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Aanleiding 

Op een akkerperceel in Herselt (2/G/656C, 657B en 659D) bevindt zich een laagte die bij 

hevige regenval onder water komt. Een eerdere aanvraag voor een ophoging werd niet 

vergund omwille van de impact op de nabijgelegen Speciale Beschermingszone. 

Daaropvolgend werd een nieuwe vergunning aangevraagd met een aantal milderende 

maatregelen. 

In het originele advies INBO.A.3876 bevindt zich een berekeningsfout. Onderhavig advies is 

een correctie van het eerdere INBO-advies. De gevolgen van de berekeningsfout zijn 

uiteraard meegenomen in de uiteindelijke conclusies van het advies. 

Vraag 

1. Kan het INBO een inschatting maken van de negatieve/positieve effecten die mogelijk 

kunnen ontstaan na uitvoeren van de voorgestelde milderende maatregelen?  

2. Is het maatregelenpakket van de initiatiefnemer voldoende om te garanderen dat geen 

bijkomende schade/negatieve effecten in de nabijgelegen speciale beschermingszones 

zullen ontstaan? 

Toelichting 

1 Inschatting van de effecten na uitvoeren van de 

voorgestelde milderende maatregelen 

Het perceel heeft volgens het gewestplan als ruimtelijke bestemming agrarisch gebied. Het 

maakt daarnaast ook deel uit van het Vogelrichtlijngebied ‘de Demervallei’ (BE2223316) en 

Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) ‘Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, 

Langdonken en Goor’ (BE2100040-6). De regio kent een karakteristieke detailtopografie met 

tal van grotere en kleinere depressies. De voorbije decennia werden heel wat van die 

depressies genivelleerd, wat niet bijdroeg aan het in stand houden van de biodiversiteit, 

noch aan het bufferend/infiltrerend vermogen van deze zones. 

Het perceel wordt langs twee zijden begrensd door een weg. Tussen de akker en deze wegen 

ligt telkens een gracht. Om het effect van een ophoging van de depressie in de akker op het 

nabijgelegen SBZ te milderen, voorziet de eigenaar enkele maatregelen. Die bestaan uit het 

uitdiepen en verbreden van de oostelijke gracht en de plaatsing van twee knijpstuwen, en de 

aanleg van een overstroombare buffer op de akker. 

1.1 Invloed van de oostelijke gracht op het grondwaterpeil 

Het plan voorziet het uitgraven van de oostelijke gracht tot 14 mTAW. Het water zal in het 

noorden met een knijpstuw worden opgestuwd tot 14,55 mTAW. In het zuiden wordt, 

eveneens met een knijpstuw, gestuwd tot 14,70 mTAW. 

In de directe nabijheid van het perceel worden geen grondwaterstanden gemeten. Meer naar 

het zuiden zijn twee grondwatermeetpunten waar in de winter peilen tot 14,27 mTAW 

werden geregistreerd (meetpunt LDOP043). In de directe nabijheid van het perceel ligt 

echter wel een vijver met eenzelfde hoogteligging als de akker. We kunnen ervan uitgaan 

dat het vijverpeil in de winterperiode groter dan of gelijk is aan het grondwaterpeil. Op basis 

van het digitaal hoogtemodel met een resolutie van 1 m (DTMVII) kunnen we dit peil bij 

benadering bepalen. Het vijverpeil bedroeg 14,44 mTAW op 18/12/2013 (datum 

vliegdagcontouren digitaal hoogtemodel). Omdat de veronderstelde hoogste 
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grondwaterstand lager is dan 14,55 mTAW, het waterpeil waarop de oostelijke gracht in de 

geplande situatie zou overlopen via de noordelijke stuw, zal deze aangepaste gracht geen 

drainerende invloed hebben op het grondwater. 

1.2 Bufferende werking van de akker vs. bufferende 
werking van de gracht 

De akker bestaat volgens de Belgische bodemkaart uit een lemige zandbodem die vrij goed 

waterdoorlatend is. Omdat het regenwater in de depressie stagneert, vermoeden we dat het 

in de realiteit eerder om zandige klei gaat. Dergelijke bodem heeft een aanzienlijk lagere 

hydraulische geleidbaarheid, waardoor het water trager infiltreert. Neerslag zal hier dus 

voornamelijk afstromen naar het laagst gelegen punt, wat op het perceel de depressie is. Het 

vermoeden is dat door de trage infiltratie slechts een beperkt aandeel van het stagnerend 

regenwater ook effectief doorsijpelt naar het grondwater en zo bijdraagt aan de 

grondwatervoeding. De rest verdwijnt via evapotranspiratie. Het langdurig stagneren van 

regenwater is ook een typisch verschijnsel dat regelmatig optreedt in het lager gelegen 

natuurgebied Langdonken. 

Uit historische luchtfoto’s (figuur 1 en figuur 2) en de topografische kaart valt af te leiden dat 

in de periode 2008-2010 de oostelijk gelegen grindweg (Achter De Wereld) westwaarts werd 

verlegd tot de huidige positie pal naast de akker. Door deze grindweg is de depressie in de 

akker geïsoleerd geraakt en is de connectiviteit met de oostelijk gelegen gracht verbroken 

(figuur 3). De huidige akker is in dezelfde periode ontstaan uit een samenvoeging van enkele 

kleinere percelen. Bij de omvorming werd de (bovengrondse) drainage tussen de percelen 

weggewerkt. Het afstromende regenwater verzamelt zich nu in de depressie en stroomt 

vervolgens zuidwaarts af richting de Langdonken via de oostelijke gracht. Vóór het verleggen 

van de grindweg ontwaterde de depressie dus mogelijk op een meer rechtstreekse gravitaire 

manier via het grachtenstelsel langs de toenmalige weg, eveneens richting de Langdonken. 

De depressie is ongeveer een halve hectare groot. Als we aannemen dat er bij hevige 

regenval gemiddeld 10 cm water in de depressie kan stagneren, dan heeft de akker een 

buffercapaciteit van ongeveer 500 m³. Dit is uiteraard een zeer ruwe inschatting. 

. 
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Figuur 1: orthofoto van de akker in 2007 (bron: Informatie Vlaanderen). 

 

Figuur 2: orthofoto van de akker in 2018 (bron: Informatie Vlaanderen). 
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Figuur 3: Lokale topografie volgens het DTM (resolutie 1 m) (bron: GDI-Vlaanderen). Op de topokaart 

(situatie 2009, © Nationaal Geografisch Instituut) op de achtergrond is de oude positie van de grindweg 

nog zichtbaar. 

Het plan voorziet over een lengte van ongeveer 140 m een verbreding van de oostelijke 

gracht met een halve meter (tot 1 m breed) en een uitdieping tot op 14 mTAW. Aan de 

noord- en zuidzijde van de gracht wordt een knijpstuw met terugslagklep geplaatst met een 

doorlaat van diameter 160 mm op respectievelijk 14,55 en 14,70 mTAW. In de huidige 

situatie is er geen connectie met de noordelijk gelegen baangracht (figuur 4). Aan de 

westzijde van de gracht wordt op de akker een overstroombare bufferzone voorzien van 

1700 m² met een gradiënt van 14,80 – 14,95 mTAW. Op basis van deze gegevens kunnen 

vier verschillende buffervolumes berekend worden: 

 het buffervolume van de oostelijke gracht alvorens over te lopen in de noordelijke 

baangracht (14,55 mTAW); 

 het buffervolume van de oostelijke gracht alvorens over te lopen via de zuidelijke 

knijpstuw (14,70 mTAW); 

 het maximale buffervolume van de gracht alvorens te overstromen op de akker 

(14,80 mTAW); 

 het buffervolume van de gracht + de bufferzone op de akker (14,95 mTAW). 

Bij het berekenen van de buffervolumes moet er rekening mee gehouden worden dat 

gedurende natte periodes (winterhalfjaar) de gracht al deels gevuld zal zijn met 

regenwater/grondwater (zie ook figuur 5). Indien we opnieuw het peil van de nabijgelegen 

vijver hanteren als winterpeil (14,44 mTAW) dan zal reeds (14,44-14,00) m x 1 m x 140 m 

of 61,6 m³ van het buffervermogen van de gracht in gebruik zijn. In de vergelijking van de 

buffervolumes maken we dus nog een bijkomend onderscheid tussen de maximale 

buffercapaciteit (geen water in gracht, zomer) en de minimale buffercapaciteit (hoogste 

grondwaterstanden, winter). Ook hier zijn de berekende buffervolumes ruwe benaderingen.  

Akker 

Grindweg 
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Tabel 1: Verschil in zomer en winter tussen de huidige buffercapaciteit van de akker en de geplande 

buffercapaciteit na de bouw van twee stuwen en de bufferzone op de akker. 

Afvoerpeil 
(mTAW) 

Buffercapaciteit (m³) 

 
 

Gepland  Schatting 
huidige 

capaciteit 
van de 
akker  

 Verschil   

Zomer Winter    Zomer Winter 

Knijpstuw 
noord 

14,55 77 21  500  -423 -479 

Knijpstuw 
zuid 

14,70 98 42  500  -402 -458 

Binnen 
gracht 

14,80 112 56  500  -388 -444 

Gracht + 
akker 

14,95 229 173  500  -271 -327 

 
Ook al gaat het hier om ruwe inschattingen van de buffervolumes, uit tabel 1 blijkt alvast dat 

de maximale buffercapaciteit van de nieuwe gracht ruim onder de maximale buffercapaciteit 

ligt van de huidige depressie op de akker. In vergelijking met de huidige situatie zal de 

nieuwe gracht na het uitvoeren van de werken dus veel sneller water afvoeren. In de winter 

kan er slechts 21 m³ water worden gebufferd alvorens er afvoer optreedt naar het noorden. 

In de zomer is dit 77 m³. Verder kan er in de winter 42 m³ water worden gebufferd alvorens 

er afvoer richting de Langdonken optreedt. In de zomer is dat 98 m³. 

Het is evenwel onduidelijk onder welke weersomstandigheden en hoe lang de 

afvoercapaciteit van het noordelijke knijpstuw zal volstaan om het overtollige water af te 

voeren, voordat dus aanspraak zal gemaakt worden op de extra voorziene buffercapaciteit 

tot de zuidelijke knijpstuwhoogte, de rand van de gracht en de voorziene extra bufferzone op 

het perceel zelf. We concluderen hieruit dat de aan te leggen gracht (milderende maatregel) 

op geen enkel moment van het jaar en onder geen enkel scenario van opstuwingsgraad, de 

maximale capaciteit van de huidige depressie benadert. Het overtollig water zal eerst via de 

noordelijke en bij hogere peilen via de zuidelijke knijpstuw vertraagd worden afgevoerd. 

In tabel 2 maken we een simulatie van de te verwachten hoeveelheid af te voeren water bij 

een intensieve (10 l/m²) en zeer intensieve (16 l/m²) regenbui. Deze hoeveelheden 

bedragen respectievelijk 120 m³ en 192 m³ water, berekend voor een afvoer van 1,2 ha, 

wat de akker en de onmiddellijke omgeving omvat die afwatert naar de gracht. Bij aanname 

dat de depressie 500 m³ water kan bufferen, is de huidige buffercapaciteit van de akker dus 

ruim voldoende om het volledige volume aan regenwater op te vangen bij zowel een 

intensieve als zeer intensieve bui. In de geplande situatie zal het volume in de zomerperiode 

wel (tijdelijk) gebufferd kunnen worden. De akker zal hierbij gedeeltelijk overstromen ter 

hoogte van de gracht. Het overtollige water zal vervolgens vertraagd afstromen via de 

knijpstuwen totdat een peil van 14,55 m in de gracht wordt bereikt. In de winterperiode lijkt 
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hetzelfde te gelden voor een intensieve regenbui, maar niet voor een zeer intensieve 

regenbui. De maximale capaciteit van de bufferzone (gracht + akker) zal in dat laatste geval 

worden overschreden. Het water stroomt dan over de zuidelijke knijpstuw heen. Dit zijn 

evenwel theoretische berekeningen die geen rekening houden met o.a. de eventuele 

tussentijdse infiltratie van regenwater en de duur of spreiding in de tijd van de buien. 

Tabel 2: Simulatie van de te bufferen watervolumes bij intensieve (10 l/m²) en zeer intensieve (16 l/m²) 

neerslag. 

Afvoerpeil (mTAW) 
Te bufferen 

(m³)  

Buffercapaciteit 
geplande situatie(m³)  

Verschil (m³) 

  
  

 
Zomer Winter 

 
Zomer 

  
Winter 

 

  

16 
l/m² 

10 
l/m²     

16 
l/m² 

10 
l/m²  

16 
l/m² 

10 
l/m² 

Knijpstuw 
noord 

14,55 192 120 
 

77 21 
 

115 43 
 

171 99 

Knijpstuw 
zuid 

14,70 192 120 
 

98 42 
 

94 22 
 

150 78 

Binnen 
gracht 

14,80 192 120 
 

112 56 
 

80 8 
 

136 64 

Gracht + 
akker 

14,95 192 120 
 

229 173 
 

-37 -109 
 

19 -53 
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Figuur 4: zuidwaartse blik op het perceel vanaf het meest noordelijke punt op de grindweg (Achter De 

Wereld) (foto onderaan). Er is in de huidige situatie geen connectie met de baangracht (foto bovenaan) 

(foto INBO op 21/01/2020). 



 

www.inbo.be INBO.A.3876_correctie 9 

 

Figuur 5: Noordwaartse blik op de gracht langs de grindweg op 21/01/2020 (foto INBO). De gracht is 

waterhoudend met regenwater/grondwater. Het uitdiepen en verbreden van de gracht zal in de natste 

periode van het jaar niet voor een buffering zorgen van regenwater die evenwaardig is aan de 

buffercapaciteit van de huidige depressie in de akker. 

1.3 Sedimentproblematiek 

In het voorliggende plan wordt de depressie in de akker weggewerkt in een vloeiende helling 

richting de oostelijke gracht. Er wordt een beperkte ophoging (tussen 14,80 en 14,95 

mTAW) langsheen de gracht aan de oostzijde van het perceel als milderende maatregel 

aangehaald. Hierbij kan een zone van 1700 m² op het perceel bij hoge waterstanden nog 

steeds (tijdelijk) overstromen. Dat zal echter enkel gebeuren als het water niet tijdig 

afgevoerd raakt via de voorziene knijpstuwen. Hoe dan ook zal het water niet meer 

stagneren in de depressie aangezien deze weggewerkt wordt. Hierdoor zal er minder 

sediment bezinken op het perceel zelf in vergelijking met de huidige situatie. Er zal dus meer 

water en sediment rechtstreeks richting de verbrede en uitgediepte gracht stromen. Zoals 

hierboven beschreven is het effectief bufferend vermogen van de geplande gracht in de 

winter ontoereikend om ervoor te zorgen dat bij hevige regenbuien (16 l/m² of 10 l/m²) het 

water en sediment lokaal vastgehouden wordt. Maar ook in de huidige toestand stroomt het 

overtollige water (dus alles wat de huidig ingeschatte buffercapaciteit van de depressie 

overschrijdt) en sediment echter via de gracht rechtstreeks naar het zuiden. In vergelijking 

met de huidige toestand bieden de milderende maatregelen het voordeel dat het overtollige 

water eerst in de gracht zelf vloeit, vervolgens overloopt in de noordelijke baangracht en pas 

bij het overschrijden van het stuwpeil van de zuidelijke knijpconstructie (14,70 mTAW) ook 
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naar de zuidelijke gracht richting de kernzone van het nabijgelegen Habitatrichtlijngebied en 

erkend natuurreservaat de Langdonken stroomt. 

De impact van het met sediment beladen water op nabijgelegen SBZ-H gebieden is moeilijk 

in te schatten. In het geplande scenario legt het water dat naar het noorden afgevoerd wordt 

via de baangracht, een traject af van ongeveer 600 m alvorens het in de Raamdonkse beek 

terechtkomt. Daarna bedraagt de afstand via de Raamdonkse beek nog ongeveer 2 km 

alvorens de Raambroekse bossen te bereiken (SBZ-H BE2100040-7). Tijdens die afgelegde 

weg zal het sediment grotendeels bezinken en is de nutriëntenlast waarschijnlijk dermate 

verdund dat de cumulatieve bijdrage tot de impact op de natuurwaarden aldaar te 

verwaarlozen valt. Het water dat alsnog via het zuidelijke knijpstuw zou afvloeien legt 

ongeveer  600 m af vooraleer het de Langdonken bereikt waar de kwetsbare vegetaties zich 

bevinden. De lengte van het af te leggen traject en de relatief beperkte hellingsgraad (1 m 

op 600 m afstand) impliceert ook hier dat wellicht het merendeel van de meegevoerde 

bodemdeeltjes gedurende het traject sedimenteert vooraleer het de meest kwetsbare 

biotopen van het Habitatrichtlijngebied bereikt. Dit sluit echter niet uit dat bij extreme 

weersomstandigheden het slib toch tot daar raakt en er bij overstroming kan neerslaan. De 

in het water zelf opgeloste nutriënten zullen hoe dan ook -zij het in verdunde vorm- in de 

betreffende gebieden terechtkomen. Aangezien de meeste natuurdoeltypen in het SBZ-H 

nutriënten mijdend zijn, betekent elke input van nutriënten een productiestijging van de 

vegetatie, en dus meer concurrentiële vegetaties, waarin minder concurrentiële soorten 

minder plaats hebben en weggeconcurreerd worden. (De Becker, 2006) 

Samengevat zal de sedimentproblematiek met de geplande ingreep en milderende 

maatregelen niet afnemen, maar verplaatst die zich grotendeels naar de noordelijke 

baangracht (met hogere onderhoudskosten van de baangracht en -riolering tot gevolg) en bij 

uitbreiding mogelijk ook naar de Raamdonkse beek waarin de baangracht uiteindelijk 

uitmondt. De uit te diepen gracht langs de oostzijde van de akker zal fungeren als 

“bezinkbak” voor afstromend, sedimentrijk regenwater. Ook deze gracht zal een intensief 

onderhoud vereisen om de geplande buffering blijvend te voorzien. 

We merken ook op dat het zuidelijk deel van het perceel, waar geen ophoging wordt 

voorzien, ook afwatert naar het zuiden (zuidoosten) via de bestaande oostelijke gracht. De 

aanvoer van sediment bij intense neerslag in de richting van het zuidelijk gelegen kerngebied 

van de SBZ-H zal dus, met of zonder ophoging van de noordelijke depressie, steeds 

aanwezig blijven. 

2 Impact van de voorziene  milderende 
maatregelen op de nabijgelegen speciale 
beschermingszones 

Het is ondanks de voorliggende milderende maatregelen niet uit te sluiten dat de geplande 

ophoging een (bijkomend) negatieve impact heeft op de nabijgelegen speciale 

beschermingszone. 

In de geplande situatie zal het afstromend regenwater sneller afgevoerd worden via het 

noordelijke knijpstuw en het aansluitende grachtenstelsel, terwijl het momenteel 

opgevangen wordt in de depressie op de akker. Een kleiner volume krijgt dus de kans om 

door te dringen naar de grondwaterlagen (grondwatervoeding) waarvan de dynamiek 

bepalend is voor de natuurwaarden in de Langdonken. Echter, gezien de kwartaire 

dekzanden in het gebied voornamelijk uit kleiige zanden bestaan met een lage hydraulische 

geleidbaarheid, verwachten we dat van het regenwater dat stagneert in de huidige depressie 

op de akker slechts een beperkt aandeel effectief zal infiltreren en doorsijpelen naar het 

grondwater. De rest verdwijnt via evapo(transpi)ratie uit het systeem. De 

grondwatervoeding van de Langdonken verloopt overigens hoofzakelijk via infiltratie ter 
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hoogte van de oostelijk en zuidelijk gelegen Diestiaanheuvels. Dit neemt echter niet weg dat 

de ophoging van de akker lokaal tot een verminderde infiltratie zal leiden en dit mogelijk een 

effect heeft op de grondwatervoeding van het nabijgelegen SBZ-gebied. Het 

grondwatersysteem in het gebied wordt immers sterk bepaald wordt door lokaal 

doorsijpelend regenwater en minder door de aanvoer van grondwater van verderaf (korte 

verblijftijden en beperkt grondwatervoedingsgebied; De Becker et al. 2006). Het is evenwel 

onduidelijk in welke mate het noordelijke grachtenstelsel, richting de Raamdonkse beek, die 

verminderde infiltratiecapaciteit kan opvangen. De absolute bijdrage van de geplande 

ingreep aan veranderingen in grondwatervoeding is moeilijk te begroten. In het kader van 

een integraal waterbeleid, is het hier evenwel uiterst belangrijk om te wijzen op het 

cumulatief effect van ingrepen zoals deze. De impact van een individueel perceel van geringe 

omvang op de grondwatervoeding mag dan wel minimaal zijn, het is het gezamenlijk effect 

van een veelheid aan dergelijke ingrepen in de wijde omgeving die de globale 

waterhuishouding van een kwetsbaar natuurgebied danig kan verstoren. Het gaat hier dan 

niet enkel om reliëfwijzigingen, waarbij nog een deel van de infiltratiecapaciteit behouden 

blijft, maar ook om effectieve bodemafdichting door bijvoorbeeld bebouwing en de aanleg 

van infrastructuur. Daarom is een belangrijke voorwaarde hier dan ook dat er zeker geen 

verdere infiltratiebeperkingen op het perceel mogen plaatsvinden, bijvoorbeeld door 

bodemafdekking. Ten slotte merken we nog op dat, zelfs al zou het bufferend volume van de 

gracht gelijkwaardig zijn aan dat van de huidige depressie, de evenwaardige buffercapaciteit 

van het regenwater niet gelijk staat aan een evenwaardige infiltratiecapaciteit. De dimensies 

van de nieuwe gracht voorzien grofweg een infiltrerend oppervlak van 250 m², een factor 20 

lager dan de 5000 m² van de huidige depressie. Daarom kan er ook gestreefd worden naar 

een verbetering van de infiltratiecapaciteit van de bodem. Hierbij speelt de aard van het 

aangevoerde materiaal voor de ophoging een rol. Ook een toename van het organisch 

gehalte van de bodem kan hiertoe bijdragen. 

We verwachten dat de problematiek van sedimentafzetting niet zal toenemen, maar wel nog 

steeds aanwezig zal blijven, vooral dan bij hevige buien waarbij de buffercapaciteit van de 

geplande gracht ruimschoots overschreden wordt. 

De belangrijkste conclusie blijft evenwel dat door de voorgestelde ophoging de natuurlijke 

buffer- en infiltratiecapaciteit van het huidige reliëf deels wordt weggenomen. Dit is moeilijk 

in overeenstemming te brengen met de principes van integraal waterbeleid waar maximaal 

wordt ingezet op lokale buffering om wateroverlast benedenstrooms te vermijden. In die zin 

blijft het volgende argument uit het eerdere negatief advies van de provinciale dienst 

Integraal Waterbeleid (DWAD-2018-0665) gelden: “In de ruimere omgeving van de 

Venusberg wordt meer en meer gezocht naar mogelijkheden om het water ter plekke te 

stockeren om wateroverlast (stroomafwaarts) te verminderen en overmatige druk op de 

waterlopen te verminderen. Een dergelijke ophoging gaat in tegen deze inspanningen.” De 

geplande milderende maatregelen bieden hier nog steeds geen oplossing voor; in de huidige 

situatie wordt het water in de depressie op de akker opgevangen en kan het er enkel 

verdwijnen door infiltratie en verdamping. In de geplande situatie waarbij de depressie wordt 

weggenomen, kan het water niet meer op de akker zelf stagneren maar zal het afstromen 

naar de gracht. De effectieve buffercapaciteit van de uit te diepen en te verbreden gracht is 

evenwel aanzienlijk lager dan deze van de huidige depressie in de akker, in om het even 

welk deel van het jaar. Het ophogen van de akker zal dus leiden tot een lager potentieel aan 

opvang van lokaal regenwater en bijgevolg een verhoogde druk op de waterlopen, met 

mogelijk problemen met wateroverlast stroomafwaarts.  
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Conclusie 

1. De verbrede en uitgediepte gracht heeft op zich geen drainerende invloed op het 

grondwater. De buffercapaciteit van de nieuwe gracht is echter niet evenwaardig aan de 

buffercapaciteit van de huidige depressie op de akker, dit in de veronderstelling dat de 

depressie een volume van 500 m³ kan bergen. 

De sedimentproblematiek zal met de geplande ingreep en milderende maatregelen niet 

afnemen, maar zal zich deels verplaatsen naar de noordelijke baangracht langs de 

Molenvloed. 

2. Het is moeilijk om met zekerheid te begroten of de geplande ingreep, inclusief de 

milderende maatregelen, een wezenlijke bijkomende negatieve impact heeft op de 

nabijgelegen speciale beschermingszone. Door het wegnemen van buffercapaciteit 

(vastgehouden volume regenwater) en infiltratiecapaciteit (verminderde oppervlakte om 

regenwater door te laten dringen naar het grondwater) bestaat evenwel de kans dat er een 

negatief effect is, hoe klein ook, op de aanvulling van de grondwaterlagen en daardoor ook 

op de grondwaterstanden in de speciale beschermingszone, die op hun beurt de 

natuurwaarden rechtstreeks beïnvloeden. Vooral het cumulatief effect, dus bovenop dat van 

de vele andere historische en geplande ingrepen binnen en in de ruime omgeving van de 

speciale beschermingszone, is moeilijk in overeenstemming te brengen met de principes van 

integraal waterbeleid waar maximaal wordt ingezet op lokale buffering om de 

grondwaterlagen aan te vullen en tegelijkertijd ook om wateroverlast benedenstrooms te 

vermijden. 
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