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Aanleiding 
 

Het Managementplan versie 1.0 voor de Speciale beschermingszone (verder SBZ) ‘Hallerbos 

en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden’ (verder SBZ Hallerbos) voorziet voor 

het habitattype ‘7220 kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)’ : “maximaal 

behoud van de kalkrijke bronzones en brondebieten. Voorzien van voldoende buffering van 

deze habitats (vaak gelegen in valleibossen 91E0 of blauwgrasland 6410). Behoud en 

verbetering van de milieukarakteristieken: waterkwaliteit grondwater, specifieke chemische 

samenstelling grondwater, brondebieten, ….”  

 

Op vlak van beheer ligt de focus voornamelijk op het uitwendige beheer waarbij dient gestreefd 

te worden naar behoud van de natuurlijke waterhuishouding en het vermijden van eutrofiëring 

en betreding.  

 

Om te kunnen sturen op dit uitwendige beheer is het van belang om beter inzicht te krijgen in 

het voorkomen van het habitattype in het SBZ Hallerbos evenals de relaties met de omgeving.  

 

 

Vragen 
 

1) Welke kalktufgegevens zijn beschikbaar voor het SBZ Hallerbos? 

 

2) Kan een toetsing gebeuren van de gemeten grondwaterkwaliteit aan de actuele habitat aan 

de Nederlandse grenswaarden?  

 

3) Welke zaken in het SBZ Hallerbos zijn interessant om verder te onderzoeken (in relatie tot 

hun omgeving)? 

 

4) Welke onderzoekvragen zijn verder relevant i.f.v. de instandhoudingsdoelstellingen (verder 

IHD)? Hierbij denken we vooral aan extern beheer van de infiltratiegebieden. 

 

5) Is een grondwatermodellering noodzakelijk om de grondwaterstroming in kaart te brengen 

of niet? Indien niet, op welke manier kunnen deze in kaart worden gebracht?  

 

Toelichting 
 

Ten geleide: ecohydrologisch functioneren van het het 
Hallerbos 

Om op de adviesvragen te kunnen antwoorden is het nuttig om een goed beeld te hebben van 

het ecohydrologisch functioneren van het Hallerbos en omgeving. Die beschrijving wordt 

gemaakt in een recent INBO-rapport (De Becker, 2020). Ze wordt hier hernomen. 

Topografie en Hydrografie 
Het bos ligt bovenop de (westrand) van een leemplateau dat door de vele bronbeekjes 

doorheen de voorbije millennia diep is ingesneden, daarbij geholpen door geomorfologische 

processen tijdens de voorbije ijstijden, waardoor de regionale topografie een sterk gekartelde 

indruk geeft met topografische niveauverschillen van meer dan zestig meter over een afstand 

van slechts een kleine drie kilometer. De dichtheid aan bronbeekjes is in deze regio echt 

opvallend hoog in vergelijking met meer oostwaarts gelegen natuurgebieden met vergelijkbare 

geohydrologisch “bouwplan”. Alleen al uit het Hallerbos zelf loopt bronwater weg uit (van west 

naar oost) de Steenputbeek, de Kapittelbeek, de Rilroheidebeek en nog een paar kleinere 

beekjes zonder naam (figuur 1). Meer naar het oosten komt er nog de 7 bronnenbeek bij. Al 
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deze beekjes lopen in noordelijke richting naar de Molenbeek die westwaarts verder in de 

richting van de Zennevallei stroomt.  

 

 

 
Figuur 1: Detailtopografie en belangrijkste waterlopen in en in de omgeving van het SBZ-H deelgebied 

van het Hallerbos en 7 bronnenbeek (rode perimeter). 

 
 

Geohydrologie 
 

De vele bronbeekjes in dit gebied krijgen hoofdzakelijk grondwater uit de zanden van de 

Formatie van Brussel (figuur 2).  
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Figuur 2: Overzicht van de dagzomende tertiaire geologie (links) met indicatie van de ligging t.o.v. het 

dwarstranssect (rechts) voor het SBZ-H deelgebied Hallerbos en omgeving.  

 

 

De (bron)beekdalletjes lopen allemaal in noordelijke richting en zijn in de loop der tijd dwars 

door de zanden van Brussel en in de meeste gevallen ook nog een flink stuk door de 

onderliggende klei van Kortrijk geërodeerd.  

Het regenwater infiltreert in de freatische watervoerende laag van de zanden van Brussel, en 

onderaan botst het op de klei van de Formatie van Kortrijk. Daarover stroomt het af in 

noordwestelijke richting (alle geologische lagen hebben hier immers een flauwe helling in die 

richting) om uit te treden als bronwater en verder bergaf te sijpelen. Daarbij wordt 

bodemmateriaal beetje bij beetje meegesleurd en weggevoerd. Uit een combinatie van de 

tertiair geologische kaart en de topografie/hydrografie (figuur 2) is af te leiden dat het 

grondwatervoedingsgebied voor het Hallerbos, zeker voor wat de Formatie van Brussel betreft, 

niet groot kan zijn. De lagen hellen zachtjes in noordwestelijke richting en zijn langs het 

noorden, westen en zuiden begrensd (afgesneden als het ware door erosievalleien van 

respectievelijk de Molenbeek, de Zenne en de Haine). De E19 ligt grofweg op de grens van het 

infiltratiegebied.  

Alleen in het meeste westelijke van de bronbeekjes, de Steenputbeek, is dat erosieproces ook 

dwars door de klei van Kortrijk gegaan, bovendien ook nog door de daaronder gelegen 

afzetting, de Formatie van Hannuit (mineraalrijk zand), tot op het onderliggende 

Cambriumgesteente. De vallei van de Steenputbeek en verder stroomafwaarts langsheen de 

Molenbeek en de Zennevallei (ongeveer tot ter hoogte van het dorpscentrum van Lot) is het 

enige gebied in Vlaanderen waar deze secundair geologische lagen dagzomen (onder het 

quartaire dek dan wel). Hier en daar langs die beekjes is te zien dat het water effectief over 

rotsig materiaal loopt. Die kwartsieten en fylladen zijn de ondergrens van het hydrologische 

systeem hier.  

Nagenoeg alle bronwater hier komt dus uit de Formatie van Brussel, met uitzondering van de 

meest stroomafwaarts gelegen delen van de Steenputbeekvallei waar ook bron- en kwelwater 

uit de Formatie van Hannuit komt. Dat is eveneens een watervoerend pakket; hier niet 

freatisch maar gespannen. Uit studies in andere gebieden die gevoed worden vanuit de zanden 

van Brussel (zie alluviale valleien zoals Dijlevallei, Kastanjebos, Molenbeekvallei, Torfbroek) is 

duidelijk dat dit watervoerend pakket, hydrologisch gezien een zeer snel systeem is. De tijd 

tussen het infiltreren van een regendruppel en het terug uittreden onder de vorm van bron of 

kwelwater is kort (ca. tien jaar). Het kent een erg hoge hydraulische geleidbaarheid en er 

passeren dan ook grote volumes water door. 
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Figuur 3: Detail uit de Belgische bodemkaart voor het SBZ-H deelgebied Hallerbos en omgeving. 

 

 

Het geheel is afgedekt met een leemlaag die hier en daar plaatselijk ontbreekt. Op die plaatsen 

komt het onderliggende zand van Brussel aan de oppervlakte (figuur 3). In verschillende delen 

van de bronvalleitjes, waar het topografisch niveauverschil niet zo groot is en/of waar er zeer 

grote volumes water uittreden, zijn de omstandigheden gunstig voor het opstapelen van veen 

zoals dat onder meer het geval is in de Rilroheidebeek ter hoogte van het Vlaams reservaat 

de Duling. De veenafzettingen zijn met zekerheid groter dan deze die aangegeven zijn op de 

bodemkaart. Met name in het Vlaams reservaat de Duling, is er nogal wat veen aanwezig waar 

er op de bodemkaart vochtig tot nat zandleem gekarteerd werd.  

 

Grondwaterdynamiek 
 

Uit de tijdreeksen van grondwaterpeilmetingen in de bronvalleitjes in het gebied komt duidelijk 

naar voor dat de peilen nauwelijks schommelen, zeker niet als er geen drainagewerken 

gebeuren in de bronvalleitjes. Dat is met name het geval in de Kapittelbeek (tijdreeks van het 

meetpunt HALP005 in figuur 4), maar is ook waargenomen in de vallei van de Steenputbeek. 

In de Rilroheidebeek, ter hoogte van het Vlaams reservaat de Duling schommelden de peilen 

tot eind 2010 aanzienlijk veel meer. Dat was het gevolg van het onderhouden van een hele 

reeks drainagegreppels die soms meer dan een meter diep waren dwars door het daar 

opgestapelde veen. Eind 2010 werden de meeste van die greppels gedempt en het 

grondwaterregime werd plots veel minder variabel. 
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Figuur 4: Tijdreeksen van grondwaterpeilmetingen (in m t.o.v. het maaiveld) in de Duling (DULP002) en 

de vallei van de Kapittelbeek in het Hallerbos 

 

 

Grondwaterchemie 
 

Het uittredende grond- en bronwater is grotendeels afkomstig uit de Formatie van Brussel, 

een uitgesproken mineraalrijke geologische formatie. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de 

mediaanwaarde voor de EC25
1 van ca. 700 µS/cm in tabel 1. Maar ook de concentraties voor 

calcium en magnesium zijn hoog (in de Vlaamse context). Op een EC/Ir diagram (figuur 5) 

levert dat een compacte puntenwolk op direct rond het lithotrofe2 referentiepunt, ondanks het 

korte verblijf van het grondwater in de watervoerende laag. Ook de Stiff- en Maucha-

diagrammen (figuur 5) zijn perfecte voorbeelden van de vorm (respectievelijk een 

paddenstoel- en een vleermuisvorm) die overeenstemt met mineraalrijk lithotroof water. 

Opvallend zijn de uitzonderlijk lage concentraties van ijzer in het grondwater. Dit moet een 

van de weinige locaties in Vlaanderen zijn waar ijzer nagenoeg ontbreekt in het grondwater. 

 

 

Tabel 1: Samenvattende statistieken voor de chemische samenstelling van het freatische grondwater in 

het SBZ-H deelgebied Hallerbos (incl. Duling) voor de periode 2000-2016 (Bron:WATINA) 

 

                                                

1 EC25 of elektrische geleidbaarheid van water is een maat voor de hoeveelheid opgeloste mineralen en nutriënten in het 

water. Hoe meer mineralen of hoe meer nutriënten in het grondwater, des te hoger de EC25. Dat verband is niet eenduidig 

(niet zuiver lineair). Toch is de EC25 een goede en vooral eenvoudige (en goedkope) manier om vervuiling met nutriënten 

en/of sulfaat vast te stellen. Om concentraties van nutriënten echt te kennen zijn (zeer) dure chemische analysen 

noodzakelijk. De EC25 kan met een eenvoudig toestel in het veld gemeten worden. 

2 met grondwater gevoed (grondwaterachtig) 

EC25 pH HCO3 N-NO3 N-NO2 N-NH4 P-PO4 SO4 Cl Na K Ca Mg Fetot

µS/cm - mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

max 828 8,1 471 3,97 0,076 0,30 0,085 80 50,2 37,1 5,3 149,2 14,81 0,25

90 percent 818 8,1 432 2,45 0,050 0,19 0,041 79 36,9 23,6 2,1 149,0 14,03 0,25

mean 693 7,4 356 0,89 0,026 0,09 0,028 50 26,5 16,3 1,5 124,5 10,73 0,13

10-percent 599 7,1 308 0,02 0,005 0,02 0,010 25 14,2 7,9 0,5 96,9 7,76 0,05

min 427 7,0 233 0,01 0,005 0,02 0,010 3 12,0 6,3 0,3 82,5 5,90 0,05

# = 20
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Figuur 5: EC/IR- (links)3, Stiff- (rechts boven)& Maucha-diagrammen (rechts onder) voor een aantal 

freatische grondwaterlocaties in het SBZ-H deelgebied Hallerbos (incl. Duling) 

 

 

In het grond- en bronwater dat hier uittreedt zitten (t.o.v. natuurlijke achtergrondwaarden) 

verhoogde concentraties aan nitraten, nitrieten en orthofosfaten. Het infiltratiegebied wordt 

hier grotendeels in beslag genomen door bos, de landbouwoppervlakte is eerder beperkt maar 

er is wel erg veel lint- en verspreide bebouwing langs de interfluvia van de vele bronvalleitjes. 

Hoewel er recent inspanningen gebeuren om afvalwater te capteren en via rioleringen af te 

voeren, blijft er nog een vrij aanzienlijke afvalwatervracht verspreid in het gebied lopen, met 

een belabberde waterkwaliteit tot gevolg. 

Vegetatiezonering 
 

Belangwekkend hier zijn de kalktufverschijnselen in de bronbeekjes. In dergelijke bronbeekjes 

komen karakteristieke kalktufvegetaties voor, aangeduid als Natura 2000 habitattype 7220. 

Deze vegetaties bestaan nagenoeg uitsluitend uit over het substraat kruipende mossoorten 

(pleurocarpe mossen, ook wel slaapmossen genoemd) die in het geval van het Hallerbos her 

en der in plukjes voorkomen. Die plukjes mossen zijn sterk onderhevig aan concurrentie van 

hogere plantensoorten en algenbloei; beide laatsten doen het erg goed in nutriëntenrijke 

omstandigheden. Enkel als nutriëntenconcentraties laag zijn, komen er in waterrijke 

omstandigheden zo goed als geen hogere plantensoorten in hoge bedekking voor of treedt er 

geen algenbloei op. Specifiek aan kalktufvegetaties (en dus ook het daaraan gekoppelde 

habitattype 7220), is dat het ontwikkelt op plaatsen waar grondwater niet diffuus (onder de 

vorm van kwel) maar in zodanig grote hoeveelheden uittreedt dat er aan het oppervlak een 

met het blote oog vlot zichtbare hoeveelheid water verplaatst wordt (Cratoneurion komt in 

meer bergachtige streken onder meer voor op kalkhoudend gesteente in watervallen). Dat 

gebeurt op plaatsen waar, zoals hier, tertiair geologische kleilagen met daar bovenop 

zandafzettingen door de topografie doorsneden worden. In de zandlagen (die bovenop de 

kleiafzettingen rusten) ontwikkelt zich een volume grondwater, met een grondwatertafel die 

soms meters hoger ligt dan het kleioppervlak. Waar die laag, door rivieren en beken 

doorsneden wordt, loopt dat grondwater zijdelings weg. Afhankelijk van de omvang van de 

klei- en zandafzetting, de helling van die lagen en plaats in het landschap waar de kleilaag 

doorsneden wordt (onderaan een valleiflank of hoger op de valleiflank), zal er meer of minder 

water uittreden. Zijn de zandlagen die bovenop de kleilaag liggen mineraalrijk, dan zal het 

uittredende bronwater mineraalrijk zijn. Alleen op die locaties waar het achter de bronlocatie 

liggende zandpakket een voldoende groot oppervlak beslaat en voldoende dik is, zal het ganse 

jaar door water afgevoerd worden. Dat is hier zeer uitgesproken het geval.  

 

                                                
3 Li = lithotroof water (oud grondwater) ; At = atmotroof water (regenwater) ; Th = thalassotroof (zeewater) 
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Voor de ontwikkeling van kalktufvegetaties volgens de definitie van habitattype 7220, is het 

belangrijk dat de bronnen het ganse jaar door blijven stromen. Bronnen liggen doorgaans in 

gradiëntrijk terrein, waar de topografische niveauverschillen op korte afstand doorgaans 

meerdere meters, en bij voorkeur zelfs een paar tientallen meters bedragen. Dat beperkt het 

voorkomen ervan voor Vlaanderen tot de zuidrand vanaf het West-Vlaamse Heuvelland, over 

de Vlaamse Ardennen, het Pajottenland, het Dijleland en Haspengouw. In Nederland is het 

voorkomen beperkt tot Zuid-Limburg. Het uittredende bronwater vormt in onze streken in die 

bronbeekjes (nagenoeg zonder uitzondering) een dun waterbalkje van hooguit een paar 

centimeter dikte. Dat stroomt via het bronbeekje permanent weg de helling af. Dat is van 

belang omdat op die manier het organische materiaal, dat in dergelijke milieus onvermijdelijk 

ontstaat, onmiddellijk afgevoerd wordt, evenals fijnere bodempartikeltjes. Dat geeft 

bronbeekjes hun karakteristiek uiterlijk van kraakheldere, zachtjes kabbelende minibeekjes. 

Wat achterblijft op de bodem van dergelijke bronbeekjes zijn grotere bodempartikels zoals de 

grofste zandfractie maar ook grotere korrels en steentjes (grind eigenlijk) en, zoals in de 

watervoerende laag van de Formatie van Brussel zeer uitgesproken het geval is, tot vuistdikke 

grillig gevormde zandsteenknollen. Die fijne grinden en zandsteenknollen vormen in 

combinatie met het daar permanent overheen kabbelende, mineraalrijke water én de 

noodzakelijke beschaduwing door een goed ontwikkeld en gesloten kroondak van doorgaans 

oude bomen, de ideale standplaats voor de ontwikkeling van mosvegetaties bestaande uit een 

beperkt aantal gespecialiseerde soorten (gewoon diknerfmos, geveerd diknerfmos, tufmos, 

beekdikkopmos, …). In Vlaanderen zijn dergelijke kalktufafzettingen niet echt spectaculair. Het 

gaat om (flinter)dunne laagjes kalkafzetting rond takjes en blaadjes van deze mossen of dunne 

stukjes dood hout in het bronbeekje. De kalktufafzettingen zijn veel beperkter van omvang 

dan de spectaculaire, soms meerdere (tientallen) metersdikke en hoge afzettingen die te 

vinden zijn in de Gaume (bv. Buzenol in de provincie Luxemburg), in de Eifel (bv. Niederehe 

in de Eifel in Duitsland) of hangende mospakketten in watervalletjes op kalkhoudend 

gesteenten in de Boulonnais (Cap Gris Nez, Cap Blanc Nez, NW-Frankrijk). De punten of kleine 

streepjes kalktufbron-vegetatie liggen ingebed in een matrix van goudveil-essenbos 

(91E0_vc).  

 

 
Figuur 6: Schematische weergave van de vegetatiezonering in een oost-west transsect doorheen het 

SBZ-H deelgebied van het Hallerbos 

 

 

Waar de impact van de bronnen wat minder speelt, en het grondwater nog niet te diep wegzakt 

in de zomer, ontwikkelt er beekbegeleidend vogelkers-essenbos (91E0_va) in de valleien. 

Verder buiten het bereik van het freatische grondwater neemt het beukenbos met een 

voorjaarsaspect van boshyacinten (9130_end) het over. Op plekken waar het leemdek afwezig 

of veel minder uitgesproken aanwezig is, is de massale voorjaarsflora niet of nauwelijks 

aanwezig. Daar is het Atlantisch zuurminnend beukenbos (9120) aanwezig. 

In de open sfeer kan, vnl. op de zandige opduikingen eerder dan op of aan de rand van de 

plateaus (waar het leemdek afwezig of afgeschoven is), droge heide (4030) ontwikkelen. Die 

locaties waren destijds veel meer aanwezig en werden na de tweede wereldoorlog 

systematisch beplant met naaldhout. Recent werden een aantal van die aanplantingen opnieuw 

verwijderd en heeft een heideachtige vegetatie (dikwijls nog erg ruig) zich hier hersteld. Op 

de iets rijkere, zandlemige plekken zijn her en der fragmenten van vochtig heischraal grasland 
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(6230_hmo) te vinden. Nagenoeg alleen in het smalle valleitje van de Rilroheidebeek heeft er 

veenaccumulatie van enige betekenis plaatsgevonden. Daar ontwikkelt, als gevolg van de 

grote hoeveelheden uittredend, erg mineraalrijk grondwater, een mozaïek van dottergrasland 

(rbbhc), blauwgrasland (6410_mo) en zelfs fragmentjes die herinneren aan alkalisch laagveen 

(7230). Het is op deze locatie dat door wegvallen van het beheer een paar decennia geleden 

door geleidelijke verbossing mesotroof elzenbroek (91E0_vm) ontstaan was. Die evolutie is 

stopgezet en teruggedraaid; getuige daarvan zijn de “ietwat verloren gelopen pollen” van 

pluimzegge die eenzaam in het recent herstelde grasland staan. 

 

Vraag 1: Welke kalktufgegevens zijn beschikbaar voor het SBZ 

Hallerbos? 

In 2012-2013 werd door INBO een gerichte veldcampagne uitgevoerd naar het voorkomen 

van habitatttype 7220 ‘kalktufbronnen met Cratoneurion vegetatie’ in Vlaanderen. In figuur 7 

wordt voor SBZ 2400009 ‘Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden’ 

weergegeven wat momenteel volgens habitatkaart versie 2019 (De Saeger et al., 2018) de 

gekende locaties zijn, alsook een aantal potentieel standplaatsen afgeleid op basis van 

voorkomen van kalktufafzettingen waar het habitattype mogelijk voorkomt (aangeduid als 

7220,gh op de habitatkaart). Daarnaast zijn er in het SBZ Hallerbos nog locaties (Kapittelbeek, 

Maasdalbos, Wolfsputten, …) die eventueel ook kwalificeren als 7220-habitat, maar waarover 

geen gegevens zijn. Aan de Steenputbeek zijn twee bronzones als habitattype 7220 aangeduid. 

De kwelvegetaties in de Duling met onder meer typische kalktufmossoorten zijn niet 

weerhouden als kalktufbron maar maken onderdeel uit van een alkalische laagveenvegetatie 

(habitattype 7230). Een locatie aan de Wolfsputten is niet weerhouden omwille van een te 

beperkte oppervlakte.  

 
Figuur 7: Overzicht van de gekende 7220 locaties voor het SBZ 2400009 Hallerbos en nabije 

boscomplexen met brongebieden en heiden en een aantal potentieel bijkomende habitatlocaties. 
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In het kader van deze campagne werden op een aantal van deze locaties bronwaterstalen 

genomen en chemisch-fysisch geanalyseerd (tabel 2). Aansluitend zijn er de 

grondwatergegevens uit de WATINA peilbuizen (zie tabel 3). 

 

Voor de twee habitatlocaties aan de Steenputbeek in het Hallerbos zijn vegetatieopnames van 

de mosflora beschikbaar in INBOVEG (zie bijlage) 

 

 

Vraag 2: Kan een toetsing gebeuren van de gemeten 

grondwaterkwaliteit aan de actuele habitat aan de 
Nederlandse grenswaarden?  

Om herstel van dit habitattype in Nederland mogelijk te maken werd recent (de Mars et al. 

2016) gezocht naar goed ontwikkelde voorbeelden van kalktufvegetaties uit de buurregio’s, 

met name Vlaanderen, westelijk Duitsland, Noord-Frankrijk en het Groothertogdom 

Luxemburg. In vele gevallen staan die goed ontwikkelde voorbeelden uit het (voor Nederland) 

buitenland, dus ook die in Vlaanderen, onder druk van onder andere aanrijking met nutriënten. 

Toch werden die waarden terecht meegenomen in het Nederlandse onderzoek. De Nederlandse 

grenswaarden voor een gunstige staat zijn voor nitraat vastgelegd op 28 mg/l en voor 

orthofosfaat op 0,05 mg/l. Voor situaties in een goede (in de zin van optimale) staat wordt 18 

mg/l nitraat en 0,04 mg/l orthofosfaat als grenswaarden naar voor geschoven. Onduidelijk is 

echter of deze “grenswaarden” voldoende garantie bieden voor instandhouding van het 

habitattype omdat er geen rekening gehouden wordt met interacties van nutriënten. Het is op 

basis van grondwater- en vegetatiegegevens uit een aantal andere Vlaams bronboslocaties in 

Vlaanderen (o.a. Rodebos en Laanvallei, West-Vlaams Heuvelland en Gors-Opleeuw) duidelijk 

dat een zekere aanrijking met alleen nitraten niet steeds aanwijsbare problemen oplevert. Het 

is wel zo dat wanneer er zowel aanrijking is met nitraten én orthofosfaten bronvegetaties sterk 

ruderaliseren en karakteristieke soorten voor het habitattype verdwijnen (bv. Bos t’ Ename). 

Als er gebruik gemaakt wordt van de Nederlandse grenswaarden, dan kunnen er voor het 

Hallerbos volgende vaststellingen worden gedaan: 

 

In het oppervlaktewater: 

Voor de beide habitatlocaties aan de Steenputbeek (Hallerbos) is er sprake van (t.o.v. 

natuurlijke achtergrondwaarden) (licht) verhoogde nitraatconcentraties maar worden de 

grenswaarden niet overschreden. Steenputbeek 1 (noordelijke blauwe stip in figuur 7) situeert 

zich qua nitraat in het bereik van de goede toestand terwijl Steenputbeek 2 (zuidelijke blauwe 

stip in figuur 7) rond die waarde zit. Op basis van de herhaalde metingen aan Steenputbeek 1 

stellen we daarnaast periodieke schommelingen vast in de nitraatconcentratie in de 

grootteorde van meer dan 100% (weliswaar zonder dat daarbij de grenswaarde overschreden 

wordt). Voor orthofosfaat zijn de grenswaarden op beide locaties overschreden. In de Duling 

zijn de gegevens sterk vergelijkbaar met Steenputbeek 1 zowel voor nitraat als voor 

orthofosfaat. Aan de Wolfsputten zijn de nitraatconcentraties zeer laag maar blijkt er wel een 

overschrijding voor orthofosfaat. 

 

Voor grondwatergegevens: 

We kunnen in grote lijnen dezelfde conclusies maken aan de hand van de WATINA gegevens.  

In het Hallerbos waarin beide Steenputbeekbronnen gelegen zijn, zijn er periodiek verhoogde 

nitraatconcentraties gemeten maar deze overschrijden nergens de Nederlandse 

grenswaardecijfers. Voor orthofosfaat is dit echter wel meestal het geval. Voor de Duling zijn 

er in het grondwater geen noemenswaardige nitraatlasten gemeten in tegenstelling tot de 

resultaten van het bronwater. Voor het orthofosfaat zijn de waarden in het grondwater 

doorgaans wat lager doch nog altijd van dezelfde grootteorde. 
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Vraag 3: Welke zaken in het SBZ Hallerbos zijn interessant om 

verder te onderzoeken (in relatie tot hun omgeving)? 

Voorkomen habitattype 7220 
Geohydrologisch kan ervan uitgegaan worden dat zo goed als alle bronnen in dit SBZ-gebied 

kunnen evolueren naar het habitattype 7220. Momenteel zijn er in het SBZ Hallerbos nog 

locaties (Kapittelbeek, Maasdalbos, Wolfsputten,…) die eventueel ook kwalificeren als 7220-

habitat, maar waarvoor gegevens ontbreken of onvolledig zijn. Het is daarom zinvol om een 

gerichte update van de habitatkaart voor dit type uit te voeren. Op een aantal potentiële 

standplaatsen (aangeduid als “7220, gh” op de Habitatkaart (De Saeger et al., 2018)) alsook 

in de ruime omgeving van gekende 7220 locaties (zie figuur 7). Onder het Natura 2000 

habitattype 7220 verstaan we bronnen en bronbeken met kalktufafzettingen met een 

oppervlakte van minimaal 10 m² (vlakvormig of lineair in het geval van bronbeken) met een 

specifieke vegetatie (Cratoneurion). Deze mosgemeenschappen op stenige substraten worden 

gekarakteriseerd door aanwezigheid van geveerd diknerfmos (Palustriella commutata) of in 

zeer uitzonderlijke gevallen tufmos (Eucladium verticillatum). Kalktufsites met hoge 

bedekkingen van gewoon diknerfmos (Cratoneuron filicinum) en/of gekroesd plakkaatmos 

(Pellia endiviifolia) zijn eveneens in het habitattype 7220 inbegrepen. 

 

 

Tabel 2: Chemische samenstelling van het oppervlaktewater voor de bemonsterde kalktuflocaties in het 

SBZ 240009. De locaties die als habitattype 7220 kwalificeren volgens de habitatdefinitie (zie onder 3) 

staan schuingedrukt. pH zonder eenheid, EC in μS/cm, en ionen in mg/l (Bron: WATINA). 
Locatie pH_lab

o 
EC_labo_25gr
C 

HCO3 SO4 Cl PO4 NO2 NO3 NH4 Ca K Mg Na Fe 

Duling 7,6 818 342 79,7 50,2 0,10 0,10 4,71 0,05 126 5,32 9,5 37,1 0,05 

Steenputbeek
1 

8,1 713 335 77,8 25,1 0,10 0,10 10,46 0,05 132 0,96 10,1 12,3 0,05 

Steenputbeek
1 

8,1 721 344 79,0 23,9 0,10 0,10 4,13 0,23 131 1,46 11,4 11,8 0,05 

Steenputbeek
1 

8,1 683 324 78,8 22,4 0,11 0,10 8,64 0,05 137 1,11 9,3 11,5 0,05 

Steenputbeek
2 

7,9 794 370 68,5 34,3 0,10 0,10 17,58 0,05 149 0,96 12,5 13,2 0,05 

Wolfsputten 8,2 780 485 13,9 25,7 0,10 0,10 0,75 0,05 147 1,29 14,9 14,3 0,05 

 
Tabel 3: Chemische samenstelling grondwater van WATINA meetpunten in SBZ 2400009 

pH zonder eenheid, EC in μS/cm, en ionen in mg/l (Bron:WATINA). 
Datum Meetpunt 

Code 
Con
d 

pH HCO3 
 

PO4 
 

N02 
 

NO3 NH4 SO4 Cl Na K Ca Mg 
 

Fe 

07/06/2004 DULING1 604 7,1 313 0,03 0,16 0,22 0,13 43,0 27,0 22,4 1,8 90,8 8,5 0,3 

23/01/2018  553 7,1 261 0,05 0,05 0,45 0,05 30,5 30,2 22,6 0,4 97,5 6,5 0,1 

07/06/2005 DULING2 815 7,0 471 0,16 0,16 0,22 0,13 27,7 32,0 24,6 2,1 130,
0 

12,6 0,3 

23/01/2015  759 7,1 437 0,05 0,05 0,05 0,05 3,2 36,6 23,2 0,3 149,
2 

9,7 0,1 

24/02/2017  685 7,2 408 0,05 0,13 0,11 0,03 5,3 25,3 20,8 0,9 115,

4 

9,4 0,1 

07/06/2006 DULING3 828 7,1 431 0,03 0,16 0,22 0,13 71,0 31,9 20,7 0,5 149,

0 

12,4 0,3 

23/01/2014  722 7,3 343 0,05 0,05 1,14 0,05 61,6 32,7 23,5 0,6 135,
6 

8,6 0,1 

07/08/2004 HALLER1 715 7,2 364 0,03 0,02 8,50 0,13 62,0 26,0 13,5 1,3 129,
0 

14,0 0,3 

20/11/2015  661 7,5 373 0,05 0,18 0,11 0,03 32,4 14,7 6,3 1,7 120,
5 

13,5 0,1 

07/08/2000 HALLER2 606 7,3 367 0,10 0,02 0,75 0,39 29,0 14,0 9,4 2,2 112,
0 

13,5 0,3 

20/11/2016  822 7,6 365 0,26 0,25 14,1
9 

0,16 67,9 40,0 9,8 1,7 145,
2 

14,8 0,1 

24/02/2016  657 7,6 369 0,05 0,05 0,20 0,03 35,4 14,2 7,0 2,0 113,

8 

14,3 0,1 

07/08/2003 HALLER3 654 7,2 338 0,11 0,02 5,89 0,13 60,0 16,0 15,0 1,1 123,

0 

10,1 0,3 

07/08/2002 HALLER4 625 7,1 338 0,11 0,02 0,75 0,36 55,0 22,0 12,9 1,7 121,

0 

7,9 0,3 
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07/08/2001 HALLER5 427 7,4 233 0,10 0,02 0,22 0,13 41,0 12,0 8,0 1,8 82,5 5,9 0,3 

Actieve kalktufvorming? 
Een voorwaarde voor de vorming van kalktufsteen is de oververzadiging van het bronwater 

met Ca en CO2. Wanneer het bronwater in contact treedt met de oppervlakte ontsnapt er 

enerzijds CO2 naar de lucht en wordt anderzijds door de mossen CO2 opgenomen voor 

fotosynthese. Daardpoor wordt ‘kalk’ (calciumcarbonaat - CaCO3) afgezet op allerlei 

substraten. Reliëf in de bron en specifiek biota (mossen, kiezelwieren, …) spelen hierbij een 

stimulerende rol in. Door dit proces stijgt de pH van het bronwater van aan het bronhoofd tot 

een stuk verder stroomafwaarts. Op basis van de ionensamenstelling van bronwater kan 

berekend worden of er nog sprake is van actieve kalkneerslag, bv. met behulp van de 

kalkverzadigingsindex (Stuyfzand, 1989). Het zou nuttig zijn om na te gaan of de pH van het 

uittredende bronwater hierbij als makkelijk meetbare indicator kan fungeren. Vaststellen of er 

nog actieve kalktufvorming plaatsvindt dan wel de kalkafzettingen het resultaat zijn van 

vroegere processen is relevant voor een al dan niet duurzame instandhouding van het 

habitattype en het definiëren van de beheermaatregelen die daarvoor noodzakelijk zijn. 

Voor het merendeel van de bronnen in het Hallerbos valt weliswaar te verwachten dat er nog 

steeds actieve kalktufvorming plaatsvindt. 

Verdrogingsproblematiek in een veranderend klimaat?  
Bronnen en kalktufbronnen in het bijzonder ervaren mogelijk reeds droogtestress, of zullen 

daar in de toekomst mogelijk onderhevig aan worden omwille van meer, langere en 

intensievere droogteperiodes. Stelt zich in de kalktufbronnen in SBZ Hallerbos dit probleem en 

wat is het effect van (tijdelijke) droogte op de bronvegetatie? Volledig droogvallen is 

waarschijnlijk nefast voor typische macrofauna. Door het opheffen van eventuele drainages in 

het inzijggebied, of door het doen afnemen van het aandeel verharde bodemoppervlakte kan 

er voor extra infiltratie gezorgd worden en kan de eventuele droogtestress (deels) gemitigeerd 

worden. Anderzijds dienen ook piekdebieten vermeden te worden omdat die negatieve 

erosieverschijnselen met zich meebrengen. 

De omvang van het infiltratiegebied is beperkt voor het Hallerbos. Uit tijdreeksen van 

grondwaterpeilmetingen kan opgemaakt worden of de bronnen in het verleden drooggevallen 

zijn. Dat blijkt alvast niet het geval te zijn voor zover er kan vastgesteld worden uit de beperkte 

en gebrekkige tijdreeksen die beschikbaar zijn. Er moet in de toekomst zeker aandacht besteed 

worden aan het gedegen monitoren van het grondwater door regelmatige uitleesrondes van 

de dataloggers (minimaal twee maal per jaar) om zo gaten in de tijdreeksen te voorkomen 

(bv. door defecten aan dataloggers of vernielingen van de meetpunten).  

Drainage van het infiltratiegebied is wellicht eerder beperkt; een aantal bronbeekvalleitjes zijn 

daarentegen wel degelijk gedraineerd. Die drainage wordt best in kaart gebracht en waar 

mogelijk opgeheven. 

Wat het effect is van de door bebouwing veroorzaakte oppervlakteverharding is onbekend. Er 

kan van uitgegaan worden dat het infiltratiegebied (recent) niet kleiner geworden is. Er moet 

echter wel werk gemaakt van het vermijden van bijkomende verhardingen.  

Herkomst van de nutriëntenlast in het bronwater 
Eén van de belangrijkste onderzoeksvragen met betrekking tot duurzame instandhouding van 

kalktufbronnen is het achterhalen waar de nutriëntenlast vandaan komt. Hiervoor kan in 

principe met een numeriek grondwatermodel gewerkt worden maar zoals in de volgende vraag 

en het antwoord wordt uiteengezet kan er in het geval van de bronnen van het Hallerbos op 

een meer pragmatische manier te werk gegaan worden. Eens het inzijggebied gekend is 

(werkwijze zie bij vraag 5), kan hierbinnen gekeken worden naar de verstoringsbronnen. 

 

Nitraatbelasting is doorgaans het gevolg van een combinatie van een aantal verschillende 

bronnen, en specifiek voor het SBZ Hallerbos zijn volgende bronnen aan te duiden:  
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Er is enerzijds de infiltratie van overmatige nitraatbemesting van onder andere akkers in het 

infiltratiegebied. Het landbouwareaal in het infiltratiegebied is hier echter beperkt. Enkel de 

Pipaanshoek langs de Steenputbeek en de akkers en graslanden langs de Rilroheidebeek 

(eigenlijk allebei direct rond de bronnen en langs de uitstromende bronbeekjes gelegen (en 

dus niet meer in het echte infiltratiegebied)) kennen nog een intensief landbouwgebruik. 

Lekkende rioleringen en vuilvracht van huizen die niet aangesloten zijn op de riolering: zeker 

aan de noordzijde van het Hallerbos is er vrij veel bebouwing waarvan het niet altijd even 

duidelijk is of de vuilvracht wordt afgevoerd via riolering dan wel via ondergronds overlopende 

septische putten of via kleinere lozingspunten al dan niet rechtstreeks in het SBZ gebied 

terecht komen. Dat moet echter nagenoeg zeker het geval zijn aangezien er in een aantal 

meetpunten verhoogde orthofosfaatconcentraties gemeten werden. Dat kan alleen afkomstig 

zijn van dergelijke bronnen. 

Atmosferische depositie: ondanks het feit dat de atmosferische depositie van stikstof de 

voorbije jaren afgenomen is, voornamelijk het gevolg van milieumaatregelen die uitstoot uit 

stallen en industrie beperken, is er toch nog een aanzienlijke uitstoot o.a. van het verkeer (dat 

nog steeds stijgt). Die stikstofdepositie wordt door bossen ingevangen en komt via stamafvloei 

en infiltratie in het grondwater (en zo in het bronwater terecht). Naaldbomen vangen die 

depositie beter/efficiënter af dan loofbomen (omwille van de hogere LeafAreaIndex). Dat dit 

effect reëel is, kan bijvoorbeeld worden vastgesteld in het Meerdaalwoud (Tomberg) en wordt 

ook vastgesteld in veel Kempische beekdalen waarvan het infiltratiegebied eveneens in 

naaldbossen gelegen is (De Becker, 2020).  

Vermoedelijk zijn de nitraatvrachten in het grondwater hier niet afkomstig van landbouw maar 

mogelijk wel van de bebouwing en zeker ook van de invang van droge depositie. Zorgen voor 

verbeterde en systematische aansluiting van alle bebouwing op de riolering en het omvormen 

van naaldhout naar loofhout (wat momenteel toch al voorzien is in de beheerplannen voor het 

domeinbos) zijn meer dan waarschijnlijk de belangrijkste maatregelen die kunnen worden 

genomen. 

Effecten van nutriëntenlast op de vegetatiesamenstelling. 
De relatie tussen eutrofiëring en de effecten ervan op de bronvegetatie zijn voor Vlaanderen 

nog niet gedocumenteerd. In de LSVI tabel4 voor 7220 zijn actueel enkel 

verstoringsindicatoren (o.a. algenbloei) overgenomen uit buitenlandse literatuur. De Mars et 

al. (2016) hebben ook kunnen aantonen dat een van de typische soorten (gewoon diknerfmos) 

bij verhoogde nitraatconcentraties gaat domineren en dat een andere typische soort (geveerd 

diknerfmos) net nadelig beïnvloed wordt hierdoor. Te verwachten valt ook dat bij verhoogde 

nitraatlast de bedekking van verstoringssoorten als brandnetel, ruw beemdgras, mannagras, 

etc. toenemen. Indien de kalktufvegetaties in oude bossen liggen, met veel oude en hoge 

bomen, hoge kroonsluiting en bijgevolg beschaduwing, blijft het aandeel verstoringssoorten 

gering (zie bijvoorbeeld Rodebos in de Laanvallei, Putten van de IJzeren weg en Zoet Water in 

het Meerdaalwoud te Oud-Heverlee, …). 

Faunacomponent van kalktufbronnen 
Vegetatiekundig liggen de kalktufbronnen in SBZ Hallerbos (en quasi overal in Vlaanderen) 

ingebed in goudveil-essenbos (91E0_vc). Deze laatste alsook de kalktufbronvegetaties zelf zijn 

botanisch zeer waardevol en herbergen zeldzame planten- en mossoorten. Naar alle 

verwachting zijn er een aantal typische faunasoorten (steenvliegen, haften, platwormen, …) 

van dit milieu minstens even exclusief, maar hierover is alvast voor Vlaanderen erg weinig 

bekend. 

 

                                                
4 Tabellen op basis waarvan de Lokale Staat Van Instandhouding kan bepaald worden. 
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Vraag 4: Welke onderzoeksvragen zijn verder relevant i.f.v. de 

instandhoudingsdoelstellingen (verder IHD)? Hierbij denken 
we vooral aan extern beheer van de infiltratiegebieden. 

 

In functie van instandhoudingsdoelstellingen kunnen een aantal beheermaatregelen naar 

voren geschoven worden. Qua effectgerichte maatregelen is er weinig kennis voorhanden, 

maar de consensus onder experten is dat er überhaupt weinig mogelijkheden zijn. Kappen van 

bomen rond de bronvegetatie zou theoretisch de condities voor de typische mossoorten 

kunnen optimaliseren alsook de stikstofinvang door bomen kunnen beperken maar in de 

praktijk is er een te grote kans dat dit bij de huidige nutriëntenconcentraties tot een sterke 

toename van verruigingssoorten gaat leiden. Kalktufgesteente is bijzonder broos waardoor 

maatregelen als maaien, verwijderen van strooisel, etc. in de praktijk weinig zinvolle 

toepassingsmogelijkheden bieden.  

 

Er wordt daarom vooral gekeken naar functioneel herstel op niveau van de hydrologie en het 

verlagen van de nutriëntenlast.  

 

Indien knelpunten in het inzijggebied met betrekking tot drainage of nutriënteninput worden 

geïdentificeerd zijn er een resem opties om deze te remediëren. Een selectie van mogelijke 

maatregelen: 

 

- verminderen oppervlakteverhardingen 

- optimalisatie van rioleringsnetwerk 

- gerichte teeltkeuze op de akkers binnen het inzijggebied  

- landbouwtechnische oplossingen zoals druppelirrigatie waarbij de meststoffen veel 

beter kunnen gedoseerd worden 

- bosuitbreidingsmaatregelen (bv. via grondenruil) 

- bufferstroken en erosiemaatregelen 

- … 

 

Voor elke bronlocatie zal het zaak zijn om de juiste maatregel op de juiste plaats te realiseren, 

daarbij een compromis te vinden met de stakeholders, en idealiter ook tegemoet te komen 

aan instandhoudingsdoelstellingen voor andere (grondwaterafhankelijke) habitattypes.  

 

 

Vraag 5: Is een grondwatermodellering noodzakelijk om de 

grondwaterstroming in kaart te brengen of niet? Indien niet, 
op welke manier kunnen deze in kaart worden gebracht?  

Zoals hierboven aangehaald is de belangrijke onderzoeksvraag in het kader van de 

instandhouding van het habitattype 7220 in het SBZ Hallerbos het in kaart brengen en 

remediëren van de nutriëntenlast in het intrekgebied van de betreffende bronnen. In eerste 

instantie dient daartoe het intrekgebied te worden afgeleid. De geëigende procedure daartoe 

is via een numerieke grondwatermodellering dat met een reeks modelparameters (neerslag, 

transpiratie, topografie, grondwaterdiepte, bodemeigenschappen, landgebruik, etc.) dient 

gevoed te worden. Voor het SBZ Hallerbos raden we echter af om op deze manier te werk te 

gaan omdat het inzijggebied relatief klein is en hoogstwaarschijnlijk goed af te leiden valt uit  

bestaande kaarten en gegevens zoals de samenstelling, topografie en dikte van de ondergrond. 

Bronnen zijn namelijk gelegen op overgangen tussen een watervoerende laag (aquifer) en een 

onderliggende ondoorlatende laag (aquitard). Aquitards zorgen er voor dat het grondwater 

onder spanning komt te staan waardoor een horizontale beweging van het grondwater in gang 

gezet wordt. Dergelijke aquitards zijn in Vlaanderen kleipakketten van Tertiaire ouderdom. 

Deze lagen zijn veelal afgedekt met Tertiaire zanden en/of Quartiar lemig materiaal. Op 

plaatsen waar de topografie van het terrein voldoende uitgesproken is om de overgang tussen 
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een aquifer en een onderliggende aquitard te doorsnijden, ontstaat onder invloed van het 

horizontaal uittredende grondwater een bron. In het zuidelijk deel van Vlaanderen komt deze 

toestand frequent voor en zo ook is dit het geval voor de kalktufbronnen in Hallerbos.  

Bovendien zijn de intrekgebieden doorgaans relatief klein in reliëfrijke regio’s en de 

verblijftijden van het grondwater dus relatief kort in vergelijking met diepe kwelsystemen (in 

de grootteorde van gemiddeld tien jaar). Voor het deel van het intrekgebied dat dicht bij 

dergelijke bronnen ligt, is de verblijftijd vaak nog veel korter waardoor een beperking van de 

nutriënteninput op deze plaatsen op zeer korte termijn impact heeft op de waterkwaliteit van 

het bronwater.  

Kalktufbronnen treffen we uitsluitend aan op plaatsen waar calciumrijk (doorgaans in 

combinatie met carbonaatrijk) grondwater aan het oppervlak komt en er daaropvolgend 

kalktuf gevormd wordt door precipitatie. Dergelijk type grondwater treffen we aan in regio’s 

met in de ondergrond kalkhoudende formaties van waaruit de calciumionen in het grondwater 

opgelost kunnen worden en het grondwater oververzadigd geraakt. 

In het SBZ Hallerbos is sprake van het kalkhoudende Brusseliaanzand dat als aquifer fungeert. 

De aquitard wordt gevormd door kleien van het Lid van Moen en het Lid van Saint-Maur. In 

het deelgebied Gasthuisbos is naast Brusseliaan ook sprake van de Formatie van Lede als 

kalkhoudende aquifer. In het deelgebied Wolfsputten is er een andere tertiare geologische 

opbouw (aquifer= Formatie van Tielt (kalkhoudend) en Formatie van Lede, aquitard= Formatie 

van Maldegem).  

Door nu naar het dikteprofiel van deze lagen te gaan kijken door middel van goed gemikte 

geologische coupes kan men op een deductieve manier het intrekgebied van een bepaalde 

bron afbakenen. In figuur 8 wordt de werkwijze geïllustreerd met behulp van de tertiare 

geologiekaart waarop twee geologische dwarsprofielen van de ondergrond zijn gemaakt 

(transsect 1, transsect 2).  

Zoals hierboven reeds beschreven, bevinden de bronnen Steenputbeek 1 en 2 zich op de 

overgang van de aquifer (Brusseliaan in het geel) en de aquitard (Lid van Moen en Lid van 

Saint-Maur respectievelijk in het wit en lichtgroen). De locatie van de bronnen is bij benadering 

weergegeven op de dwarsprofielen in figuren 9 en 10. 

Door nu naar de stroomrichting van de aquifer te kijken, kan ingeschat worden tot waar het 

intrekgebied zich uitstrekt. Door meer en beter gerichte geologische dwarsprofielen op deze 

wijze te interpreteren kan een vrij goede benadering van het intrekgebied bekomen worden. 

Deze informatie is beschikbaar in Databank Ondergrond Vlaanderen en meer bepaald in de 

toepassing 3D SubsurfaceViewer.  

Voor het intrekgebied van de bronnen in het Hallerbos, kan op deze manier ruwweg de E19 

als grens beschouwd worden. De potentiële oorzaken voor nutriëntenlast binnen deze 

perimeter zijn opgesomd onder vraag 3.  
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Figuur 8: Tertiaire geologie kaart voor Hallerbos met aanduiding van geologische coupes 1 en 2. 

 

 

 

 

Figuur 9: Geologische transsect 1 met in groen Cambrium, okergeel Brusseliaan, Lid van Moen en Lid 

van Saint-Maur uit de Formatie van Kortrijk in paars, Formatie van Hannuit in het bruin en in fluogeel de 

Quartiare afzettingen. De Steenputbeekbronnen 1 en 2 liggen ter hoogte van  de rode pijl (Steenputbeek 

1) en de blauwe pijl (Steenputbeek 2). 
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Figuur 10: Geologische transsect 1 met in groen Cambrium, okergeel Brusseliaan, Lid van Moen en Lid 

van Saint-Maur uit de Formatie van Kortrijk in paars, Formatie van Hannuit in het bruin en in fluogeel de 

Quartiare afzettingen. De positie van de Steenputbeekbron 1 is bij benadering weergegeven door de 

rode pijl (Steenputbeek 1); de Steenputbeekbronnen 2 ligt ter hoogte van de  blauwe pijl. 
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Conclusies 
 

1) Voor het SBZ Hallerbos (incl. nabije boscomplexen met brongebieden en heiden) zijn 

gegevens beschikbaar over het actueel voorkomen van habitattype 7220 (kalktufbronnen). 

Er zijn in het SBZ Hallerbos nog locaties (Kapittelbeek, Maasdalbos, Wolfsputten,…) die 

mogelijks ook kwalificeren als 7220-habitat, maar waarvoor actueel gegevens ontbreken. 

Op een aantal van deze locaties zijn bovendien chemisch-fysische analysedata beschikbaar 

uit de periode 2012-2013 en vegetatieopnames van de mosflora. Daarnaast zijn er 

gegevens afkomstig van de WATINA meetpunten (peilbuizen), zowel voor wat betreft 

grondwaterdynamiek als grondwaterchemie. De gegevens zijn weergegeven en uitvoerig 

geduid in de ‘toelichting’ van dit advies. 

 

2) Toetsing aan de Nederlandse grenswaarden (de Mars et al., 2016) kan, gezien we 

beschikken over grond- en bronwaterchemische gegevens voor dit SBZ. Het is echter 

onduidelijk of deze “grenswaarden” voldoende garantie bieden voor de instandhouding van 

het habitattype omdat er geen rekening gehouden wordt met interacties met de aanwezige 

nutriënten. Voor de beide habitatlocaties aan de Steenputbeek (Hallerbos) worden de 

grenswaarden voor nitraat niet overschreden, voor orthofosfaat wel. Idem voor de bronnen 

aan de Wolfsputten. 

 

3) Voornaamste onderzoeksvraag met betrekking tot de omgevingskwaliteit van het 

habitattype 7220 in het SBZ betreft het identificeren van de herkomst van de (beperkte) 

nutriëntenlast in het grond- en bronwater. Er zijn indicaties dat nitraatbemesting vanuit 

landbouw in het intrekgebied relatief beperkt is. Stikstofdepositie en vuilvracht van 

nabijgelegen bebouwing spelen zeker een rol. Er blijven verder kennislacunes met 

betrekking tot het voorkomen van het habitattype in het SBZ, de (toekomstige) effecten 

van verdroging, effecten van de nutriëntenlast op de vegetatiesamenstelling en de 

(habitat)typische fauna. 

 

4) In functie van instandhoudingsdoelstellingen dient vooral gekeken te worden naar 

functioneel herstel van de hydrologie en het opheffen van de actuele nutriëntenlast en kan 

gegrepen worden naar maatregelen zoals het optimaliseren van het rioleringsnetwerk en 

de huishoudelijke afvalwaterzuivering, bosuitbreidingen, landbouwtechnische 

aanpassingen, etc. 

 

5) In het geval van het Hallerbos is het niet noodzakelijk om de grondwaterstromingen in 

kaart te brengen door middel van een grondwatermodel. De omvang van het intrekgebied 

kan bij benadering bepaald worden door de topografische en geologische gegevens van het 

gebied te gebruiken. De werkwijze wordt in detail uitgelegd in het luik ‘toelichting’ van dit 

advies. 
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Bijlage : Opnames5 in INBOVEG van kalktufvegetaties 

(enkel moslaag)  
 

Locatie  Steenputbeek 1 Steenputbeek 2 Duling Wolfsputten 

Taxa Laag     

Datum  23/03/2012 23/03/2012 23/03/2012 12/03/2012 

Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. Mos   r  

Brachythecium rivulare Schimp. Mos  2a 1 1 

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn. et al. Mos   +  

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske Mos   2b  

Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen Mos   r  

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout Mos   r  

Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr Mos   +  

Conocephalum conicum (L.) Dumort. Mos  2a  + 

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce Mos + 1 1 + 

Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. Mos  +   

Fissidens adianthoides Hedw. Mos   +  

Fissidens bryoides Hedw. Mos +    

Fissidens taxifolius Hedw. Mos  1  + 

Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra Mos  2a r + 

Lophocolea bidentata (L.) Dumort. Mos   1  

Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske Mos 1 1  1 

Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra Mos + r 4  

Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. Mos +  +  

Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. Mos   +  

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. Mos + 1 + 1 

Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee Mos  +   

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. Mos   1  

 

                                                
5 Volgens de schaal van Braun-Blanquet (zie bv. https://nl.wikipedia.org/wiki/Braun-Blanquet_(methode)) 
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