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AANLEIDINGAANLEIDINGAANLEIDINGAANLEIDING    
 
VMM-AOW stelt bijkomende maatregelen voor om de stad Leuven te vrijwaren van overstromingen. Deze 
maatregelen hebben mogelijk effect op het habitatrichtlijngebied ‘BE2400011: valleien van de Dijle, Laan 
en Ijse met aangrenzende bos- en moerasgebieden’ en de natuurlijke kenmerken die in dit gebied 
aanwezig zijn. 
 
VRAAGSTELLINGVRAAGSTELLINGVRAAGSTELLINGVRAAGSTELLING    
 

• Tast het huidige overstromingsregime de natuurlijke kenmerken van het habitatrichtlijngebied 
aan? 

• Bestaat de mogelijkheid dat de nieuw voorgestelde maatregelen de natuurlijke kenmerken van het 
gebied aantasten? 

• Voor welke Natura2000 habitattypes en –soorten wordt de gunstige staat negatief beïnvloed door 
de voorgestelde maatregelen? 

• Wat is het effect van de voorgestelde maatregelen op de voorkomende regionaal belangrijke 
soorten en biotopen? 

 
TOELICHTINGTOELICHTINGTOELICHTINGTOELICHTING    
    
Voorafgaand aan de eigenlijke toelichting is het aangewezen om enkele begrippen en schijnbare 
‘evidenties’ duidelijk te definiëren.  
Tijdens overlegmomenten over waterbeheersing, (Dijle-Zennebekkenraad, ANB-VMM-INBO overleg) is 
immers gebleken dat bepaalde begrippen en evidenties door de verschillende partners, op een andere 
manier geïnterpreteerd worden. 
De verschillen in interpretatie hebben te maken met de schaal en invalshoek van waaruit gewerkt wordt. 
Landschapsecologische, hydraulische, hydrologische en ecologische kenmerken van het gebied zijn goed 
gekend maar de oorzakelijke verbanden tussen deze elementen zijn het veel minder. 
 
    
1 Wat zijn de natuurlijke kenmerken van het h1 Wat zijn de natuurlijke kenmerken van het h1 Wat zijn de natuurlijke kenmerken van het h1 Wat zijn de natuurlijke kenmerken van het habitatrichtlijngebiedabitatrichtlijngebiedabitatrichtlijngebiedabitatrichtlijngebied    
    
Omwille van de helderheid van discussies is het van groot belangrijk om goed te duiden wat bedoeld wordt 
met natuurlijke kenmerken. Strikt genomen is een alluviaal systeem voor de Dijle (en voor de overgrote 
meerderheid van de rivieren in West-Europa) niet natuurlijk, maar het gevolg van grootschalig menselijk 
ingrijpen in het rivierbekken: grootschalige ontbossing (zie o.a. De Smedt P. 1973; Huybrechts & 
Verbruggen 1994; Notebaert et al. 2009). Die ontbossing heeft zeer ingrijpende gevolgen op het 
functioneren van het (echt) natuurlijke hydrologische systeem maar ook op het hydraulische karakter van 
de rivier. Het resultaat is een alluviaal ecosysteem dat halfnatuurlijk is. Dat wil zeggen, de 
randvoorwaarden (sterke oppervlakkige afstroming van neerslagwater, sterke erosie van voornamelijk löss, 
regelmatige piekdebieten met overstromingen) worden onrechtstreeks door de mens veroorzaakt. Op basis 
daarvan ontwikkelde zich een ecosysteem met aan de heersende situatie (standplaatskarakteristieken) 
aangepaste vegetatietypen. 
In de eeuwen voorafgaand aan de ontbossingen kende de Dijle en haar zijrivieren beperkte en geleidelijke 
debietsfluctuaties. Een groot deel (bijna de totaliteit) van het rivierbekken was bebost na de ijstijden. 
Neerslag op bos infiltreert meer dan dat er oppervlakkige afvoer optreedt. Er treedt veel minder erosie op, 
er zijn minder sedimenten en minder piekafvoeren. Er is veel minder tot nagenoeg geen afzetting van 
alluvium in de riviervlakte. In deze riviervlakte komen dan ook hoofdzakelijk veenbodems voor. Dat zijn de 
echt natuurlijke omstandigheden, het resulterende vallei-ecosysteem was niet alluviaal en functioneerde 
sterk verschillend van vandaag. 
Toenemende ontbossen van het rivierbekken leidde tot verlaagde infiltratie van neerslagwater en tot een 
toename van oppervlakkige afvoer. In de vroege middeleeuwen bereikten de ontbossingen hun hoogtepunt 
en vond een omslag in hydraulisch regime plaats waardoor frequente, vrij plots opkomende, scherpe en 
hoge debietsfluctuaties begonnen op te treden. Die lopen regelmatig (jaarlijks) op tot drie/vier (en meer) 
keer de droogweerafvoer.  
Door de ontbossingen en het in cultuur-nemen van het rivierbekken is er massale erosie opgetreden. Dat 
zorgt ervoor dat er grote hoeveelheden sediment (hoofdzakelijk löss maar in mindere mate ook zand en 
klei) worden afgevoerd door de rivier. De hoeveelheid meegevoerd sediment is functie van de 
stroomsnelheid van het water.  
Op het ogenblik dat de rivier buiten zijn oevers treedt, daalt de stroomsnelheid drastisch. Daardoor 
vermindert het vermogen om sediment in suspensie te houden, en bezinkt een deel van het meegevoerde 
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sediment. De sterkste snelheidsdaling doet zich voor net als de rivier buiten haar oevers treedt. Het is dan 
ook daar dat de grootste hoeveelheid sediment zal bezinken.  
Dat fenomeen heeft tot gevolg dat de detailtopografie van de vallei nu grondig anders is dan onder echt 
natuurlijke omstandigheden. Het recurrent afzetten van sediment -het tempo wordt geschat op ca. 4-5 mm 
per jaar-, zorgde voor de ontwikkeling van een uitgesproken detailtopografie in de riviervlakte met 
laaggelegen komgronden en tot 2.5-3 meter hoger gelegen oeverwallen.  
Zoals hoger vermeld, bestaat het overgrote deel van het sediment uit löss. Dat heeft een vrij hoge kationen 
uitwisselingscapaciteit (CEC). Naast anorganisch (leem, klei, zand,…) wordt er ook een grote hoeveelheid 
organisch materiaal meegevoerd en afgezet. Tenslotte wordt er ook nog organisch materiaal opgestapeld in 
de natte komgronden. Daar is er actueel sprake van veenontwikkeling, weliswaar intens gemengd met löss. 
Al die elementen samen zorgen “van nature” voor een nutriëntenrijke, productieve omgeving. Dit wordt nog 
eens versterkt door de aanvoer van erg nutriëntenrijk water. 
  
Door het ontstaan van een alluviaal valleisysteem is niet alleen het karakter van de rivier en van de bodem, 
maar is ook de grondwaterdynamiek sterk gewijzigd. Door het afzetten van alluvium over de historische 
veenafzettingen wordt de toestroom en het uittreden van kwel (enigszins) belemmerd. De hydrostatische 
drukken blijven, maar de stroming zelf, het uittreden van het grondwater, wordt belemmerd, omdat het 
grondwater in plaats van alleen door veen nu ook nog door een steeds dikker wordende laag alluvium moet 
worden geperst. Dat alluvium bestaat hoofdzakelijk uit löss/leem. Leem heeft een merkelijk lagere 
hydraulische geleidbaarheid dan veen (afhankelijk van het type veen en de korrelgrootte van de löss een 
factor 10 tot 1000 keer kleiner zelfs). Het gevolg daarvan is dat de grondwaterfluctuaties vandaag veel 
groter zijn dan in de periode voor de afzetting van het lemige alluvium. De grondwaterdoorstroming door 
leem verloopt veel trager dan de doorstroming van veen. In het vegetatieseizoen, wanneer de 
evapotranspiratie volop actief is, wordt er door de vegetatie meer water verbruikt dan er kan aangevoerd 
worden via toestromend grondwater. Het gevolg is een dalende grondwatertafel, zelfs al wordt er, zoals in 
de Dijlevallei het geval is, een hoge en vrij constante kweldruk gemeten.  
 
Dit productief alluviaal vallei-ecosysteem wordt voor de eenvoud van de verdere discussie beschouwd als 
het “natuurlijke” systeem. In dat “natuurlijke” systeem ontwikkelen zich verschillende 
grondwaterafhankelijke habitattypen en regionaal belangrijke biotopen. Van vochtig naar nat zijn dat Grote 
Vossestaart/Glanshavergraslanden (habitattype 6510), Dottergrasland (rbb-Hc), Grote Zeggenvegetaties 
(rbb-Mc), Moerasspirearuigten (habitattype 6430) al dan niet met riet, Beekbegeleidende bossen (subtypes 
Vogelkers-Essenbos, Mesotroof en Ruigt elzenbroekbos – habtattype 91E0). De zonering en de 
standplaatskarakteristieken hiervan zijn beschreven in De Becker et al. (1999). 
 
In wat hierna volgt, wordt dus het alluviale karakter van de rivieren en hun overstromingsvlakten als 
“natuurlijk” beschouwd.  
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2. Veranderingen in standplaatsvariabelen 2. Veranderingen in standplaatsvariabelen 2. Veranderingen in standplaatsvariabelen 2. Veranderingen in standplaatsvariabelen     
 
Een hele reeks van abiotische variabelen worden beschouwd als sturende standplaatskarakteristieken. Dat 
zijn milieuvariabelen die binnen bepaalde marges kunnen variëren zonder dat het voorbestaan van die 
vegetatietypen in gevaar komen. 
Die milieu- of standplaatsvariabelen zijn in 5 groepen samen te vatten: grondwater dynamiek en –chemie, 
overstromingskarakteristieken, bodemchemie en beheer. 
Om de effecten van toegenomen overstromingsdruk op het ecosysteem na te gaan voerde het INBO het 
voorbije jaar een studie uit in opdracht van ANB, waarbij onder andere de Dijlevallei (deel Doode Bemde) 
als studiegebied fungeerde (De Becker & De Bie, 2013). De belangrijkste gegevens en conclusies worden 
in dit advies hernomen. Voor meer achtergrond en verder detail wordt naar de studie verwezen. 
 
2.1 Grondwaterdynamiek2.1 Grondwaterdynamiek2.1 Grondwaterdynamiek2.1 Grondwaterdynamiek    
 
Door het achterwege blijven van ruimingen in drainagegrachten en het opnieuw aankoppelen van een 
Leigracht op de Dijle (zie ook paragraaf 2.3 en Figuur 3333) zijn in het gebied de grondwaterpeilen gestegen. 
Dat wordt geïllustreerd aan de hand van de karakteristieke grondwaterstanden voor een deel van het 
natuurreservaat de Doode Bemde. 
 

 

Figuur 1 – Locatie van piëzometers in de ‘Doode Bemde’ 
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TABEL 1 – OVERZICHT VAN DE GXG’S VOOR DE KOMGROND NEERIJSE IN DE PERIODE VOORAFGAAND EN VOLGEND OP DE 
VERHOGING VAN HET DRAINAGENIVEAU. DE EVOLUTIE VAN DE GXG’S OVER BEIDE PERIODE IS AANGEDUID MET 
EEN KLEUR (BLAUW=VERHOGING, GEEL=STATUS QUO, ORANJE=VERLAGING) 

 
 
2.2 Grondwaterchemie2.2 Grondwaterchemie2.2 Grondwaterchemie2.2 Grondwaterchemie    
 
In de peilbuizen, zoals ze weergegeven zijn in Figuur 1, gebeurden ook chemische analysen op het 
grondwater, en dat zowel in 1989-1990 als in 2011.  
Het gebied wordt gekenmerkt door uitgesproken mineraalrijk, lithotroof grondwater waarin in regel quasi 
geen nutriënten aanwezig zijn. Er is geen verschil in chemische samenstelling van het grondwater tussen 
de periode voor en na het instellen van het nieuwe overstromingsregime (in 2000). 
 
2.3 Overstromingskarakteristieken2.3 Overstromingskarakteristieken2.3 Overstromingskarakteristieken2.3 Overstromingskarakteristieken    
 
Op het einde van de jaren 90 van vorige eeuw is het overstromingsregime van de Dijle gewijzigd. In Figuur 2 
is een geleidelijke toename van het aantal piekdebieten te zien. Vanaf het einde van de jaren 90 komen 
die regelmatig boven de 25 m³/sec uit, daar waar dat vroeger zo goed als nooit geregistreerd werd. 
Vermoedelijk spelen wijzigingen in het neerslagpatroon en toegenomen verharding van de oppervlakte in 
het stroombekken een rol in die gewijzigde afvoerregimes. 

 

FIGUUR 2 - TIJDREEKS VAN DIJLE DEBIETEN IN ST. JORIS WEERT, NET OPWAARTS VAN DE DOODE BEMDE (DAGMAXIMA IN 
M³/SEC) 

Die wijzigingen in afvoerregime vertaalde zich niet direct in een toename van het aantal overstromingen in 
de Dijlevallei stroomopwaarts Leuven. Immers, tot begin van de jaren 90 werden de oevers regelmatig 
gemaaid en slibdepots werden frequent verwijderd. 

ID Eerste jaar Laatste jaar eerste jaar laatste jaar
1999 2011 1999 2011 1999 2011

DYLP005 1989 1999 2001 2011 -0.08 0.13 -0.81 -0.80 -0.38 -0.23
DYLP018 1989 1999 2001 2011 -0.43 -0.34 -1.84 -1.55 -1.18 -0.91
DYLP020 1989 1999 2001 2011 -0.11 -0.08 -1.14 -0.85 -0.53 -0.33
DYLP021 1989 1999 2001 2011 -0.55 -0.48 -1.75 -1.56 -1.16 -0.97
DYLP028 1989 1999 2001 2011 0.00 0.22 -0.35 -0.50 -0.11 -0.05
DYLP029 1989 1999 2001 2011 -0.19 0.00 -0.58 -0.37 -0.34 -0.15
DYLP034 1989 1999 2001 2011 -0.13 0.06 -0.82 -0.59 -0.43 -0.26
DYLP043 1997 1999 2001 2011 -0.39 -0.27 -0.98 -0.77 -0.64 -0.51
DYLP064 1997 1999 2001 2011 -0.11 -0.06 -0.55 -0.53 -0.29 -0.25
DYLP065 1997 1999 2001 2011 -0.01 0.08 -0.86 -0.68 -0.32 -0.20
DYLP066 1997 1999 2001 2011 -0.19 -0.20 -1.19 -1.12 -0.52 -0.57
DYLP070 1996 1999 2001 2011 -0.57 -0.44 -1.08 -0.96 -0.81 -0.67
DYLP071 1996 1999 2001 2011 -0.19 -0.10 -0.88 -0.74 -0.51 -0.38
DYLP072 1996 1999 2001 2011 -0.02 0.04 -0.84 -0.66 -0.36 -0.23
DYLP073 1996 1999 2001 2011 -0.10 -0.06 -0.99 -0.81 -0.44 -0.32
DYLP080 1997 1999 2001 2011 -0.32 -0.26 -1.07 -0.77 -0.58 -0.46
DYLP081 1997 1999 2001 2011 -0.04 -0.02 -0.88 -0.62 -0.34 -0.26
DYLP082 1997 1999 2001 2011 -0.28 -0.33 -0.64 -0.71 -0.46 -0.50
DYLP083 1997 1999 2001 2011 -0.16 -0.14 -0.61 -0.87 -0.33 -0.40
DYLP084 1997 1999 2001 2011 -0.15 -0.20 -0.52 -0.71 -0.30 -0.38
DYLP085 1997 1999 2001 2011 -0.02 0.26 -0.37 -0.25 -0.15 0.00
DYLP086 1997 1999 2001 2011 -0.20 -0.29 -0.99 -0.66 -0.47 -0.44
DYLP087 1997 1999 2001 2011 -0.27 -0.01 -0.69 -0.33 -0.43 -0.19
DYLP104 1993 1995 2001 2011 -0.11 0.10 -1.35 -0.40 -0.54 -0.11

pre post
GHG GLG GG



 

 

 

 
INBO.A.2013.18 - 6/19 

 

Door de rivier over een traject tussen de Neerijsebaan te Sint-Joris-Weert en de Stationsstraat te Korbeek-
Dijle niet meer te ruimen en de oevers niet meer te maaien sinds het begin van de jaren 90, konden er 
opnieuw bomen en struiken groeien op de oevers. Dat had tot gevolg dat het rivierkanaal steeds ruwer 
werd. Bovendien werd een drainagegracht (de leigracht aan de voormalige onderdoorgang bij de monding 
van de IJse in de Dijle te Neerijse) opnieuw op de Dijle aangekoppeld. Beide ingrepen hadden tot effect dat 
bij hoge debieten de Dijle sneller over de oeverwallen stroomt én ook dat er via de drainagegracht sneller 
piekdebietwater tijdelijk geborgen wordt in de komgronden. 
Dat heeft ervoor gezorgd dat de overstromingsduur/frequentie en -diepte sterk is toegenomen, bijvoorbeeld 
in de komgrond van Neerijse, maar ook in nagenoeg alle andere, minder goed gemonitorde komgronden. 
 

 

FIGUUR 3 - TIJDREEKS VAN DE WATERPEILEN(IN M TAW) VOOR DE LEIGRACHT IN DE KOMGROND NEERIJSE. (BLAUW ZIJN 
HANDMATIGE, TWEEWEKELIJKSE METINGEN, ROOD ZIJN GEAUTOMATISEERDE DAGELIJKSE METINGEN). DOOR 
AANKOPPELEN OP DE DIJLE IS HET DRAINAGENIVEAU GESTEGEN  

De gestegen overstromingsfrequentie kan/mag dus niet alleen afgeleid worden uit het hydrogram van de 
Dijle (Figuur 2) maar moet ook geconfronteerd worden met effectieve oppervlaktewaterpeilmetingen in de 
komgronden (Figuur 3) 

In Figuur 3333 wordt een tijdreeks gegeven van het peil van de Leigracht, een drainagegracht die dwars door 
de komgrond van Neerijse loopt. Daarin is te zien hoe het drainageniveau stilaan verhoogt als gevolg van 
het achterwege blijven van frequente en diepe ruimingen in de periode 1991 – 2000. In 2000 is er dan de 
ingreep waarop die gracht opnieuw wordt aangekoppeld op de Dijle (eigenlijk op de IJse 30 meter 
stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Dijle), waardoor debietspieken in de Dijle zorgen voor reflux 
in de Leigracht. Hierdoor wordt het piekdebiet van de Dijle gedeeltelijk afgetopt. 
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FIGUUR 4 - RUIMTELIJKE SPREIDING VAN DE OVERSTROMINGSFREQUENTIE VAN DE 93 PROEFVLAKKEN IN DE KOMGROND VAN 
NEERIJSE. LINKS DE SITUATIE IN DE PERIODE 1989-1999, RECHTS DE SITUATIE IN DE PERIODE 2000-2011. 
DE SYMBOLEN ZIJN PROPORTIONEEL MET DE OVERSTROMINGSFREQUENTIE. 

 

FIGUUR 5 – PEIL LEIGRACHT IN KOMGROND NEERIJSE.  OVERSTROMEN BEGINT VANAF 26.6 M TAW, DE DUUR VAN DE 
OVERSTROMING (IN DAGEN) STAAT TELKENS BOVEN DE OVERSTROMINGSPIEK WEERGEGEVEN 

Door de combinatie van het aansluiten van de Leigracht op de Dijle en het verruwen van de oevers van de 
Dijle is de overstromingsfrequentie en -diepte gevoelig toegenomen (zie bijlage 1, Figuur 3333 en Figuur 4444). 
Voor de evolutie van de overstromingsduur ontbreekt het voor de ganse periode (1989-2011) aan 
voldoende gedetailleerde gegevens. Die zijn wel voorhanden voor de (beperkte) periode vanaf begin 2008 
tot vandaag (Figuur 5555).  
 
2.4 Oppervlaktewaterkwaliteit2.4 Oppervlaktewaterkwaliteit2.4 Oppervlaktewaterkwaliteit2.4 Oppervlaktewaterkwaliteit    

1989-1999 2000-2011 
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Met het overstromingswater worden nutriënten in de overstromingsvlakte gebracht.  
Voor de Dijle te Sint_Joris_Weert is er sinds meer dan 30 jaar een uitgebreide set van analyseresultaten, 
waarin ook de belangrijkste nutriënten zitten, beschikbaar. Net stroomopwaarts van het studiegebied is 
een VMM staalnamepunt aanwezig op de Dijle dat met een halfmaandelijkse frequentie bemonsterd wordt. 
Het gaat over de locatie ‘Dijle – Sint-JorisWeert Neerijsebaan nr 221000)’. 

 

 

 

FIGUUR 6 – TIJDREEKSEN VAN DE CONCENTRATIES VAN DE BELANGRIJKSTE NUTRIËNTEN (IN MG/L) IN HET DIJLEWATER TER 
HOOGTE VAN DE NEERIJSEBAAN TE SINT-JORIS-WEERT. (VMM MEETPUNT 221000) 

Jaarlijkse gemiddelden geven slechts een algemene toestand weer. Voor de Dijle zijn er bijzonder veel 
chemische analyseresultaten beschikbaar. Overstromingen kunnen in principe op elk ogenblik van het jaar 
optreden. Het is met andere woorden niet alleen belangrijk om de gemiddelde samenstelling maar ook de 
spreiding van concentraties doorheen het jaar te kennen. In Figuur 6 worden de tijdreeksen van 
concentraties van de belangrijkste nutriënten in het Dijlewater weergegeven voor de laatste 15 jaar. Voor 
ammonium, nitraat, nitriet en totaal fosfor zijn er lichtjes dalende trends waar te nemen. Orthofosfaat 
vertoonde een licht stijgende trend tot einde 2011. Daarna is er een duidelijke neerwaartse knik 
opgetreden.  

De absolute concentraties voor ammonium, nitraat, totaal fosfor en orthofosfaat zijn hoog. Als 
oppervlaktewaterkwaliteitscriteria (Van Looy et al. 2008) krijgen die concentraties het predicaat matig tot 
ontoereikend mee. 

2.5 Sediment en nutriënten2.5 Sediment en nutriënten2.5 Sediment en nutriënten2.5 Sediment en nutriënten    
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De chemische samenstelling van het Dijlewater is echter niet de belangrijkste variabele in het bepalen van 
impact van de overstromingen. De nutriëntensamenstelling van het tijdens overstromingen afgezette 
sediment is waarschijnlijk van even groot of nog groter belang. 
Overstromingswater verdwijnt grotendeels weer uit het systeem; van het instromende sediment blijft in 
regel een (belangrijk) deel in de overstromingsvlakte achter. 
In een recente studie (De Becker & De Bie 2013) werden, verkennend weliswaar, op 9 locaties 
bodemstalen genomen om onder andere de nutriëntenconcentraties na te gaan. Per staalnamelocatie 
werd een mengstaal verzameld met telkens een opsplitsing van de stalen in verschillende diepten. De 
staalnamelocaties zijn op te splitsen in 2 groepen:  

• Een eerste groep van 5 (noordelijke) locaties vormt een transect loodrecht op de Dijle, vertrekkend 
vanaf de oeverwal tot in het centrum van een komgrond: bodemstalen_transect. 

• Een tweede groep van vier (zuidelijke) locaties waar expliciet bemonsterd werd op die locaties 
waar in november 2011 en februari 2012 opvallende hoeveelheden sediment werd afgezet bij 
overstromingen met een grote retourperiode: bodemstalen_sediment. 

 
De bemonsteringsdiepten zijn voor beide groepen ietwat verschillend. 
Voor het transect werd op vaste diepten bemonsterd. Elk staal werd opgesplitst in 4 deelstalen: 
vertrekkende van net onder de dicht bewortelde zone, de A1 horizont dus, werden de stalen opgesplitst 
tussen 0-10 cm; 10-20cm; 20-30cm en 30-40 cm. 
Voor de bemonstering van de recente sedimentafzettingen werd als bovenste deelstaal het recent 
afgezette sediment genomen, gevolgd door een A1 (i.e. bovenste horizont rijk aan organisch materiaal, 
zwart) deelstaal en vervolgens een A2 (i.e. tweede horizont bleker)-deelstaal. 
Alle stalen werden genomen in een omgeving waar al meer dan 20 jaar geen landbouwkundige bemesting 
meer toegepast. 
 
2.5.1 Stikstof (N) in de bodem2.5.1 Stikstof (N) in de bodem2.5.1 Stikstof (N) in de bodem2.5.1 Stikstof (N) in de bodem    

Overstromingsvlaktes waren historisch vaak N-gelimiteerd door de hoge uitstroom van stikstofverbindingen 
via denitrificatie en ook door de lage toevoer via het alluviale (overstromings-)proces. Hoge 
nitraatconcentraties in oppervlaktewater zijn een relatief recent (een aantal decennia) probleem. Stikstof is 
nl meestal aanwezig als opgelost nitraat (negatief geladen – NO3-) in het overstromingswater en niet 
gebonden aan bodempartikels zoals dat bv wel het geval is met fosforverbindingen (positief geladen). 
Ondanks de soms belangrijke atmosferische N depositie is het alluviale ecosysteem van de Dijlevallei in het 
verleden gedefinieerd als P-gelimiteerd (Drouillon et al, 2002).  

Het algemene beeld op de verschillende diepten bij alle 9 de staalnamelocaties, is dat stikstofgehalten 
afnemen met de diepte. Aangezien er geen landbouwkundige bemesting meer toegepast wordt, is de 
stikstof hier hoofdzakelijk afkomstig van de accumulatie van organisch materiaal in de bodem en een 
kleinere fractie uit atmosferische depositie. Uitzondering vormt het recente overstromingssediment (Figuur 
7) waarin nauwelijks organisch materiaal en nauwelijks stikstof aanwezig is. De recente 
sedimentafzettingen wijkt duidelijk af van de bodemstalen genomen in het transect dwars op de Dijle 
richting centrum komgrond . 

In de bodemstalen varieert het percentage N van 0.07 tot 1.44% N. De bodemstalen mg P/kg geven voor 
de Dijlevallei een ander beeld dan de bodemstalen sediment. In de bodemstalen_transect heeft de 
bovenste horizont de hoogste N waarden, vergelijkbaar met bv bodemstalen in Webbekomsbroek en 
Schulensbroek. 
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FIGUUR 7 – TOTALE STIKSTOFGEHALTE (%) IN DE BODEMSTALEN VAN DE DOODE BEMDE. DE VERSCHILLENDE 
BEMONSTERINGSDIEPTEN WORDEN PER LOCATIE WEERGEGEVEN IN GESTAPELDE BOLSYMBOLEN MET GROTERE 

DIAMETER NAARMATE HET DEELSTAAL OP EEN GROTERE DIEPTE GENOMEN IS. 

 

2.5.2 Fosfor (2.5.2 Fosfor (2.5.2 Fosfor (2.5.2 Fosfor (P) in de bodemP) in de bodemP) in de bodemP) in de bodem  

De belangrijkste bron van P in natuurlijke ecosystemen is mineralisatie van organische stof in de bodem 
(Drouillon, 2004). Door planten wordt P opgenomen onder de vorm van fosfaat (H2PO4-). De 
plantbeschikbaarheid hiervan in de bodem wordt echter bepaald door verschillende geochemische 
sorptiereacties. Fosfaat bindt bijvoorbeeld zeer sterk aan Ca bij neutrale tot hoge pH en aan Fe en Al bij 
een neutrale tot zure pH. Door deze binding komt er minder P beschikbaar voor de plantenwortels. 

De beschikbaarheid van P wordt bepaald door een evenwicht van neerslaan en terug in oplossing gaan van 
P-mineralen, adsorptie en desorptie van P op bodempartikels en terug in oplossing gaan in het 
bodemvocht, en de mineralisatie van organisch P. Atmosferische depositie wordt beschouwd als 
verwaarloosbaar.  

Zoals Olde Venterink et al (2006) beschrijven zijn overstromingsvlaktes belangrijke 'sinks' voor fosfor, en in 
mindere mate voor stikstof. Via het overstromingswater worden veelal aanzienlijke hoeveelheden 
fosfaatverbindingen aangevoerd. Het oppervlaktewater van de Dijle is relatief zwaar beladen met 
huishoudelijk afvalwater waarin fosfaatverbindingen in belangrijke mate aanwezig zijn. Eenmaal het met 
fosfaat beladen oppervlaktewater zich in de alluviale vlakte bevindt (bij overstromingen dus), kan er, 
afhankelijk van de verblijftijd van het oppervlaktewater in het systeem, meer of minder fosfaat neerslaan 
en achterblijven in het systeem.    

2.5.2.1 Totaal P-gehalte (mgP/kg) 

Het totale gehalte aan P geeft alleen een beeld van de fosforvoorraad in de bodem en zeker niet de 
hoeveelheid die direct beschikbaar is voor levende organismen. Via andere meettechnieken, zoals Olsen en 
AUM,  kan deze effectief beschikbare P worden bemeten. 
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De totale P waarden uit de bodemanalysen zijn aan de (zeer) hoge kant. Totale P concentraties variëren 
tussen 134 en 2890 mg P/kg. met daarbij vrij grote variatie tussen de verschillende 
bemonsteringsdiepten. De hogere waarden zijn vergelijkbaar met die van intensief bewerkte 
landbouwgronden.  

 

FIGUUR 8 – TOTAAL FOSFAATGEHALTE (MG P/KG) VOOR DE STALEN IN DE DIJLEVALLEI. DE VERSCHILLENDE 
BEMONSTERINGSDIEPTEN WORDEN PER LOCATIE WEERGEGEVEN IN GESTAPELDE BOLSYMBOLEN MET GROTERE 

DIAMETER NAARMATE HET DEELSTAAL OP EEN GROTERE DIEPTE GENOMEN IS. 

2.5.2.2 Plantbeschikbare fosfor (Olsen-P) 

Olsen-P is een in de vakliteratuur gebruikelijke maat voor het gehalte aan plantbeschikbare fosfor in de 
bodem. Volgens Ghesquiere et al (2002) is het gebruik van Olsen-P aangewezen als P-
beschikbaarheidsparameter voor analyse van bodems in natte natuurgebieden in Vlaanderen.  

Deze waarden variëren voor de sedimenten van 54 mg P/kg tot 105 mg P/kg in de recente 
overstromingssedimenten voor de Doode Bemde (Figuur 9). De Olsen-P waarden net onder de recente 
sedimentafzettingen (A1 en A2 horizont) liggen een factor 10 lager (13 mg P/kg tussen 0-10cm. De 
beschikbare P voorziening neemt dus sterk af met de diepte. 
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FIGUUR 9 – OLSEN-P (MG P/KG) IN DE BODEMSTALEN VAN DE DOODE BEMDE. DE VERSCHILLENDE BEMONSTERINGSDIEPTEN 
WORDEN PER LOCATIE WEERGEGEVEN IN GESTAPELDE BOLSYMBOLEN MET GROTERE DIAMETER NAARMATE HET 

DEELSTAAL OP EEN GROTERE DIEPTE GENOMEN IS. 

 
Olson-P waarden die lager zijn dan 10 à 20 mg P/kg kunnen bestempeld worden als “schraallandwaarden”. 
Door het gevoerde beheer (geen extra minerale of dierlijke bemesting, jarenlang maaien met afvoeren van 
maaisel) is er sprake van verschraling. Afzetting van sediment bij overstromingsprocessen (bij de actuele 
waterkwaliteit) is dus een (zeer) belangrijke bron voor P toevoer. 

Wat betekenen al die effectieve wijzigingen in milieuvariabelen voor het ecosysteem? 
 
In de recent uitgevoerde studie (De Becker & De Bie 2013) werden de effecten van al deze wijzigingen op 
de vegetatieontwikkeling in het gebied geanalyseerd en in de mate van het mogelijke aan concrete 
veranderingen toegewezen. 
De belangrijkste conclusies zijn: 

• Als gevolg van de verhoging van de karakteristieke grondwaterstanden (GxG’s) zijn er 
verschuivingen van vegetaties opgetreden. Dottergraslanden werden Grote zeggenvegetaties, 
Grote vossestaart en Glanshavergraslanden werden Dottergraslanden, nitrofiele ruigten werden 
Moerasspirearuigten. 

• Als gevolg van de toegenomen overstromingsfrequentie is het soortenaantal in vegetatieopnamen 
(statistisch) significant gedaald in 2011 t.o.v. 1999, ondanks een milderend effect van gestegen 
karakteristieke grondwaterstanden. 

• Beheerinspanningen (graslandbeheer en in mindere mate ruigtebeheer) milderen het negatieve 
effect van een toegenomen overstromingsfrequentie, -duur en –diepte. 

• De sedimenten die bij recente overstromingen werden afgezet zijn veel nutriëntenrijker dan de 
sedimenten in de bovenste (5-30 cm) bodemlagen (i.e oudere sedimenten). Met name plant-
beschikbare (Olsen-P) fosforverbindingen hebben concentraties die tot 10 maal hoger zijn dan de 
concentraties in de bovenste bodemlagen 

• Door de aanvoer van grote hoeveelheden nutriënten (afkomstig van afzettingen van met 
nutriënten beladen sediment en door overstroming met nutriëntenrijk rivierwater), is het originele 
fosforgelimiteerde ecosysteem omgeslagen naar een stikstofgelimiteerd ecosysteem. Het 
historisch al (in termen van droge stofproductie) vrij productieve systeem is daarbij nog 
productiever geworden.  

 
3. De adviesvragen 3. De adviesvragen 3. De adviesvragen 3. De adviesvragen     
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3.1 Tast het huidige overstromingsregime de “natuurlijke” kenmerken van het habitatrichtlijngebied aan?3.1 Tast het huidige overstromingsregime de “natuurlijke” kenmerken van het habitatrichtlijngebied aan?3.1 Tast het huidige overstromingsregime de “natuurlijke” kenmerken van het habitatrichtlijngebied aan?3.1 Tast het huidige overstromingsregime de “natuurlijke” kenmerken van het habitatrichtlijngebied aan?    
 
Als ervan uitgegaan wordt dat een alluviaal vallei-ecosysteem voor dit habitatrichtlijngebied “natuurlijk” is 
(zie vooraf), dan volgt hier een poging tot beschrijven van de “natuurlijke” bandbreedte van de sturende 
milieuvariabelen: 
 

• Een bepaald grondwaterregime moet gehandhaafd blijven (ttz. kwel over de ganse vallei gemiddeld 
1-2 mm/m²dag, en een drainageniveau dat zodanig is dat de grondwatertafelschommelingen in 
het centrum van de komgronden zich afspelen net boven het maaiveld in de winter en wegzakken 
tot ca. 30 cm onder maaiveld in de zomer en alle mogelijke zoneringen met groter wordende 
amplitude en diepte naarmate er meer opgeschoven wordt richting oeverwal of valleiflank – De 
Becker et al. 1999)   

• De bepaalde chemische samenstelling van het grondwater moet gehandhaafd blijven (ttz 
mineraalrijk, lithotroof en nutriëntenarm zie bv. Huybrechts et al. 2000) 

• Regelmatige overstromingen treden op (ttz. jaarlijks korte ondiepe overstromingen en met lage 
retourperioden langere en diepere overstromingen hoofdzakelijk buiten het vegetatieseizoen – dit 
is een kwalitatieve beschrijving, kwantitatieve gegevens zijn nauwelijks beschikbaar) 

• Overstromingswater is niet te zwaar beladen met sedimenten en is niet te nutriëntenrijk (ook dit is 
een kwalitatieve beschrijving, kwantitatieve gegevens zijn nauwelijks beschikbaar) 

 
Voornamelijk over een “natuurlijk” overstromingsregime en de (nutriënten-) samenstelling van 
overstromingswater/sedimenten is het bijzonder moeilijk om concreet te worden. Dat heeft alles te maken 
met het ontbreken van betrouwbare historische gegevens. Voor zover bekend is niet mogelijk om het 
overstromingsregime van pakweg 100 jaar geleden te reconstrueren, omdat er geen hydrometrische 
meetgegevens voorhanden zijn.  
 
Feit is, dat na de tweede wereldoorlog, alles in het werk gesteld werd om overstromingen in alluviale 
valleien te vermijden, door rechttrekkingen, verbredingen en verdiepingen van nagenoeg alle Vlaamse 
(Europese) waterlopen. Dat had veel te maken met het intensiveren van de landbouw en het proberen in 
cultuur brengen van een zo groot mogelijke oppervlakte grond, ook in overstromingsvlakten dus. 
Voor de Dijle is dat niet anders. Na de tweede wereldoorlog is het rivierkanaal minder ruw geworden door 
systematische ruimingen en maaiingen, waardoor overstromingen een eerder zeldzame gebeurtenis 
werden.  
In toenemende mate wordt op een dergelijk beheer teruggekomen omwille van steeds nijpender wordende 
overstromingsproblematieken. Voor het concrete geval van de Dijle werd na jarenlang overleg tussen 
administraties een zgn. natuurontwikkelingsscenario uitgewerkt (zie o.a. De Becker & Huybrechts 1997). 
Het vrijwaren van Leuven en de universitaire campus van overstromingen (met een retourperiode van 
1/100 jaar) was hierbij een randvoorwaarde. In dat scenario werd beslist om drie basisregels en een 
vierde, bijkomende maatregel te volgen: 

• de Dijle niet meer te ruimen of te de oevers te maaien om het rivierkanaal te verruwen. Op die 
manier zouden de piekafvoeren van de Dijle afgetopt worden en het te veel aan water in de 
voormalige overstromingsvlakte geborgen worden.  

• het overstromingswater over een zo groot mogelijke oppervlakte uit te spreiden, om op die manier 
de overstromingsfrequentie, - duur en diepte en het onvermijdelijke afzetten van sedimenten zo 
beperkt mogelijk te houden.  

• Om zo weinig mogelijk infrastructuur aan te leggen om water op een bepaalde oppervlakte te 
houden. Enkel die locaties die echt niet mogen overstromen (drinkwaterwinningen, een paar 
verspreide huizen in de overstromingsvlakte, …) worden beschermd door een paar minimale 
veiligheidsvoorzieningen. 

• Als ultieme veiligheid voor Leuven en de universitaire campus wordt een wachtbekken te 
Egenhoven aangelegd, dat enkel in geval van nood gebruikt zal worden. 

 
Door de ruimte voor water te maximaliseren, zou de veronderstelde negatieve ecologische impact per 
eenheid van oppervlakte zo beperkt mogelijk blijven.  
In principe komt dat er op neer dat het overstromingsregime, zoals zich dat het voorbije decennium 
aandiende, “natuurlijk” is, alleszins “meer natuurlijk” dan dat wat zich in de daaraan voorafgaande 
decennia aandiende.   
 
Het is evenwel kort door de bocht, om te besluiten dat het veranderde overstromingsregime, ecologisch 
gezien niets dan gunstige effecten met zich meebracht. 
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Uit de recent uitgevoerde studie (De Becker en De Bie 2003) blijkt dat voor een aantal locaties in de 
Dijlevallei (als geheel) het soortenaantal in 2011 niet is afgenomen in vergelijking met 1999. Er kan echter 
ook aangetoond worden dat op deelgebiedsniveau wel achteruitgang is vast te stellen en dat dit te wijten is 
aan de toegenomen overstromingsfrequenties. In dezelfde studie is vastgesteld, dat omwille van het 
verhogen van het drainageniveau, als neveneffect in de rand van de uitvoering van 
“natuurontwikkelingsscenario in 2000”, er een positief effect kon worden vastgesteld op de 
soortenaantallen van een aantal locaties, en dat ondanks het verschuiven van vegetatiegordels.  
Het is belangrijk om te beseffen dat in 1999 de situatie in de Dijlevallei niet “natuurlijk” was, omdat toen 
een einde kwam aan een periode van ca. 50 jaar waarin koste wat kost geprobeerd werd om 
overstromingen te vermijden; met andere woorden, men had 50 jaar geprobeerd om het “natuurlijke” 
alluviale ecosysteem aan te passen hoofdzakelijk om landbouweconomische redenen. Omdat die situatie 
niet langer houdbaar bleek, werd in 2000 eigenlijk het van oudsher aanwezige alluviale ecosysteem 
opnieuw hersteld. Weliswaar wordt vermoed dat de frequentie en de hoogte van de piekafvoeren intussen 
groter geworden zijn dan dat ze ooit waren, dat er meer sediment afgevoerd wordt dan dat er vroeger 
afgevoerd werd en zeker dat het water en de sedimenten veel nutriëntenrijker geworden zijn dan vroeger 
(Notebaert et al. 2011). 
De beslissing was niet geïnspireerd op natuurherstel, het was een veiligheidsdiscussie waarbij gekozen 
werd om het veiligheidsprobleem op te lossen en daarbij de natuurwaarden van het gebied zo weinig 
mogelijk te schaden. Er kan gesteld worden dat dit goed gelukt lijkt te zijn. Er blijven echter aanwijsbaar 
negatieve effecten. Die effecten moeten gezocht worden in de matige tot slechte water- en 
sedimentkwaliteit, voornamelijk op het vlak van nutriëntenvracht. 
 
3.2 Bestaat de mogelijkheid dat de nieuw voorgestelde maatregelen de “natuurlijke” kenmerken van het 3.2 Bestaat de mogelijkheid dat de nieuw voorgestelde maatregelen de “natuurlijke” kenmerken van het 3.2 Bestaat de mogelijkheid dat de nieuw voorgestelde maatregelen de “natuurlijke” kenmerken van het 3.2 Bestaat de mogelijkheid dat de nieuw voorgestelde maatregelen de “natuurlijke” kenmerken van het 
gebied aantasten?gebied aantasten?gebied aantasten?gebied aantasten?    
 
Er is een hele reeks bijkomende maatregelen voorgesteld in dalende volgorde van waterberging efficiëntie: 

a. Aanpassen van de sturing van het wachtbekken van Egenhoven zodat het bekken sneller leeg kan 
lopen en minder snel vult 

b. Constructie van een schuif op de Leigracht te Neerijse om overstromingswater langer vast te 
houden in de komgrond van Neerijse, om zo het wachtbekken van Egenhoven te ontlasten 

c. Constructie van een schuif op de Marbaise te St. Agatha Rode waardoor in de komgrond van St. 
Agatha Rode water kan vastgehouden worden 

d. Verruwingsmaatregelen op de Dijle stroomopwaarts van de Neerijsebaan te St. Joris Weert 
e. Inschakelen van de komgronden ter hoogte van de vijvers van Florival in waterberging. 

 
Opnieuw is hier de vraag naar “natuurlijke” kenmerken wat moeilijk. Om de ecologische impact van al deze 
maatregelen te kunnen inschatten wordt naast het alluviale karakter van de vallei, ook verondersteld dat 
bij het realiseren van waterbeheersingsdoelstellingen met het oog op het vermijden van overstromingen in 
Leuven, gewerkt wordt in de geest van het zgn. natuurontwikkelingsscenario van 2000 (zie vier basisregels 
van het natuurontwikkelingsscenario onder paragraaf 3.2) 
De vijf belangrijkste ingrepen zullen in het licht van die basisregels worden beoordeeld: 

a. Deze maatregel is conform de basisregels. Het wachtbekken van Egenhoven wordt nu minstens 
jaarlijks (deels) gevuld. Dat was niet conform de oorspronkelijke opzet. Aanpassing aan de sturing 
en lediging zal zeker een verbetering betekenen ten aanzien van de actuele situatie 

b. In de komgrond van Neerijse wordt momenteel al frequent water geborgen (zie Figuur 4444 en Figuur 
5555). Een schuif plaatsen op de Leigracht om zo het overstromingswater langer te kunnen 
vasthouden, betekent nog langduriger overstromingen dan actueel. Hoe langer water blijft staan 
des te meer sediment er zal bezinken in de komgrond. Dat betekent naast een toegenomen 
overstromingsduur- en diepte, ook nog een toenemende aanrijking met nutriënten. De maatregel 
mag dan wel de tweede meest efficiënte zijn op het vlak van berging, hij gaat in ieder geval in 
tegen de basisregels van het natuurontwikkelingsscenario. Het is meer dan waarschijnlijk dat er 
negatieve impact zal zijn op habitats en regionaal belangrijke biotopen. 

c. De schuif zal ervoor zorgen dat overstromingswater langer vastgehouden wordt. Echter, in de 
komgrond van St. Agatha Rode verloopt de vulling van de komgrond actueel niet optimaal door het 
achterwege blijven van verruwing van de Dijle, als gevolg van maaiingen en ruimingen die tot voor 
een paar jaar doorliepen. Het is de vraag of het achterwege blijven van ruimingen en maaiingen 
van de Dijle(oevers) in de komende jaren al niet vanzelf zorgt voor voldoende vulling (cfr wat 
gebeurd is in het natuurreservaat de Doode Bemde sinds 2000.  

d. Verruwingsmaatregelen stroken volledig met wat in 2000 werd overeengekomen. Alleen is het 
beheer van de Dijle nog jaren lang doorgegaan tot voor een paar jaar. In het Dijletraject in het 
natuurreservaat de Doode Bemde is de verruwing gestart in 1991, toen de laatste 
ruiming/maaiing heeft plaatsgevonden. Volgens alle metingen is de verruwing nu zodanig ver 
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gevorderd dat de “natuurlijke” overstromingen hier bijzonder vlot verlopen. In het gedeelte 
stroomopwaarts van de Neerijsebaan is die verruwing niet zo ver gevorderd en bijgevolg loopt het 
water sneller door naar de Doode Bemde. Daardoor wordt een groot deel van de in het originele 
opzet beoogde, nl het overstromingswater over de volledige alluviale vlakte, niet gerealiseerd. De 
Doode Bemde krijgt dus proportioneel meer overstromingswater te verwerken dan de 
stroomopwaarts gelegen delen van de vallei. Het verderzetten van de intussen al een paar jaar 
gestarte verruwing kan bijgevolg alleen maar een verdere spreiding van de overstromingen 
betekenen. Ter hoogte van de komgronden rond St. Agatha Rode betekent dit een hogere 
frequentie, duur en diepte van de overstromingen, ter hoogte van het natuurreservaat de Doode 
Bemde betekent dit een vermindering van deze variabelen en ter hoogte van het wachtbekken van 
Egenhoven betekent dit een vermindering van het gebruik. 

e. Ook het inschakelen van deze nog verder stroomopwaarts gelegen komgronden betekent en 
verdere spreiding van de overstromingslast en bijgevolg een verdere afname van de 
frequentie/duur & diepte in de Doode Bemde, een kleinere toename in de komgronden ter hoogte 
van St. Agatha Rode en een afname van het gebruik van het wachtbekken van Egenhoven. 

 
3.3 Voor welke Natura2000 habitattypes en 3.3 Voor welke Natura2000 habitattypes en 3.3 Voor welke Natura2000 habitattypes en 3.3 Voor welke Natura2000 habitattypes en ––––soorten/regionaal belangrijke biotopen en soorten/regionaal belangrijke biotopen en soorten/regionaal belangrijke biotopen en soorten/regionaal belangrijke biotopen en ----soorten wordt de soorten wordt de soorten wordt de soorten wordt de 
gunstige staat negatief beïnvloed door de voorgestelde maatregunstige staat negatief beïnvloed door de voorgestelde maatregunstige staat negatief beïnvloed door de voorgestelde maatregunstige staat negatief beïnvloed door de voorgestelde maatregelen?gelen?gelen?gelen?    
 
Het habitatrichtlijngebied waartoe de Dijlevallei behoort, werd destijds bij Europa aangegeven voor een 
reeks habitats en soorten. Niet allemaal zijn ze relevant voor de hier aangehaalde problematiek. In bijlage 
2 wordt een overzicht gegeven van de habitats, habitatrichtlijnsoorten, regionaal belangrijke biotopen en –
soorten voor het habitatrichtlijngebied BE2400011 (ANB 2011). Enkel de items weergegeven in het vet zijn 
relevant voor de besproken problematiek. De belangrijkste worden hieronder behandeld.  
 
Er wordt in de bespreking verder van uitgegaan dat er nergens in de bijkomende maatregelen, zoals 
besproken onder paragraaf 3.2, drainagesystemen op de Dijle en haar zijrivieren worden aangetakt, zoals 
dat destijds het geval was in de Doode Bemde. Bijgevolg zal er nergens sprake zijn van een verhoogd 
drainageniveau en zullen er dus geen vernattingen optreden als gevolg van de bijkomende 
waterbeheersingswerken. Enkel de overstromingsfrequentie, -duur en –diepte zullen toenemen.  
Uit de conclusies van De Becker en De Bie (2013) valt af te leiden dat conform de buitenlandse literatuur 
aangaande dit onderwerp, het effect van toenemende overstromingsfrequentie, -duur en –diepte een 
verlaging van het soortenaantal met zich mee brengt. Die kan ten dele geremedieerd worden door toename 
in beheerinspanningen (afvoer van organisch materiaal) 
Bovendien is aangetoond dat door de afzettingen van overstromingssediment zeer belangrijke 
hoeveelheden nutriënten in de vegetaties worden binnengebracht. 
 
Grote vossestaart/Glanshavergrasland. (6510) & Dottergrasland (rbb Hc) 
 
Exemplarisch kan verwezen worden naar de geldende referentiewaarden voor vochtig schraalland (zoals 
Dottergrasland, Grote vossestaart/Glanshavergrasland). Voor plant beschikbare fosfaat ligt de 
drempelwaarde in de bodem op 20-25 mg P/kg bodem. De overstromingssedimenten die afgezet werden 
tijdens de overstromingen van november 2010 en februari 2011 brachten eenmalig hoeveelheden van 55-
110mg P/kg met zich mee. Om dergelijke aanrijking bijvoorbeeld door maaien en afvoeren van hooi weg te 
werken zijn meerdere jaren nodig (zie bijvoorbeeld Herr et al 2011). 
Die waarden zijn weliswaar afkomstig van grote sedimentdepots op en aan de rand van de oeverwallen 
waar de beide schraallandtypes voorkomen. In de komgronden worden veel kleinere hoeveelheden maar 
ook kleinere fracties van sedimenten afgezet. Daar bezinken de kleiiger deeltjes die in het 
overstromingswater gesuspendeerd zitten. Hoe langer het water stilstaat (met andere woorden, hoe langer 
de overstromingsduur), des te meer kleideeltjes (met daarop geadsorbeerde fosfaatverbindingen) er zullen 
bezinken en in de bodem achterblijven. Het plaatsen van een bijkomende schuif op de Leigracht en de 
Marbaise zal precies daarvoor zorgen, wat dus meer dan waarschijnlijk nadelig is voor de 
ontwikkelingskansen van deze types. 
 
Kamgraslanden (rbb kamgrasland) 
Kamgraslanden zijn vegetatiekundig gezien begraasde versies van bovenstaande schraallanden. Door de 
begrazingsdruk (i.e. regelmatige vraat, vertrappeling) wijzigt de soortensamenstelling. Een aantal soorten 
zijn erg gevoelig aan vraat en vertrappeling wat leidt tot verdwijnen (bv. veldzuring, smalle weegbree, …) 
andere soorten verschijnen dan juist (kamgras, madeliefje, …). Van kamgraslanden zijn er verschillende 
types die corresponderen met de niet begraasde, dus gemaaide graslandtypes. Afhankelijk van vochtiger, 
dan wel drogere standplaatsen ontwikkelen zich subtypes met moerasrolklaver dan wel met meer 
madeliefje en kleine klaver. In wezen reageren de kamgraslanden op dezelfde manier als de 
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bovengenoemde schraallanden (6510 en rbb Hc), dus negatief op bijkomende afzettingen van met 
nutriënten beladen sedimenten. 
 
Moeraspirearuigte (6430) en Rietruigte (rbb Riet) 
Uit dezelfde studie (De Becker en De Bie 2013) bleek dat het soortenaantal in ruigten 
(moerasspirearuigten en rietruigten) eveneens significant achteruit gaat. Het kwantificeren van het effect 
op de staat van instandhouding kon niet in beeld gebracht worden door het ontbreken van een voldoende 
gedetailleerde definitie van ‘goede staat van instandhouding’. 
 
Grote Zeggenvegetaties (rbbMc) 
Dit regionaal belangrijk vegetatietype situeert zich ruimtelijk/ecohydrologisch tussen de twee hierboven 
beschreven typen. Het type werd niet expliciet onderzocht in bovenvermelde studie, maar logischerwijs mag 
aangenomen worden dan dezelfde conclusies gelden.  
 
Beekbegeleidende bossen (91EO) en Basenrijk trilveen (7140) 
Voor deze laatste twee habitattypen was de trend niet duidelijk, voornamelijk wegens te weinig 
opnamemateriaal om uitspraken aangaande evolutie van soortenaantal statistisch te onderbouwen. Over 
de invloed van overstromingen op dit habitattype kan bijgevolg geen onderbouwde, plaatselijke uitspraak 
gedaan worden. Opnieuw geldt, afgaande op literatuur, dat de toename van overstromingsfrequentie, - 
duur en –diepte ongunstig is. 
 
Bittervoorn komt voor in de vlakte van de Dijle. De verspreiding van de soort hangt nauw samen met een 
basiswaterkwaliteit en met het voorkomen van zwanenmossel. Er is niets gekend inzake de reactie van 
deze soorten en het veranderen van overstromingskarakteristieken. Op basis van de ecologische 
kenmerken van de soort kan aangenomen worden dat de soort niet negatief beïnvloed zal worden. 
 
Bever is een soort die gebonden is aan rivier-ecosystemen. Het effect van toegenomen overstromingen is 
niet gekend, maar er kan aangenomen worden dat deze soort door overstromingen niet nadelig beïnvloed 
wordt. 
 
Zeggekorfslak is voor haar voortbestaan afhankelijk van Grote zeggenvegetaties en overstromingen 
(Vercoutere 2002). Precieze gegevens inzake overstromingstolerantie zijn voor deze soort niet bekend. Er 
kan redelijkerwijs van uitgegaan worden dat overstromingen het voortbestaan van populaties van deze 
soort niet in het gedrang brengen. 
 
 
COCOCOCONCLUSIENCLUSIENCLUSIENCLUSIE    
 
Het “natuurlijke systeem” voor de Dijlevallei, is een alluviaal vallei-ecosysteem. Daarin treden sinds de 
vroege middeleeuwen frequent overstromingen op, waarbij aanzienlijke hoeveelheden (vnl. löss-rijk) 
sediment worden afgezet. 
Het overstromingsregime van de Dijle is de voorbije 12 jaar sterk veranderd door het in voege treden van 
het zgn. “natuurontwikkelingsscenario” voor de waterbeheersing op de Dijle stroomopwaarts Leuven. 
Daarbij wordt gestreefd naar een zo ruw mogelijk rivierkanaal en het zo ruim mogelijk spreiden van 
overstromingen over de volledige alluviale vlakte. Het overstromingsregime van de Dijle vandaag sluit 
dichter aan bij het “natuurlijke” overstromingsregime.  
De toegenomen overstromingsfrequentie, -duur en diepte veroorzaken echter een daling van het 
soortenaantal op die locaties waar de veranderingen in overstromingsregime het grootst zijn. Naar alle 
waarschijnlijkheid heeft de water- en sedimentkwaliteit (op het vlak van nutriëntvracht) de meest negatieve 
impact. 
 
Van een aantal van de voorgestelde bijkomende waterbeheersingsmaatregelen wordt een positief effect 
verwacht:  
Aanpassingen aan de sturing van het wachtbekken te Egenhoven (omdat het aantal oneigenlijke, veel te 
lange vullingen verminderd wordt);  
Verdere verruwing van de Dijle stroomopwaarts van de Neerijsebaan en het inschakelen van de 
komgronden ter hoogte van Florival & Veeweyde (omdat die maatregelen bijdragen aan het ruimtelijk 
spreiden van overstromingen). 
 
Van een aantal voorgestelde maatregelen wordt een negatief effect verwacht: de bijkomende schuiven op 
de komgronden van Neerijse en Grootbroek (St. Agatha Rode) (omdat dit afbreuk doet aan de 
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basisprincipes van het natuurontwikkelingsscenario voor de waterbeheersing en overstromingswater langer 
vasthoudt, waardoor het uitzakken van met nutriënten beladen sediment zal toenemen). 
 
Deze laatste twee maatregelen mogen dan wel de grootste efficiëntie opleveren in termen van 
overstromingsveiligheid, ze veroorzaken naar alle waarschijnlijkheid negatieve impact op de 
plantendiversiteit en de “natuurlijke” kenmerken van de gebieden in kwestie. 
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BIJLAGENBIJLAGENBIJLAGENBIJLAGEN    

BBBBIJLAGEIJLAGEIJLAGEIJLAGE1:1:1:1:    OVERSTROMINGSFREQUENOVERSTROMINGSFREQUENOVERSTROMINGSFREQUENOVERSTROMINGSFREQUENTIE EN DIEPTE TIE EN DIEPTE TIE EN DIEPTE TIE EN DIEPTE ((((IN MIN MIN MIN M))))    VOOR EEN REEKS VEGETVOOR EEN REEKS VEGETVOOR EEN REEKS VEGETVOOR EEN REEKS VEGETATIEOPNAMEPUNTEN ATIEOPNAMEPUNTEN ATIEOPNAMEPUNTEN ATIEOPNAMEPUNTEN ((((FIGUUR 4))))    IN DE IN DE IN DE IN DE 

KOMGROND VAN KOMGROND VAN KOMGROND VAN KOMGROND VAN NNNNEERIJSE VOOR DE PERIEERIJSE VOOR DE PERIEERIJSE VOOR DE PERIEERIJSE VOOR DE PERIODE TUSSEN ODE TUSSEN ODE TUSSEN ODE TUSSEN 1989198919891989    EN EN EN EN 2011.2011.2011.2011.        

 
  

opname id 16/12/93 19/09/98 27/12/99 24/09/01 30/12/02 4/08/06 22/03/08 17/05/08 5/08/08 24/01/09 15/05/09 9/10/09 1/03/10 18/08/10 15/11/10 14/01/11

26.60 26.72 26.77 26.93 26.87 26.77 26.89 26.87 26.88 26.88 26.76 26.73 26.69 27.10 27.84 27.18 1990-1999 2000-2011

I1 -0.69 -0.57 -0.52 -0.36 -0.42 -0.52 -0.40 -0.42 -0.41 -0.41 -0.53 -0.56 -0.60 -0.19 0.55 -0.11 0 1

I10 -0.11 0.01 0.06 0.22 0.16 0.06 0.18 0.16 0.17 0.17 0.05 0.02 -0.02 0.39 1.13 0.47 2 12

I107 -0.54 -0.42 -0.37 -0.21 -0.27 -0.37 -0.25 -0.27 -0.26 -0.26 -0.38 -0.41 -0.45 -0.04 0.70 0.04 0 2

I108 -1.42 -1.30 -1.25 -1.09 -1.15 -1.25 -1.13 -1.15 -1.14 -1.14 -1.26 -1.29 -1.33 -0.92 -0.18 -0.84 0 0

I109 -0.28 -0.16 -0.11 0.05 -0.01 -0.11 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.12 -0.15 -0.19 0.22 0.96 0.30 0 6

I11 -0.11 0.01 0.06 0.22 0.16 0.06 0.18 0.16 0.17 0.17 0.05 0.02 -0.02 0.39 1.13 0.47 2 12

I110 -0.18 -0.06 -0.01 0.15 0.09 -0.01 0.11 0.09 0.10 0.10 -0.02 -0.05 -0.09 0.32 1.06 0.40 0 9

I111 -0.10 0.02 0.07 0.23 0.17 0.07 0.19 0.17 0.18 0.18 0.06 0.03 -0.01 0.40 1.14 0.48 2 12

I112 -0.10 0.02 0.07 0.23 0.17 0.07 0.19 0.17 0.18 0.18 0.06 0.03 -0.01 0.40 1.14 0.48 2 12

I113 -0.08 0.04 0.09 0.25 0.19 0.09 0.21 0.19 0.20 0.20 0.08 0.05 0.01 0.42 1.16 0.50 2 12

I114 -0.10 0.02 0.07 0.23 0.17 0.07 0.19 0.17 0.18 0.18 0.06 0.03 -0.01 0.40 1.14 0.48 2 12

I115 -0.10 0.02 0.07 0.23 0.17 0.07 0.19 0.17 0.18 0.18 0.06 0.03 -0.01 0.40 1.14 0.48 2 12

I12 -0.16 -0.04 0.01 0.17 0.11 0.01 0.13 0.11 0.12 0.12 0.00 -0.03 -0.07 0.34 1.08 0.42 1 11

I13 -0.17 -0.05 0.00 0.16 0.10 0.00 0.12 0.10 0.11 0.11 -0.01 -0.04 -0.08 0.33 1.07 0.41 1 11

I14 -0.15 -0.03 0.02 0.18 0.12 0.02 0.14 0.12 0.13 0.13 0.01 -0.02 -0.06 0.35 1.09 0.43 1 11

I15 -0.65 -0.53 -0.48 -0.32 -0.38 -0.48 -0.36 -0.38 -0.37 -0.37 -0.49 -0.52 -0.56 -0.15 0.59 -0.07 0 2

I157 -0.46 -0.34 -0.29 -0.13 -0.19 -0.29 -0.17 -0.19 -0.18 -0.18 -0.30 -0.33 -0.37 0.04 0.78 0.12 0 3

I159 -0.18 -0.06 -0.01 0.15 0.09 -0.01 0.11 0.09 0.10 0.10 -0.02 -0.05 -0.09 0.32 1.06 0.40 0 9

I16 -0.29 -0.17 -0.12 0.04 -0.02 -0.12 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.13 -0.16 -0.20 0.21 0.95 0.29 0 5

I160 -0.90 -0.78 -0.73 -0.57 -0.63 -0.73 -0.61 -0.63 -0.62 -0.62 -0.74 -0.77 -0.81 -0.40 0.34 -0.32 0 1

I161 -0.22 -0.10 -0.05 0.11 0.05 -0.05 0.07 0.05 0.06 0.06 -0.06 -0.09 -0.13 0.28 1.02 0.36 0 9

I162 -0.12 0.00 0.05 0.21 0.15 0.05 0.17 0.15 0.16 0.16 0.04 0.01 -0.03 0.38 1.12 0.46 1 12

I163 -1.22 -1.10 -1.05 -0.89 -0.95 -1.05 -0.93 -0.95 -0.94 -0.94 -1.06 -1.09 -1.13 -0.72 0.02 -0.64 0 1

I168 -1.30 -1.18 -1.13 -0.97 -1.03 -1.13 -1.01 -1.03 -1.02 -1.02 -1.14 -1.17 -1.21 -0.80 -0.06 -0.72 0 0

I171 -0.60 -0.48 -0.43 -0.27 -0.33 -0.43 -0.31 -0.33 -0.32 -0.32 -0.44 -0.47 -0.51 -0.10 0.64 -0.02 0 1

I173 -0.46 -0.34 -0.29 -0.13 -0.19 -0.29 -0.17 -0.19 -0.18 -0.18 -0.30 -0.33 -0.37 0.04 0.78 0.12 0 3

I176 -0.65 -0.53 -0.48 -0.32 -0.38 -0.48 -0.36 -0.38 -0.37 -0.37 -0.49 -0.52 -0.56 -0.15 0.59 -0.07 0 1

I2 -0.38 -0.26 -0.21 -0.05 -0.11 -0.21 -0.09 -0.11 -0.10 -0.10 -0.22 -0.25 -0.29 0.12 0.86 0.20 0 3

I3 -0.42 -0.30 -0.25 -0.09 -0.15 -0.25 -0.13 -0.15 -0.14 -0.14 -0.26 -0.29 -0.33 0.08 0.82 0.16 0 3

I31 -1.04 -0.92 -0.87 -0.71 -0.77 -0.87 -0.75 -0.77 -0.76 -0.76 -0.88 -0.91 -0.95 -0.54 0.20 -0.46 0 1

I35 -0.27 -0.15 -0.10 0.06 0.00 -0.10 0.02 0.00 0.01 0.01 -0.11 -0.14 -0.18 0.23 0.97 0.31 1 9

I36 -0.05 0.07 0.12 0.28 0.22 0.12 0.24 0.22 0.23 0.23 0.11 0.08 0.04 0.45 1.19 0.53 2 13

I4 -0.70 -0.58 -0.53 -0.37 -0.43 -0.53 -0.41 -0.43 -0.42 -0.42 -0.54 -0.57 -0.61 -0.20 0.54 -0.12 0 12

I45 -0.26 -0.14 -0.09 0.07 0.01 -0.09 0.03 0.01 0.02 0.02 -0.10 -0.13 -0.17 0.24 0.98 0.32 0 9

I46 0.20 0.32 0.37 0.53 0.47 0.37 0.49 0.47 0.48 0.48 0.36 0.33 0.29 0.70 1.44 0.78 3 11

I5 -0.70 -0.58 -0.53 -0.37 -0.43 -0.53 -0.41 -0.43 -0.42 -0.42 -0.54 -0.57 -0.61 -0.20 0.54 -0.12 0 1

I58 -0.21 -0.09 -0.04 0.12 0.06 -0.04 0.08 0.06 0.07 0.07 -0.05 -0.08 -0.12 0.29 1.03 0.37 0 9

I59 -0.40 -0.28 -0.23 -0.07 -0.13 -0.23 -0.11 -0.13 -0.12 -0.12 -0.24 -0.27 -0.31 0.10 0.84 0.18 0 3

I6 -0.65 -0.53 -0.48 -0.32 -0.38 -0.48 -0.36 -0.38 -0.37 -0.37 -0.49 -0.52 -0.56 -0.15 0.59 -0.07 0 1

I60 -0.35 -0.23 -0.18 -0.02 -0.08 -0.18 -0.06 -0.08 -0.07 -0.07 -0.19 -0.22 -0.26 0.15 0.89 0.23 0 3

I61 -0.30 -0.18 -0.13 0.03 -0.03 -0.13 -0.01 -0.03 -0.02 -0.02 -0.14 -0.17 -0.21 0.20 0.94 0.28 0 4

I64 -0.28 -0.16 -0.11 0.05 -0.01 -0.11 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.12 -0.15 -0.19 0.22 0.96 0.30 0 7

I65 -0.87 -0.75 -0.70 -0.54 -0.60 -0.70 -0.58 -0.60 -0.59 -0.59 -0.71 -0.74 -0.78 -0.37 0.37 -0.29 0 1

I66 -0.40 -0.28 -0.23 -0.07 -0.13 -0.23 -0.11 -0.13 -0.12 -0.12 -0.24 -0.27 -0.31 0.10 0.84 0.18 0 3

I67 -0.40 -0.28 -0.23 -0.07 -0.13 -0.23 -0.11 -0.13 -0.12 -0.12 -0.24 -0.27 -0.31 0.10 0.84 0.18 0 3

I68 -0.17 -0.05 0.00 0.16 0.10 0.00 0.12 0.10 0.11 0.11 -0.01 -0.04 -0.08 0.33 1.07 0.41 1 10

I69 -0.50 -0.38 -0.33 -0.17 -0.23 -0.33 -0.21 -0.23 -0.22 -0.22 -0.34 -0.37 -0.41 0.00 0.74 0.08 0 10

I7 -0.90 -0.78 -0.73 -0.57 -0.63 -0.73 -0.61 -0.63 -0.62 -0.62 -0.74 -0.77 -0.81 -0.40 0.34 -0.32 0 1

I70 -1.70 -1.58 -1.53 -1.37 -1.43 -1.53 -1.41 -1.43 -1.42 -1.42 -1.54 -1.57 -1.61 -1.20 -0.46 -1.12 0 0

I71 -0.02 0.10 0.15 0.31 0.25 0.15 0.27 0.25 0.26 0.26 0.14 0.11 0.07 0.48 1.22 0.56 2 13

I77 -0.43 -0.31 -0.26 -0.10 -0.16 -0.26 -0.14 -0.16 -0.15 -0.15 -0.27 -0.30 -0.34 0.07 0.81 0.15 0 3

I78 -0.30 -0.18 -0.13 0.03 -0.03 -0.13 -0.01 -0.03 -0.02 -0.02 -0.14 -0.17 -0.21 0.20 0.94 0.28 0 4

I79 -0.35 -0.23 -0.18 -0.02 -0.08 -0.18 -0.06 -0.08 -0.07 -0.07 -0.19 -0.22 -0.26 0.15 0.89 0.23 0 3

I8 -0.46 -0.34 -0.29 -0.13 -0.19 -0.29 -0.17 -0.19 -0.18 -0.18 -0.30 -0.33 -0.37 0.04 0.78 0.12 0 3

I80 -0.34 -0.22 -0.17 -0.01 -0.07 -0.17 -0.05 -0.07 -0.06 -0.06 -0.18 -0.21 -0.25 0.16 0.90 0.24 0 3

I81 -2.20 -2.08 -2.03 -1.87 -1.93 -2.03 -1.91 -1.93 -1.92 -1.92 -2.04 -2.07 -2.11 -1.70 -0.96 -1.62 0 0

I82 -1.30 -1.18 -1.13 -0.97 -1.03 -1.13 -1.01 -1.03 -1.02 -1.02 -1.14 -1.17 -1.21 -0.80 -0.06 -0.72 0 0

I83 -0.80 -0.68 -0.63 -0.47 -0.53 -0.63 -0.51 -0.53 -0.52 -0.52 -0.64 -0.67 -0.71 -0.30 0.44 -0.22 0 1

I84 -0.43 -0.31 -0.26 -0.10 -0.16 -0.26 -0.14 -0.16 -0.15 -0.15 -0.27 -0.30 -0.34 0.07 0.81 0.15 0 3

I86 -0.66 -0.54 -0.49 -0.33 -0.39 -0.49 -0.37 -0.39 -0.38 -0.38 -0.50 -0.53 -0.57 -0.16 0.58 -0.08 0 1

I87 -0.19 -0.07 -0.02 0.14 0.08 -0.02 0.10 0.08 0.09 0.09 -0.03 -0.06 -0.10 0.31 1.05 0.39 0 9

I89 -0.60 -0.48 -0.43 -0.27 -0.33 -0.43 -0.31 -0.33 -0.32 -0.32 -0.44 -0.47 -0.51 -0.10 0.64 -0.02 0 1

I9 -0.19 -0.07 -0.02 0.14 0.08 -0.02 0.10 0.08 0.09 0.09 -0.03 -0.06 -0.10 0.31 1.05 0.39 0 9

P100 -2.03 -1.91 -1.86 -1.70 -1.76 -1.86 -1.74 -1.76 -1.75 -1.75 -1.87 -1.90 -1.94 -1.53 -0.79 -1.45 0 0

P103 -1.92 -1.80 -1.75 -1.59 -1.65 -1.75 -1.63 -1.65 -1.64 -1.64 -1.76 -1.79 -1.83 -1.42 -0.68 -1.34 0 0

P226 -1.15 -1.03 -0.98 -0.82 -0.88 -0.98 -0.86 -0.88 -0.87 -0.87 -0.99 -1.02 -1.06 -0.65 0.09 -0.57 0 1

P26 -1.54 -1.42 -1.37 -1.21 -1.27 -1.37 -1.25 -1.27 -1.26 -1.26 -1.38 -1.41 -1.45 -1.04 -0.30 -0.96 0 0

P27 -0.51 -0.39 -0.34 -0.18 -0.24 -0.34 -0.22 -0.24 -0.23 -0.23 -0.35 -0.38 -0.42 -0.01 0.73 0.07 0 2

P28 -0.99 -0.87 -0.82 -0.66 -0.72 -0.82 -0.70 -0.72 -0.71 -0.71 -0.83 -0.86 -0.90 -0.49 0.25 -0.41 0 1

P29 -1.13 -1.01 -0.96 -0.80 -0.86 -0.96 -0.84 -0.86 -0.85 -0.85 -0.97 -1.00 -1.04 -0.63 0.11 -0.55 0 1

P30 -1.71 -1.59 -1.54 -1.38 -1.44 -1.54 -1.42 -1.44 -1.43 -1.43 -1.55 -1.58 -1.62 -1.21 -0.47 -1.13 0 0

P31 -1.58 -1.46 -1.41 -1.25 -1.31 -1.41 -1.29 -1.31 -1.30 -1.30 -1.42 -1.45 -1.49 -1.08 -0.34 -1.00 0 0

P32 -0.67 -0.55 -0.50 -0.34 -0.40 -0.50 -0.38 -0.40 -0.39 -0.39 -0.51 -0.54 -0.58 -0.17 0.57 -0.09 0 1

P33 -0.26 -0.14 -0.09 0.07 0.01 -0.09 0.03 0.01 0.02 0.02 -0.10 -0.13 -0.17 0.24 0.98 0.32 0 9

P34 -0.17 -0.05 0.00 0.16 0.10 0.00 0.12 0.10 0.11 0.11 -0.01 -0.04 -0.08 0.33 1.07 0.41 1 10

P35 -0.15 -0.03 0.02 0.18 0.12 0.02 0.14 0.12 0.13 0.13 0.01 -0.02 -0.06 0.35 1.09 0.43 1 11

P36 -0.06 0.06 0.11 0.27 0.21 0.11 0.23 0.21 0.22 0.22 0.10 0.07 0.03 0.44 1.18 0.52 2 13

P37 -0.12 0.00 0.05 0.21 0.15 0.05 0.17 0.15 0.16 0.16 0.04 0.01 -0.03 0.38 1.12 0.46 2 12

P39 -0.13 -0.01 0.04 0.20 0.14 0.04 0.16 0.14 0.15 0.15 0.03 0.00 -0.04 0.37 1.11 0.45 1 12

P40 -1.55 -1.43 -1.38 -1.22 -1.28 -1.38 -1.26 -1.28 -1.27 -1.27 -1.39 -1.42 -1.46 -1.05 -0.31 -0.97 0 0

P41 -0.75 -0.63 -0.58 -0.42 -0.48 -0.58 -0.46 -0.48 -0.47 -0.47 -0.59 -0.62 -0.66 -0.25 0.49 -0.17 0 1

P43 -0.42 -0.30 -0.25 -0.09 -0.15 -0.25 -0.13 -0.15 -0.14 -0.14 -0.26 -0.29 -0.33 0.08 0.82 0.16 0 3

P47 -0.34 -0.22 -0.17 -0.01 -0.07 -0.17 -0.05 -0.07 -0.06 -0.06 -0.18 -0.21 -0.25 0.16 0.90 0.24 0 3

P51 -0.32 -0.20 -0.15 0.01 -0.05 -0.15 -0.03 -0.05 -0.04 -0.04 -0.16 -0.19 -0.23 0.18 0.92 0.26 0 4

P52 -0.12 0.00 0.05 0.21 0.15 0.05 0.17 0.15 0.16 0.16 0.04 0.01 -0.03 0.38 1.12 0.46 2 12

P53 -0.01 0.11 0.16 0.32 0.26 0.16 0.28 0.26 0.27 0.27 0.15 0.12 0.08 0.49 1.23 0.57 2 12

P54 -0.45 -0.33 -0.28 -0.12 -0.18 -0.28 -0.16 -0.18 -0.17 -0.17 -0.29 -0.32 -0.36 0.05 0.79 0.13 0 10

P55 -0.30 -0.18 -0.13 0.03 -0.03 -0.13 -0.01 -0.03 -0.02 -0.02 -0.14 -0.17 -0.21 0.20 0.94 0.28 0 9

P56 -0.42 -0.30 -0.25 -0.09 -0.15 -0.25 -0.13 -0.15 -0.14 -0.14 -0.26 -0.29 -0.33 0.08 0.82 0.16 0 10

P57 -1.09 -0.97 -0.92 -0.76 -0.82 -0.92 -0.80 -0.82 -0.81 -0.81 -0.93 -0.96 -1.00 -0.59 0.15 -0.51 0 1

P58 -0.44 -0.32 -0.27 -0.11 -0.17 -0.27 -0.15 -0.17 -0.16 -0.16 -0.28 -0.31 -0.35 0.06 0.80 0.14 0 10

P67 -1.04 -0.92 -0.87 -0.71 -0.77 -0.87 -0.75 -0.77 -0.76 -0.76 -0.88 -0.91 -0.95 -0.54 0.20 -0.46 0 12

P74 -0.04 0.08 0.13 0.29 0.23 0.13 0.25 0.23 0.24 0.24 0.12 0.09 0.05 0.46 1.20 0.54 2 13

overstromingsfreq.



 

 

 

 
INBO.A.2013.18 - 19/19 

 

BBBBIJLAGE IJLAGE IJLAGE IJLAGE 2:2:2:2:    OVERZICHT VAN DE HABOVERZICHT VAN DE HABOVERZICHT VAN DE HABOVERZICHT VAN DE HABITATSITATSITATSITATS,,,,    HABITATRICHTLIJNSOORHABITATRICHTLIJNSOORHABITATRICHTLIJNSOORHABITATRICHTLIJNSOORTENTENTENTEN,,,,    REGIONAAL BELANGRIJKREGIONAAL BELANGRIJKREGIONAAL BELANGRIJKREGIONAAL BELANGRIJKE BIOTOPEE BIOTOPEE BIOTOPEE BIOTOPEN EN N EN N EN N EN ––––SOORTEN VOOR SOORTEN VOOR SOORTEN VOOR SOORTEN VOOR 

HET HABITATRICHTLIJNHET HABITATRICHTLIJNHET HABITATRICHTLIJNHET HABITATRICHTLIJNGEBIED GEBIED GEBIED GEBIED BE2400011BE2400011BE2400011BE2400011    VVVVALLEIEN VAN DE ALLEIEN VAN DE ALLEIEN VAN DE ALLEIEN VAN DE DDDDIJLEIJLEIJLEIJLE,,,,    LLLLAAN EN AAN EN AAN EN AAN EN IJIJIJIJSE MET AANGRENZENDE SE MET AANGRENZENDE SE MET AANGRENZENDE SE MET AANGRENZENDE BOSBOSBOSBOS----    
EN MOERASGEBIEDENEN MOERASGEBIEDENEN MOERASGEBIEDENEN MOERASGEBIEDEN    

    CCCCURSIEFURSIEFURSIEFURSIEF::::    IRRELEVANT VOOR DE PIRRELEVANT VOOR DE PIRRELEVANT VOOR DE PIRRELEVANT VOOR DE PROBLEMATIEK VAN DIT ROBLEMATIEK VAN DIT ROBLEMATIEK VAN DIT ROBLEMATIEK VAN DIT ADVIESADVIESADVIESADVIES    
    VVVVETETETET::::    HABITATSHABITATSHABITATSHABITATS,,,,    SOORTEN EN BIOTOPEN SOORTEN EN BIOTOPEN SOORTEN EN BIOTOPEN SOORTEN EN BIOTOPEN DIE DOOR DE PROBLEMADIE DOOR DE PROBLEMADIE DOOR DE PROBLEMADIE DOOR DE PROBLEMATIEK VAN DITIEK VAN DITIEK VAN DITIEK VAN DIT ADVIES KUNNEN BEÏNT ADVIES KUNNEN BEÏNT ADVIES KUNNEN BEÏNT ADVIES KUNNEN BEÏNVLOED VLOED VLOED VLOED 

WORDENWORDENWORDENWORDEN    
    

    
 

Grondwaterafhankelijk habitattype habitatcode

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion ofHydrocharition 3150

Droge Europese heide 4030

Vochtig heischraal grasland 6230

Voedselrijke ruigten 6430

Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510

Basenrijk trilveen 7140_base

Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion) 7220

Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) 9120

Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum 9130

Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen behorend tot het Carpinion-betuli 9160

Oligotroof elzenberkenbroek 91 E0_oli

Mesotroof elzenbroek 91 E0_meso

Eutroof elzenbroek 91 E0_eutr

Vogelkers-essenbos 91 E0_veb

Goudveil essenbos 91 E0_bron

habitatrichtlijnsoorten

Bittervoorn

Bever

Kamsalamander

Zeggekorfslak

Rivierdonderpad

Regionaal belangrijke biotopen

Kamgrasland

Dottergrasland

Rietvegetatie

Grote zeggenvegetatie

Regionaal belangrijke soorten

Vuursalamander

Boommarter

Gewone bronlibel

Grote weerschijnvlinder

Rosse sprinkhaan

Wilde appel


