat losgeweekt van het ijzer (fosfaatmobilisatie), 

waardoor het voor de planten beschikbaar komt: 

1 een verhoogde sulfaatconcentratie van oppervlaktewater leidt tot het vrijkomen van fosfaat 

uit het sediment (Caraco et al., 1989); 

2 S2- reageert met Fe2+  tot FeSx in ijzerrijke bodems of in ijzerrijk grondwater. In de bodem is 

een deel van het ijzer aanwezig als weinig oplosbare verbindingen, waaronder slecht oplosbare 

ijzer-fosfaatverbindingen. De neerslag van FeSx en de verhoogde reductie van ijzer (Fe3+ ) door 

S2-  stimuleert de oplossing van deze slecht oplosbare ijzer-fosfaatverbindingen. Het 

gereduceerde ijzer (Fe2+ )  bindt het fosfaat minder goed dan het geoxideerde Fe3+  . 

 

Het ontstaan van extra bicarbonaat (alkaliniteit) zorgt voor een verbeterde afbraak en 

mineralisatie van organisch materiaal, en daarmee voor een verhoogd aanbod voor de 

vegetatie van zowel stikstof als fosfaat. 

Dit leidt tot een toename van hoogproductieve soorten. waarbij laagblijvende, weinig 

productieve soorten het onderspit delven.  Dit veelomvattende en ingrijpende proces staat 

bekend als interne eutrofiëring: de vergrote hoeveelheid nutriënten is een gevolg van 

processen op de plek zelf plaats; ze wordt niet aangevoerd van buiten.   

 

Bobbink, R., D. Bal, N.A.C. Smits & A.J.P Smolders. INTERMEZZO I. Biogeochemische 

mechanismen in natte ecosystemen. http://pas.natura2000.nl/pages/herstelstrategieen-

deel_i.aspx. 

Caraco, N.F., J.J. Cole & G.E. Likens, 1989. Evidence fot sulphate-controlled phoshorus release 

from sediments of aqautic systems. Nature, 341: 316-318. 

Jansen, A.J.M. & J.G.M. Roelofs, 1996. Restoration of Cirsio-Molinietum wet meadows by sod 

cutting. Ecological Engineering 7: 279-298. 

http://pas.natura2000.nl/pages/herstelstrategieen-deel_i.aspx
http://pas.natura2000.nl/pages/herstelstrategieen-deel_i.aspx
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Foto 2.1a & b Neerslag van metallisch zwavel (S 0) dat door oxidatie van sulfide ontstaat. Foto genomen in het Paradijs 
(Foto’s: André Jansen, september 2015). 
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Foto 2.2a & b In de diep uitgesneden hellingen treedt voortdurend ijzerrijk en vermoedelijk ook sulfaatrijk water uit, 
waardoor het aanwezige veenpakket wordt afgebroken, verweekt en van de helling in de Noordersloot stroomt en wordt 
afgevoerd. De onderste foto toont in meer detail het rechter deel van de bovenste foto. Op de voorgrond Adelaarsvaren, 
die groeit aan de bovenzijde van de steilrand. Foto’s: André Jansen, 29 juli 2014. 

 

2.2.2.7 Pekelen 

Langs de autosnelweg is het effect van pekelen ten behoeve van gladheidsbestrijding duidelijk 

zichtbaar (Fig. 2.3  & Fig. 2.4: monster 4; zie ook Technum monsterlocatie 24). Dit water dringt 

via ondiepe grondwaterstroming door in het gebied, zoals kan worden afgeleid uit de 

Stiffdiagrammen van de Technummonsterlocatie 26 (Fig. 2.5).  Mogelijk is dit ook de verklaring 

voor de zeer hoge natrium- en chloriderijkdom van het water op locatie 6 in maart 2015 aan de 

oostzijde van de Mayevijver (Fig. 2.3 & Fig. 2.4).  
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2.2.3 Gebiedsspecifieke bevindingen (voor locaties zie figuur 2.9 en bijlage 7.9) 
 

 

Fig. 2.9 Opnamelocaties waterkwaliteit Zie voor een groter formaat kaart kaartbijlage 7.6. 

2.2.3.1 Beekwaterkwaliteit 

Afgaande op de macro-ionensamenstelling (Fig. 2.3 & Fig. 2.4) is de waterkwaliteit van de Laam- 

en Huttenbeek (locaties 22 en 29) (veel) beter dan die van de Roosterbeek (monsterlocatie 5 en 

13). Beide beken voeren zwak gebufferd water (bicarbonaat > 0,5 tot ca. 1 meq/l), maar dat van 

de Roosterbeek is ( in ieder geval plaatselijk; locatie 13) aanzienlijk sulfaatrijker dan dat van de 

Huttenbeek. De Roosterbeek heeft aanzienlijk hogere ortho-fosfaatconcentraties dan de Hutten- 

en Laambeek (bijlage 1 & 2). Zo is de ortho-P waarde op de locaties 5, 8 en 13 in de Roosterbeek 

respectievelijk 1,072, 0,639 en 0,485 µmol/l en in de Laambeek op de locaties 22 en 29 

respectievelijk 0,202 en 0,09 µmol/l. Locatie 5 ligt het dichtst bij de rioolzuiveringsinstallatie. Het 

ortho-P gehalte daar is 5 à 10 keer zo hoog als dat in de Laambeek. Zelfs de laagst gemeten 

ortho-P concentratie in de Roosterbeek op locatie 13 is nog 2 à 4 keer zo hoog als die in de 

Laambeek.  

De Roosterbeek heeft aanzienlijk hogere nitraatconcentraties dan de Hutten- en Laambeek. Zo is 

de nitraatwaarde op de locaties 5, 8 en 13 in de Roosterbeek respectievelijk 0,26, 13,34 en 38,1 

µmol/l en in de Laambeek op de locaties 22 en 29 respectievelijk 0,48 en 0,73 µmol/l. Locatie 5 

ligt het dichtst bij de rioolzuiveringsinstallatie, daar is merkwaardigerwijs de nitraatconcentratie 

het laagst. Vermoedelijk hangen de hoge nitraatwaarden op locatie 13 samen met de lozing van 

ongezuiverd huishoudelijk water door twee net bovenstrooms daarvan gelegen huizen.  

De resultaten betreffende de beekwaterkwaliteit stemmen overeen met die van de Technumstudie 

(2002), waarbij in de Roosterbeek vergelijkbare nitraatgehalten (1.9-2.40 mg/l) werden gevonden 

met de huidige (2,36). Hoewel het slechts twee meetpunten betreft laat de Technumstudie zien 
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dat de nitraatgehalten benedenstrooms (ten zuiden van de spoorbaan) hoger (2,4 mg/l) zijn dan 

die meer benedenstrooms (ter hoogte van de Koehoorn; 1,9).  

In onderstaande tabel staan van meerdere kwaliteitsparameters van beekwater 

beoordelingswaarden. Voor totaal P zijn de gemeten waarden in de Roosterbeek in november 

2015 0,04, 0,05 en 0,02. 387 en in maart 2015 0,024, 0,008 en 0,04 mg/l. De Roosterbeek 

voldoet daarmee aan de normen voor “goed” volgens Tab. 2.2. Ook wat betreft N-totaal (nitraat 

en ammonium) zou de Roosterbeek het predicaat “goed” behalen volgens de geanalyseerde data 

in november (0,8, 0,45 en 0,6 mg/l) en maart (0,04, 0,03 en 1,2).  

Tab. 2.2 Beoordeling van de parameters pH, P-totaal, N-totaal en chloride. Bron: www. Portaalnatuurenlandschap.nl 

Variabele Goed Matig Slecht 

pH 5.5-7.5 4.5-5.5/7.5-8.5 <4.5>8.5 

Totaal P (mg P/l) ≤0,1 0,1-0,19 ≥0,19 

Totaal N (mg N/l) [7] ≤4 4-8 ≥8 

Chloride (mg Cl/l) bovenloop snel stromend ≤50 50-75 ≥75 

    

2.2.3.2 De Koehoorn 

De watermonsters uit de Koehoorn (locaties 10 en 11) kennen zowel in voor- als najaar relatief 

hoge natrium en chlorideconcentraties. Een mogelijke oorzaak hiervan zou het vroegere 

landbouwkundige gebruik van de bovenstroomse, naastgelegen percelen (graszaadwinningen) 

kunnen zijn. De hoge chloridewaarden, gaan samen met hoge orthofosfaatgehalten (0,32-0,36 

µmol/l), wat landbouwkundige beïnvloeding lijkt te bevestigen. Dat beïnvloeding optreedt door 

water dat afkomstig is van de autosnelweg, kan echter niet worden uitgesloten. Zie hieronder bij 

het Lobeliaven. 

2.2.3.3 Het Lobeliaven 

Het Lobeliaven (monsterlocatie 8) is gekenmerkt door lage bicarbonaatgehalten (0,05 mmol/l) bij 

een pH van 4,9. Het is daarom te beschouwen als een zeer zwak gebufferd water. In de 

Technumstudie (2002) werd dezelfde concentratie bicarbonaat gemeten en een pH van 6,0. De 

waterkwaliteit lijkt derhalve heel stabiel, wat wordt bevestigd door de EGV’s van respectievelijk 

166 en 154. In de Stiffdiagrammen valt op dat de chloride en natrium-/kaliumgehalten 

aanzienlijk hoger zijn (Fig. 2.3 en Fig. 2.4) dan die van niet-verontreinigd zeer zwak gebufferd 

grondwater zoals dat bijvoorbeeld in de Laambeekvallei (locaties 26 t/m 28) wordt aangetroffen. 

Technum (2002) vond vergelijkbare gehalten in het oppervlaktewater van het Lobeliaven (locatie 

4) en in de nabije peilbuis 26 sterk verhoogde natrium-, chloride- en sulfaatconcentraties. Wij 

concluderen dat de oppervlaktewaterkwaliteit van het Lobeliaven beïnvloed wordt door het 

pekelen van de autosnelweg. Voor het oppervlaktewater van de Koehoorn kan dat evenmin 

worden uitgesloten (zie boven). 

 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/overzicht-typen-natuur-en-landschap/natuurtypen/n03-beken-en-bronnen/n03-01-beek-en-bron/monitoring-en-natuurkwaliteit/#_ftn7
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Figuur 2.10 Chemische samenstelling van het grondwater langs de autosnelweg (locatie 24, bovenste rij) en ten noorden 
van het Lobeliaven (locatie 26, onderste rij).  
Bron locaties 24 en 26: Technum (2002).  
Onderste rij de Stiff-diagrammen van oppervlaktewater verzameld in maart (links) en november 2015 (rechts) langs de 
autosnelweg (locatie 4) en ten zuiden daarvan nabij de Mayevijver (locatie 6) . Voor ligging van de locaties zie Figuur 2.3 
en 2.4.  
N.B.: de schaal van Stiff-diagrammen verschilt.  
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Fig. 2.10 Stiff-diagrammen van het grondwater van het Grote Ven. Monsterlocaties 32 ligt aan de zuidwestzijde en 
locatie 34 aan de noordwestzijde. Bron: Technum (2002).  
Onderste rij de Stiff-diagrammen van oppervlaktewater verzameld in maart en november 2015 op de locaties 15 en 16 in 
het Grote Ven. Voor ligging van de locaties zie Figuur 2.3 en 2.4.  
N.B.: de schaal van Stiff-diagrammen verschilt.  

  

2.2.3.4 Steinweijer en Oude Lobeliaven  

Uit de Stiffdiagrammen (locaties 14 en 19) blijkt dat de Steinweijer en het Oude Lobeliaven door 

neerslagwater worden gevoed; er is geen invloed meer van zwak gebufferd water. Hetzelfde valt 

op te maken uit het watermonster van locaties 19, vijvers 53 en 54 (Oude Lobeliaven), 29 

Steinweijer) uit Technum (2002). De Steinweijer heeft in november 2015 in vergelijking met maart 
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2015 twee keer zo hoge sulfaat- en chloridegehalten. Dat betekent dat daar aan het einde van de 

droge periode onder invloed van droogval door mineralisatie en indamping een sterke verhoging 

optreedt van deze ionen. Ook dat geeft aan dat neerslagwater van grote invloed is op de 

watersamenstelling van deze plas. Uit de Technumstudie blijkt verder dat het grondwater in de 

slenk ten noorden van de Steinweijer (locaties 20, 21) de samenstelling van regenwater heeft. Ook 

hier (locatie 20) zijn in de droge periode (september) de chloride- en sulfaatgehalten verhoogd, 

zelfs zeer sterk, in vergelijking met de natte periode (januari). Mineralisatie en indamping bepalen 

in de zomer in hoge mate de chemische samenstelling van het grondwater, wat betekent dat 

inzijging van neerslagwater het bepalende proces is voor de samenstelling van het grondwater. 

Kwel van on- of zeer zwak gebufferd grondwater treedt niet meer op.  

In november 2015 kon het oppervlaktewater van het Oude Lobeliaven niet worden bemonsterd. 

Ook dit is een duidelijke indicatie voor de afwezigheid van grondwaterinvloed (geen kwel); de 

waterkwaliteit van het water boven maaiveld wordt in het natte seizoen geheel bepaald door 

regenwater.  

2.2.3.5 Grote Ven 

Ook het water aan en op maaiveld in het Grote Ven (locaties 15 en 16) is ongebufferd. De 

sulfaatgehalten zijn licht verhoogd, vooral op locatie 15 waar in het veen zelf is bemonsterd; 

locatie 16 is een vijver net benedenstrooms van het Grote Ven. De verhoogde sulfaatgehalten 

geven aan dat enige veenafbraak optreedt, wat duidt op een lichte verdroging. De resultaten van 

de Technumstudie (2002, locatie 35 in veenbodem) geven een overeenkomstig beeld. Het 

ondiepe grondwater in de zandbodems ten noorden en zuiden van het Grote Ven (locaties 32 en 

34) laat zien dat het Grote Ven wordt gevoed door grondwater dat ongebufferd is en dus van 

lokale herkomst is (Fig. 2.10). 

2.2.3.6 Samenvattende conclusies 

1 Het grond- en oppervlaktewater in Teut-ten Haagdoorn is vrijwel overal  zeer basenarm 

tot basenarm water d.w.z. het water bevat zeer lage tot lage concentraties calcium en 

bicarbonaat. Het water is hoogstens zwak gebufferd (plaatselijk langs de Laambeek en 

Huttenbeek en in ‘t Wad).  Zeer zwak gebufferd water komt voor in de dalen van 

Laambeek, Roosterbeek en het Wad. Op alle andere locaties is het water ongebufferd, 

zoals in de vijvers in de Huttenbeek.  

2 De verschillen in de basenrijkdom en buffertoestand van het bemonsterde water zijn te 

klein om de vegetatiekundige variatie in de beekdalen te kunnen verklaren  tussen venige 

heiden (Caricion lasiocarpae), berkenbroeken (Betulion pubescentis) en (zeer) zwak 

gebufferde  wateren (Littorelletea-gemeenschappen) enerzijds en elzenbroeken (Alnion 

glutinosae) en dotterbloemhooilanden (Calthion palustris) anderzijds. 

3 Het optreden van pH waarden van 5 tot ca. 6,5 is het gevolg van de reductie van grote 

hoeveelheden ijzer (van Fe3+ naar Fe2+) en niet van hoge calcium- en bicarbonaatwaarden 

(> 1mmol/l). 

4 Wanneer onder terrestrische omstandigheden zwak gebufferde omstandigheden  

(bicarbonaat > 0,2 mmol/l) samengaan met  relatief hoge tot hoge ijzerwaarden en pH, 

dan zijn de voorwaarden aanwezig voor goed ontwikkelde Elzenbroeken en/of  

Dotterbloemhooilanden zoals het geval is in de dalen van de Laambeek, de Roosterbeek 

en het benedenstroomse deel van het Wad. Daar waar in de dalen zeer zwak tot 

ongebufferde omstandigheden heersen bij veelal relatief ijzerarme tot ijzerarme 

omstandigheden zijn  de condities voor(herstel van) goed ontwikkelde  venige heiden  en 

zeer zwak tot zwak gebufferde wateren uit de Oeverkruid-klasse aanwezig. 
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5 Het ijzerrijke water is betrekkelijk fosfaatrijk omdat ijzer voornamelijk in gereduceerde 

vorm aanwezig is. De aanwezige fosfaat wordt dan veel minder goed gebonden aan ijzer 

dan onder geoxideerde omstandigheden en gaat dus in oplossing.  Dat verklaart waarom 

onder heel natte, zeer ijzerrijke omstandigheden hoogproductieve begroeiingen zoals 

Elzenbroeken, natte ruigten, Holpijpmoerassen en Dotterbloemhooilanden op de 

voorgrond treden. 

6 Het basenarme en (zeer) zwak gebufferde ijzerarme  water heeft  meestal  een relatief 

hoge sulfaatrijkdom. Wanneer dit sulfaatrijke grondwater aan het maaiveld uittreedt van 

bodems die rijk zijn aan organische stof  dan wordt het sulfaat (deels) gereduceerd tot 

sulfide. In het water worden dan elementaire, witte zwavelverbindingen afgezet. Hoge 

sulfidegehalten zijn giftig voor heel veel waterplanten, wat de armoede aan waterplanten 

in deze en andere vergelijkbare plassen verklaart.  

7 Het uittreden van sulfaat- en ijzerrijk grondwater, onder gereduceerde (= zeer natte) 

omstandigheden en bij aanwezigheid van organische stof kan leiden tot  interne 

eutrofiëring.  Dit proces doet zich naar aller waarschijnlijkheid voor in het dal van de 

Roosterbeek, waar de diep ingesneden Noordersloot in de beek stroomt. Dit zorgt voor 

veenafbraak en het instorten van oevers. 

8 Langs de autosnelweg is het effect van pekelen ten behoeve van gladheidsbestrijding 

duidelijk zichtbaar. 

9 De waterkwaliteit van de Laam- en Huttenbeek (locaties 22 en 29) is (veel) beter dan die 

van de Roosterbeek, zowel wat betreft de macro-ionensamenstelling (Figuur 3 & 4) als de 

fosfaat- en nitraatgehalten.  Desondanks voldoet het water van de Roosterbeek ook voor 

de waarden voor chloride, sulfaat, P-totaal, N-totaal en nitraat aan de 

basismilieukwaliteitsnormen. Een vergelijking van de gevonden waarden voor N- en P-

totaal in de Roosterbeek met die van Oost-Nederlandse beken met bijbehorende 

plantensoorten laat zien dat het water van de Roosterbeek overeenstemt met de eisen die 

waterviolier (een soort van elzenbroeken) stelt.  Incidentele overstromingen van de 

elzenbroeken langs de Roosterbeek  met zulk water kan geen kwaad, tenzij het gaat om 

water dat vrijkomt tijdens overstorten vanuit de RWZI. Dat vraagt om een voorziening die 

overstortwater tijdelijk bergt en daarna geleidelijk afgeeft aan de beek. Deze voorziening 

kan weer worden gesloten wanneer niet langer water uit de Huttenbeek naar de RWZI 

wordt gevoerd.   

10 Voor De Koehoorn, Lobeliaven, Oude Lobeliaven, Steinweijer en Grote Ven  is specifiek op 

de waterkwaliteit ingegaan. We verwijzen naar de desbetreffende tekstdelen. 
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3 Aquatische fauna 

3.1 Verspreiding en beheer schadelijke vissoorten 

Uit het gebied Teut - ten Haagdoorn is bekend dat er diverse soorten (veelal uitheemse) vissoorten 

voorkomen, die onder bepaalde omstandigheden negatieve effecten kunnen hebben op populaties 

van ongewervelden. Om de bedreigingen door uitheemse vissoorten in te kunnen schatten zijn de 

vennen, veentjes en vijvers onderzocht op het voorkomen van vissen. Vier series van wateren zijn 

daarbij bezocht: A. het Grote Veen en de daaronder gelegen compartimenten, B. het Nieuwe 

Lobeliaven en de daaronder gelegen compartimenten, het Wad en de stroomafwaarts gelegen 

wateren (C) en D. de vijvers ten noorden en westen van de golfbaan (Fig. 3.1). Er zijn vier soorten 

vis aangetroffen: Zonnebaars, Amerikaanse Hondsvis, Zwarte dwegmeerval en Karper. Allen zijn 

uitheemse vissoorten (Schiphouwer et al., 2014; Tab. 3.1). 

 

Fig. 3.1 Ligging van wateren die zijn onderzocht op het voorkomen van uitheemse vissen. 

In de Grote Veen-serie zijn een vijftal compartimenten bemonsterd (Fig. 3.2). In compartimenten 

1 t/m 4 zijn zonnebaars, hondsvis en lokaal zwarte dwergmeerval aangetroffen (Tab. 3.1). In het 

vijfde ven lijkt geen vis voor te komen, tenzij in zeer lage dichtheden. Dichtheden zonnebaars 

waren in het Grote Veen het hoogst, terwijl hondsvis in het derde compartiment de hoogste 

dichtheden had. De dichtheden hondsvis in compartimenten 1 en 3 zijn dermate hoog dat een 



44 
 

substantiële impact op dichtheden van ongewervelden verwacht kan worden (Van Kleef, expert 

judgement). Voor zonnebaars geldt dit in de Grote Veen-serie alleen voor het Grote Veen zelf. 

Over de ecologische gevolgen van Dwergmeerval is onvoldoende bekend om deze in te kunnen 

schatten. 

 

Fig. 3.2 Bemonsterde wateren in de serie van het Grote Veen. 

Het kleine vennetje ten zuiden van het pad dat naar het Nieuwe Lobeliaven loopt (Vis6; Fig. 3.3) is 

vrij van vis. Dat kan niet gezegd worden van het Nieuwe Lobeliaven (Vis7). Daar werden flinke 

aantallen zonnebaarzen en hondsvissen waargenomen. Hetzelfde geldt voor de vijver en het 

particuliere terrein direct ten zuidwesten van het Nieuwe Lobeliaven. In beide wateren is hondsvis 

en zonnebaars aangetroffen, waaronder kleine individuen wat duidt op reproductie. In de serie van 

het Nieuwe Lobeliaven zijn compartimenten 7, 8 en 9 degenen waar de dichtheden uitheemse vis 

hoog genoeg zijn om substantiële negatieve effecten te hebben op de daar voorkomende 

ongewervelden. 

In het laagstgelegen ven van deze serie, het Coehoornven (“Vis11”) is ook voortplanting van beide 

soorten exoten geconstateerd, maar zijn de dichtheden lager. Het enige ven in de Lobeliaven-serie 

waar geen vis is waargenomen is ven nummer 10. Dit ven was echter behoorlijk ontoegankelijk, 

waardoor lage aantallen vissen mogelijk gemist zijn. Gezien het voorkomen van zonnebaars en 

hondsvis in de gehele serie van vijvers, mogen zij ook in compartiment 10 verwacht worden. 
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Tab. 3.1 Waarnemingen van uitheemse vissen (volgens Schiphouwer et al., 2014) in Teut – ten Haagdoorn. Dichtheden 
zijn omgerekend naar aantal vissen per 100 m afgevist traject. 

 

In de serie wateren bij het Wad (Fig. 3.4) zijn de twee geïsoleerde vennetjes vis16 en vis17, vrij van 

vis. In de wateren is zonnebaars aangetroffen in redelijk lage aantallen in het driehoekige ven (vis 

15) en tegen het broekbos waarlangs water uit het Wad wordt afgevoerd (Vis14). Het Wad zelf (vis12 

en vis13) lijkt nu nog vrij te zijn van zonnebaars, maar is wel door de soort te bereiken. In 

compartimenten 12 t/m 15 is Amerikaanse hondsvis behoorlijk talrijk. Ecologische effecten zijn 

hier te verwachten. 

Zonnebaars

Amerikaanse 

hondsvis

Zwarte 

Dwergmeerval Karper Traject

Vis 1 40 80 4 - 25

Vis 2 10 20 3 - 90

Vis 3 10 163 - - 40

Vis 4 x - - - -

Vis 5 - - - - 20

Vis 6 - - - - -

Vis 7 x x - - -

Vis 8 50 3 - - 30

Vis 9 x x - - -

Vis 10 - - - - -

Vis 11 36 20 - - 45

Vis 12 - 74 - - 95

Vis 13 - 53 - - 75

Vis 14 8 120 - - 50

Vis 15 23 18 - - 40

Vis 16 - - - - -

Vis 17 - - - - 30

Vis 18 - - - - 30

Vis 19 - 140 - - 15

Vis 20 - 80 - - 20

Vis 21 - - - - 21

Vis 22 - x - - -

Vis 23 - x - - -

Vis 24 - x - - -

Vis 25 97 33 - - 30

Vis 26 107 - - 7 15
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Fig. 3.3 Bemonsterde wateren in de serie van het Nieuwe Lobeliaven. 

 

Fig. 3.4 Bemonsterde wateren in de serie van het Wad. 

In de serie van Tenhaagdoorn (Fig. 3.5) is zonnebaars beperkt tot de oostelijke vijvers (vis25 en 

vis26). In deze wateren zijn de dichtheden van deze soort behoorlijk hoog en zal de soort negatieve 

impact hebben op populaties van ongewervelden. In bijna alle wateren van deze serie (m.u.v. 

compartimenten 18, 21 en 26) zijn hoge dichtheden hondsvis aangetroffen. Ook deze zal een 

meetbare invloed hebben op populaties van prooisoorten.  
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Fig. 3.5 Bemonsterde wateren in de serie van Tenhaagdoorn. 

3.1.1 Maatregelen voor omgang met uitheemse vissoorten 

In de praktijk is het moeilijk om uitheemse soorten volledig weg te krijgen. In een complex gebied 

als Teut-Tenhaagdoorn waar veel van de wateren met elkaar in verbinding staan, dat groot en 

onoverzichtelijk is met veel mogelijkheden voor ongewenste soorten om te ontsnappen aan 

natuurbeheerders met netten, is het schier onmogelijk om de deze soorten geheel uit het gebied 

te verwijderen. De enige mogelijkheid om de aantallen van deze soorten te beperken is om de 

omstandigheden in het gebied minder gunstig voor hen te maken, nog niet gekoloniseerde delen 

van het gebied te isoleren van de brongebieden en door actief herhaaldelijk beheer teneinde de 

visdichtheden in de afzonderlijke vijvers kunstmatig laag te houden. Hiervoor is goede ervaring 

opgedaan in het nabijgelegen Vijvercomplex Midden-Limburg, waar door middel van periodiek 

aflaten van water in combinatie met het gebruik van visfilters de dichtheden van vis in de vijvers 

voldoende laag gehouden kan worden. Dit beheer heeft zeer gunstige resultaten opgeleverd voor 

het versterken van populaties van ernstig bedreigde diersoorten, met Boomkikker, Knoflookpad, 

Kempense Heidelibel en Gevlekte Witsnuitlibel als het meest in het oog springende soorten 

(Verschraegen & Beckers, 2015). 

3.1.1.1 Amerikaanse hondvis 

Er zijn geen deugdelijke methoden voor de bestrijding van Amerikaanse hondsvis. De habitat van 

deze soort bestaat uit dichte onderwaterstructuur van planten. In verlandingsvegetaties voelt de 

soort zich dus het beste thuis, maar bij volledige verlanding waarbij het milieu meer terrestrisch 

wordt het voor de soort juist weer ongeschikt. Voor de beeldvorming: in dit gebied is de soort met 

name talrijk in de verlandingsserie van duizendknoopfonteinkruid – snavelzegge – veenmossen. 

Zodra de onderwaterstructuur zo dicht wordt dat de vissen zonder inspanning in de vegetatie 

kunnen hangen (i.e. dit is altijd het geval bij veenmossen en bij fonteinkruiden alleen als deze een 

zeer hoge bedekking hebben) dan houdt de soort zich daar in hoge dichtheden in op. Door haar 
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structuurarme verticale groeivorm is snavelzegge altijd ongeschikt voor de vissen om zich 

daartussen op te houden. 

Als de onderwaterstructuur een open tot halfopen karakter heeft dan biedt deze een geschikt 

leefgebied voor tal van ongewervelden, maar is de structuur te open voor hoge dichtheden van 

hondsvis. Het lokaal open houden van wateren biedt dus aan ongewervelden bescherming tegen 

hondsvis. Echter dit is juist de structuur (naast openwater) waarin zonnebaars foerageert. Daarnaast 

ontstaan bij het openhouden van waterpartijen plekken waar zonnebaars zich kan voortplanten, 

waardoor deze soort in aantal zal toenemen.  

3.1.1.2 Zonnebaars 

In wateren waarin zonnebaars een probleem vormt kan het uitzetten van snoeken zorgen voor een 

substantiële verlaging van de zonnebaarsstand en daarmee negatieve ecologische effecten 

mitigeren. Deze maatregel wordt momenteel in Nederland op enkele plaatsen in het veld getoetst. 

Op het moment van schrijven is het duidelijk dat uitzetten van snoek leidt tot een sterke reductie 

van zonnebaarsaantallen. Echter de effecten van de uitgezette snoek op andere soorten zijn nog 

niet voldoende geëvalueerd om deze maatregel op grote schaal toe te passen. Advies is om enkele 

jaren te wachten op de uitkomsten van het lopende onderzoek. 

Daarnaast ondervindt de overleving van eieren van Zonnebaars schade als deze worden afgezet op 

een onderwaterbodem die bedekt is met slib. Daardoor zullen wateren minder geschikt worden 

voor zonnebaars als er geen intensief onderhoudsbeheer plaatsvindt en er verlanding optreedt. 

Droogleg van vijvers is riskant, aangezien dit leidt tot mineralisatie van organisch materiaal en 

vrijkomen van de minerale venbodem, die na oplaat van water een zeer geschikt 

voortplantingsbiotoop voor Zonnebaars vormen. Droogleg kan dus alleen effectief zijn als dit op 

regelmatige basis wordt uitgevoerd, in combinatie met het gebruik van visfilters. 

3.2 Macrofauna in de Roosterbeek 

3.2.1 Onderzoeksaanpak 

Vooruitlopend op mogelijke ingrepen ter verondieping van de Roosterbeek is het voorkomen van 

kwetsbare aquatische ongewervelden in beeld gebracht. Allereest is de gehele beek afgelopen om 

de ligging van de belangrijkste microhabitats in beeld te brengen. De abundantie van de 

microhabitats, zand, grind, hout, plantengroei en grof organisch materiaal (CPOM), is op 

beektrajecten van ca. 100 m. ingeschat (Fig. 3.6). Dat gebeurde in 6 categorieën: afwezig, schaars, 

occasioneel, frequent, abundant en dominant, gelijk aan een eenvoudige Tansley-opname. 

 

Fig. 3.6 Ligging van de trajecten en monsterpunten in de Roosterbeek. Locaties waar monsters zijn genomen van 
macrofauna zijn weergegeven met een rode punt met code. De blauwe punten geven de begin- en eindpunten aan van de 
beektrajecten waarlangs het microhabitat van de beekbodem is gekarteerd. 
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Op elke bemonsteringslocatie zijn 3 monsters verzameld. Dit betrof in ieder geval telkens een 

monster van een zand- en een grof organische bodem, aangezien deze typen microhabitat overal 

het meest dominant aanwezig waren. Daarbij is gekozen om extra aandacht te besteden aan de 

fauna van grof organisch materiaal, omdat dit de belangrijkste voedingsbron is in beken met weinig 

plantengroei en omdat dit microhabitat bij verondiepingsmaatregelen (samen met grind) het meest 

kwetsbaar is. Daarnaast werd per locatie gekeken wat daarnaast een derde belangrijk microhabitat 

was. Bemonstering vond plaats met een surbersampler. Dit is een vierkant frame van 25 x 25 cm 

waarop haaks een net is gemonteerd. Bij de monstername wordt het frame op de bodem gelegd en 

aangeduwd. Het net ligt in de stroomrichting. Bemonstering vindt plaats door alle materiaal – zand, 

kiezels, hout, bladeren en planten - in het frame krachtig los te woelen en ondertussen de kleine 

fragmenten en dieren die losraken in het net te spoelen. De inhoud van het net is in een plastic 

container getransporteerd naar het lab. Daar zijn de monsters gekoeld en binnen 4 dagen zijn alle 

dieren uit de monsters uitgezocht en geconserveerd. Platwormen en bloedzuigers werden niet 

geconserveerd maar direct op naam gebracht. Watermijten werden opgeslagen in koenike-

oplossing en de overige fauna in 70% alcohol. Vervolgens zijn alle verzamelde dieren 

gedetermineerd.  

Tab. 3.2 Typering van de microhabitats waar macrofaunamonsters zijn genomen. 

  CPOM Zand Grind Planten Hout 

TRB1 x x x   

TRB2 x x x   

TRB3 x x  x  

TRB4 x x   x 

TRB5 x x x     

 

3.2.2 Microhabitats in de Roosterbeek 

Zand is het meest voorkomende microhabitat in de Roosterbeek (Fig. 3.7). Soms ligt hier een dun 

laagje fijn slib op. Op de beektrajecten 11 t/m 19 neemt de bedekking van zand wat af in het 

voordeel van plantenbegroeiing, grof organisch materiaal en grind. Grof organisch materiaal is met 

lage bedekking met name aanwezig in de boszones aan de west- een oostzijde van de bestudeerde 

beek. Grind wordt vooral aangetroffen aan de oostzijde (trajecten 18 en 19) waar de beek met 

kracht onder de snelweg doorgaat. Plantengroei is alleen mogelijk in het openlandschap in het 

middelste deel van de bestudeerde beek (trajecten 11, 13, 14, 15 en 16). 
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Fig. 3.7 Abundantie van verschillende microhabitats in de Roosterbeek. 
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3.2.3 Macrofauna in de microhabitats 

Op 15 deelmonsters verspreid over 5 locaties zijn 1718 ongewervelden verzameld behorende tot 

33 taxa (Tab. 3.3). De dichtheden macrofauna in de Roosterbeek zijn vergelijkbaar met die van 

hoog kwalitatieve beken, maar de soortenrijkdom is relatief laag (Unpubl. H. van Kleef). De hoge 

concentraties ijzer in de beek zijn ongetwijfeld debet aan de lage soortenrijkdom. De hoogste 

dichtheden macrofauna worden aangetroffen daar waar de bodem bedekt is met grof organisch 

materiaal en kleine houtige structuren. De gemiddelde soortenrijkdom van de verschillende 

microhabitats loopt niet sterk uiteen en varieert van 6,3 soorten in Grind tot 11 soorten tussen 

kleine takfragmenten. 

In de beek zijn enkele zeldzame soorten aangetroffen. Het betreft de vrij zeldzame kokerjuffer Lype 

reducta. Deze soort is gevangen tussen grof organisch materiaal en grind van het meest westelijke 

monsterpunt (TRB5), waar zij leeft van hout.  

In verschillende microhabitats (zand, grind en CPOM) verspreid over de gehele beek is de watermijt 

Sperchon setiger waargenomen. Deze soort is kenmerkend voor natuurlijke beken. Buiten Limburg 

is het een zeldzame verschijning, maar in Limburg wordt de soort regelmatig aangetroffen. 

Tot slot is een steenvlieg uit de Leuctra hippopus-groep gevonden tussen waterplanten op 

monsterlocatie TRB3. Het genus Leuctra heeft sterk te lijden gehad van watervervuiling in beken en 

zijn veel van de daartoe behorende soorten erg zeldzaam geworden of zelfs verdwenen.  
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Tab. 3.3 Gemiddelde dichtheden (± 1 SE) van watermacrofauna in verschillende microhabitats van de Roosterbeek 
(aantal individuen per 1/16 m2). 

  Zand CPOM Grind Hout Planten 

  N = 5 N = 5 N = 3 N = 1 N = 1 

Bloedzuigers      

Erpobdella sp. 5,2 ± 4 6,2 ± 2,9 3,3 ± 1,8 3,0 1,0 

Glossiphonia sp. 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1,0 0,0 

Helobdella stagnalis 0,4 ± 0,2 3,8 ± 3,8 0 ± 0 0,0 1,0 

Theromyzon tessulatum 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0,0 1,0 

      

Watermijten      

Hygrobates setosus 0,4 ± 0,4 0 ± 0 0 ± 0 0,0 0,0 

Lebertia inaequalis 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1,0 0,0 

Sperchon setiger 0,6 ± 0,6 0,8 ± 0,4 2 ± 1,5 0,0 0,0 

      

Tweekleppigen      

Pisidium sp. 11,8 ± 10,8 0,4 ± 0,4 0 ± 0 0,0 0,0 

      

Platwormen      

Dugesia polychroa 0 ± 0 0 ± 0 0,3 ± 0,3 0,0 0,0 

Polycelis nigra/tenuis 0 ± 0 0,2 ± 0,2 0,7 ± 0,5 0,0 0,0 

      

Kreeftachtigen      

Gammarus pulex 19,4 ± 15,8 120,4 ± 51,5 15,3 ± 3 247,0 23,0 

Crangonyx pseudogracilis 0 ± 0 0,2 ± 0,2 0 ± 0 0,0 0,0 

Asellus aquaticus 5,4 ± 2,8 32 ± 11,3 5 ± 1,9 32,0 69,0 

Proasellus meridianus 1 ± 0,6 5,4 ± 1,7 2 ± 0,9 16,0 11,0 

      

Kokerjuffers      

Glyphotaelius pellucidus 0 ± 0 0,6 ± 0,6 0 ± 0 1,0 0,0 

Hydropsyche angustipennis 0,2 ± 0,2 3,6 ± 2,9 9 ± 4,1 0,0 0,0 

Limnephilus rhombicus 0 ± 0 0,2 ± 0,2 0 ± 0 0,0 0,0 

Lype reducta 0 ± 0 0,8 ± 0,8 2,3 ± 1,8 0,0 0,0 

Chaetopteryx cf. villosa 0 ± 0 0,2 ± 0,2 0 ± 0 0,0 0,0 

Potamophylax rotundipennis 0 ± 0 1,4 ± 1 0 ± 0 2,0 0,0 

Potamophylax sp./Chaetopteryx sp. 0 ± 0 1,2 ± 1 0 ± 0 0,0 0,0 

Sericostoma personatum 0,2 ± 0,2 0 ± 0 0 ± 0 3,0 0,0 

      

Steenvliegen      

Leuctra hippopus-groep 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0,0 1,0 

      

Eendagsvliegen      

Baetis rhodani 0,2 ± 0,2 0,2 ± 0,2 0 ± 0 0,0 0,0 

      

Dansmuggen      

Brillia modesta 0 ± 0 0,6 ± 0,6 0 ± 0 0,0 0,0 

Chironomus parathummi 0,4 ± 0,4 0 ± 0 0 ± 0 0,0 0,0 

Chironomus sp. 0 ± 0 0,2 ± 0,2 0 ± 0 0,0 0,0 

Macropelopia sp. 0,2 ± 0,2 0 ± 0 0 ± 0 0,0 0,0 

Polypedilum nubeculosum 0,2 ± 0,2 0 ± 0 0 ± 0 0,0 0,0 

Prodiamesa olivacea 2 ± 1,8 0,6 ± 0,6 0 ± 0 3,0 2,0 

Rheocricotopus fuscipes 0,2 ± 0,2 0,2 ± 0,2 0 ± 0 0,0 2,0 

      

Kriebelmuggen      

Simulium cf. angustipes 2,8 ± 2,8 0 ± 0 0 ± 0 0,0 0,0 

      

Steltmuggen      

Dicranota sp. 3 ± 1,4 1 ± 0,6 0 ± 0 1,0 0,0 
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3.3 Inventarisatie heikikkers 

In 2015 zijn twee veldbezoeken besteed aan het in kaart brengen van heikikkers. Tijdens het 

eerste bezoek op 18.03 is gezocht naar roepende dieren (Fig. 3.8). Omdat er geen roepende 

dieren werden aangetroffen maar wel op diverse plekken eiklompen van bruine of heikikker 

werden gevonden, is op 30.04 een tweede bezoek gebracht om op de plekken met eiklompen 

larven te vangen.  

 

Fig. 3.8 Resultaten van de heikikkerinventarisatie. Wateren die geïnventariseerd zijn op het voorkomen van heikikker zijn 
aangegeven met stippen. De enige locaties waar voortplanting van heikikker is vastgesteld, zijn aangegeven met een gele 
stip. Sterren geven vondsten van volgroeide heikikkers aan buiten het voortplantingsseizoen (november). 

In de series van laagten tussen het Koehoornven en Nieuwe Lobeliaven zijn ten tijde van de 

visseninventarisatie in november 2015 een aantal volwassen heikikkers waargenomen. Deze serie 

van vijvers is aan het begin van het seizoen grondig onderzocht op voortplanting van heikikker. 

Dit kon echter niet vast worden gesteld. Voortplanting van heikikkers werd wel waargenomen in 

het noordelijk deel van het gebied. In een waterhoudende zure laagte midden op de heide zijn in 

maart vijf- tot zeshonderd eiklompen aangetroffen. Het is onduidelijk in hoeverre dit allemaal 

eiklompen van heikikker betrof, maar in april zijn op deze locatie ook heikikkerlarven verzameld. 

Dergelijke zure laagten die in de loop van de zomer droogvallen (en daardoor vrij van blijven van 

vis) zijn bij uitstek geschikt voor heikikker. Veel van de andere wateren in het gebied zijn 

mogelijk minder geschikt doordat zij erg rijk zijn aan ijzer, dat voor veel organismen toxisch is 
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(Verberk et al., 2004). Daarnaast zijn door de beheerder vroeg in het seizoen in een vijver ten 

noorden van de golfbaan roepende mannetjes gehoord.  

3.4 Concrete maatregelen 

3.4.1 Uitheemse vissoorten 

 Lokaliseren van kansrijke visvijvers voor herinrichting (opschonen) en vervolgens 

implementeren van actief visbeheer door middel van waterinlaat, regelmatig droogleggen en 

inzet van visfuiken (methode beschreven in Verschraegen & Beckers, 2015). 

 Over enkele jaren (na afronden van Nederlandse evaluaties) uitzetten van snoek t.b.v. 

zonnebaarsbestrijding in het Grote Veen, alle wateren van de Nieuwe Lobeliavenserie en de 

oostelijke compartimenten van de Tenhaagdoornserie. 

 Ontoegankelijk maken van het Wad voor zonnebaars. Bij ontwikkeling van Noordelijk deel van 

het gebied optrekbaarheid voor zonnebaars voorkomen (Vis18-23). Ook hier kan eventueel 

gebruik gemaakt worden van de methode beschreven in Verschraegen & Beckers (2015), al is 

de situatie hier wel wezenlijk anders. 

3.4.2 Omgang met zeldzame soorten bij verondiepingsmaatregelen 

Eigenlijk de enige soort die zo zeldzaam is dat er bij uitvoering van maatregelen rekening mee 

gehouden moet worden is Leuctra spec. Beide andere zeldzame soorten zullen naar verwachting 

relatief eenvoudig de beek kunnen herkoloniseren, indien zij onverhoopt nadelige gevolgen van 

maatregelen zouden ondervinden. 

Omdat Leuctra hippopus leeft op waterplanten is de soort in staat tot verticale migratie. Indien 

tijdens het inbrengen van zand een gedeelte van de waterplanten met zand bedekt raakt, dan 

kunnen de steenvliegen een veilig heenkomen zoeken in de hoger gelegen plantendelen. 

Verwachting is dan ook dat de soort redelijk ongevoelig zal zijn voor verondieping van de beek. 

3.4.3 Omgang met voortplantingshabitats van Heikikker 

Geschikte voortplantingshabitats van heikikkers in het gebied zijn relatief schaars, maar niet zo 

schaars als voorheen door de beheerders werd aangenomen. Duidelijks is wel dat de ideale 

voortplantingswateren van deze soort slechts sporadisch in het terrein aanwezig zijn. De met 

dieper grondwater gevoede voormalige visvijvers zijn ongeschikt, en alle wateren met een hoge 

visbezetting zijn eveneens suboptimaal. Temporeel droogvallende zure tot zeer zwak gebufferde 

wateren zijn aanwezig in het gebied, maar verdrogingsproblemen zorgen hier mogelijk voor 

problemen voor de voortplanting. Wanneer te vroeg in het seizoen droogval optreedt, kunnen 

larven zich niet tot wasdom ontwikkelen. Maatregelen gericht op de bescherming en behoud van 

deze soort dienen dan ook gericht te zijn op het teniet doen van verdrogingsoorzaken binnen en 

buiten het projectgebied. Actief visvrij houden van de voortplantingswateren is niet direct 

noodzakelijk, het van nature temporele karakter van de ideale voorplantingswateren zorgt er voor 

dat hier geen vispopulaties kunnen standhouden. Wanneer het wad visvrij gehouden kan worden, 

is deze locatie waarschijnlijk ook te beschouwen als een geschikt voortplantingshabitat. 



55 
 

4 Onderzoek droge systemen 

4.1 Onderzoekslocaties 

De locaties zijn geselecteerd op basis van de volgende criteria: 

 Evenwichtige verdeling van onderzoekslocaties over het projectgebied (deelgebieden 

Molenheide, Teut en Tenhaagdoorn) 

 Evenwichtige verdeling van habittattypen 

o Droge heide (H4030) 

o Psammofiele heide met Calluna en Genista (stuifzandheide) (H2310) en 

Zandverstuiving (H2330) 

o Voormalige akkers en graszaadwinningen: schraalgraslanden (ha) 

 Evenwichtige verdeling van recent beheer 

o Plaggen/afschrapen toplaag 

o Geen ingrijpende beheer over de afgelopen 20 jaar 

Op basis van deze criteria zijn in totaal 17 locaties geselecteerd: 

- Voormalige graszaadwinningen en akkers (5 locaties ): codes AKK 01-05 

- Recent geplagde droge heide begroeiingen (3 locaties): codes DRH 01-03  

- Oude droge heide begroeiingen (3 locaties): codes DRH 04-06 

- Recent geplagde heide begroeiingen op stuifzand (3 locaties): codes SZH 01-03  

- Oude droge heide begroeiingen op stuifzand (3 locaties): codes SZH 04-06 

In Fig. 4.1 is de ligging van de onderzoekslocaties in het terrein weergegeven.  

 

 
Fig. 4.1 Ligging van de onderzoekslocaties in het gebied Teut-Tenhaagdoorn. 
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4.2 Studieonderwerpen en methodieken 

4.2.1 Historie agrarisch grondgebruik 

Op basis van historische kaarten, aangevuld met luchtfoto’s uit de periode 1970 zijn alle gronden 

met agrarisch gebruik binnen het projectgebied geïdentificeerd en gedigitaliseerd in GIS. Deze 

geo-informatie is vervolgens gebruikt om per kaart en jaartal de ligging van deze percelen in het 

gebied weer te geven in afzonderlijke kaarten. Deze kaarten zijn in de sectie kaartbijlagen in dit 

document raadpleegbaar. 

Onderscheiden typen zijn: akker, braakliggende akker, verlaten akker, visvijver, visvijver/braak, 

grasland en bos. De bospercelen zijn alleen ingetekend wanneer deze in directe nabijheid van 

akkerpercelen lagen (houtsingels), of wanneer deze een voorhistorie van akker gebruik hebben 

gehad (en dan geïnterpreteerd kunnen worden als verboste, verlaten akkers). Voor visvijvers geldt 

eveneens dat zij alleen daar zijn ingetekend, wanneer zij in directe samenhang met 

akkercomplexen zijn gelegen, of wanneer zij op de verschillende kaarten alternerend als vijver of 

als akker zijn ingetekend (en gedurende de historie kennelijk een gecombineerd gebruik hebben 

gehad). 

De kaarten die zijn geraadpleegd zijn (in chronologische volgorde): 

- De Vandermaelenkaart 1846; 

- Dépot général de la Guerre 1868-1872; 

- Dépot général de la Guerre 1886-1890; 

- Dépot général de la Guerre 1908-1949; 

- Topografische kaart 1955-1960; 

- Luchtfoto opnamen 1970; 

- Topografische kaart 1989. 

4.2.2 Bodemopbouw en humusprofielen 

In alle onderzoekslocaties zijn bodemprofielen en de opbouw van het humusprofiel beschreven. 

Op iedere locatie is het bodemprofiel tot in de C horizont blootgelegd, waarna van iedere 

afzonderlijke horizont de dikte is beschreven. Voor de beschrijvingen van het humusprofiel 

(inclusief strooisel) is gebruik gemaakt van de veldgids humusvormen (van Delft et al., 2006). 

Daarnaast is in de meeste gevallen de opbouw van het moedermateriaal globaal beschreven, 

waarbij het voorkomen van keien, kiezels en/of leem in de bovengrond en de korrelgrootte van 

het zand is genoteerd. Elk profiel is fotografisch vastgelegd; de profielbeschrijvingen zijn 

daarnaast uitgewerkt in een grafische beschrijving. Hieronder volgt een korte uitleg 

(overgenomen uit van Delft et al., 2006) van de verschillende horizonten en humusprofielen die 

zijn aangetroffen in het terrein. 

4.2.2.1 Ect- en endorganische horizonten 

De sterk humeuze horizonten liggen doorgaans in de bovenlaag van het profiel. In sommige 

gevallen is sprake van begraven humusprofielen, door overstuiving of het door de mens 

opbrengen van zand op het voormalige maaiveld. In het veld aangetroffen zijn: 

 L-horizonten (Litter): vers strooisel waarvan de plantenresten nog goed herkenbaar zijn 

 F-horizonten (Fermented): gedeeltelijk verteerd strooisel, plantenresten zijn nog 

herkenbaar aanwezig. Afhankelijk van de overheersende biologische activiteit kunnen 

verschillende vormen onderscheiden worden: 

o Fm-horizont (mycogenous): afbraak vindt vooral door schimmels plaats.  

o Fa-horizont: (amphi): afbraak vindt zowel door schimmels als bodemfauna plaats. 
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 M-horizonten (Mat): een horizont die zich onderscheidt door een groot aandeel van 

levende en dode wortels, vaak gemakkelijk los te trekken van de onderliggende horizont. 

Deze horizonten ontstaan vaak in korte vegetaties, met een lage zuurgraad. De lage 

zuurgraad remt de afbraak van dode plantenresten. Deze matten kunnen verder 

onderscheiden worden in de graad van afbraak: 

o Mf- horizont (fibric): horizont bestaat vrijwel geheel uit dode en levende wortels. 

o Mm-horizont: (mesic): horizont bestaat uit gedeeltelijk verteerde dode wortels en 

levende wortels. 

o Mh-horizont (humic): horizont bestaat uit grotendeels verteerde (gehumificeerde) 

wortelresten; markeert de overgang naar H-horizonten (zie verderop). 

 H-horizonten (Humus): horizont waar de organische stof het sterkst is afgebroken. 

Plantenresten zijn niet meer herkenbaar. Afhankelijk van de structuur worden meerdere 

subtypen onderscheiden, maar in het onderzoeksgebied is slechts 1 type aangetroffen. 

De andere typen kenmerken zich door een minder sterke mate van humificatie, of een 

sterk door mesofauna gestuurde afbraak (moder-en mull- typen). 

o Hh-horizont (humic): volledig gehumificeerd materiaal, met een vaste, blokkige 

structuur. 

4.2.2.2 Minerale horizonten 

Minerale horizonten liggen doorgaans onder de organische horizonten. Wanneer deze boven 

organische horizonten zijn aan te treffen is dit meestal een teken dat een eerder ontstaan 

bodemprofiel is begraven met vers materiaal (door overstuiving of door menselijk handelen). 

Deze horizonten onderscheiden zich van organische horizonten doordat zij minder sterk door 

bodemleven beïnvloed zijn, en meer door bodemchemische processen. In het gebied zijn 

onderscheiden: 

 A-horizonten: minerale horizonten waarbij de organische stof geheel of gedeeltelijk is 

gehumificeerd. In het gebied zijn aangetroffen: 

o Ah-horizonten: organische stof is door homogenisatie en/of bioturbatie in de 

minerale bodem gemengd geraakt. Ah horizonten indiceren dus hetzij een sterke 

doorworteling van de bovenste minerale bodem, of een sterke mate van menging 

van bovenliggende humus door bodemorganismen. 

o Ap-horizonten: (plowing) organische stof is door menselijk handelen (ploegen) in 

de minerale bodem gemengd geraakt. 

o AE-horizonten: organische stof is door verplaatsing van humuszuurketens uit de 

bovenliggende organische horizonten in de minerale (E-horizont) terecht 

gekomen. 

 E-horizonten: minerale horizont waarbij door uitloging de ijzer- en aluminiumhuidjes van 

het zand zijn uitgespoeld (eluvatie). Deze horizont is goed herkenbaar door de witte tot 

grijze kleur (als gevolg van het verdwijnen van ijzer(hydr)oxiden. Kenmerkend voor 

podzolprofielen. 

 B-horizonten: minerale horizont die door inspoeling van amorfe humus en/of 

sesquioxiden (Al- en Fe-verbindingen) uit de bovenliggende horizonten wordt 

gekenmerkt. Onderscheiden zijn: 

o Bh-horizonten: inspoeling van amorfe humus 

o Bhs-horizonten: inspoeling van amorfe humus en sesquioxiden 
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o BC-horizonten: overgangshorizont van B naar C, herkenbaar aan duidelijk rodere 

kleur dan het oorspronkelijke moedermateriaal, als gevolg van een hoger gehalte 

aan ijzer-oxiden. 

 C-horizonten: minerale horizont waarbij nog geen bodemvorming in heeft 

plaatsgevonden. Deze horizont ligt doorgaans helemaal onderin het bodemprofiel, bij 

duinvaaggronden kan zij echter op of dicht aan het maaiveld worden aangetroffen. Wel 

kunnen in deze horizont zogenaamde hydromorfe omzettingen optreden; waarbij 

grondwaterbewegingen de aard van deze horizonten in het profiel kunnen veranderen (zie 

verderop in de tekst). 

4.2.2.3 Toevoegingen 

Aan bovenstaande horizonten kunnen een aantal lettercodes worden toegevoegd om overgangen 

en/of processen in een horizont aan te geven. Deze zijn: 

 e: (eluviate): code om ontijzering van de minerale delen in een horizont aan te geven. Bij 

volledige ontijzering wordt dit aangegeven als een aparte E-horizont. Deze codering 

wordt vaak gebruikt om een begin van podzolisering aan te geven 

 g: (gleyic): code om de aanwezigheid van roestvlekken (vaak in een C-horizont) aan te 

geven. Dit indiceert de aanwezigheid van verticale grondwaterschommelingen, waardoor 

gedeeltelijke reductie (Fe (II)) en oxidatie (Fe (III)) van ijzer is opgetreden. 

 r: (reduced): code om een gereduceerde horizont weer te geven. Herkenbaar aan de 

grijsblauwe kleur van het moedermateriaal, door de volledige reductie van ijzer naar ijzer 

(II). Dit indiceert een permanente verzadiging door grondwater, en bijgevolg anaerobe 

condities. 

 rg: combinatie van zowel g als r kenmerken. Duidelijke indicatie van wisselende 

grondwaterstanden in dit gedeelte van het bodemprofiel.  

4.2.3 Bodemchemie 

Op 27 mei 2015 zijn op iedere onderzoekslocatie bodemmonsters verzameld voor chemische 

analyse. Op iedere locatie zijn is met een bodemguts een mengmonster bestaande uit drie 

verspreid gestoken kernen van de bovenste 10 cm bodem verzameld. De verzamelde bodems zijn 

luchtdicht, koel en donker bewaard tot latere analyse. Op de bodemmonsters werden de volgende 

analyses uitgevoerd: 

 Zoutextractie met 0,2 M NaCl voor de bepaling van de pH-NaCl en o.a. de concentratie 

Ca2+, Al3+, NO3
- en NH4

+. 

 Olsen-extractie: bepaling voor de hoeveelheid plant beschikbaar fosfaat 

4.2.3.1 Zoutextractie 

In de zoutextracten is de pH van de bodem bepaald. Hiervoor is 17,5 gram verse bodem met 50 

ml zoutoplossing (0,2M NaCl) gedurende 2 uur geschud op een schudmachine bij 100 rpm. De 

pH is gemeten met een standaard Ag/AgCl2 elektrode verbonden met een radiometer Titralab 

TIM 840. Vervolgens is de chemische samenstelling van het zoutextract (o.a. NO3
-, NH4

+, Al3+, 

Ca2+, Mg2+) bepaald door deze extracten op gehalten van deze stoffen te meten op de ICP en 

Autoanalyser (zie hieronder). 

4.2.3.2 Olsenextractie 

Olsen-P-extracties worden uitgevoerd om een benadering te geven van de hoeveelheid voor 

planten beschikbaar fosfaat (Olsen et al., 1954). Hiertoe is 3 gram droog bodemmateriaal met 60 
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ml 0,5 M NaHCO3 bij pH 8.4 gedurende 30 minuten uitgeschud op een schudmachine bij 100 

rpm. Het extract is vervolgens geanalyseerd op de ICP. 

4.2.4 Plantchemie 

Op 27 mei 2015 zijn op iedere onderzoekslocatie vegetatiemonsters verzameld. Op iedere DRH 

en SZH onderzoekslocatie zijn Struikhei en grassen apart verzameld. Op de AKK locaties is 

Struikhei (wanneer aanwezig) en een mengmonster van de overige vegetatie apart verzameld. 

Plantmonsters zijn op de dag van verzamelen voor 48 uur in een droogstoof gelegd op 60 oC, en 

vervolgens droog en donker bewaard in afwachting van verdere verwerking. Het gedroogde 

plantmateriaal is fijngemalen in een vegetatiemolen voor destructiebewerking, voor bepalen van 

elementaire samenstelling. Voor het bepalen van het C en N gehalte is een deel van dit gemalen 

materiaal nog fijner gemalen in een kogelmolen, en vervolgens geanalyseerd op C en N gehalte. 

4.2.4.1 Destructie  

Door de vegetatie te destrueren is het mogelijk de totale gehalten van elementen (uitgezonderd C 

en N) in het plantmateriaal te bepalen. Van het plantmateriaal is per monster nauwkeurig 200 mg 

afgewogen en in teflon destructievaatjes overgebracht. Aan het plantmateriaal is 5 ml 

geconcentreerd salpeterzuur (HNO3, 65%) en 2 ml geconcentreerd waterstofperoxide (H2O2 30%) 

toegevoegd. De vaatjes zijn vervolgens geplaatst in een destructie-magnetron (Milestone 

microwave). Na destructie zijn de monsters overgegoten in 100 ml maatcilinders en aangevuld tot 

100 ml door toevoeging van milli-Q water. Vervolgens is het geheel overgeheveld in 

polyethyleenpotjes van 100 ml. De polyethyleenpotjes zijn bewaard voor verdere analyse op de 

ICP. 

4.2.4.2 Analysemethoden bodem en plantextracten 

De chemische analyse van de monsters heeft plaatsgevonden op het Gemeenschappelijk 

Instrumentarium van de Radboud Universiteit Nijmegen. De analyse van elementen gehalten in de 

zoutextracten van de bodem en plant destructie monsters is uitgevoerd met behulp van Inductief 

Gekoppeld Plasma - Optische Emissie Spectrometrie (ICP-OES; Techno Electron Cooperation). De 

hoeveelheid NH4
+, NO3

- en PO4
3- is gemeten met Technicon autoanalysers volgens de methode 

beschreven in Grasshoff & Johannsen (1972) en Kamphake et al. (1967). Voor C/N analyse van 

plantmateriaal is 3mg van het in de kogelmolen fijn gemalen plantmateriaal in een tinnen 

container geplaatst waarna het in een CNS element analyser (EA NA 1500 en EA100 van Carlo 

Erba-Thermo Fisher Scientific) is verbrand, de vrijgekomen gassen zijn vervolgens geanalyseerd 

op N en C gehalte. 

4.2.5 Vegetatieopnamen 

In alle onderzoekslocaties zijn vegetatieopnamen gemaakt van de directe omgeving van de 

geplaatste potvallen. Hierbij is gebruik gemaakt van de opnameschaal van Barkman, Doing & 

Segal. Alle vaatplanten, de mossen en korstmossen zijn opgenomen. 

De opnamen zijn vervolgens omgezet naar een numerieke schaal volgens de verdeling zoals in 

Hennekens (2009) is aangegeven (meest rechtse kolom in Fig. 4.2), om deze te kunnen gebruiken 

voor een clusteranalyse. Deze clusteranalyse is uitgevoerd uitgevoerd door middel van het pakket 

“Vegan” (Oksanen et al., 2015) in het statistiekprogramma R (R Core Team, 2015). Ordening van 

de verschillende “takken” van het dendrogram is uitgevoerd door middel van een ordering op 

basis van de volgorde van de monsterpunten op de eerste as van een CCA (naar Oksanen, 2015). 
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Fig. 4.2. Opnameschaal gebruikt in de vegetatieopnamen. Uit: Hennekens (2009).  

4.2.6 Fauna-inventarisaties 

4.2.6.1 Sprinkhanen en dagvlinders 

Op twee momenten (3 en 20 augustus 2015) zijn in alle onderzoekslocaties sprinkhaan en 

dagvlinder tellingen uitgevoerd. Op iedere onderzoekslocaties zijn in kwadranten van 25x25 

meter tellingen uitgevoerd. Tellingen duurden 10 minuten per onderzoekslocatie. Gedurende de 

tellingen zijn alle dagvlinders in de plot genoteerd. Sprinkhanen zijn op basis van geluid en 

zichtwaarnemingen op eenzelfde wijze geteld binnen de begrenzingen van het kwadrant. 

4.2.7 Fauna bemonsteringen 

In alle onderzoekslocaties zijn gedurende het veldseizoen potvalbemonsteringen uitgevoerd. Op 

iedere locatie zijn 3 potvallen in een driehoek met 10 meter onderlinge afstand ingegraven en 

gevuld met een laagje 4% formaldehyde oplossing, teneinde de vangsten te fixeren. Bij iedere 

leegronde (een leegronde duurt 3 weken) zijn de bemonsterde ongewervelden overgebracht in 

bewaarpotten gevuld met 70% alcohol oplossing en naar het determinatielaboratorium 

overgebracht voor verdere verwerking. De bemonsteringsperiode liep van 14 april 2015 tot 29 

september 2015. Uit deze monsters zijn vervolgens de loopkevers, spinnen, duizendpoten, 

miljoenpoten, pseudoschorpioenen en pissebedden uitgesorteerd en tot op soortniveau 

gedetermineerd. 

4.2.7.1 Beperkingen van de gehanteerde bemonsteringsmethode 

De gebruikte methode heeft het mogelijk gemaakt om per onderzoekslocatie een ruime dataset 

van aanwezige bodemactieve ongewervelden te verkrijgen, welke noodzakelijk is om goed 

onderbouwde uitspraken te kunnen doen over de verschillen in samenstelling, en daarmee ook 

uitspraken te kunnen doen over de verschillen in faunistische waarden tussen de 

onderzoekslocaties. Een belangrijke beperking die in het achterhoofd gehouden dient te worden, 

is dat de gebruikte onderzoeksmethode niet tot hooguit zeer beperkt geschikt is om een beeld te 

krijgen van de aanwezigheid en/of abundantie van ongewervelden die zich primair in de 

vegetatielaag ophouden. Deze groep is eerder wel uitgebreid onderzocht in twee uitgevoerde 

studies die ten dele in het gebied zijn uitgevoerd (Aeolus, 1999a, b). Ondanks het 
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ongebalanceerde ontwerp van een van de studies (er werd slechts 1 geplagd perceel uit de 

Mechelse Heide opgenomen in deze studie, waardoor de conclusies en aanbevelingen met 

betrekking tot plagbeheer in deze rapportage met grote reserve moeten worden geïnterpreteerd), 

onderschrijven de auteurs van de voorliggende studie de conclusies met betrekking tot vegetatie 

bewonende fauna in relatie tot het beheer wel grotendeels. Dit omdat deze conclusies nauwelijks 

tot geen verband houden met de beheermaatregel plaggen in deze studie. Voor aanbevelingen 

over passend beheer voor vegetatie bewonende ongewervelden verwijzen wij daarom naar 

bovengenoemde studies. 

4.2.7.2 Analyse fauna bemonsteringen 

Om een overzicht te krijgen in de verschillen in samenstelling van de bemonsterde bodemactieve 

faunagemeenschap, is een ordinatieanalyse uitgevoerd. Gekozen is voor een principale 

component analyse (PCA: lineaire methode) aangezien de gradiënt lengte van de eerste as bij 

uitvoering van een DCA (unimodale methode) kleiner was dan 4 (Leps & Smilauer, 2003). 

Ordinatieanalysen zijn uitgevoerd door middel van het pakket “Vegan” (Oksanen et al., 2015)in 

het statistiekprogramma R (R Core Team, 2015).  

4.3 Resultaten 

4.3.1 Historie agrarisch grondgebruik 

4.3.1.1 Vandermaelen 1846  

Opvallend veel percelen zijn ingetekend in het dal van de Laambeek. De interpretatie van deze 

percelen is lastig, op het kaartblad zijn ze aangegeven als akkerpercelen, aangezien er geen 

onderscheid tussen deze percelen en hoger gelegen akkerpercelen was aangegeven in de 

Vandermaelen kaart. De vorm en ligging van deze percelen, en de periode waarop deze kaart is 

vervaardigd, doet vermoeden dat dit locaties zijn waar op dat moment winning van 

moerasijzererts plaatsvond. De status van deze percelen als werkelijke akkerpercelen is om deze 

reden twijfelachtig, zeker met de hydrologie van het gebied in het achterhoofd: de meerderheid 

van deze percelen zijn te nat om als akkerperceel dienst te kunnen doen. 

De meeste agrarische activiteit concentreert zich aan de westzijde van het gebied, met duidelijk 

herkenbaar de landbouwenclave rondom het oude Lobeliaven (Bosch hofstede); de blokvormige 

ontginningen ten zuiden van Kwalaak en een aantal kamp- en keuterboer ontginningen nabij de 

roosterbeek, ten oosten van het gehucht Molen. De akkerpercelen rondom hengelhoef springen 

eveneens in het oog. Geheel in het noorden van het plangebied is een ontginningsblok 

aangegeven, welke pal aan de bovenloop van de Laambeek is gelegen. Nog verder 

stroomopwaarts, buiten het projectgebied, was nog een kleiner kampje gelegen, en eveneens 

buigen het gebied gelegen, is de boerderij van de Hutte ingetekend. Tenslotte is stroomafwaarts 

van Hengelhoef agrarische activiteit waarneembaar. Deze percelen zijn waarschijnlijk de eerste 

ontginningsblokken van de kampontginning Klein Hengelhoef. Verder liggen verspreid in het 

gebied een aantal kleine kampjes, Nu nog met name geconcentreerd ten oosten van het gehucht 

Kwalaak, gelegen op de overgang van het plateau naar het beekdal van de Laambeek. 

4.3.1.2 Militaire kaart 1848-1853 

Het landgebruik van de percelen behorende tot Bosch hofstede is in deze periode meer 

gekenmerkt door akker- en visvijver gebruik. Veel graslandpercelen zijn in deze periode als akker 

in gebruik. Een deel van de voormalige akkerpercelen is nu als visvijver gekarteerd, een 

aanwijzing dat deze percelen een afwisselend gebruik als visvijver en graanakker kenden. 

Mogelijk werd na droogleggen van de vijver een of meerdere jaren graan ingezaaid op de 
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drooggevallen bodem. Dit kan voor eigen consumptie doeleinden zijn gedaan, maar het is 

waarschijnlijker dat het een onderdeel van het vijvergebruik was. Bekend is dat vijvers bij 

droogstand soms kortstondig werden beakkerd: ze werden met spurrie of graan ingezaaid, welke 

na het weer onder water zetten een deel van het voedsel voor de vissen leverde (Burny, 2014). 

Een groot deel van de percelen in het dal van de Laambeek zijn niet meer op de kaart terug te 

vinden, maar een zevental zijn nog steeds weergegeven op de kaart. Tussen Bosch hofstede en 

de percelen van het gehucht Molen, op de locatie van de voormalige camping Berkenhof, is een 

enkel akkerperceel er bij gekomen. Deze maakt deel uit van een aantal kleine akkerontginningen 

ten westen van dit perceel, buiten de begrenzingen van het projectgebied. Rondom het gehucht 

Molen is het aantal akkerpercelen toegenomen, door splitsing van bestaande percelen, maar ook 

door ontginning van nieuwe percelen. De grote akker percelen bij Kelchterhoef zijn opgesplitst in 

vier percelen, waarvan er 1 braak lag ten tijde van kartering. 

4.3.1.3 Dépot général de la Guerre 1868-1872 

De percelen rondom de Laambeek zijn nu niet meer als akker ingetekend, al zijn nog wel veel 

wallen aangegeven, die de begrenzingen van deze percelen lijken te volgen. Binnen deze wallen is 

woeste grond aangegeven; deze percelen zijn derhalve als verlaten te beschouwen (zie ook de 

bespreking van de Vandermaelenkaart hierboven). In Bosch hofstede zijn een aantal op de 

Vandermalen kaart en Militaire kaart als akkercomplexen gekarteerde percelen nu als visvijver 

ingetekend. Het in Vandermalen als visvijver gekarteerde lagere deel van het oude Lobeliaven is in 

deze periode als grasland in gebruik. De lager gelegen percelen zijn als grasland gekarteerd. 

Nabij Klein Hengelhoef zijn een tweetal percelen nieuw in ontginning gebracht. Hier zijn nu 

akker-, braak- en graslandpercelen gekarteerd. Nieuw is een ontginningsblok ten noorden van 

klein hengelhoef. Hier zou in deze periode een herberg hebben gestaan. Kennelijk heeft deze ook 

voor eigen onderhoud een deel van de heide in cultuur gebracht. Er is met name grasland 

ingetekend en relatief weinig akkerland. Het aantal percelen rondom het gehucht Molen zijn nog 

wat verder toegenomen ten opzichte van de vorige kaartperiode. Een perceel ten zuiden gelegen 

van het huidige spoortalud is hier als braak perceel gekarteerd. Nabij Kelchterhoef zijn een aantal 

percelen in onbruik geraakt en niet meer als zodanig gekarteerd. Ook zijn een aantal percelen 

van akkergebruik overgegaan in grasland gebruik. 

4.3.1.4 Dépot général de la Guerre 1886-1890 

Tussen deze kaart en de kaart uit de voorgaande periode zijn weinig veranderingen in de ligging 

van de percelen waarneembaar. Enkel ten zuiden het nieuwe ontginningsblok in Tenhaagdoorn 

(“de herberg”) zijn twee kleine percelen er bij gekomen. De meeste percelen gelegen rondom “de 

herberg” zijn nu als bospercelen gekarteerd. Dit geldt ook voor een perceel in Bosch hofstede, en 

bij het gehucht Molen. Deze percelen zijn in deze periode dus voor lange tijd uit agrarisch 

gebruik en mogelijk spontaan met bosopslag begroeid geraakt. Het braakliggende perceel ten 

zuiden van het spoortalud nabij Molen is vanaf nu verlaten. Twee van de visvijvercomplexen in 

Bosch hofstede zijn ten opzichte van de vorige kaartperiode nu als braakliggend akkerperceel 

gekarteerd. De meest westelijke rij blokontginningen ten zuiden van Kwalaak zijn nu als grasland 

in gebruik. In het dal van de Laambeek zijn nog twee braakliggende percelen gekarteerd. Nabij 

Kelchterhoef zijn de twee westelijke percelen van het oorspronkelijke grote ontginningsblok nu 

permanent verlaten. 

4.3.1.5 Dépot général de la Guerre 1908-1949 

De belangrijkste veranderingen in agrarisch grondgebruik ten opzichte van de vorige periode is te 

vinden rondom het gehucht Molen. Hier zijn veel percelen verder opgesplitst. Ten dele zijn de 
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percelen verlaten geraakt: ze zijn als bosperceel terug te vinden, of zijn niet meer als 

akkerperceel gekarteerd. Ook zijn een aantal percelen nu als grasland in gebruik. De percelen 

rondom “de herberg” zijn niet meer op de kaart weergegeven, aangenomen mag worden dat deze 

in de periode tussen 1890 en 1949 is afgebroken. Bij Klein Hengelhoef is een nieuw stuk land 

ontgonnen, maar tegelijkertijd zijn twee voormalige akkerpercelen in onbruik geraakt. Eenzelfde 

ontwikkeling lijkt gaande in Bosch hofstede: ook hier neemt het aantal bos- en braakpercelen 

toe. Veel visvijvers liggen er eveneens verlaten bij. Het resterende akkerperceel van Kelchterhoef 

is opgesplitst en ten dele verlaten; het bestaat nu uit drie akkerpercelen. 

4.3.1.6 Topografische kaart 1955-1960 

Nieuw op deze kaart is de akkerontginning ten zuiden van het Grote Veen. Dit is een secundaire 

ontginning, aangelegd in de periode 1949-1950 op een kapvlakte van een naaldbosbeplanting. 

De aanleg is beschreven in Burny (1999). Volgens deze auteur is ten tijde van de ontginning 

vooral met kalk en metaalslakken als meststof gewerkt (er is 2 ton kalk per ha gebruikt), en zijn 

er relatief weinig eisende gewassen geteeld in de eerste jaren van gebruik (Haver in combinatie 

met gras/klaver teelt). De oudere percelen laten een verschuiving van akkerland naar braakland, 

grasland of bos zien. Deze verschuiving is duidelijk te zien in Bosch hofstede, de percelen 

behorende bij het gehucht Molen, de percelen van klein Hengelhoef en van Kelchterhoef. Ten 

Noorden van de Hutte zijn eveneens een aantal akkerpercelen er bij gekomen. In deze periode is 

ook een verandering waarneembaar in de ligging van de visvijvers rondom Bosch hofstede. 

Voorheen was het hoger gelegen deel van het meest zuidelijk gelegen visvijvercomplex geen 

onderdeel van het visvijversysteem, maar nu is deze eveneens als vijver gekarteerd. De oudere 

voedingssloot die water vanuit de Laambeek naar de zuidelijke visvijver geleidde liep langs de 

hoogtelijnen en voedde de visvijver lager op de hoogtegradiënt. In deze periode is een tweede 

sloot gegraven, nu dwars door (dek)zandruggen heen, en voedde het ven(het oude Lobeliaven) 

geheel bovenaan de hoogtegradiënt. De lager gelegen visvijver werd aan de noordoostzijde nu 

met een dam afgegrensd. In de nieuwe situatie is het oude Lobeliaven dus toegevoegd aan het 

visvijversysteem. Dit ondiepe, natuurlijke ven is wellicht gebruikt als kweekvijver voor jonge vis, 

die vervolgens in de lager gelegen diepere visvijver is opgekweekt tot volwassen vis.  

4.3.1.7 Luchtfoto opnamen 1970 

Van de luchtfoto opnamen zijn enkel de begrenzingen van de graszaadwinningen en het akker 

ontginningsblok ten zuiden van het Grote Veen aangegeven. De graszaadwinningen zijn nieuw 

aangelegd in de periode tussen 1960 en 1970, en de aanleg ervan staat geheel los van de ligging 

van de oudere percelen. Zij zijn veel grootschaliger van karakter dan de oudere percelen, en zijn 

aangelegd in wat voorheen droge heide en stuifzandheide begroeiingen zullen zijn geweest. In 

het deelgebied Tenhaagdoorn zijn twee grote graszaadwinningen gelegen. De kern van het 

westelijk gelegen perceel is tot vrij recent in gebruik geweest en is in de huidige tijd nog goed 

herkenbaar in het landschap. Het oostelijke perceel is eerder uit gebruik genomen. Hier is een 

heidevegetatie terug tot ontwikkeling gekomen, die als gevolg van de ploeg- en 

bemestingshistorie plaatselijk sterk door pijpenstrootje gedomineerd wordt. De delen met hoge 

stuifzandruggen zijn gespaard gebleven van ontginning, duidelijk te zien aan de grillige vorm van 

de graszaadwinning in het oostelijk deel van Tenhaagdoorn. In het deelgebied Teut zijn de 

percelen rondom het spoortalud aan de westzijde en de percelen ten zuiden van het spoortalud 

aan de oostzijde van het gebied duidelijk herkenbaar. Het oostelijke perceel strekte zich in deze 

tijd aan de oostzijde van het projectgebied verder uit langs de spoorbanen van de mijnterril van 

Winterslag. Het huidige extensief beheerde langgerekte akkerperceel aan de noordzijde van het 
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talud aan de oostzijde van het deelgebied Teut is eveneens in deze periode ontstaan als 

graszaadwinning. 

4.3.1.8 Topografische kaart 1989 

Deze kaart laat ten opzichte van die van 1960 een verdere afname van akkerland in het gebied 

zien. De keuterboerontginning van klein hengelhoef is intussen verlaten geraakt, de percelen zijn 

verdwenen onder bos. Met de aanleg van de snelweg zijn de meeste visvijvers rondom Bosch 

hofstede verloren geraakt: het traject loopt dwars door deze vijvers heen. Overgebleven zijn de 

vijvers van het oude Lobeliaven. De rest is als akkerperceel in gebruik of ligt braak. De meeste 

percelen in Bosch hofstede zijn nu in gebruik als grasland, akkerpercelen zijn in de minderheid. 

De akkerontginning ten zuiden van het Grote Veen is voor een deel braak komen te liggen, dit 

deel is later ook niet meer als akker in gebruik genomen. De graszaadwinningen in het gebied 

Tenhaagdoorn zijn in oppervlakte afgenomen. De randen van deze percelen zijn niet meer in 

gebruik, maar de kernen ervan nog wel. 

4.3.1.9 Synthese 

Samengevat kan gesteld worden dat in de laatste 170 jaar ontwikkelingen in landgebruik, 

ontginning en veranderingen in agrarische bedrijfsvoering elkaar snel opvolgden. De oudere 

kaarten geven een beeld van kleinschalige ontginningspogingen in het heidelandschap. Deze 

ontginningen concentreren zich doorgaans op de overgang van hoger gelegen droge gronden en 

lager gelegen grondwater gevoede beekdalen. Deze gronden bleken later te marginaal om te 

blijven gebruiken als bouwland en raakten na de jaren 50 van de vorige eeuw weer in onbruik, 

waarschijnlijk als gevolg van de intensivering van het landbouwbedrijf. Veel van deze percelen 

zijn tegenwoordig onder bos gelegen of als graslandjes herkenbaar in het gebied. De grotere 

ontginningsblokken aan de westelijke periferie van het gebied (Bosch Hofstede, Molen, Kwalaak) 

zijn wel behouden gebleven, maar maakten gaandeweg een ontwikkeling door van bouwland naar 

grasland. Na de jaren ’50 zijn de graszaadwinningen de belangrijkste verandering in het gebied. 

Voor het eerst werden ook hoger gelegen heidebegroeiingen omgevormd naar bouwland. 

Tegenwoordig zijn nagenoeg alle percelen niet meer in agrarisch gebruik. Zij zijn in de huidige 

tijd herkenbaar als bloemrijke schrale graslanden in het door Struikhei gedomineerde landschap. 

4.3.2 Bodemopbouw en humusprofielen 

4.3.2.1 Droge heide begroeiingen (codes DRH) 

Onder alle droge heidebegroeiingen zijn “klassieke” podzolprofielen aangetroffen, welke in een 

tweetal gevallen een uitermate diep ontwikkeld podzolprofiel bleek te zijn (DRH01 en DRH04). De 

dikte van de E en B-horizonten was hier uitermate groot. In beide gevallen zijn zij aangetroffen in 

het deelgebied Molenheide. De B- en BC-horizonten kennen in alle gevallen een opvallend hoog 

gehalte aan ijzerverbindingen. Inspoeling van ijzer (Fe-sesquioxiden) in de B-horizont is een 

normaal fenomeen in de vorming van podzolprofielen, maar in het onderzoeksgebied leek deze 

een sterker uitgesproken karakter te hebben. Het duidelijkst was dit waarneembaar in het profiel 

van DRH01, met een Bhs van 40cm dikte. Dit heeft wellicht te maken met de samenstelling van 

het moedermateriaal. Mogelijk is deze rijk aan ijzerverbindingen door bijmenging van 

bodemmateriaal uit glauconietrijke afzettingen. De recent geplagde droge heide begroeiingen 

(DRH01-03; Fig. 4.3 en Fig. 4.4) zijn duidelijk onderscheidbaar van de oudere heidebegroeiingen 

(DRH04-06; Fig. 4.3 en Fig. 4.4), door de afwezigheid van een sterk ontwikkeld humusprofiel. De 

dikte van het totale humusprofiel bedraagt hier niet meer dan 0,5 cm, terwijl deze in de oude 

heidebegroeiingen varieerde tussen 3 en 6 cm. Het humusprofiel in de recent geplagde heide 

bestond alleen uit vers strooisel, in de oudere heidebegroeiingen bestond het dikkere 
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humuspakket uit strooisel (Ln), wortelmatten variërend in mate van humificatie (Mm, Mf en Mh) 

en uit sterk gehumificeerd organisch materiaal (Hh). In DRH03 werd een ploeghorizont (Ap) 

aangetroffen. Deze Ap horizont was in het bovenste gedeelte al weer duidelijk aangerijkt met 

humusdeeltjes (Ahpe), daarnaast was de bodem hier duidelijk lemiger dan de andere twee recent 

geplagde droge heidebegroeiingen. Als gevolg van de doorploeging kon geen E horizont meer 

onderscheiden worden, maar beide Ap-horizonten vertoonden al wel duidelijke tekenen van 

ontijzering (e). Uitgezonderd van DRH03, kenden alle bodems een AE horizont; welke 

hoofdzakelijk door “passieve” verplaatsing van humus in de E-horizont gevormd wordt. In DRH03 

was deze horizont meer conform een Ah horizont, wat indiceert dat hier tot recent ook nog 

menging van humus in de E-horizont van biologische oorsprong heeft plaatsgevonden. Van 

Molinia caerulea is bekend dat deze ook diepere bodemlagen doorwortelt, een aanvullende 

bodemprofielbeschrijving in de naastgelegen ongeplagde situatie bevestigde het vermoeden dat 

deze Ah het gevolg is van Molinia doorworteling voorafgaand aan de plagwerkzaamheden. 

 

  

   

Fig. 4.3 Opbouw van het bodemprofiel in de droge heide begroeiingen DRH01 t/m DRH06. In DRH03 is een ploeghorizont 
(Ap) aangetroffen, welke waarschijnlijk haar oorsprong heeft in de periode van graszaadwinning, die ook in dit 
terreindeel heeft plaatsgevonden. Voor uitleg van de verschillende horizonten zie paragraaf 4.2.2.2. 
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Fig. 4.4 Opbouw van het humusprofiel in de droge heide begroeiingen DRH01 t/m DRH06. 

4.3.2.2 Stuifzandheide begroeiingen (codes SZH) 

Onder de recent door plagwerkzaamheden jonge successiestadia van stuifzandheide (SZH01 t/m 

03; Fig. 4.5; Fig. 4.6) zijn duinvaaggronden aangetroffen. Deze kenmerken zich door het tot (dicht) 

aan maaiveld komen van de C-horizont (en dus nagenoeg afwezig zijn van bodemvorming). Zeer 

oppervlakkig was enige bodemvorming waarneembaar, en waren tekenen van uitspoeling (e-

kenmerken) op geringe diepte waarneembaar. Onder SZH01 werd op ca 25 cm diepte een 

overstoven podzolprofiel aangetroffen. Van opbouw van organische stof was geen sprake, enkel 

een dunne laag van vers strooisel was aanwezig. De oudere begroeiingen op stuifzand (SZH04 

t/m 06;Fig. 4.5;Fig. 4.6) lieten een sequentie van bodemvorming zien, in de volgorde SZH06-

SZH05-SZH04 van geringe tot sterke bodemontwikkeling. Dit komt zowel tot uiting in de dikte en 

opbouw van het humusprofiel, als in de stratificatie van minerale bodemhorizonten. In SZH06 was 

enkel een begin van podzolisering waarneembaar, in SZH05 is een beginnende podzol 

waarneembaar (totale dikte 10 cm), en de bodem in SZH04 liet een duidelijk podzolprofiel zien, 

waarbij een dikke laag organisch materiaal was opgehoopt, met onderin een laag sterk 

gehumificeerd materiaal (Hh-laag). De “jongere” locaties SZH05 en SZH06 kenden ook een 

endorganische horizont (Ah-laag), welke hier waarschijnlijk als gevolg van diepere doorworteling 

van grassen en bioturbatie van gravende ongewervelde fauna is ontstaan. 
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Fig. 4.5 Opbouw van het bodemprofiel in de (voormalige) stuifzandheide begroeiingen SZH01 t/m SZH06. 
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Fig. 4.6 Opbouw van het humusprofiel in de (voormalige) stuifzandheide begroeiingen SZH01 t/m SZH06. 

4.3.2.3 Voormalige akkers (codes AKK) 

In alle voormalige akkers zijn Ap horizonten nog duidelijk aanwezig (Fig. 4.7). De voormalige 

akker locaties AKK01, AKK02 en AKK05 zijn allen gelegen in voormalige graszaadwinningen. Van 

AKK03 is de ontstaansgeschiedenis niet duidelijk. Zij maakt in ieder geval geen onderdeel uit van 

de voormalige graszaadwinning ten noorden van deze monsterlocatie. AKK04 betreft een relatief 

late (secundaire) ontginning (1949-1950) van een kapvlakte van een naaldbosbeplanting waarvan 

de aanleg is beschreven in Burny (1999). De diepte van de Ap horizonten zijn onderling goed 

vergelijkbaar, de ondergrens ligt in alle locaties rond 30 cm diepte in de minerale ondergrond. 

Onder deze Ap-horizonten zijn wel grote onderlinge verschillen in bodemprofiel aangetroffen. De 

voormalige graszaadwinningen AKK01 en AKK05 zijn aangelegd in voorheen diep ontwikkelde 

podzol profielen. Een deel van de E-horizont was nog waarneembaar in het profiel, en bijgevolg 

zijn de podzol-B horizonten eveneens nog terug te vinden in het bodemprofiel. In beide gevallen 

heeft het doorploegen hier niet geleid tot het aan de oppervlakte brengen van de onderliggende 

C-horizont. In AKK02 was dit wel het geval, hier werd de Ap horizont opgevolgd door een BC en 

C horizont. Deze locatie lag dicht bij de hoogste stuifzandruggen in het deelgebied 

Tenhaagdoorn, dus het is aannemelijk dat hier ofwel minder diep ontwikkelde podzolen in 

voormalige stuifzandheide ofwel vaaggronden in goed ontwikkelde stuifzandheide zijn 

doorploegd. Het humusprofiel van deze drie locaties is vergelijkbaar (Fig. 4.8). Ze bestaat uit een 

relatief dunne laag vers strooisel, opgevolgd door een wortelmat bestaande uit levende, dode en 

gedeeltelijk verteerde wortelresten van grassen (Mm).  
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AKK03 en AKK04 lieten beiden een ander bodemprofiel zien. Van AKK03 is het mogelijk dat in 

het verleden zandig materiaal opgebracht is, of dat hier sprake is van een overstoven 

podzolprofiel dat vervolgens is doorploegd. Een andere mogelijkheid is dat hier sprake was van 

een zeer diep ontwikkeld podzolprofiel, getuige de op grote diepte aangetroffen E-B-BC-C 

sequentie, beginnend op 50 cm diepte. Het fijnzandige karakter van deze locatie maakt deze 

ontwikkeling echter niet aannemelijk. In de Ap was sprake van een hernieuwde podzolisering, 

geïllustreerd door de sequentie Ahpe – Ape – Bhp – Bhsp – Ap in de bovenlaag. AKK04 tenslotte is 

gelegen op het “tussenplateau”, nabij de roosterbeek en het grote veen. De bodem bestond uit 

zeer fijn zandig materiaal. Hier werd in de C-horizont een gedeeltelijk gereduceerde laag met 

aanwezigheid van roestvlekken aangetroffen (Cgr-horizont). Deze horizont is een duidelijke 

indicatie dat de begrenzing van de maximale stijghoogte van het (lokale) grondwater hier op 45 

cm onder maaiveld ligt. Bovenin de Ap horizont was een Ahp onderscheidbaar. Het humusprofiel 

bestond uit een dikke laag (gras) strooisel, met daaronder een Fa-horizont: gedeeltelijk 

afgebroken strooisel, met kenmerken van actieve afbraak door bodemfauna en schimmels. 

 

   

  

Fig. 4.7 Opbouw van het bodemprofiel in de voormalige akkers AKK01 t/m AKK05. 
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Fig. 4.8 Opbouw van het humusprofiel in de voormalige akkers AKK01 t/m AKK05. 

4.3.3 Bodemchemie 

4.3.3.1 Basenverzadiging en pH 

Basenverzadiging is hier uitgedrukt in % bezetting van basische kationen Ca2+ en Mg2+ ten 

opzichte van totaal basisch en zure kationen (Ca2+, Mg2+, H+, Al3+). Na en K zijn niet meegenomen 

in de berekening. 

De meeste onderzoekslocaties worden gekenmerkt door een lage tot zeer lage basenverzadiging 

(Fig. 4.9). In de DRH en SZH is deze in veel gevallen lager dan 20%, en is een teken van een sterke 

mate van bodemverzuring in deze locaties. “Vreemde” hoge uitschieters zijn te vinden in de 

locaties DRH01 en DRH05. Deze hebben een hoge basenverzadiging door een hoog gehalte aan 

gemeten uitwisselbaar calcium. Deze hogere basenverzadiging komt hier echter niet tot 

uitdrukking in de zuurgraad van de bodem (Fig. 4.10). Mogelijk is in DRH01 vervuiling van het 

monster opgetreden, of is deze locatie wellicht bekalkt. De hogere basenverzadiging in DRH05 

kan hier ook een gevolg zijn van het duidelijk hogere leemgehalte in de bodem op deze locatie. 

De hoge basenverzadiging in locatie SZH02 komt wel in de zuurgraad tot uiting, en is 

waarschijnlijk wel een juiste afspiegeling van de veldsituatie. De voormalige graszaadwinningen 

(AKK01, AKK02, AKK05) en de voormalige akker AKK04 kennen allen eveneens een hogere 

basenverzadiging dan de droge heide en stuifzandheide locaties. AKK03 is duidelijk minder sterk 

gebufferd dan de andere locaties, getuige de lagere basenverzadiging en de wat lagere pH. De 
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zuurgraad van de bodem is daardoor in de AKK locaties gemiddeld wat hoger dan in de DRH 

locaties, in de SZH locaties is deze alleen hoger in de geplagde situaties. 

 

 

Fig. 4.9 Basenverzadiging van de bovenste 10 cm minerale bodem in de verschillende onderzoekslocaties. Een hoge 
basenverzadiging indiceert een hoge buffercapaciteit en bijgevolg hogere pH, en omgekeerd. 

  

Fig. 4.10 Gemiddelde zuurgraad (linker grafiek) en per afzonderlijke onderzoekslocatie (rechter grafiek). 

4.3.3.2 Anorganisch stikstof 

De gemeten concentraties NH4
+ en NO3

- en de NH4:NO3 ratio zijn weergegeven in Fig. 4.11. De 

gehalten aan NH4
+ en NO3

- waren in de akker locaties duidelijk hoger dan in de droge heide en 

stuifzandheide locaties. In de droge heide begroeiingen was het ammonium gehalte niet 

verschillend van de stuifzandheide locaties, maar wanneer beide typen onderscheiden worden in 

recent geplagde en niet geplagde locaties, bleek deze wat hoger in de oude heide locaties te zijn 

ten opzichte van de geplagde situaties. In de stuifzandheide locaties was geen duidelijk verschil 

in ammonium gehalte waarneembaar. De nitraat gehaltes in de stuifzandheide locaties waren 

gemiddeld hoger dan in de droge heide locaties, maar de variatie was vrij groot. De NH4:NO3 ratio 

was in de AKK locaties het laagst, gevolgd door de SZH locaties en de DRH locaties. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A
K

K
0

1

A
K

K
0

2

A
K

K
0

3

A
K

K
0

4

A
K

K
0

5

D
R

H
0

1

D
R

H
0

2

D
R

H
0

3

D
R

H
0

4

D
R

H
0

5

D
R

H
0

6

SZ
H

0
1

SZ
H

0
2

SZ
H

0
3

SZ
H

0
4

SZ
H

0
5

SZ
H

0
6

Basenverzadiging (%)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

AKK DRH SZH

p
H

pH (NaCl)

0

1

2

3

4

5

6

A
K

K
0

1
A

K
K

0
2

A
K

K
0

3
A

K
K

0
4

A
K

K
0

5
D

R
H

01
D

R
H

02
D

R
H

03
D

R
H

04
D

R
H

05
D

R
H

06
SZ

H
0

1
SZ

H
0

2
SZ

H
0

3
SZ

H
0

4
SZ

H
0

5
SZ

H
0

6

p
H

pH (NaCl)



72 
 

 

Fig. 4.11 A t/m F: Gemiddelde (± 1 SE) concentratie van NH4
+ (A,B), NO3

- (C,D) en NH4:NO3-ratio (E,F) in de bovenste 10 cm 
van de bodem in de verschillende onderzoekslocaties. Links: gemiddeld over de verschillende vegetatietypen. Rechts: 
gemiddeld over de geplagde en ongeplagde droge heide (DRH) en stuifzandheide (SZH). 

De hogere gehalten aan NO3 in de AKK en SZH bodems indiceren een wat hogere nitrificatie 

activiteit in deze locaties ten opzichte van de DRH locaties. Dit houdt waarschijnlijk verband met 
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de hogere basenverzadiging in deze bodems, de wat hogere pH en een hoger aandeel van 

grassen in de vegetatie. Nitrificatie wordt sterk geremd door een lage pH, maar grassen hebben 

vaak een stimulerende invloed op de nitrificatie (Van Vuuren et al., 1992).  

4.3.3.3 Plant beschikbaar (Olsen) P 

Plant beschikbaar P (Olsen extractie) in de bodem was opvallend laag (Fig. 4.12). De gemeten 

waarden zijn gemiddeld een factor 4 lager dan waarden gemeten in eerdere onderzoeken van de 

auteur in 60 locaties in Nederlandse heidegebieden Strabrechtse Heide en Dwingelderveld (Vogels 

et al., 2011); welke op basis van plant P gehalten en N:P ratio duidelijk P-gelimiteerd bleken te 

zijn. Plant beschikbaar P was in de AKK locaties wel duidelijk hoger dan in de DRH en SZH 

locaties. Ook opvallend is het ontbreken van een verschil in plant beschikbaar P in de geplagde 

versus ongeplagde droge heide bodems (Fig. 4.12, rechter grafiek); aangezien de meeste P in de 

toplaag van droge heide bodems opgeslagen is in de ectorganische laag. Dit verschil tussen 

geplagde en ongeplagde situaties was wel waarneembaar in Stuifzandheide.  

  

Fig. 4.12 Gemiddelde (± 1 SE) concentratie plant beschikbaar (Olsen) P in de bovenste 10 cm van de bodem in de 
verschillende onderzoekslocaties. Links: gemiddeld over de verschillende vegetatietypen. Rechts: gemiddeld over de 
geplagde en ongeplagde droge heide (DRH) en stuifzandheide (SZH). 

4.3.4 Plantchemie 

4.3.4.1 C:N en N:P ratio 

De C:N ratio van Calluna vulgaris was in de AKK monsterlocaties lager dan in de DRH en SZH 

locaties (Fig. 4.13). Dit correspondeert goed met de gemeten beschikbaarheid van anorganisch 

stikstof in de bodem van de AKK locaties (Fig. 4.11). In de DRH en SZH locaties hebben de 

grassen een duidelijk lagere C:N ratio dan Calluna vulgaris. In de geplagde situatie is de C:N ratio 

van Calluna vulgaris hoger dan in de ongeplagde locaties, maar de verschillen zijn niet groot. Bij 

de grassen is geen verschil in C:N ratio tussen geplagde en ongeplagde locaties. 

De plant N:P ratio is opvallend laag in alle onderzochte locaties. Ze ligt in de range die N-limitatie 

indiceert (Koerselman & Meuleman, 1996, Von Oheimb et al., 2010), maar dit rijmt zich zeer 

slecht met de plant beschikbaar P gehalten in de bodem. De N:P ratio van Calluna vulgaris was 

iets lager in de AKK locaties ten opzichte van de DRH en SZH locaties, maar de verschillen zijn 

klein. De overige vegetatie in de AKK locaties (AKK mix) heeft wel een duidelijk lagere N:P ratio 

dan de andere onderzochte plantensoorten, en was duidelijk lager dan in de DRH en SZH gemeten 

N:P ratio’s. 
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Fig. 4.13. Gemiddelde (± 1 SE) C:N-ratio (linker grafieken) en N:P-ratio (rechter grafieken) van Calluna vulgaris, grassen en 
grassen+kruidachtigen (AKK mix). Bovenste grafieken: per vegetatietype. Onderste grafieken: Vergelijking van geplagde 
en ongeplagde droge heide en stuifzandheide. 

4.3.4.2 Aluminium 

Aluminium is toxisch voor planten, verhoogde Al gehalten in de vegetatie is derhalve een 

indicatie voor een sterkere mate van Al-toxiciteit in de bodem (bij Al:Ca ratio’s>1 in water en/of 

zout uitspoelfractie van de bodem is Al-toxiciteit een toenemend probleem voor planten). Plant 

Al gehalte was gemiddeld hoger in de DRH en SZH locaties voor Calluna vulgaris, maar de 

onderlinge variatie is groot (Fig. 4.14). In de geplagde locaties is het gemiddelde Al gehalte in 

Calluna (SZH) en grassen (DRH) hoger dan in de niet geplagde situatie, maar de variatie is voor de 

grassen groot.  
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Fig. 4.14 Gemiddelde (± 1 SE) Aluminium gehalten in Calluna vulgaris, grassen en grassen+kruidachtigen (AKK mix).Links: 
per vegetatietype. Rechts: Vergelijking van geplagde en ongeplagde droge heide en stuifzandheide. 

4.3.4.3 Mg en Mn gehalte 

Magnesium en mangaan zijn voor planten essentiële macronutriënten, die een belangrijke rol 

spelen in de fotosynthese. Magnesium is de centrale kern in chlorofyl, mangaan speelt eveneens 

een rol als co-factor in enzymen die van belang zijn voor fotosynthese. Mn deficiëntie treedt op 

bij gehalten lager dan 0.015 mg/g (Blume et al., 2016). In hoge gehalten (> 1.5 mg/g DW) is 

mangaan echter toxisch voor planten. Mg deficiëntie treedt op bij gehalten lager dan 2 mg/g, in 

houtachtigen beneden 0.8 mg/kg (Blume et al., 2016). Magnesium toxiciteit treedt in planten 

eigenlijk nooit op.  

In Fig. 4.15 zijn de gemiddelde Mg en Mn gehalten in de vegetatie weergegeven. Het Mg en Mn 

gehalte in de planten laat een verloop zien van laag naar hoog: het laagst in de stuifzandheide, 

het hoogst in de voormalige akkers. De grassen en kruidachtigen in de akkers hebben het 

hoogste Mg gehalte. Magnesium gehalten in zowel Calluna, grassen als de kruiden liggen in de 

lage range, in de buurt van Mg deficiëntie. Mn is opvallend verlaagd in de geplagde situaties, 

maar halen ook hier geen waarden die voor planten als een teken van deficiëntie worden gezien. 

Voor Mg is geen duidelijk effect van plaggen op de Mg gehalten waarneembaar.  
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Fig. 4.15 Gemiddelde (± 1 SE) Magnesium (links) en Mangaan (rechts) gehalten in Calluna vulgaris, grassen en 
grassen+kruidachtigen (AKK mix). Boven: per vegetatietype. Onder: Vergelijking van geplagde en ongeplagde droge heide 
en stuifzandheide. 

4.3.5 Vegetatieopnamen 

Het overzicht van de vegetatieopnamen is in de bijlage weergegeven, in Tab. 6.2. In Fig. 4.16 is 

het (geordend) cluster dendrogram weergegeven op basis van de vegetatieopnamen. Hoe hoger in 

het diagram verschillende clusters onderscheiden worden, hoe meer de verschillende takken van 

elkaar verschillen in de samenstelling van de vegetatie.  

Links in het diagram zijn vier van de vijf AKK locaties gelegen. Zij verschillen in vegetatie sterk 

van de overige locaties (tweede en derde splitsing), maar zijn tevens onderling sterk verschillend 

in samenstelling van de vegetatie: alle locaties worden hoog in het diagram van elkaar gesplitst. 

Hetzelfde geldt voor de in het midden van de diagram als apart cluster geordende AKK locatie 

(AKK04). Geconcludeerd mag worden dat de voormalige akkers en graszaadwinningen sterk 

afwijken in vegetatiesamenstelling ten opzichte van de DRH en SZH vegetaties, maar tevens ook 

afzonderlijk vrij sterk verschillen in hun vegetatiesamenstelling.  

Rechts van de vier AKK locaties in het diagram vinden we twee recent geplagde stuifzandheide 

locaties terug (SZH1-p en SZH2-p) en een oudere, stuifzandheide locatie (SZH06) Dit betreffen 

twee pionier ontwikkelingen van jonge stuifzandsuccessie op een vlakvaaggrond en een fraai 

ontwikkelde oudere stuifzandheide op een steile helling (zie paragraaf 4.3.2). SZH05 en SZH04 
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clusteren min of meer het grote cluster waar ook de DRH locaties in gelegen zijn, maar SZH05 

splitst tevens vrij hoog in de diagram af. Zij reflecteert een overgangssituatie van stuifzand 

richting meer door Struikhei gedomineerde situaties, tevens waarneembaar door het aanwezig 

zijn van eluvatie-kenmerken in het bodemprofiel (zie paragraaf 4.3.2.2). Bij SZH04 was deze 

podzolisatie veel verder tot ontwikkeling gekomen; deze locatie wordt dan ook het sterkst 

geclusterd met de DRH-locaties. De DRH-locaties worden in twee clusters gesplitst; waarbij de 

oude heide samen met de oudste plaglocatie en de oudste SZH locatie meegeclusterd is. De 

recent geplagde droge heide vegetaties vallen in een apart cluster, samen met SZH03. Op deze 

locatie waren door het plaggen delen van de C-horizont aan de oppervlakte gekomen, maar 

daarnaast waren ook delen van de E-horizont gespaard gebleven, waardoor deze in 

vegetatiesamenstelling (met name door de bedekking door Struikhei) vergelijkbaar was met de 

jongste plaglocaties in droge heide. 

 

Fig. 4.16. Geordend cluster dendrogram op basis van soortsamenstelling en bedekking van vaatplanten en mossen in de 
verschillende onderzoekslocaties. Blauwe enveloppen geven clusters van lokaties weer op basis van een cut-level van 
0.75 Bray-curtis dissimilariteit. 

4.3.5.1 Vegetatie bij de voormalige akkers / graszaadwinningen. 

De voormalige akkers/graszaadwinningen zijn het meest soortenrijk met 8 tot 19 en gemiddeld 

12 soorten hogere planten. Constanten zijn fijn schapengras, schapenzuring en struikhei. 

Gewoon struisgras, veelbloemige veldbies en bochtige smele zijn regelmatig aanwezig. 

Muizenoortje, boshavikskruid, biggenkruid, duizendblad en pilzegge worden minder frequent 

gevonden, maar kunnen relatief hoge bedekkingen bereiken, bijvoorbeeld muizenoor 25-50%, 

boshavikskruid 12,5-25%, pilzegge 5-12,5%, biggenkruid 2-5%. Dat de soortenaantallen sterk 

van elkaar kunnen verschillen, met als twee uitschieters AKK02 en AKK05 met resp. 16 en 19 

hogere planten, heeft te maken met het voormalige gebruik, de tijd sinds de percelen uit 

productie genomen werden en het beheer dat daarop volgde. Beide plaatsen zijn voormalige 

graszaadwinningen waarvan het gebruik redelijk recent stopgezet werd en die daarna gemaaid en 
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begrazen werden, al dan niet na afschrapen. Het gevarieerde en relatief hoge aandeel kruiden, 

maakt dat al deze vegetaties belangrijk zijn voor heel wat insecten.  

4.3.5.2 Vegetatie bij geplagde of ongeplagde droge heide. 

De droge heide is arm aan hogere planten. Struikhei is de absolute dominant. Op de niet 

geplagde plaatsen wordt steeds meer dan 75% van de oppervlakte door de soort bedekt; op de 

geplagde plekken is dit steeds meer dan de helft van de oppervlakte. Uiteraard is dit afhankelijk 

van de tijd sinds er geplagd werd. Naar hogere planten zijn er op de staalnameplaatsen nu geen 

duidelijke verschillen meer merkbaar tussen geplagde en niet geplagde droge heide. Mogelijk 

komt grove den meer op de geplagde plekken voor. Als de verschillende plagplaatsen van het 

reservaat in hun totaliteit beschouwd worden, is het wel erg duidelijk dat grove den veel sterker 

vertegenwoordigd kan zijn op de plagplekken dan in de niet geplagde droge heide. De 

duidelijkste verschillen tussen geplagde en niet geplagde droge heide zitten in de mossen. Grijs 

kronkelsteeltje is dominant en bereikt erg hoge bedekkingen in de geplagde droge heide (1maal 

> 25%, 2maal > 75%), daar waar de soort nagenoeg afwezig is in de nabijgelegen ongeplagde 

droge heide. Andere mossen zoals bronsmos en gaffeltandmos en verschillende korstmossen zijn 

dan weer specifiek voor de niet geplagde droge heide.  

4.3.5.3 Vegetatie bij geplagde of ongeplagde stuifzandheide. 

Onderzoekslocaties in de stuifzandheide zijn soortenrijker dan de droge heide en ongeveer even 

rijk als de plaatsen op voormalige akkers of graszaadwinningen. Onderscheidende soorten t.o.v. 

de droge heide zijn uiteraard deze van de stuifzanden, met in de eerste plaats buntgras en 

zandstruisgras. Het zeldzame klein viltkruid en kruipbrem werden ook in stuifzandheide 

gevonden en niet in droge heide. Ook enkele mossen en korstmossen zoals ruig haarmos en 

zandhaarmos zijn kenmerkend voor de stuifzandheide. Het lijkt er verder op dat ook grijs 

kronkelsteeltje meer voorkomt in niet geplagde stuifzandheide dan in niet geplagde droge heide. 

In de geplagde stuifzandheide kan struikhei heel weinig bedekken of totaal ontbreken. In niet 

geplagde stuifzandheide is de bedekking van de soort meestal lager dan in de droge heide. 

Bochtige smele is ook duidelijk meer aanwezig in niet geplagde dan in geplagde stuifzandheide. 

Over het algemeen worden er meer pioniersoorten gevonden in de geplagde dan in de niet 

geplagde droge heide. Daar waar er meer invloed van recreatie is, bv. SZH02 in Molenheide, is de 

soortenrijkdom beduidend hoger met meer soorten die op iets voedselrijkere omstandigheden 

wijzen. 

4.3.6 Fauna-inventarisaties 

4.3.6.1 Sprinkhanen 

De hoogste dichtheden van sprinkhanen zijn gevonden in de akkers, gevolgd door de oude 

successiestadia van stuifzandheide (Tab. 4.1). Hier worden ook de meeste soorten aangetroffen. 

Uitgesproken soorten van open, xerotherme graslanden zijn het knopsprietje, snortikker, 

blauwvleugelsprinkhaan en ratelaar. Alleen de blauwvleugelsprinkhaan is enkel in de geplagde 

locaties aangetroffen, hetzij in lage dichtheden. Ze is iets vaker in de geplagde stuifzandheide 

gevonden dan in de geplagde droge heide. Deze soort is buiten de sprinkhaantellingen 

incidenteel ook waargenomen in een van de akker locaties (Vogels, persoonlijke waarneming). 

Gemist in de tellingen is de Veldkrekel, een soort die in het voorjaar (April-midden Juni) 

volwassen is en derhalve geen zangactiviteit vertoont in de sprinkhaan monitoring. Deze soort is 

evenwel talrijk tot extreem talrijk aanwezig in de akker locaties (Vogels, persoonlijke 

waarneming). De Heidesabelsprinkhaan is juist een soort met een voorkeur voor dichte 

begroeiingen en is sporadisch in de oude droge heide (DRH06) en in de akkers (AKK04) 
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aangetroffen. De meest geschikte habitats voor sprinkhanen zijn derhalve de akkers en oude 

stuifzandheide, voor de blauwvleugelsprinkhaan is het oppervlak aan kale bodem het meest van 

belang.  

Tab. 4.1. Gemiddeld aantal getelde individuen van sprinkhanen in de verschillende beheertypen. Onderaan: gemiddeld 
totaal aantal getelde sprinkhanen, totaal aantal waargenomen soorten en gemiddeld aantal waargenomen soorten in de 
verschillende beheertypen. 

Soort AKK DRH plg DRH oud SZH plg SZH oud 

Knopsprietje 6.10 1.67 1.17 7.83 6.17 

Snortikker 10.30 0.50  2.00 6.67 

Negertje 0.30    2.17 

Wekkertje 0.30    0.17 

Krasser 1.90 0.17 0.17  0.67 

Heidesabelsprinkhaan 0.20  0.50  0.17 

Blauwvleugelsprinkhaan  0.83  1.50  

Bruine sprinkhaan 1.90 0.17  0.33 1.67 

Sikkelsprinkhaan 0.70  0.17  0.33 

Zuidelijk spitskopje 0.20    0.33 

Ratelaar     0.50 

Gemiddeld aantal sprinkhanen 21.9 3.33 2.0 11.67 18.83 

Totaal aantal soorten 9 5 4 4 10 

Gemiddeld aantal soorten 4.6 3 2 2.67 6.33 

4.3.6.2 Dagvlinders 

In alle monsterlocaties was het aantal getelde dagvlinders laag (Tab. 4.2). Veelal zijn de 

dagvlinders die geteld zijn individuen die eenmalig “langs” kwamen vliegen, waardoor het lastig is 

om per soort afzonderlijk een voorkeur voor een bepaald beheertype aan te geven. Veel soorten 

zijn erg mobiel; het ruimtegebruik van de adulten is beduidend groter dan het oppervlak van de 

monsterlocaties. Aanwezigheid van een soort in een locatie kan dus ook het gevolg zijn van de 

aanwezigheid van geschikt habitat in de nabije omgeving. Karakteristieke soorten van heide zijn 

Heivlinder, Kommavlinder en Kleine vuurvlinder. Kleine vuurvlinder is in opvallend lage aantallen 

waargenomen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het tijdstip waarop de monitoringsronden 

zijn uitgevoerd (zie methoden). Heivlinder is een soort die het moet hebben van spaarzaam 

begroeide, structuurrijke droge heide en schraallanden. De waarnemingen van deze soort passen 

redelijk in dit beeld; in de Akker locatie waar ze is waargenomen (AKK02) is open oude 

stuifzandheide in de nabijheid aanwezig, maar de locatie zelf kan ook als een geschikt habitat 

gezien worden. Kommavlinder is eveneens een soort met een groot ruimtegebruik. Van deze 

soort is evenwel bekend dat ze een relatief hoge nectarbehoefte heeft. De aanwezigheid in de 

AKK en oude stuifzandheide strookt goed met dit beeld, aangezien hier de meeste nectarplanten 

te vinden zijn. De waarneming in de geplagde DRH03 locatie lijkt meer een gevolg van de 

nabijheid van geschikt habitat te zijn.  

De voormalige akkers en oude stuifzandheide zijn soortenrijker dan de geplagde droge heide en 

stuifzandheide en de oude droge heide. Het gemiddeld aantal getelde vlinders is in de voormalige 

akkers het hoogst, gevolgd door de stuifzandheide locaties. In de droge heide locaties zijn 

gemiddeld het laagste aantal dagvlinders geteld. 

  



80 
 

Tab. 4.2. Gemiddeld aantal getelde individuen van dagvlinders in de verschillende beheertypen. Onderaan: gemiddeld 
totaal aantal getelde dagvlinders, totaal aantal waargenomen soorten en gemiddeld aantal waargenomen soorten in de 
verschillende beheertypen. 

Soort AKK DRH plg DRH oud SZH plg SZH oud 

Oranje zandoogje 0.50 0.17 0.17 0.50 0.33 

Bruin zandoogje 0.40    0.17 

Heivlinder 0.10   0.17  

Kommavlinder 0.20 0.17   0.17 

Boomblauwtje 0.10     

Hooibeestje 0.10    0.17 

Icarusblauwtje 0.10   0.17  

Kleine vuurvlinder 0.10 0.17    

Gemiddeld aantal vlinders 1.60 0.50 0.17 0.83 0.83 

Totaal aantal soorten 8 3 1 3 4 

Gemiddeld aantal soorten 2.2 1 0.33 1 1.33 

4.3.7 Fauna bemonsteringen 

4.3.7.1 Ordinatie van de bemonsterde faunagemeenschappen 

In totaal zijn 7492 individuen, bestaande uit 139 soorten spinnen (4103 individuen), 49 soorten 

loopkevers (2546 individuen), 7 soorten duizendpoten (144 individuen), 8 soorten miljoenpoten 

(234 individuen), 2 soorten pissebedden (259 individuen), 3 soorten hooiwagens (193 individuen) 

en 2 soorten boekschorpioenen (13 individuen) aangetroffen in de potvallen. In Tab. 4.3 is een 

overzicht van het totaal aantal soorten en diversiteitsindices per vanglocatie weergegeven. In Tab. 

6.1 in de bijlage achteraan dit document is een overzichtstabel weergegeven van alle 

vangstlocaties. Uit Tab. 4.3 is op te maken dat de soortenrijkdom van de AKK locaties hoger is 

dan die van de DRH en SZH locaties. De shannon- en simpson index geven een index van 

“evenness” van de totale bemonsterde faunagemeenschappen; een lage waarde indiceert een zeer 

hoge dominantie van één of enkele soorten, een hoge waarde indiceert een hoge mate van 

diversiteit (veel soorten die in min of meer gelijke abundanties zijn aangetroffen). Deze indices 

zijn eveneens wat hoger in de AKK locaties ten opzichte van de DRH en SZH locaties.  

Tab. 4.3. Overzicht van het totaal aantal soorten, Shannons en Simpsons diversiteitsindex per monsterlocatie.  
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Totaal # soorten 70 66 65 72 66 62 40 63 55 60 56 39 66 55 67 64 64 

Shannon index 2.76 3.32 3.33 3.35 3.45 3.2 2.88 3.24 3.29 3.2 3.4 2.73 3.27 3.21 3.57 3.52 3.23 

Simpson index 0.87 0.94 0.94 0.94 0.95 0.92 0.92 0.92 0.94 0.93 0.95 0.89 0.93 0.94 0.96 0.95 0.92 

 

Uit deze tabel valt evenwel niet op te maken wat de verschillen zijn in soortsamenstelling tussen 

de monsterpunten onderling, en evenmin door welke soorten deze verschillen worden bepaald. 

Om een overzicht te krijgen in die verschillen, is een ordinatieanalyse uitgevoerd. Gekozen is voor 

een principale component analyse (PCA: lineaire methode) aangezien de gradiënt lengte van de 

eerste as bij uitvoering van een DCA (unimodale methode) kleiner was dan 4 (Leps & Smilauer, 

2003). De eerste en tweede as verklaarden 25,3 resp. 17,9 % van de variantie, beide assen 

verklaren in totaal 43,2%. De derde ordinatieas verklaarde slechts 8,5% van de variantie en is 
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daarom niet getoond in de ordinatiediagrammen. In Fig. 4.17 is de ligging van de monsterlocaties 

in het ordinatiediagram weergegeven. 

 

 

Fig. 4.17 PCA ordinatie diagram van de monsterlocaties op basis van de samenstelling van de bemonsterde fauna. 
Getoond zijn enkel de ligging van de monsterlocaties in het diagram. DRH01 t/m 03: geplagde droge heide. DRH04 t/m 
06: oude droge heide. SZH01 t/m 03: geplagde stuifzandheide. SZH04 t/m 06: oude stuifzandheide. 

Uit de ligging (nabijheid van punten impliceert similariteit) van de verschillende monsterlocaties 

kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

1) Akker locaties verschillen duidelijk in soortsamenstelling ten opzichte van de andere 

locaties.  

2) De onderlinge variatie in de akker gemeenschappen vergelijkbaar is met de droge heide 

en stuifzandheide monsterlocaties, maar alleen wanneer de geplagde en ongeplagde 

locaties samengenomen worden. Wanneer deze gescheiden worden (weergegeven door de 

omlijningen) zin de verschillen kleiner dan de akker locaties. 

3) Geplagde en ongeplagde droge heide en stuifzandheide verschillen duidelijk in 

soortsamenstelling ten opzichte van de ongeplagde situaties.  
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4) Oude stuifzandheide neemt een middenpositie in tussen oude droge heide en de akker 

locaties. Dit kan geïnterpreteerd worden als een gemeenschap die het midden houdt 

tussen de droge heide locaties en de akker locaties.  

5) De locaties DRH03 en SZH04 wijken relatief sterk af in soortsamenstelling ten opzichte 

van de andere leden van deze groep, en lijken in samenstelling meer op oude droge heide 

locaties. 

 

Fig. 4.18 PCA ordinatie diagram van de monsterlocaties op basis van de samenstelling van de bemonsterde fauna. 
Getoond zijn de monsterlocaties en alle soorten, onderverdeeld op rode lijst status in Vlaanderen. DRH01 t/m 03: 
geplagde droge heide. DRH04 t/m 06: oude droge heide. Bruine driehoeken: AKK locaties. Lichtgele driehoeken: geplagde 
SZH locaties. Donkergele driehoeken: oude stuifzandheide. Lichtpaarse driehoeken: geplagde DRH locaties; donkerpaarse 
driehoeken: oude DRH locaties. 

In Fig. 4.18 zijn de liggingen van alle bemonsterde soorten als punten weergegeven. Wederom 

geldt: nabijheid impliceert een hoge similariteit ten opzichte van andere soorten, maar ook ten 

opzichte van monsterlocaties. De spinnen en loopkevers zijn onderverdeeld op basis van rode 

lijst status volgens Maelfait et al. (1998) resp. Desender et al. (2008). Soorten niet op de rode 

lijst, en soorten zonder rode lijst indeling (miljoenpoten, duizendpoten, pissebedden, hooiwagens 

en boekschorpioenen) zijn tevens weergegeven. Uit dit totaalplaatje kan worden geconcludeerd: 

1) Veel soorten van de rode lijst zijn in lage dichtheden (1-2 individuen) aangetroffen, deze 

concentreren zich rond het snijpunt op de beide assen. 
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2) Rode lijst soorten zijn negatief geassocieerd met oude droge heide en de (meer op oudere 

droge heide gelijkende) monsterpunten DRH03 en SZH04. 

3) De meeste RL-soorten zijn geassocieerd met akkers en oude stuifzandheide (SZH05 en 

06). Daarnaast zijn er een vijftal als kwetsbaar aangemerkte RL soorten sterk 

geassocieerd met geplagde stuifzandheide, en in mindere mate geplagde droge heide. 

4) In oude droge heide zijn de divergerende soorten met name soorten die niet als bedreigd 

te boek staan. Zij bestaan met name uit soorten van goed beschaduwde standplaatsen 

met een dikke strooisellaag. Deze condities zorgen voor permanent vochtige situaties 

zonder hoge temperatuur- of droogte extremen. Veel van deze soorten zijn dan ook 

eveneens talrijk in zure bosbodems aan te treffen. 

 

Fig. 4.19. PCA ordinatie diagram van de monsterlocaties op basis van de samenstelling van de bemonsterde fauna. 
Getoond zijn de monsterlocaties en alle zeldzame soorten spinnen en loopkevers, volgens de rode lijst status in 
Vlaanderen. Inzet: lijst van soorten die zich concentreren rond de intersectie van de eerste en tweede as Bruine 
driehoeken: AKK locaties. Lichtgele driehoeken: geplagde SZH locaties. Donkergele driehoeken: oude stuifzandheide. 
Lichtpaarse driehoeken: geplagde DRH locaties; donkerpaarse driehoeken: oude DRH locaties. 

4.3.7.2 Zeldzame soorten 

Soorten die voor Vlaanderen op de rode lijst als “zeldzaam” zijn aangemerkt, zijn in de regel in 

lage dichtheden aangetroffen. Deze soorten centreren zich rond het centrum van het 

ordinatiediagram (Fig. 4.19), en zijn daarom niet sterk differentiërend richting een bepaald 

habitattype. Dit waren 4 soorten loopkevers (Amara bifrons, A. equestris, A. tibialis en Olistophus 
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rotundatus) en 9 soorten spinnen (Centromerus incilium, C. pabulator, Ero aphana, Lasaeola 

coracina, Micaria silesiaca, Pardosa proxima, Robertus heydemanni, Xysticus ferrugineus en Zora 

pardalis). Divergerende soorten zijn de loopkeversoorten Bradycellus ruficollis, Calathus cinctus, 

C. micropterus, Harpalus anxius, H. distinguendus, H. rufipalpis, Masoreus wetterhallii en 

Notiophilus germinyi en de springspin Evarcha michailovi. Binnen de spinnen zijn mogelijk nieuw 

voor Vlaanderen de soorten Centromerus incilium, Evarcha michailovi, Lasaeola coracina, 

Robertus heydemanni en Zora pardalis, aangezien zij allen niet in de lijst van Maelfait et al. 

(1998) voorkomen (maar zij kunnen tussen het jaar van publicatie en heden uiteraard wel eerder 

gevonden zijn). Nagenoeg alle soorten zijn xerofiel en geboden aan open zandige habitats. 

Calathus cinctus, C. micropterus, Harpalus rufipalpis en Masoreus wetterhallii zijn in hogere 

dichtheden in de AKK locaties aangetroffen, maar kwamen daarnaast in hogere dichtheden voor 

in de SZH locaties. Deze soorten zijn allen kenmerkend voor spaarzaam begroeide, grazige 

biotopen (Turin, 2000). Pardosa hortensis werd vooral gevonden in de spaarzaam begroeide, 

geplagde locaties, zowel in droge heide als in stuifzandheide, maar overal in lage dichtheden. 

Evarcha michailovi is niet in de AKK locaties aangetroffen, en kwam zowel in de geplagde als 

oude stuifzandheide en droge heide in lage dichtheden voor. 

 

Fig. 4.20 PCA ordinatie diagram van de monsterlocaties op basis van de samenstelling van de bemonsterde fauna. 
Getoond zijn de monsterlocaties en alle kwetsbare soorten spinnen en loopkevers, volgens de rode lijst status in 
Vlaanderen. Inzet: lijst van soorten die zich concentreren rond de intersectie van de eerste en tweede as. Bruine 
driehoeken: AKK locaties. Lichtgele driehoeken: geplagde SZH locaties. Donkergele driehoeken: oude stuifzandheide. 
Lichtpaarse driehoeken: geplagde DRH locaties; donkerpaarse driehoeken: oude DRH locaties. 
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4.3.7.3 Kwetsbare soorten 

Divergerende soorten voor akkers en stuifzandheide waren Amara convexior, Harpalus 

smaragdinus, (Carabidae), Alopecosa cuneata, Pardosa lugubris, Asagena phalerata, Zelotes 

electus en Zelotes petrensis (Araneae). Dit zijn met name soorten van schrale graslanden en 

stuifzandbegroeiingen, maar niet uitgesproken gebonden aan zeer open zandige situaties. Voor 

geplagde stuifzandheide en geplagde droge heide waren divergerende soorten Poecilus lepidus, 

Cicindela campestris, C. hybrida (Carabidae), Alopecosa barbipes, Steatoda albomaculata en 

Zelotes longipes (Araneae). Deze soorten zijn afgezien van P. lepidus allen soorten van zeer open 

zandige habitats. 

 

Fig. 4.21 PCA ordinatie diagram van de monsterlocaties op basis van de samenstelling van de bemonsterde fauna. 
Getoond zijn de monsterlocaties en alle bedreigde soorten spinnen, volgens de rode lijst status in Vlaanderen. Inzet: lijst 
van soorten die zich concentreren rond de intersectie van de eerste en tweede as. Bruine driehoeken: AKK locaties. 
Lichtgele driehoeken: geplagde SZH locaties. Donkergele driehoeken: oude stuifzandheide. Lichtpaarse driehoeken: 
geplagde DRH locaties; donkerpaarse driehoeken: oude DRH locaties. 

4.3.7.4 Bedreigde soorten 

Divergerende soorten voor akkers en (oude) stuifzandheide waren Hahnia nava, Xysticus 

erraticus, Drassodes pubescens, Ozyptila sanctuaria en Pardosa monticola (Fig. 4.21). Evenals bij 

de kwetsbare soorten zijn dit karakteristieke soorten van schraalgraslanden (kalkgrasland en 

heischraal grasland) en late successiestadia van stuifzanden en stuifzandheides. Alopecosa 

fabrilis, Haplodrassus dalmatensis en Xerolycosa miniata zijn allen sterker gebonden aan open 
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zandige situaties en divergeren meer richting de geplagde stuifzandheides, en in mindere mate 

richting de geplagde droge heides. 

4.3.7.5 Soorten die met uitsterven bedreigd zijn voor Vlaanderen 

Alleen Drassyllus praeficus is in hoge aantallen aangetroffen (Fig. 4.22). Deze soort had een 

uitgesproken voorkeur voor de AKK locaties. In de droge heide locaties is zij slechts incidenteel 

aangetroffen, in de stuifzandheide locaties (zowel geplagde als ongeplagde stuifzandheide) kwam 

zij ook in redelijke dichtheden voor. De andere drie soorten zijn Pirata uliginosus, Xysticus 

acerbus en Theridion uhligi. Deze zijn slechts incidenteel gevangen en daarom niet divergerend 

richting een bepaald monsterpunt of groep van monsterpunten. P. uliginosus is tweemaal 

aangetroffen in oude droge heide (DRH05), Xysticus acerbus is eenmaal in een AKK locatie en 

eenmaal in een geplagde DRH locatie aangetroffen, Theridion uhligi is een webbouwende soort en 

laat zich slecht bemonsteren met potvallen. Zij is enkel gevonden in geplagde droge heide, 

waarschijnlijk betrof dit zwervende exemplaren uit de naastgelegen oudere heide. 

 

Fig. 4.22 PCA ordinatie diagram van de monsterlocaties op basis van de samenstelling van de bemonsterde fauna. 
Getoond zijn de monsterlocaties en alle met uitsterven bedreigde soorten spinnen, volgens de rode lijst status in 
Vlaanderen. Bruine driehoeken: AKK locaties. Lichtgele driehoeken: geplagde SZH locaties. Donkergele driehoeken: oude 
stuifzandheide. Lichtpaarse driehoeken: geplagde DRH locaties; donkerpaarse driehoeken: oude DRH locaties. 
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4.3.7.6 Totaal overzicht van dichtheden van rode lijst soorten 

In Fig. 4.23 is een overzicht gegeven van de totale dichtheden van alle soorten, uitgesplitst over 

rode lijst status voor spinnen en loopkevers. Van de Chilopoda, Diplopoda, Isopoda, 

Pseudoscorpiones en Opiliones zijn geen rode lijst gegevens voorhanden, zij zijn apart als status 

“onbekend”opgenomen. Het beeld bevestigt de resultaten van de ordinatie diagrammen. In oude 

droge heide zijn de dichtheden van rode lijst soorten duidelijk lager dan in de andere typen. 

Bedreigde soorten kennen hun hoogste dichtheid in de akkers en oude stuifzandheides, en 

soorten (m.n. Drassyllus praeficus) die met uitsterven bedreigd zijn kennen hun hoogste 

dichtheid in de akker locaties. Niet bedreigde soorten komen in de hoogste dichtheid voor in de 

akkers, gevolgd door de oude droge heide. In de andere typen zijn de dichtheden van deze niet-

rode lijst soorten vergelijkbaar. De soorten waarvan geen rode lijst beschikbaar is, zijn juist in 

hogere dichtheden aangetroffen in de oude heide. Dit zijn met name soorten (miljoenpoten, 

duizendpoten, pissebedden, boekschorpioenen) die gebonden zijn aan sterk gebufferde milieus 

en leven van of in dikke strooiselpakketten. Hetzelfde kan overigens gezegd worden van de niet 

bedreigde soorten spinnen, veel van de soorten die divergerend waren voor oude droge heide zijn 

uitgesproken strooiselminnende en/of soorten van dichte vegetaties (onder andere Walckenaeria 

spp, Tenuiphantes spp, Pardosa nigriceps, Neon reticulatus, Euophrys frontalis). 

 

 

Fig. 4.23 Gemiddelde (± 1 SE) dichtheden van alle in de potvallen aangetroffen soorten, uitgezet volgens de Rode Lijst van 
Spinnen en Loopkevers. Z: zeldzaam; K: kwetsbaar; B: bedreigd; MUB: met uitsterven bedreigd; NB: niet bedreigd; ONB: 
soorten anders dan loopkevers en spinnen, welke geen rode lijst status hebben. 

4.4 Conclusies 

Op basis van de resultaten van de aanvullende studies kan het volgende geconcludeerd worden: 

 Niet door de mens verstoorde bodems (droge heide en stuifzandheide zijn over het 

algemeen zeer tot extreem zuur van karakter. Dit uit zich in de diep ontwikkelde 

podzolprofielen, de waargenomen vorming van “micropodzolen” en processen van 

podzolisatie in recent open gegraven of doorploegde bodems en de zeer lage 

basenverzadiging (<20%) in de bovenste 10 cm van de bodem. De akker locaties 

sprongen hier duidelijk positief boven uit, maar ook deze liggen al aan de zure range van 

het spectrum, en zullen bij de huidige zure depositie gaandeweg doorverzuren. 
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 Anorganisch stikstof is in de meeste gevallen laag, en opvallend hoge waarden van 

ammonium zijn niet waargenomen. Iets hogere waarden van nitraat in de bodem in de 

akker- en stuifzand locaties indiceren dat hier nog enige mate van nitrificatie plaatsvindt, 

waardoor ophoping van stikstof in de vorm van ammonium hier minder gemakkelijk zal 

plaatsvinden. 

 Plant beschikbaar P was laag tot zeer laag, zelfs voor droge heide begroeiingen, die vaak 

P-gelimiteerd zijn. De beschikbaarheid van P in de akker locaties was duidelijk hoger dan 

in de andere monsterlocaties, maar ook hier is zij in feite erg laag, en zeker niet 

overbemest met P.  

 De plantchemische resultaten rijmen zich slecht met de bodemchemische gegevens. 

Gemeten P-gehalten in de vegetatie zijn juist opvallend hoog ten opzichte van eerdere 

onderzoeken in Nederlandse droge heide vegetaties; terwijl de plant beschikbaar P 

gehalten in de bodem van Teut veel lager zijn. Een goede verklaring kan hier niet voor 

worden gevonden. Het tijdstip van bemonsteren (tweede helft van mei) geeft geen 

aanleiding om te suggereren dat er bemonsterd is vlak voor het moment voor de 

groeiperiode (P-gehalten zijn dan het hoogst); dus de oorzaak hiervoor moet elders 

gezocht worden. Mogelijk wordt P (en andere micronutriënten) door de planten uit P-rijke 

diepere bodemhorizonten (Podzol B of BC-horizonten) opgenomen. Bekend is dat de 

inspoelingshorizonten in podzolprofielen hogere gehalten van voedingsstoffen en 

voedingsstof bevattende mineralen bevatten dan de de Ect-organische en minerale 

profielen nabij het maaiveld (Bergsma in Weijters et al., 2016). Mogelijk zijn als gevolg 

van verschillen in bodemsamenstelling tussen Nederlandse heidegebieden en die van het 

studiegebied, deze B-horizonten rijker aan ingespoelde (klei)mineralen en elementen dan 

in eerdere studies in Nederlandse heidegebieden het geval is. In Nederland zijn 

Heidevegetaties en heischrale graslanden op dikke dekzandpakketten gelegen, of op 

gestuwde afzettingen. De heidevegetaties op gestuwde afzettingen zijn vaak floristisch en 

faunistisch rijker dan die op dikke dekzandpakketten. Het studiegebied Teut-

Tenhaagdoorn heeft een complexere geogenese, en bestaat uit meerdere verschillende 

formaties, waaronder voormalig door de maas afgezette sedimenten, glauconiethoudende 

(mariene) sedimenten, en doorgaans vrij dunne lokaal ontstane herhaaldelijk verstoven 

dekzandpakketten. Bepalingen van de bodemchemie in de top 10 centimeter van de 

bodem zullen, bij rijkere B-horizonten in het gebied Teut-Tenhaagdoorn daardoor 

minder sterk correleren met plantchemie van Struikhei en hogere grassen zoals 

Pijpenstrootje dan in eerder genoemde studies in Nederlandse heidegebieden. Dit laat 

onverlet dat de toplaag van de bodem ook in dit studiegebied sterk zuur van karakter is. 

Plantensoorten die niet in staat zijn om hun voedingsstoffen uit B-horizonten te 

verkrijgen zijn daardoor wel sterk begrensd in hun mogelijkheden tot kieming en 

vestiging. Dit zijn met name kruidachtige soorten, waarvan de aanwezigheid er van voor 

veel specialistische en kritische diersoorten van heidelandschappen cruciaal is. 

 Op basis van de bodemfauna bemonsteringen kan geconcludeerd worden dat met name 

de akker locaties en de oudere successiestadia van stuifzandheide de hoogste 

natuurwaarden herbergen. Dit lijkt sterk verband te houden met de iets betere 

bufferstatus van deze schrale graslanden. Opmerkelijk is in ieder geval dat in de regel 

dichtheden van rode lijst soorten die zowel in akkers als in stuifzandheide voorkomen 

duidelijk hoger zijn in de voormalige akker locaties. De voormalige akkers fungeren in 

feite als “refugium” voor veel soorten van schrale graslanden, en leveren in hun huidige 
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vorm dus een belangrijke bijdrage aan het behoud van veel rode lijst soorten voor het 

gebied.  

 Geplagde stuifzandheide en geplagde droge heide kennen beide een vergelijkbare 

faunagemeenschap, met rode lijst soorten die karakteristiek zijn voor pioniersituaties. 

Voor de nabije toekomst mag wel worden opgemerkt dat de geplagde stuifzandheides 

voor een veel langere periode deze functie zal vervullen dan de geplagde droge heide 

vegetaties, aangezien deze ten tijde van het onderzoek al sterk door struikheide 

gekoloniseerd werden. Illustratief is de locatie DRH03, welke al het verst in successie 

richting droge heide gevorderd was, en daardoor ook in soortsamenstelling van de fauna 

veel meer leek op oude heide. Het wezenlijke verschil tussen beide typen wordt duidelijk 

als naar de bodemprofielen gekeken wordt; in de pionier stuifzand begroeiingen komt de 

C-horizont aan de oppervlakte, in de geplagde droge heide is de AE- en E horizont aan 

de oppervlakte gekomen. In het eerste geval is een successie via spaarzaam begroeide 

buntgrasgemeenschappen, naar co-dominantie van struikheide en, uiteindelijk 

bodemvorming en podzolisatie nodig om deze zandige bodems in sluiting te krijgen. In 

het tweede geval is de toplaag een uitgeloogde E-horizont, welke in feite alleen door 

struikheide geherkoloniseerd kan worden en vervolgens vrij snel weer richting droge 

heide zal ontwikkelen. Grijs kronkelsteeltje is in het gebied met name invasief op deze 

geplagde situaties, dit verhoogt eveneens de snelheid waarop de kale bodem zal 

verdwijnen. Geconcludeerd mag worden dat plaggen van droge heide begroeiingen op 

sterk ontwikkelde podzolprofielen slechts voor een korte duur leidt tot het bevoordelen 

van soorten van open xerotherme situaties, en dat plaggen van stuifzandheide gelegen op 

vaaggronden voor een veel langere duur effectief is in het creëren van deze condities. 

Plagbeheer kan dan ook het beste op stuifzandheide locaties worden uitgevoerd, waarbij 

voorafgaand aan het plannen van de maatregel het beste gecontroleerd wordt in welke 

mate podzolisatie heeft opgetreden, en zo ja, hoe diep de C-horizont onder het maaiveld 

aanwezig is. De meest kansrijke locaties kenmerken zich als bodemtype als een 

vaaggrond of zeer ondiep ontwikkeld podzolprofiel (C-horizont aanwezig binnen 5-10 

cm onder maaiveld).  
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6 Bijlagen 
 Tab. 6.1. Overzicht van de bemonsterde soorten in het potvalonderzoek. RL: rode lijst status voor België, volgens Maelfait et al. (1998) en Desender et al. (2008) voor spinnen resp. 
loopkevers. Z: zeldzame soorten; K: kwetsbare en afnemende soorten; B: bedreigde soorten; MUB: met uitsterven bedreigde soorten; X: geen rode lijst voorhanden voor deze soortgroep. 
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Araneae Acartauchenius scurrilis Acar_scur B      1        1    

Araneae Aelurillus vinsignitus Aelu_vins K       1           

Araneae Agelena labyrinthica Agel_laby          1         

Araneae Agroeca brunnea Agro_brun     1    2          

Araneae Agroeca lusatica Agro_lusa K   1    1           

Araneae Agroeca proxima Agro_prox  2     6  3 2 4 2 4 2  15  1 

Araneae Agyneta conigera Agyn_coni  1                 

Araneae Agyneta mollis Agyn_moll     1              

Araneae Agyneta rurestris Agyn_rure  6   1 1  2      1 1   2 

Araneae Agyneta subtilis Agyn_subt            3       

Araneae Alopecosa barbipes Alop_barb K 2 1    2 4    1 1  1  2 1 

Araneae Alopecosa cuneata Alop_cune K 7 101 45 6 2           11 6 

Araneae Alopecosa fabrilis Alop_fabr B            4 10    4 

Araneae Alopecosa pulverulenta Alop_pulv  1  6 55 1   10 2 6   1 3 10 14 1 

Araneae Araeoncus humilis Arae_humi      1  1           

Araneae Asagena phalerata Asag_phal K 2 4 4 1 6 2  1 2 1  1    8 2 

Araneae Atypus affinis Atyp_affi K  1            1    

Araneae Bathyphantes gracilis Bath_grac   1                

Araneae Brigittea latens Brig_late B         1         

Araneae Centromerita bicolor Cent_bico        1           

Araneae Centromerita concinna Cent_conc  1 1      6 1  1 1    4  

Araneae Centromerus dilutus Cent_dilu     5    2  2 1  1  7  1 
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Araneae Centromerus incilium Cent_inci Z       1           

Araneae Centromerus pabulator Cent_pabu Z   1             2  

Araneae Centromerus prudens Cent_prud    3     1  1   1   3 2 

Araneae Cheiracanthium erraticum Chei_erra           1        

Araneae Cheiracanthium virescens Chei_vire B           1       

Araneae Clubiona diversa Club_dive  9   2 2           1  

Araneae Clubiona neglecta Club_negl   1  1              

Araneae Clubiona trivialis Club_triv K         1         

Araneae Cnephalocotes obscurus Cnep_obsc     1              

Araneae Crustulina guttata Crus_gutt K 1                 

Araneae Dictyna arundinacea Dict_arun        1           

Araneae Dicymbium tibiale Dicy_tibi                  1 

Araneae Drassodes cupreus Dras_cupr     2      1     4   

Araneae Drassodes pubescens Dras_pube B  7 5     4   1  1 1  2  

Araneae Drassyllus lutetianus Dras_lute B  1              1  

Araneae Drassyllus praeficus Dras_prae MUB 82 15 14 27 11 1  4   3  17 5 3 5 3 

Araneae Drassyllus pusillus Dras_pusi  10 14 5 7 4 4  4   1  2  1 4  

Araneae Enoplognatha thoracica Enop_thor  3  3 1  2   1 1  2  1 1 4 2 

Araneae Eratigena agrestis Erat_agre              2     

Araneae Eratigena atrica Erat_atri       1           1 

Araneae Eratigena picta Erat_pict    1  1   1       2  5 

Araneae Erigone atra Erig_atra   1   1            1 

Araneae Erigone dentipalpis Erig_dent      1             

Araneae Ero aphana Ero_apha Z              1   1 

Araneae Ero furcata Ero_furc          1 1 2    1 1  

Araneae Euophrys frontalis Euop_fron  1 23 4 34 1 2 1 26 11 18 9  5 4 13 13 13 
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Araneae Euryopis flavomaculata Eury_flav K           1    3   

Araneae Evarcha falcata Evar_falc               1 1   

Araneae Evarcha michailovi Evar_mich Z        1 1  1   3 1 1  

Araneae Gonatium rubens Gona_rube       1    5 4       

Araneae Gongylidiellum latebricola Gong_late  1 1 1 10 2   5 4 9 3 2 3 1 10 3  

Araneae Gongylidiellum vivum Gong_vivu     1 2             

Araneae Hahnia helveola Hahn_helv K         2      3  1 

Araneae Hahnia nava Hahn_nava B  18 1 2    9  3    2  19 11 

Araneae Haplodrassus dalmatensis Hapl_dalm B      2 1           

Araneae Haplodrassus signifer Hapl_sign  4 5 4 6 3 7  4 15 7 2  4 1 12 9 3 

Araneae Heliophanus flavipes Heli_flav  4                 

Araneae Hypsosinga albovittata Hyps_albo K      1       1     

Araneae Iberina montana Iber_mont  1  1 2  1 2 3 2     1  5 1 

Araneae Lasaeola coracina Lasa_cora Z    1              

Araneae Mermessus trilobatus Merm_tril  2 8 3  9 2 5  1   2 2 5 1 5 5 

Araneae Micaria fulgens Mica_fulg B        1          

Araneae Micaria pulicaria Mica_puli  1   1           2   

Araneae Micaria silesiaca Mica_sile Z      1            

Araneae Micrargus herbigradus Micr_herb  1   3             2 

Araneae Micrargus subaequalis Micr_suba   1                

Araneae Microlinyphia pusilla Micr_pusi   1     1           

Araneae Microneta viaria Micr_viar       1            

Araneae Neon reticulatus Neon_reti     3    7 1 1 16   2 3   

Araneae Oedothorax fuscus Oedo_fusc      1             

Araneae Oxyopes ramosus Oxyo_ramo K          1        

Araneae Ozyptila sanctuaria Ozyp_sanc B 2 20 2  42   1     1   1  
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Araneae Ozyptila scabricula Ozyp_scab B                 1 

Araneae Pachygnatha clercki Pach_cler   1         1       

Araneae Pachygnatha degeeri Pach_dege  1 11 3  23 1            

Araneae Palliduphantes ericaeus Pall_eric         2 5 6 5  1  3   

Araneae Palliduphantes pallidus Pall_pall     1              

Araneae Pardosa hortensis Pard_hort Z      2      3 4  1   

Araneae Pardosa lugubris Pard_lugu K   4 50    1  1    7 1 2 1 

Araneae Pardosa monticola Pard_mont B 231 32 70  20  1     8 2  1 3 97 

Araneae Pardosa nigriceps Pard_nigr  7 2 1 2 1 2 2 59 19 31 18  1 1 16 3 11 

Araneae Pardosa palustris Pard_palu  4 1   33       3 1 1    

Araneae Pardosa proxima Pard_prox Z        2          

Araneae Pardosa pullata Pard_pull  4 21 2 58 3 1  3  2   3   3 1 

Araneae Pardosa saltans Pard_salt K                1  

Araneae Pelecopsis parallela Pele_para      7             

Araneae Peponocranium ludicrum Pepo_ludi   4 1 2 3   2 5 10 5   2 14 1 12 

Araneae Phaeocedus braccatus Phae_brac B 1 1  1    1       1   

Araneae Phlegra fasciata Phle_fasc K 3    1           1  

Araneae Pholcomma gibbum Phol_gibb K           1       

Araneae Phrurolithus festivus Phru_fest  17 8 1 11        1 7  2 3  

Araneae Pirata uliginosus Pira_ulig MUB          2        

Araneae Piratula hygrophila Pira_hygr   2        3 1  1     

Araneae Piratula latitans Pira_lati     1              

Araneae Pisaura mirabilis Pisa_mira    1     3       1   

Araneae Pocadicnemis pumila Poca_pumi    1 6    1 46 4 20  1 2 12 1 11 

Araneae Robertus arundineti Robe_arun B 1   1              

Araneae Robertus heydemanni Robe_heyd Z     1             
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Araneae Robertus lividus Robe_livi   1  2 1 2  3 4 6 8  1 1 5   

Araneae Saaristoa abnormis Saar_abno   1        3    2 3 1  

Araneae Silometopus elegans Silo_eleg K    1              

Araneae Steatoda albomaculata Stea_albo K   1    4     1 7 19    

Araneae Stemonyphantes lineatus Stem_line           1      1  

Araneae Talavera aequipes Tala_aequ K    1            1  

Araneae Tapinocyba praecox Tapi_prae  1 1 1            1 1 1 

Araneae Tenuiphantes mengei Tenu_meng     5  1   5 4 4    22 3 1 

Araneae Tenuiphantes tenuis Tenu_tenu  5    2  1 1 1 1 1  1  3 1  

Araneae Theridion uhligi Ther_uhli MUB      3 1     1      

Araneae Tiso vagans Tiso_vaga  18  5  4        2     

Araneae Trachyzelotes pedestris Trac_pede B   2   2  1 3 1   3 6 2 12 6 

Araneae Trichopterna cito Tric_cito K 8 1    4 1     1     7 

Araneae Trochosa ruricola Troc_ruri  1    1             

Araneae Trochosa terricola Troc_terr  8 40 28 51 9 10  21 37 73 14 2 3 3 44 45 20 

Araneae Typhochrestus digitatus Typh_digi              1     

Araneae Walckenaeria acuminata Walc_acum     1    5  1        

Araneae Walckenaeria antica Walc_anti  2  2   1  3 3    1     

Araneae Walckenaeria atrotibialis Walc_atro      1    1  2   1 3  1 

Araneae Walckenaeria cucullata Walc_cucu   1  1  2  1 3 1 4  2 1 2  1 

Araneae Walckenaeria dysderoides Walc_dysd          2 1     1   

Araneae Walckenaeria furcillata Walc_furc       1  2   3       

Araneae Walckenaeria monoceros Walc_mono       1            

Araneae Walckenaeria obtusa Walc_obtu           1        

Araneae Xerolycosa miniata Xero_mini B 2            9     

Araneae Xerolycosa nemoralis Xero_nemo K         1       1  
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Araneae Xysticus acerbus Xyst_acer MUB     1  1           

Araneae Xysticus cristatus Xyst_cris      4             

Araneae Xysticus erraticus Xyst_erra B  4 6  7   1 2 1      4  

Araneae Xysticus ferrugineus Xyst_ferr Z  1 1             1  

Araneae Xysticus kochi Xyst_koch  1    3        1     

Araneae Zelotes electus Zelo_elec K 62 13 4 17 1 30 5 1 5  4 17 9 2 3 12 10 

Araneae Zelotes latreillei Zelo_latr   3 3 6 2   10  15     3  3 

Araneae Zelotes longipes Zelo_long K 43 1 4   2 22 2 2 2 8 25 42 13 5 1 19 

Araneae Zelotes petrensis Zelo_petr K 22 2 19 26 16 24 4 13 16 7 1 2 18 30 8 29 25 

Araneae Zelotes subterraneus Zelo_subt     1   1 1      1    

Araneae Zora pardalis Zora_pard Z      1            

Araneae Zora silvestris Zora_silv B    3              

Araneae Zora spinimana Zora_spin   1  2    2 2 1 3  1   1  

Carabidae Abax parallelepipedus Abax_para      1 2   4 1  1   4   

Carabidae Agonum muelleri Agon_muel              1     

Carabidae Agonum sexpunctatum Agon_sexp                1   

Carabidae Amara aenea Amar_aene  1 2 1  6             

Carabidae Amara bifrons Amar_bifr Z     1             

Carabidae Amara communis Amar_comm   3 1 2     1         

Carabidae Amara consularis Amar_cons K  1                

Carabidae Amara convexior Amar_conv K 1 27 1               

Carabidae Amara equestris Amar_eque Z 1                1 

Carabidae Amara lunicollis Amar_luni  14 17 36 13 5    1    1 1 1 5  

Carabidae Amara tibialis Amar_tibi Z                1  

Carabidae Bradycellus harpalinus Brad_harp     1  1 2           

Carabidae Bradycellus ruficollis Brad_rufi Z      1 3    8    2   
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Carabidae Calathus cinctus Cala_cinc Z 43    5       1      

Carabidae Calathus erratus Cala_erra  37  2   1 5     24 13 7   3 

Carabidae Calathus fuscipes Cala_fusc  333 71 35  27 5  7  2 2 23 72 27 7 6 13 

Carabidae Calathus melanocephalus Cala_mela  64 8 1  13   2 1 2 2 1 3  1 1 1 

Carabidae Calathus micropterus Cala_micr Z  9  2      4     2   

Carabidae Carabus nemoralis Cara_nemo  1 1 1 2    9  5    1  2 2 

Carabidae Carabus problematicus Cara_prob   3 6 1 1 1 4 10 2 10 1 1 1 13  2 6 

Carabidae Carabus violaceus Cara_viol  1 8 1 7  3  3 10 16 3   1 2 2 3 

Carabidae Cicindela campestris Cici_camp K 1    6 8 27           

Carabidae Cicindela hybrida Cici_hybr K   7   2 10     1 6 8    

Carabidae Dyschirius globosus Dysc_glob   4        14        

Carabidae Harpalus anxius Harp_anxi Z 3    2        3  1   

Carabidae Harpalus distinguendus Harp_dist Z     2 1      2 1     

Carabidae Harpalus latus Harp_latu   1  1    2          

Carabidae Harpalus rubripes Harp_rubr      1             

Carabidae Harpalus rufipalpis Harp_rufi Z 11  19 1 7 2   3  1  3 1 1 2 1 

Carabidae Harpalus smaragdinus Harp_smar K 20    33 1      1 2 2   3 

Carabidae Harpalus solitaris Harp_soli K          1        

Carabidae Harpalus tardus Harp_tard  27 3 27 4 32 3   2  4 4 7 1 2  10 

Carabidae Masoreus wetterhallii Maso_wett Z 4  3   1       1    2 

Carabidae Nebria brevicollis Nebr_brev      1       1 4     

Carabidae Nebria salina Nebr_sali  20    27 71 36 3    55 57 7    

Carabidae Notiophilus aquaticus Noti_aqua    1          2   1  

Carabidae Notiophilus germinyi Noti_germ Z      1      2 1     

Carabidae Notiophilus palustris Noti_palu     2              

Carabidae Olisthopus rotundatus Olis_rotu Z        3    1      
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Carabidae Oxypselaphus obscurus Oxyp_obsc   10    1  8 8 31 25   18 17  1 

Carabidae Poecilus lepidus Poec_lepi K 3  14  24 23 29 36 1 18 2  2 49  5 1 

Carabidae Poecilus versicolor Poec_vers  1 6 4 9 60 1  87 4 85    1 2 1 1 

Carabidae Pseudoophonus rufipes Pseu_rufi  1    9             

Carabidae Pterostichus diligens Pter_dili                3   

Carabidae Pterostichus vernalis Pter_vern   1 1            1   

Carabidae Syntomus foveatus Synt_fove  3  10  4 4 4  3  1 2 5 3  1 5 

Carabidae Syntomus truncatellus Synt_trun   1 3 9           1   

Carabidae Synuchus vivalis Synu_viva     1 1             

Carabidae Trechus obtusus Trec_obtu  4   1 2             

Chilopoda Cryptops hortensis Cryp_hort X               1   

Chilopoda Lamyctes emarginatus Lamy_emar X 4   1 11             

Chilopoda Lithobius agilis Lith_agil X    1              

Chilopoda Lithobius calcaratus Lith_calc X 3 6 5 10  1 2 5 6 6 2 2 11  4 15 3 

Chilopoda Lithobius forficatus Lith_forf X   1 4 1 3 1 2 1   3 1 1  1 2 

Chilopoda Lithobius microps Lith_micr X 2  2 10  2  2  2   3     

Chilopoda Schendyla nemorensis Sche_nemo X                 1 

Diplopoda Brachydesmus superus Brac_supe X           1       

Diplopoda Craspedosoma rawlinsi Cras_rawl X           1       

Diplopoda Cylindroiulus punctatus Cyli_punc X    1   20 1   5  2 2 13   

Diplopoda Glomeris marginata Glom_marg X                2  

Diplopoda Julus scandinavius Julu_scan X  1 1 1  5 7 2 10 4 14 2 12  1  1 

Diplopoda Ommatoiulus sabulosus Omma_sabu X                1  

Diplopoda Polydesmus angustus Poly_angu X  12  4  8   25 45 1   6 19  2 

Diplopoda Proteroiulus fuscus Prot_fusc X       1       1    

Isopoda Philoscia muscorum Phil_musc X    1              
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Isopoda Porcellio scaber Porc_scab X 5 15 1  4 17 13 4 29 40 37 2  18 29 14 30 

Opiliones Paroligolophus agrestis Paro_agre X           1       

Opiliones Phalangium opilio Phal_opil X 1 7 14   17 47 8 13 17 3 2 10 33  9 1 

Opiliones Rilaena triangularis Rila_tria X        1  5 2    1  1 

Pseudoscorpiones Chthonius tetrachelatus Chth_tetr X             4     

Pseudoscorpiones Neobisium carcinoides Neob_carc X    3     1 1 2    2   
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Tab. 6.2 Overzicht van de vegetatieopnamen (vaatplanten en mossen) van de onderzoekslocaties in de droge delen. 
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bed.totaal  1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 0.7 0.65 0.7 1 0.95 0.7 

bed.kruid  0.35 0.9 0.9 0.95 1 0.35 0.4 0.75 1 0.9 0.9 0.4 0.3 0.4 0.95 0.8 0.5 

bed.mos  0.9 0.3 0.1 0.6 0.01 0.95 0.9 0.75 0.5 0.75 0.95 0.35 0.4 0.4 0.8 0.45 0.6 

bed.onbegroeid  0.01 0 0.05 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0.3 0.35 0.3 0 0.05 0 

hoogte kruidlaag  5 - 10 
cm 

25 cm 5 - 10 
cm 

5 - 40 
cm 

5 - 35 
cm 

 5 cm 10 cm 30 cm 40 cm  10 - 
30 cm 

10 - 
30 cm 

20 cm 40 cm 20 cm 5 cm 

hoogte Calluna  15 - 
25 cm 

20 cm 20 cm 30 - 
50 cm 

15 cm 25 cm 30 cm 40 cm 50 - 
60 cm 

60 - 
80 cm 

50 - 
60 cm 

5 cm 5 cm 25 cm 40 - 
60 cm 

40 cm 40 cm 

hoogte 'boomlaag'  200 
cm 

     40 - 
50 cm 

30 cm 75 cm  80 cm       

AANTAL VAATPLANTEN   8 16 9 10 19 1 3 6 3 5 4 6 19 7 6 7 8 

Festuca filiformis Fijn schapengras 2b 3a 2a +p 4a           1a +p 

Achilea millefolia Duizendblad  +a   +r             

Agrostis capilaris Gewoon struisgras +r 2a 2b  2a         +p    

Luzula multiflora Veelbloemige veldbies  +p 2b +p              

Hieracium pilosella Muizenoor    2b 3b        +p     

Hieracium sabaudum Boshavikskruid  2b  1p              

Holcus lanatus Gestreepte witbol  +p   +p             

Rumex acetosella Schapenzuring  2a 1b 2a 1a 2a  +r     +p 1b 1p  2a +b 

Betula verucosa Ruwe berk +p   +p         +p  +p   

Hypochaeris radicata Biggenkruid  1b +r         +r +p    +r 

Agrostis vinealis Zandstruisgras    2a        2b 2b +p  3a  

Aira caryophyllea Zilverhaver     +r             

Aira praecox Vroege haver     +p        +p   1a  

Calamagrostis epigeos Duinriet          1p        

Calluna vulgaris Struikhei 2a 2b +b 2b +r 3a 3b 5a 5b 5b 5b +r  3b 5b 3b 2b 

Deschampsia flexuosa Bochtige smele  2a +p 5a    +p +r 1p    1p +a 2a +b 
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Prunus serotina Amerikaanse vogelkers +r    +r      +r  +r     

Pinus sylvestris Grove den       +r +r   +r  +r +r +b   

Molinia caerulea Pijpenstro        +b  1p   +r +a +b   

Carex arenaria Zandzegge                 +p 

Carex pilulifera Pilzegge  2a +r     +p  +r        

Quercus robur Zomereik +r   +r +r    +r         

Corynephorus canescens Buntgras            2b 2b    2b 

Digitaria ischaemum Glad vingergras             +r     

Erigeron canadensis Canadese fijnstraal     +r        +r     

Filago minima Dwergviltkruid     +r       +p +p     

Frangula alnus Sporkenhout               +r   

Genista pilosa Kruipbrem                +p +a 

Jasione montana Zandblauwtje             +p     

Oenothera biennis/deflexa Teunisbloem             +r     

Poa pratensis Veldbeemdgras             +r     

Rubus sp. Braam        r     +p     

Sarothamnus scoparius Brem             +r     

Senecio inaequidens Bezemkruiskruid     +r             

Senecio jacobaea Jacobskruiskruid     1b             

Sieglingia decumbens Tandjesgras  +a                

Solidago virgaurea Guldenroede             +r     

Sorbus aucuparia Lijsterbes           +r       

Taraxacum officinalis Paardenbloem     +r             

Viola tricolor Driekleurig viooltje  +r                

Hypericum perforatum Sint-Janskruid  1b                

Agrostis stolonifera Fioringras   2b               

Cerastium fontanum  Gewone hoornbloem     +r             

Galium saxatile Liggend walstro  1b                
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Genista anglica Stekelbrem  2a                

Gnaphalium sylvaticum Bosdroogbloem     +r             

Linaria vulgaris Vlasbekje     +r             

Quercus rubra Amerikaanse eik +r                 

AANTAL (KORST)MOSSEN  2 2 1 7 9 1 2 2 3 2 4 3 5 4 4 6 10 

Dicranum scoparium Gaffeltandmos    2b     1a  2a    1b   

Hypnum jutlandicum Heideklauwtjesmos    1b 1a   5a 3a 4a 5a 2a  +r 3b 3a 2b 

Pleurozium schreberei Bronsmos  2a  1a      2b     2a  2a 

Campylopus introflexus Grijs kronkelsteeltje     1a 5b 5b 2a 1a   2b  3b  2a 2b 

Cladonia portentosa Open rendiermos    3a       +r   +r  +r +b 

Cornicularia sp. Kraakloof                 +p 

Polytrichum piliferum Ruig haarmos    1a 1a       2a 2b 1p  1a +a 

Polytrichum juniperinum Zandhaarmos 1a      1b         1a 2a 

Politrichum commune Gewoon haarmos 5b                 

Campylopus sp.                   

Pseudoscleropodium purum Groot laddermos  2a 2a 1a     2a  2b    2a 1a 1a 

Rhynchostegium confertum Boom snavelmos    1a              

Pseudephemerum nitidum Vals korsteeltje             1b     

Barbula convoluta Gewoon smaragdsteeltje             1b     

Brachythecium albicans Bleek dikkopmos     1a             

Dicranella heteromalla Gewoon pluisjesmos     1a             

Ceratodon purpureus Purpersteeltje     1a        2a    1a 

Atrichum undulatum Groot rimpelmos     1a             

Pohlia nutans Gewoon peermos     1a            1a 

Bryum sp. Knikmos     1a        1a     

 

 



104 
 

7 Kaartbijlagen 

7.1 pH (lab) van de bemonsterde wateren in het voorjaar 

7.2 pH (lab) van de bemonsterde wateren in het najaar 

7.3 Stiffdiagrammen van de bemonsterde wateren op 24 maart 2015 

7.4 Stiffdiagrammen van de bemonsterde wateren op 11 november 

2015 

7.5 IJzerconcentraties van het oppervlaktewater op 24 maart 2015 

7.6 IJzerconcentraties van het oppervlaktewater op 11 november 

2015 

7.7 Agrarische percelen op de Vandermaelenkaart 1846 

7.8 Agrarische percelen op de Militaire kaart 1848-1853 

7.9 Agrarische percelen op de kaart Dépot général de la Guerre 1868-

1872 

7.10 Agrarische percelen op de kaart Dépot général de la Guerre 1886-

1890 

7.11 Agrarische percelen op de kaart Dépot général de la Guerre 1908-

1949 

7.12 Agrarische percelen op de topografische kaart 1955-1960 

7.13 Agrarische percelen op de luchtfoto opnamen 1970 

7.14 Agrarische percelen op de topografische kaart 1989 
 


