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AANLEIDING 

 

De blauwbessen kwekerij Blueberry Fields in Koersel-Beringen, ligt deels in het 

habitatrichtlijngebied van de vallei van de Zwarte Beek (BE2200029, vallei- en 

brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden) 

en deels in natuurgebied. De bedrijfsvoering wordt daarom ondersteund door een 

natuurbeheer- en milieuzorgplan (Arcadis, 2011). In dit rapport wordt gesteld dat 

Blueberry Fields niet bijdraagt aan de verdroging van de vallei van de Zwarte Beek. De 

oorzaak van de verdroging is volgens dit rapport enkel te wijten aan de diepe ligging van 

de Oude Beek. Het rapport stelt eveneens dat de natuurlijke vegetatie slechts 

strooksgewijs gewijzigd wordt en dat er geen impact is door uitspoeling van nutriënten.  

 

 

VRAAGSTELLING 

 

1. Zijn de stellingen uit het rapport m.b.t. verdroging, vegetatiewijziging en 

vermesting voldoende onderbouwd? 

2. Wat is het effect van de bedrijfsvoering op het grondwaterpeilverloop in de vallei? 

3. Veroorzaakt de bedrijfsvoering bemesting naar de omgeving die een impact kan 

hebben op natuurdoelen? 

 

 

TOELICHTING 

 

1. Opmerkingen bij de stellingen uit het rapport m.b.t. verdroging, 
vegetatiewijziging en vermesting. 
 

In het rapport van Arcadis wordt ruim aandacht besteed aan de teeltvereisten van 

blauwbes (Vaccinium corymbosum) en wordt nadruk gelegd op de compatibiliteit tussen 

de teeltwijze door Blueberry Fields en de (afwezigheid van) impact op de natuurwaarden 

in de vallei van de Zwarte Beek. 

De teelt van blauwbessen, zoals bedreven door Blueberry Fields, is een economisch 

gegeven. De uitbating zou zoveel mogelijk rekening houden met de omgeving, waarbij 

geprobeerd wordt om de milieuschade beperkt te houden. Volgens het rapport gebeuren 

er heel wat inspanningen om de negatieve impact te milderen. Het toepassen van 

milderende maatregelen betekent echter niet a fortiori dat een bedrijf geen negatieve 

impact heeft. Het geeft integendeel reeds aan dat de bedrijfsvoering negatieve gevolgen 

heeft. 

 

Paragraaf 2.4.1 en 2.4.3 (p19) beschrijft de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf. Alle 

blauwbessenplantages werden aangelegd tussen 1985 en 1990. Dat is na de instelling 

van het gewestplan (1975-1977). De meeste plantages zijn aangelegd op 

graslandpercelen,  enkele ook op bospercelen. Het rapport stelt dat de oorspronkelijke 

graslandvegetatie enkel strooksgewijs gewijzigd werd, op de locatie waar de bessen 

aangeplant werden. Alle foto’s van blauwbessenplantages in het rapport (zie voorpagina 

en p30, 33 en 34) tonen echter een volledig vegetatieloos beeld onder de 

blauwbesplanten. 

Inzake grondgebruik kan geconcludeerd worden dat de oorspronkelijke vegetatie 

gewijzigd is. 

 

Paragraaf 2.5.2 ‘Bodem’ (p22) stelt dat de teelt van blauwbessen gebeurt op 

veengronden. De soort komt daar van nature voor. Veengronden worden in het rapport 

beschreven als “luchtige en vochthoudende bodems”. Veengronden zijn evenwel alleen 

luchtig bij zware degradatie. Bij zware drainage begint het veen af te breken wat 

resulteert in een luchtige bodem. Onder natuurlijke omstandigheden zijn veengronden 

nagenoeg jaarrond verzadigd met water. Er zit geen lucht in en het volledige 
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porievolume is gevuld met water. Veengronden ontstaan op locaties waar de bodem het 

ganse jaar door (nagenoeg) verzadigd is met water. Op die plaatsen vindt accumulatie 

van organisch materiaal plaats. Omdat dergelijke bodems nagenoeg vrij zijn van 

zuurstof, kan organisch materiaal slechts in beperkte mate afbreken. Van zodra de 

opbouw van dat organisch materiaal de afbraak overstijgt, is er sprake van veengroei. In 

Kempische beekdalen is dat door de hoge kweldruk en de slechte drainage van de 

terreinen op de meeste plaatsen van nature het geval. Het freatische oppervlak ligt 

gedurende het ganse jaar in de buurt van het maaiveld en de schommelingen van de 

grondwatertafel zijn erg beperkt. Zolang aan die voorwaarden voldaan wordt, zal het 

veen intact blijven en kan het nog verder aangroeien. 

 

Volgens het rapport vragen blauwbessen tijdens de groei een goede vochtvoorziening. 

Een grondwaterstand tussen 50-60 cm onder maaiveld is daarvoor optimaal (p22 onder 

paragraaf 2.5.2 ‘Bodem’). Ongeschikte percelen zijn percelen met een sterk wisselende 

grondwaterstand en te natte percelen. Dat zijn percelen met een grondwaterstand op 

minder dan 40 cm onder het maaiveld. 

 

Van nature komen in dit deel van de vallei laagveenvegetaties (kleine zeggevegetaties en 

mesotroof elzenbroek) voor. Uit diverse studies van de potentieel natuurlijke 

vegetatietypen voor de vallei van de Zwarte Beek (Huybrechts et al., 2000; Callebaut et 

al., 2007; De Becker et al., 2004) blijkt dat voor de optimale ontwikkeling van kleine 

zeggenvegetaties en mesotroof elzenbroekbos, de grondwatertafel op jaarbasis niet meer 

dan 10-20 cm mag schommelen en gedurende het ganse winterhalfjaar gelijk met of net 

boven het maaiveld moet staan. Dat betekent dat het diepste peil zich maximaal 20 cm 

onder het maaiveld bevindt.  

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de standplaatsvereisten van blauwbessen sterk 

verschillend zijn van de natuurlijke kenmerken van dit gebied.  

 

Paragraaf 2.5.3 ‘Bemesting’ (p22) stelt dat de pas aangeplante blauwbessen geen 

bemesting behoeven. Het is pas na 4 jaar, als ze vruchten dragen, dat aanvullende 

bemesting nodig is. De aangeraden bemestingsdoses voor de teelt van blauwbessen zijn 

eerder bescheiden in vergelijking met andere gangbare landbouwteelten in Vlaanderen. 

Op de met blauwbessen beplante terreinen (veen- en zandbodems) komen van nature 

kleine zeggenvegetaties, vochtige tot droge heischrale graslanden en meso-en oligotroof 

elzen (berken-)broek voor. Dit zijn alle weinig productieve vegetaties die geen bemesting 

behoeven en integendeel bemesting mijden. 

 

In paragrafen 2.5.4 ‘gewasbescherming’ (p22) en 2.5.5 (p23) wordt het gebruik van een 

mulchlaag van houtsnippers aangeraden. Die moet dienen als gewasbescherming (tegen 

onkruiden) en tegelijkertijd instaan voor de bovengenoemde bemesting door langzame 

afbraak van de houtsnippers. Waar mulchlagen aangebracht worden, hebben de kruiden 

van de natuurlijke vegetatie geen kans meer om te ontwikkelen. Het is net een 

doelstelling van mulchen om andere planten dan de geteelde te onderdrukken en geen 

kiemingskans te geven. Hoewel het rapport regelmatig stelt dat de mulchlaag niet onder 

de noemer van bemesting gerekend mag worden, stelt het wel dat door afbraak van de 

mulchlaag voldaan wordt aan de bemestingsbehoeften voor stikstof en fosfor. Dat 

betekent impliciet dat mulchen een vorm van bemesten is. 

 

Paragraaf 2.5.5.5 ‘waterhuishouding’ (p30) stelt dat de grachten aanwezig op de 

terreinen van Blueberry Fields, restanten zijn van voormalige bevloeiingssystemen zoals 

die vroeger door landbouwers zouden zijn aangelegd en gebruikt. Daarbij wordt 

verwezen naar Burny (1992). Bovendien zouden deze grachten “nuttig” zijn voor het 

afvoeren van regenwater. Dat zou zich onder de vorm van een neerslaglens opstapelen 

bovenop het eerder gewenste kwelwater, wat een andere, gunstigere minerale 

samenstelling zou hebben. De referentie van Burny (1999) (i.p.v. 1992) is zonder enige 

twijfel betrouwbaar, maar het rapport geeft niet aan dat deze de situatie verhaalt van 

een andere Kempische beekvallei (Stiemerbeek) dan de vallei van de Zwarte Beek. 
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Ondanks grondig onderzoek in de volledige vallei van de Zwarte Beek tussen de 

Nieuwendijk en de grens met het militaire domein verder naar het oosten, kon tot op 

heden op geen enkele plaats een vergelijkbaar bevloeiingssysteem of fragmenten 

daarvan worden aangetroffen. Indien een dergelijk bevloeiingssysteem zich op de 

terreinen van de blauwbesplantages bevindt, wat nog moet aangetoond worden, dan 

wordt niet dat bevloeiingssysteem, maar slechts een beperkte selectie van 

drainagegrachten onderhouden. Het gebruik van voormalige bevloeiingssystemen ter 

verantwoording van grachten en greppels is onterecht. 

 

Doorheen de hele vallei worden diepe grachten aangetroffen. Die zorgen voor te diepe 

waterpeilen over grote delen van het veenlichaam, wat nefast is voor het veenlichaam en 

voor de natuurlijke vegetatie. De diepe grachten dateren van na 1995-1996, wanneer de 

Oude Beek voor het eerst sterk verdiept werd. Deze drastische verdieping, in combinatie 

met een groot aantal secundaire drainagegrachten, heeft gezorgd voor een sterk gedaald 

drainageniveau in grote delen van de vallei van de Zwarte Beek, ook in de noordelijke 

blauwbespercelen. 

 

De stelling dat het afvoeren van regenwater een gunstige maatregel is tegen het 

verzuren als gevolg van het opstapelen van regenwater, is uitermate dubieus. Het gebied 

wordt gekenmerkt door een intense kwel (tot 15 mm/m²) (zie o.a. Batelaan & De Smedt, 

1994). Dat maakt het optreden van neerslaglenzen en dus verzuring omwille van 

vernatting zeer onwaarschijnlijk. Integendeel, door de drainerende effecten van de 

secundaire grachten, treedt er actueel meetbare verzuring op in de aanpalende percelen. 

Dat komt door het wegvallen van de kwel (door drainage) in de wortelzone van de 

vegetatie. Dit is o.m. het geval in diverse percelen grasland op veen, in het natuurgebied 

palend aan de blauwbessenplantages 

 

 

2. Hoe functioneert  het vallei-ecosysteem van de Zwarte Beek en wat is 

het Europese natuurbehoudbelang van het gebied? 
 

Eeuwenlang poogden landbouwers aan hooilandbeheer te doen in de vallei van de Zwarte 

Beek. Alles werd in het werk gesteld om het overvloedig opkwellende grondwater snel af 

te voeren. Daartoe werden honderden drainagegrachten en -greppels gegraven. De 

meeste daarvan liggen loodrecht op de Zwarte en de Oude Beek (De Becker, 2009; De 

Becker & Thoonen, 2010). 

 

De grachten liggen (lagen) vaak slechts enkele tot enkele tientallen meters van elkaar. 

Hierdoor wordt het freatisch grondwaterpeil afgetopt. Hoe dieper de grachten en hoe 

kleiner de afstand ertussen, des te efficiënter het grondwaterpeil in de percelen daalt. 

Indien niet door secundaire grachten ontwaterd, zijn de aanwezige veenbodems 

permanent nat. Bij drainage van veenbodems, wordt het organische bodemmateriaal 

blootgesteld aan de lucht en breekt het af. De in het veen opgeslagen nutriënten en 

mineralen worden dan beschikbaar voor de planten. Plantensoorten van voedselrijke 

milieus kunnen zich vervolgens vestigen. Onder meer door hun hoge biomassaproductie 

concurreren deze soorten met de oorspronkelijke flora. Als gevolg daarvan verdwijnen de 

soorten van voedselarme tot matig voedselrijke omstandigheden. De plantensoorten die 

hier onder druk staan behoren tot de kleine zeggenvegetaties (de mesotrofe variant van 

het Europees te beschermen habitattype 7140). Voorbeelden van dergelijke soorten zijn 

wateraardbei, waterdrieblad, zompzegge, melkeppe en sterzegge. Evolutie naar een 

graslandtype gelijkend op dotterbloemgraslanden (een regionaal belangrijk biotoop met 

BWK-code rbb hc) met o.a. dotterbloem, wilde bertram, hennegras, beemdlangbloem 

treedt op. Bij nog diepere drainage zal de snelheid van de mineralisatie van het veen nog 

versnellen en komen er nog meer nutriënten vrij. Er ontstaan dan voedselrijke 

soortenarme graslanden met marginale ecologische betekenis (zgn. beemdgras-

raaigraslanden 
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Productieve graslandsoorten hebben een grotere verdampende gewasoppervlakte (de 

Leaf Area Index (LAI)). Hierdoor stijgt de evapotranspiratie of de hoeveelheid door 

planten verdampt water en wordt meer grondwater verbruikt. Dit zorgt in het 

vegetatieseizoen (zomer) voor een bijkomende peilverlaging, ook centraal tussen twee 

ontwateringsgrachtjes. Meer veen breekt af, waardoor meer voedingstoffen vrij komen 

en het concurrentieel voordeel van forse graslandplanten verder stijgt. Dergelijke 

vicieuze cirkel is nefast voor de kleine zeggenvegetaties, maar (op korte termijn) zeer 

gunstig voor de landbouwopbrengsten. Boeren maakten hier in het verleden gebruik van. 

 

In Vlaanderen zijn kleine zeggenvegetaties en dotterboemhooilanden zeldzaam 

geworden. De kleine zeggenvegetaties zijn echter veruit het meest bedreigd. De evolutie 

naar dottergraslandachtige vegetaties als gevolg van verdroging van kleine 

zeggenvegetaties betekent dat het drainagesysteem behouden blijft in functie van 

dotterbloemhooilanden. Hierdoor breekt het veenpakket verder af. Doordat bodem 

verdwijnt (inklinkt), verlaagt het maaiveld 

 

Door de eeuwenlang volgehouden drainage-inspanningen daalt het maaiveld 

aanmerkelijk. Die daling gaat steeds verder. Om hetzelfde drainageniveau te handhaven 

moeten de drainagegreppels (inclusief de Oude Beek) dus steeds verder uitgediept 

worden. Hier komt pas een einde aan als het veen verdwenen is, of zodanig diep 

ingeklonken is dat het te nat wordt voor grazige vegetatietypen. Het behouden van het 

uitgebreide grachtenstelsel betekent dus dat de aanwezige kleine zeggenvegetaties 

verder zullen verdwijnen. Op termijn is dat ook het geval voor de dotterbloemhooilanden. 

 

Het behoud van het drainagesysteem is, wat abiotische standplaatscondities betreft, 

geen duurzaam beheer van dit ecosysteem. Het veenlichaam van de vallei van de Zwarte 

Beek wordt langzaam opgebruikt. Vanuit ecologisch oogpunt is dit een destructief 

systeem. Tijdelijk levert dit bloemrijke graslanden op, die er mogelijk aantrekkelijker 

uitzien dan de veel minder kleurrijke kleine zeggenvegetaties. Kleine zeggenvegetaties 

zijn evenwel zeer zeldzaam in Vlaanderen en ook op Europese schaal bedreigd. 

 

In het kader van het Europese Natura 2000 netwerk werden in Vlaanderen gewestelijke 

instandhoudingdoelstellingen opgesteld voor alle aanwezige Europese habitats (Paelinckx 

et al., 2009). Hieruit blijkt dat in de vallei van de Zwarte Beek (stroomopwaarts Koersel), 

ca. 100 ha kleine zeggenvegetaties voorkomt, grotendeels in slechte staat van 

instandhouding. In Vlaanderen is dit het meest kansrijke gebied voor dit Europese 

habitattype. Alleen hier kan een duurzaam houdbare oppervlakte op termijn in stand 

gehouden worden. Zowel de potentiële als de actuele oppervlakte kleine 

zeggenvegetaties is in de vallei van de Zwarte Beek groter dan de gezamenlijke 

oppervlakte van alle andere locaties in Vlaanderen. De vallei van de Zwarte Beek is dan 

ook van essentieel belang voor dit type. Om aan de goedgekeurde gewestelijke 

instandhoudingsdoelstellingen te kunnen voldoen, is alleszins behoud, maar ook herstel 

in een gunstige staat van de kleine zeggenvegetaties in de vallei van de Zwarte Beek 

noodzakelijk. 

 

Verder stroomopwaarts van de blauwbessenplantages in het gebied, zijn bijzonder fraai 

ontwikkelde kleine zeggenvegetaties aanwezig. De grondwaterpeilen worden er 

nauwgezet opgevolgd. De diepe ontwatering door de Oude Beek is hier halverwege de 

jaren negentig met succes ongedaan gemaakt, waardoor de kleine zeggenvegetaties na 

een 10-tal jaar regenereerden. Uit de hier bestudeerde bewegingen van de 

grondwatertafel zijn gewenste waarden af te leiden voor het herstel of het in stand 

houden van dit vegetatietype elders in Vlaanderen. De amplitude op jaarbasis van de 

grondwaterstand bedraagt ± 10 cm en het peil situeert zich vrijwel altijd rond het 

maaiveld. 

 

Enkele meter ten oosten van de blauwbessen plantage is een peilbuizenraai geïnstalleerd 

in een perceel dat sinds meer dan 20 jaar regelmatig gemaaid wordt. Die peilbuizenraai 
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geeft een goed beeld van de grondwaterfluctuaties ter hoogte van de 

blauwbessenplantage. 

Figuur 1 geeft de ligging aan van de peilbuizenraai. Op deze figuur is de Zwarte Beek  

gesitueerd ter hoogte van meetlocatie S118 en de Oude Beek ter hoogte van meetlocatie 

S7/S21. 

 

Figuur 1: situering van de meetlocaties stroomafwaarts van het Melkpad, gelegen op een paar 

meter ten oosten van de blauwbes plantage op kadastrale perceelnummers 648/649/650. 
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Figuur 2a: tijdreeksen van de stijghoogten (m TAW) in de meetpunten van de meetraai dwars op 

de Zwarte Beek, gelegen in een grasland net ten oosten van de meest oostelijke 

blauwbessenplantage op veen (bron: WATINA) 
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Figuur 2b: tijdreeksen van grondwaterpeilen (m t.o.v. maaiveld, maaiveld = 0) van de meetraai 

dwars op de Zwarte Beek, gelegen in een grasland net ten oosten van de meest oostelijke 

blauwbessenplantage op veen (bron: WATINA) 

 

De Oude beek loopt hier centraal door het veenlichaam (zie figuur 3) (De Becker, 2009). 

De impact van de ruiming van de Oude beek in 2003, waardoor het peil met 30-40 cm 

zakte, is te zien op figuur 2a (S7/S21). 

 

Uit figuur 2b blijkt dat enkel rond meetlocatie 196, ten noorden van de Oude Beek, aan 

de hydrologische standplaatscondities voor de optimale ontwikkeling van kleine 

zeggenvegetaties voldaan is. De grondwatertafelschommelingen zijn hier beperkt tot 10-

20 cm op jaarbasis en het peil ligt het ganse jaar door gelijk met of tot maximaal tien cm 

boven het maaiveld. Aan de noordkant van de Oude Beek zijn quasi geen secundaire 

grachten te vinden.  

 

Alle andere meetlocaties, gelegen aan de zuidkant van de Oude Beek en naast de 

blauwbessenplantage, vertonen beduidend grotere schommelingen op jaarbasis. Voor de 

meetlocaties die vlak tegen de Oude Beek liggen is dit logisch. Ze staan immers onder de 

directe drainerende invloed van de diep uitgegraven Oude Beek. Het gaat daarbij om de 

meetlocaties 35 en  41, respectievelijk op 9 m ten noorden en op 15 m ten zuiden van de 

Oude Beek. Op meetlocatie 35 staat het gemiddelde grondwaterpeil 70 cm onder het 

maaiveld en schommelt ± 60 cm op jaarbasis. Op meetlocatie 41 staat het gemiddelde 

grondwaterpeil 60 cm onder het maaiveld en schommelt het peil 60 cm op jaarbasis. 

Meetlocatie 34, gelegen op 75 m ten zuiden van de Oude Beek, kent een 

grondwaterregime dat tot 60 cm fluctueert en gedurende de winter heel kort net gelijk 

komt met het maaiveld.  
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Meetlocatie 33, gelegen op 190 m ten zuiden van de Oude Beek, heeft fluctuaties van ca. 

40 cm en de peilen stijgen tot een paar cm boven het maaiveld gedurende een paar 

maanden per jaar tijdens het winterhalfjaar. Ter hoogte van dit meetpunt zijn de 

standplaatscondities iets beter geschikt, maar nog ver van optimaal voor kleine 

zeggenvegetaties. Op deze locatie waren begin jaren ‘90 nog goed ontwikkelde kleine 

zeggenvegetaties aanwezig. Vandaag gaat het om sterk verruigde en verdroogde relicten 

van dit habitattype met toenemende abundantie van hennegras, bramen, pitrus, 

pijpenstrootje enz. 

 

Uit studie van grond- en oppervlaktewaterpeilmetingen elders in de vallei van de Zwarte 

Beek, kon aangetoond worden dat de rechtstreekse invloed van de heel diep uitgegraven 

Oude Beek zich tot ± 50 m aan weerszijden van de beek laat voelen onder de vorm van 

(soms sterk) gedaalde freatische peilen. De reden waarom de verdroging zich hier op een 

veel grotere afstand van de Oude Beek laat voelen, is te wijten aan de hoge dichtheid 

aan secundaire drainagegrachten loodrecht op de Oude Beek (figuur 4). Deze grachten 

doorkruisen het volledige veenlichaam in de breedte. Vaak lopen de grachten een eind 

verder door in de hogerop gelegen zandbodems van de valleiflank. Op plaatsen zonder 

secundaire grachten, bijvoorbeeld aan meetlocatie 196, is de verdrogende invloed van de 

diep uitgegraven Oude Beek veel minder tot nagenoeg niet meer voelbaar op een afstand 

van meer dan 50 m van de beek. 

 

 

 

Figuur 3: situering van de bedrijfspercelen van de blauwbessen kwekerij Blueberry Fields (blauw) 

en van het veenlichaam (zwarte bollen) in de vallei van de Zwarte Beek. (Bron: De Becker, 2009) 
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3. Zijn de stellingen uit het rapport inzake de impact van de 
blauwbessen kwekerij in overeenstemming met het ecohydrologisch 

functioneren van de vallei van de Zwarte Beek? Wat is de ecologische 
impact van een aantal teelttechnische gebruiken? 
 

Hieronder worden de belangrijkste teelttechnische gebruiken besproken, die volgens het 

rapport een mogelijk negatieve ecologische impact hebben 

 

3.1 De aanplant van de blauwbessen 
 

Anders dan het rapport stelt, wijzigde de aanplant een groter deel van de oorspronkelijke 

graslandvegetatie dan enkel stroken. De aanplant en de commerciële teelt van 

blauwbessen heeft rechtstreeks een negatieve impact op de ontwikkeling van de 

natuurlijk aanwezige habitats. Op de locaties met een aanplant van blauwbessen is de 

natuurlijke vegetatie volledig verdwenen. 

 

 

3.2. het mulchen tussen de rijen blauwbessen 
 

Op de terreinen die niet in natuurgebied gelegen zijn, wordt een mulchlaag  aangebracht. 

De oorspronkelijke vegetatie wordt afgedekt, zoals te zien is op alle foto’s van de 

blauwbes aanplantingen in het rapport (voorpagina en p 30, 33 en 34). Op de terreinen 

gelegen in het natuurgebied wordt jaarlijks een paar keer gemaaid tussen de struiken. 

De natuurlijke vegetatie krijgt hierdoor geen kans om normaal te ontwikkelen. 

 

 

3. Ontwatering door het in stand houden van greppels 
 

Figuur 4 geeft een overzicht  van de belangrijkste, actueel nog aanwezige, secundaire 

drainagegreppels in het gebied rond de kwekerij Blueberry Fields. Alle grachten ten 

zuiden van de Oude Beek zijn bijna zonder uitzondering verbonden aan de Blueberry 

Fields kwekerij. Enkele zijn verbonden aan recent door de overheid aangekochte en 

stopgezette blauwbessenplantages. Het effect van die secundaire grachten is (in ieder 

geval exemplarisch) in beeld gebracht voor het meest oostelijk gelegen Blueberry fields 

perceel (zie figuur 2a & 2b). De secundaire ontwateringsgreppels daar worden 

onderhouden ten behoeve van de teelt van blauwbes. Ze veroorzaken een drastische 

daling van de grondwaterpeilen tot meer dan 15 m ten zuiden van de Oude Beek. De 

zone is volledig ongeschikt geworden voor kleine zeggenvegetaties en ook voor 

mesotroof elzenbroek. Bovendien zorgt het voortdurende onderhoud van die greppels 

voor gestaag voortschrijdende afbraak van het veenlichaam. Dit geldt rechtstreeks voor 

de kadastrale percelen 648, 649, 650, 616, 595, 596 en 370 (alle percelen direct gelegen 

op veen en in natuurgebied en die hoofdzakelijk ontwateren via de Oude Beek), maar 

onrechtstreeks ook voor alle percelen die ontwateren via de Winterbeek. Deze waterloop 

moet hoofdzakelijk ten behoeve van dezelfde blauwbessenkwekerij veel dieper uitgediept 

worden dan vanuit natuurbehoudsdoelstellingen gewenst is. 
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Figuur 4: situering van de belangrijkste secundaire drainagegrachten in een zone rond de terreinen 

van Blueberry Fields (Blauw). De zwarte lijn is de grens van het veenlichaam. (bron:De Becker, 

2009) 

 

 

CONCLUSIE 

 

1. Zijn de stellingen uit het rapport m.b.t. verdroging, vegetatiewijziging en vermesting 

voldoende onderbouwd? 

 

Er treedt wel degelijk verdroging op als gevolg van de exploitatie van de 

blauwbessenplantages. Dit komt door de aanleg en het onderhoud van diepe 

ontwateringsgrachten langs de aanplantingen. Dit kan aangetoond worden op basis van 

meetgegevens op een perceel aangrenzend aan een plantage van Blueberry Fields. Dat 

perceel kan als voorbeeld dienen voor andere zones in de vallei. 

 

Door de aanleg van plantages wordt systematisch de oorspronkelijke grasland- (en soms 

ook bos-)vegetatie verwijderd. Dit komt door de aanplant zelf en door frequent maaien 

of mulchen in en tussen de rijen blauwbessen. Er kan gesteld worden dat er een sterke 

wijziging van de  oorspronkelijke vegetatie heeft plaats gevonden.  

 

Voor bemesting lijken de stellingen in het rapport voldoende onderbouwd. Door het 

mulchen gaat het inderdaad om zeer lage mestgiften op de behandelde terreinen. Op 

blauwbessenplantages gelegen in natuurgebied wordt niet gemulchd en zou er dus ook 

geen bijkomende bemesting zijn op perceelsniveau. Wat het effect zou kunnen zijn van 

uitlogende nutriënten als gevolg van mineraliserende mulch op terreinen gelegen buiten 

natuurgebied, is niet onderzocht. Hiervoor zijn geen cijfers beschikbaar. Het rapport doet 

geen uitspraak over vrijkomende nutriënten uit mineraliserend veen. Zeker is wel dat bij 

draineren van veen mineralisatie optreedt, waarbij er onvermijdelijk aanzienlijke 

hoeveelheden nutriënten vrijkomen. 
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2. Wat is het effect van de bedrijfsvoering op het grondwaterpeilverloop in de vallei? 

 

Anders dan wat gesteld wordt in het rapport, is er een sterk negatieve impact van de 

bedrijfsvoering op het grondwaterpeil in en naast de percelen die geëxploiteerd worden 

door het bedrijf. Dit heeft te maken met het “onderhoud” van grachten. Die duidelijke 

impact wordt in detail geïllustreerd voor de meest noordoostelijk gelegen percelen van 

het bedrijf. De impact van de diep uitgegraven Oude Beek blijft beperkt tot een zone van 

ca. 50 m aan weerszijden van de beek. Door het grote aantal secundaire 

ontwateringsgrachten in en naast de blauwbessenplantages (zie figuur 4), wordt dat 

drainerende effect verder gezet tot meer dan 200 m verwijderd van de Oude Beek. Het 

drainerend effect van de Oude Beek en van de secundaire grachten hebben tot gevolg 

dat aanwezige kleine zeggenvegetaties niet in een goede staat van instandhouding 

kunnen gebracht worden. 

 

 

3. Veroorzaakt de bedrijfsvoering bemesting naar de omgeving die een impact kan 

hebben op natuurdoelen? 

 

De bemestingsdoses afkomstig van mulchen zijn in vergelijking met andere 

landbouwkundige teelten aan de lage kant. Binnen de plantages zelf zorgen mulching en 

vrijkomende voedingsstoffen uit het verdrogende en mineraliserende veen voor toename 

van de productie van de vegetatie, die in dit geval bestaat uit de blauwbesstruiken. Voor 

de van nature voorkomende vegetatie op dergelijke terreinen, zoals kleine 

zeggenvegetaties en/of heischraal grasland, is elke vorm van bemesting negatief. 

Wat het effect is van de bemesting uit mulchen op percelen grenzend aan de plantages, 

is door gebrek aan meetgegevens niet bekend. 
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