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1  Inleiding 
 
1.1  Doelstellingen 
 
Om te kunnen beslissen welke beheermaatregelen voor het herstel van natte heide en vennen   
met de grootste kans op succes ingezet kunnen worden, moeten de oorzaken van de 
achteruitgang of degradatie gekend zijn. Om dit te achterhalen is heel wat informatie nodig. Met 
het standaardprotocol wil men over een werkwijze beschikken waarmee op systematische manier 
de basisinformatie verzameld kan worden die nodig is om deze beslissing te nemen en de 
resultaten te kunnen evalueren. Het protocol dient te worden beschouwd als een stappenplan om 
op een efficiënte manier te komen tot onderbouwde beheer- en herstelmaatregelen. 
 
Bij wijze van toets wordt het protocol toegepast op een selectie van 20 locaties op het Groot 
Schietveld, Klein Schietveld, Tielenkamp en Tielenheide. De selectie van locaties gebeurde in 
samenspraak met de opdrachtgever voor aanvang van het project. De toepassing van het 
protocol op de aangeduide locaties moet toelaten voor elk van de gebieden en locaties een 
situering van de knelpunten te achterhalen en een inschatting te kunnen maken van de potenties 
voor herstel. Op basis van de resultaten van de toepassing van het standaardprotocol worden dan 
- in de mate van het mogelijke - herstelmaatregelen geformuleerd. Resultaten van deze oefening 
worden in een apart deel (II) gerapporteerd. 
 
Wisselwerking en herhaalde terugkoppeling tussen de opmaak van het standaardprotocol en de 
toepassing ervan op de projectlocaties moet toelaten een in de praktijk haalbaar en algemeen 
toepasbaar stappenplan uit te werken. 
 

1.2  Uitgangspunten voor de opmaak van het standaardprotocol 
 
In overeenstemming met bovenstaande doelstellingen wordt een standaardprotocol opgesteld 
waarmee de opeenvolgende stappen genomen kunnen worden die nodig zijn om tot een 
beheerplanning in functie van herstel te kunnen komen. Drie grote lijnen komen hierbij aan bod. 
 

1. PROBLEEMVERKENNING EN -DEFINIËRING 
2. INSCHATTEN HERSTELPOTENTIE 
3. SELECTIE VAN HERSTELMAATREGELEN 

 
De probleemverkenning en –definiëring gebeuren aan de hand van een toestandbeschrijving van de 
huidige situatie en een vergelijking daarvan met een referentietoestand. Hiervoor is een volledige 
beschrijving van de levensgemeenschappen en hun milieu niet noodzakelijk. Het kan volstaan 
zich te beperken tot de beschrijving van een selectie van essentiële biotische en abiotische 
systeemkenmerken. Concreet betekent dit dat hiervoor zowel biotische als abiotische variabelen 
gemeten en geïnterpreteerd moeten worden en dat de huidige toestand en een referentietoestand 
aan de hand van de geselecteerde variabelen duidelijk moet worden beschreven. Een vergelijking 
van de huidige toestandbeschrijving met de referentietoestand moet uiteindelijk aanduiden, in 
termen van soorten en structuren, wat er afwijkt van deze referentietoestand. Hieruit kunnen dan 
de knelpunten beschreven worden en gekoppeld aan de (vermoedelijke) oorzaken van 



 

  

 
                                                Standaardprotocol voor herstelbeheer van natte heide en vennen                            6 

achteruitgang of degradatie. De referentietoestand kan beschreven worden verwijzend naar een 
lokale vroegere toestand, naar vooropgezette doelen of naar de meer optimale omstandigheden 
en grenswaarden in de literatuur. 
 
Voor het inschatten van de herstelpotenties moeten 2 aspecten geanalyseerd worden. Eerst en vooral 
moet er nagegaan worden in hoeverre de oorzaken van de degradatie ongedaan gemaakt kunnen 
worden. Dit is immers essentieel opdat een vergelijkbare negatieve verstoring niet opnieuw zou 
optreden na de herstelmaatregel(en). Ten tweede moet beoordeeld worden of, na het opheffen 
van de vermoedelijke oorzaken van de achteruitgang, spontaan herstel mogelijk is. M.a.w., zijn na 
het stoppen van de negatieve beïnvloeding, de potenties voor spontaan herstel aanwezig. We 
denken hier bv. aan de spontane kolonisatie en kieming van de beoogde soorten, het herstel van 
bufferwerking van de bodem, enz. 
 
De selectie van herstelmaatregelen tenslotte gaat uit van de resultaten van de twee vorige stappen. Het 
betreft enerzijds de maatregelen die genomen moeten worden om de ongewenste beïnvloeding 
op te heffen en anderzijds de maatregelen die het spontane herstel van de levensgemeenschappen 
mogelijk maakt. 
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2  Beschrijven van een referentietoestand voor natte heide 
en vennen 

 
2.1  Bepalen van een referentietoestand 
 
Een duidelijke omschrijving van referentietoestanden is van groot belang voor het opstellen van 
het standaardprotocol. Een referentietoestand wordt vaak beschouwd als het uiteindelijke ‘doel’ 
dat men met herstelbeheer tracht te bereiken. In het natuurbeheer wordt ook gesproken van 
‘natuurdoeltypen’ (Demeulenaere et al. 2002). Een natuurdoeltype is de nagestreefde combinatie 
van abiotische en biotische kenmerken op een bepaalde ruimtelijke schaal en beschrijft een 
bepaalde natuurkwaliteit. Een natuurdoeltype of referentietoestand kan aldus gebruikt worden als 
een toetsbare doelstelling. Voor de opmaak van dit standaardprotocol gaan we uit van 
referentiebeschrijvingen op basis van algemeen geldende ecologische indelingen enerzijds en 
referentiegebieden anderzijds. 
 
      2.1.1  Ecologische typering 
 
Voor een gedetailleerde beschrijving van referentietoestanden kunnen we ondermeer terugvallen 
op enkele ecologische indelingen die herkenbare ‘eenheden’ beschrijven, gevormd door de 
interactie tussen flora, fauna en de abiotische omgeving. Enkele bruikbare typologieën die op 
Vlaams niveau vaak gebruikt worden zijn:  
 

 de Biologische Waarderingskaart (BWK) (Paelinckx & Kuijken 1997), 
 de Natuurtypen (o.a. Vandenbussche et al. 2002), 
 de Natura 2000 habitattypen (Heutz & Paelinckx 2005), 
 de ‘Vegetatie van Nederland’ (Schaminée et al. 1995) 

 
De Biologische Waarderingskaart is tot op heden de enige beschikbare gebiedsdekkende inventaris 
van de Vlaamse biotopen en wordt daarom algemeen aangewend als  referentiekader betreffende 
de toestand en betekenis van het natuurlijk milieu. Om het mogelijk te maken gebieden te 
karakteriseren met betrekking tot hun waarde voor het natuurbehoud, is het belangrijk dat de 
habitats en ecosystemen gedetailleerd beschreven worden. Dit is het geval bij de Natuurtypen die 
specifiek opgesteld werden voor de inventarisatie en evaluatie van de ‘natuur’ in Vlaanderen, 
alsook voor de Natura 2000 habitattypen die vegetatietypen van Europees belang aanduiden. Ook 
de vegetatietypen zoals beschreven in de ‘Vegetatie van Nederland’ (Schaminée et al. 1995) zijn in de 
meeste gevallen toepasbaar in Vlaanderen.  
 

      2.1.2  Referentiegebieden 
 
Voor de abiotische systeemkenmerken kunnen de gemeten waarden in referentiegebieden met 
goed ontwikkelde natte heidevegetaties gebruikt worden. Zo is er de WATINA databank (INBO) 
met gegevens over de waterkwaliteit en -kwantiteit uit natuurgebieden in Vlaanderen en de 
BODINA databank (INBO) met data over textuur en bodemchemische parameters in Vlaamse 
natuurgebieden. Het belang van deze databanken is het feit dat vegetatie, hydrologie en bodem 
met elkaar gelinkt kunnen worden doordat beschrijvingen, metingen en staalnamen zoveel 
mogelijk op dezelfde locaties werden uitgevoerd. 
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De WATINA databank bevat grondwatergegevens van meer dan 230 Vlaamse natuurgebieden. 
Naast eigen metingen betreft het gegevens van tijdelijke studies en langdurige monitoring 
programma’s binnen de sector leefmilieu en natuur.  
 
De BODINA databank bevat voornamelijk bodemgegevens verzameld in de buurt van 
piëzometers die deel uitmaken van de Watina databank. Deze databank geeft de mogelijkheid om 
per onderzochte locatie profielen of horizonten te beschrijven. Chemische analysen kunnen 
gelinkt worden aan het profiel of specifiek aan een horizont. 
 
Op basis van de beschikbare gegevens van bodem, grondwater en vegetatie in goed ontwikkelde 
natte en venige heide kunnen referentiewaarden worden opgesteld voor verschillende abiotische 
variabelen. De keuze van referentiegebieden voor natte heide en vennen in Vlaanderen is echter 
zeer beperkt. Er worden enkel vegetaties geselecteerd waar geen noemenswaardige verstoring is 
opgetreden tussen de hydrologische waarnemingen en vegetatieopnamen (Callebaut et al. 2007). 
Onder verstoring verstaan we indicaties op het terrein die wijzen op het niet in evenwicht zijn 
van de vegetatie met de heersende abiotiek. Verstoring kan optreden ten gevolge van afgravingen, 
drainage, vernatting of andere gewilde of ongewilde beheersmaatregelen. Bijkomend wordt een 
selectie gemaakt van die locaties waarvoor een voldoende lange tijdreeks van peilgegevens 
beschikbaar is. Enkele gebieden die voor deze studie in aanmerking komen zijn: de vallei van de 
Ziepbeek (Lanaken, Limburg), de Liereman (Oud-Turnhout, Antwerpen) en de Kalmthoutse 
heide (Kalmthout, Antwerpen).  
 

2.2  Wat kan verstaan worden onder natte heide en vennen? 
 
Het biotoop “natte heide” kan beschouwd worden als een verzameling van een groot aantal 
verschillende vegetatietypen die meestal in complex voorkomen en waarvan de 
soortensamenstelling in belangrijke mate bepaald wordt door het plaatselijk heersende 
grondwaterregime. De “natte heide” wordt volgens de hierboven vermelde indelingen of 
typologieën dan ook verder opgedeeld in meerdere ‘herkenbare’ eenheden. Ook de voedselarme 
vennen die we in het natte heide milieu terugvinden kunnen onderverdeeld worden in een aantal 
typen. ‘Hoogveen’ wordt hier ook tot de natte heidesfeer gerekend. In Vlaanderen kan men 
echter niet (meer) van eigenlijk hoogveen spreken; op een aantal plaatsen wordt wel een zeer 
venige heide met permanent hoge waterstanden aangetroffen waarin hoogveensoorten aanwezig 
zijn. Plaatselijke kan wel, mits een gunstige hydrologie, op korte termijn actieve 
hoogveenvorming op gang worden gebracht (Vandenbussche et al. 2002).  Tabel 2.1. geeft een 
overzicht en inventaris van de belangrijkste natuurtypen, habitattypen, BWK-eenheden en 
vegetatietypen (s.s.: Vegetatie van Nederland) die we onderscheiden binnen het biotoopcomplex 
‘natte heide en vennen’.  
 
Al de onderscheiden typen beschrijven een bepaalde natuurkwaliteit en kunnen aldus gebruikt 
worden als een toetsbare doelstelling voor een natuurgebied. Elke indeling heeft zo zijn voor- en 
nadelen. Het Natura 2000 netwerk vormt een belangrijk onderdeel van het gebiedsgericht 
natuurbeleid in Vlaanderen en als dusdanig vormen de instandhoudingdoelstellingen meer en 
meer de basis voor de planning en evaluatie van natuurbeheer in Vlaanderen (Heutz & Paelinckx 
2006). Daarom wordt geopteerd om in eerste instantie de indeling volgens de habitattypen te 
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volgen. Van de verschillende hierboven vermelde ecologische indelingen bieden de Natura 2000 
habitattypen bovendien de beste mogelijkheden om de huidige toestand te vergelijken met een 
referentietoestand. Een gedetailleerde beschrijving van essentiële systeemkenmerken vinden we 
terug in het rapport ‘Natura 2000 habitats: doelen en staat van instandhouding’ (Heutz & 
Paelinckx 2005).  
 
De Natura 2000 habitattypen omvatten niet alle voor het natuurbehoud belangrijke biotopen. Zo 
wordt bv. geen gagelstruweel onderscheiden. Gagelstruweel wordt door Heutz & Paelinckx 
(2005) beschouwd als een Regionaal Belangrijk Biotoop (RBB). Dit zijn waardevolle 
biotooptypen die in Vlaanderen zeldzaam zijn maar niet tot de Natura 2000 habittatypen worden 
gerekend. Hiervoor kan evenwel worden terugvallen op de Vlaamse Natuurtypen.  
 
Eveneens kan een vegetatietype onderscheiden worden dat in geen van bovengenoemde  
indelingen is terug te vinden. Aangezien hoogveen in Vlaanderen nergens optimaal ontwikkeld 
voorkomt, is er gekozen voor de invoering van een soort ‘overgangsfase’ van vochtige heide naar 
hoogveen. We spreken dan verder van ‘Venige heide’.  Het is soms nog niet duidelijk of de sites met 
dit overgangstype een standplaats hebben die voldoet aan deze van hoogveen (7010) dan wel eerder 
neigen naar de standplaatskarakteristieken van vochtige heide (4010). Het is evenwel een type waarin 
een groot aantal, vanuit natuurbehoudsopzicht belangrijke plantensoorten voorkomen.  
 
Voor wat natte heide en vennen betreft, is in de meeste gevallen de indeling in de 4 typologieën 
zeer gelijkaardig (zeker voor wat betreft de natuur- en habitattypen). Er dient wel opgemerkt dat 
bij herkenning en indeling van de verschillende typen er steeds enige ruimte blijft voor 
interpretatie, bv. door geografische variatie, sterke menselijke beïnvloeding, overgangstypen, enz. 
(bv. Sterckx & Paelinckx 2004). De hierboven vermelde indelingen hebben met elkaar gemeen 
dat ze hoofdzakelijk, zoniet uitsluitend, gebaseerd en gedefinieerd zijn op basis van de 
soortensamenstelling van de vegetatie en dus min of meer gelijk staan aan vegetatietypen. In wat 
volgt spreken we dan ook over vegetatietypen of habitattypen. Maar evengoed wordt hier dus de 
corresponderende natuurtypen en vegetatie-indelingen volgens de Vegetatie van Nederland 
bedoeld (Tabel 2.1.). 
 
Omwille van de praktische bruikbaarheid hanteren we volgende verkorte benamingen wanneer 
we verwijzen naar de bovenstaande habitat- of natuurtypen. Voor de vegetatietypen die in de 
Natura 2000 habitattypen zijn opgenomen wordt steeds de overeenkomstige Natura 2000 code 
vermeld tussen haakjes: 
 

1) Vochtige heide met Erica tetralix (4010) 
2) Hoogveen (7110) 
3) Venige heide  
4) Slenken in veengronden (7150) 
5) Gagelstruweel 
6) Voedselarme zeer zwak gebufferde vennen (3110) 
7) Voedselarme zwak gebufferde vennen (3130) 
8) Dystrofe vennen (3160) 
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Om verwarring over de gebruikte terminologie te voorkomen hanteren we de term ‘natte 
heide’ als verzamelnaam voor de vegetatietypen: vochtige heide, venige heide, 
slenkvegetaties en gagelstruweel. 
 
De habitattypen onderscheiden tevens enkele venoevervegetaties die soms met natte heide 
geassocieerd zijn. De habitattypen onderscheiden 2 subtypen binnen habitattype 3130: één met 
een vegetatie behorende tot de Littorelletalia uniflorae en één met eenjarige dwergbiezenvegetatie 
(Isoeto-Nanojuncetea). Deze kunnen alleen voorkomen of in nauwe associatie met elkaar: Het 
tweede subtype is zeer zeldzaam in Vlaanderen en laten we verder buiten beschouwing. Ook het 
habitattype Overgangs- en trilveen (7140) treedt vaak op in relatie met natte heide maar wordt in 
dit protocol verder buiten beschouwing gelaten vanwege moeilijkheden met de interpretatie en 
herkenning dit type.  
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Habitattypen (Heutz & Paelinckx 2005)  Natuurtypen (Vandenbussche et al 2002)  BWK (Paelinckx & Kuijken 1997)  Vegetatie van Nederland (Schaminée et al 1995) 

NATTE HEIDE EN HOOGVEEN 

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix  Natte heide met gewone dophei (Erica tetralix)  ce vochtige tot natte dopheidevegetatie  Ericion tetralicis - Dophei-verbond 

7110 Actief hoogveen2  Hoogveen2 / Natte heide met hoogveenelementen  
t  hoogveen2  

 Oxycocco-Ericion - Hoogveenmos-verbond 
ces vochtige tot natte dopheidevegetatie 

met elementen uit de hoogveenflora 

7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorende 
tot het Rhynchosporion  

(Pionier)gemeenschappen in vennen en hoogveenslenken met 
witte snavelbies (Rhynchospora alba) en Slank veenmos (Sphagnum 
recurvum) 

 ce vochtige tot natte dopheidevegetatie   
 Rhynchosporion albae- verbond van veenmos en snavelbies 

  

Gagelstruweel1 - voor zover geen onderdeel van 
andere habittattypen (bv. 4010)  Gagelstruweel  sm gagelstruweel (Myricetum gale)  RG Myrica gale-[Oxycocco-Sphagnetea] 

VOEDSELARME VENNEN 

3110 Mineraalarme oligitrofe wateren van de Atlantische 
zandvlakten (Littorelletalia uniflora)   

Amfibische vegetaties in voedselarm, zeer zwak gebufferd 
water met Oeverkruid (Littorella uniflora) en Waterlobelia 
(Lobelia dortmanna) 

 aom mesotroof ven (Littorellion)  Littorellion uniflorae - Oeverkruid-verbond 

3130 

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met 
vegetatie behorende tot de Littorelletalia uniflora 
en/of Isoeto-Nanojuncetea                                           
- subtype Littorelletalia uniflorae 

 
Amfibische vegetaties in voedselarm, zwak gebufferd water met 
Moerashertshooi (Hypericum elodes) en Vlottende bies (Scirpus 
fluitans) 

 aom mesotroof ven (Littorellion) 

 Littorellion uniflorae - Oeverkruid-verbond 

Potamion graminei - Verbond van ongelijkbladig fonteinkruid 

 Hydrocotylo-Baldellion - Verbond van Waternavel en Stijve 
Moerasweegbree 

3130 

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met 
vegetatie behorende tot de Littorelletalia uniflora 
en/of Isoeto-Nanojuncetea                                     
- subtype Littorelletalia uniflorae 

 

Vennen van matig zure, voedselarme standplaatsen met 
Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis) en Gesteeld glaskroos 
(Elatine hexandra) 

 

aom mesotroof ven (Littorellion)  Eleocharition acicularis - Naaldwaterbiesverbond 

31XX 
verzuurde vennen, volledig gedomineerd door veenmossen, 
Knolrus, Pijpenstrootje en verder enkel Veelstengelige 
waterbies (De Saeger et al. 2005) 

 

Vengemeenschappen gedomineerd door Knolrus (Juncus 
bulbosus) en Geoord veenmos (Sphagnum denticulatum) en/of 
Waterveenmos (S. cuspidatum) of Vensikkelmos (Drepanocladus 
fluitans) 

 aoo oligotroof ven (excl. Littorellion)  RG Juncus bulbosus-Sphagnum-[Littoreletea] 

3160 Dystroof ven 

 

  aoo oligotroof ven (excl. Littorellion)  
Sphagnetum cuspidato-obesi 

RG Sphagnum cuspidatum  -[Scheuchzerietea] 

Tabel 2.1. Overzicht van de verschillende Natura 2000 habitattypen van natte heide en vennen en de overeenkomstige eenheden in andere veelgebruikte ecologische indelingen: 
Natuurtypen (Vandenbussche et al. 2002), BWK (Paelinckx et al. 2001) en de Vegetatie van Nederland (Schaminée et al. 1995). 1 Regionaal Belangrijk Biotoop (RBB): waardevolle 
biotooptypen die in Vlaanderen (uiterst) zeldzaam zijn maar niet tot de Natura 200 habittatypen worden gerekend. 2 In Vlaanderen kan men nauwelijks van eigenlijk hoogveen 
spreken; op een aantal plaatsen wordt wel een zeer venige heide met permanent hoge waterstanden aangetroffen waarin hoogveensoorten aanwezig zijn. 



2.3  Natte heide en vennen: biotische beschrijving 
 
Dit deel behandelt de biotische beschrijving en definiëring van de behandelde vegetatietypen. In 
eerste instantie wordt de vegetatie besproken. In tweede instantie bespreken we de fauna die 
kenmerkend is voor natte heide en geven we aan hoe de multisoortenbenadering bruikbaar is bij 
het beschrijven van een referentietoestand voor de natte heide.  
 
De informatie over de verschillende typen die we onderscheiden voor natte heide en vennen is 
hoofdzakelijk afkomstig uit de habitatfiches zoals opgesteld door Sterckx et al. (2002) en Sterckx 
& Paelinckx (2004), de definiëring van habitattypen door Heutz & Paelinckx (2005) en de 
beschrijving van de overeenkomstige natuurtypen door Vandenbussche et al. (2002), tenzij anders 
vermeld. 
 
      2.3.1  Vegetatie 
 
De beschrijving van de vegetatie gaat voornamelijk in op de karakteristieke soortensamenstelling, 
vegetatiestructuur en synecologische aspecten van de verschillende vegetatietypen. In eerste 
instantie wordt aangegeven welke soorten karakteristiek zijn voor goed ontwikkelde 
vegetatietypen. Ten tweede wordt ingegaan op de soorten die een verstoring of afwijking van de 
referentietoestand aangeven.  
 
 2.3.1.1  Typische soortensamenstelling & vegetatiestructuur 
 
Wat soortensamenstelling betreft, worden soorten opgesomd die karakteristiek zijn voor de goed 
ontwikkelde vormen van de betreffende vegetatietypen. Naar Heutz & Paelinckx (2005) wordt 
hierbij een onderscheid gemaakt tussen ‘typische’ en ‘overige’ soorten die binnen het betreffende 
vegetatietype verwacht kunnen worden. Typische soorten zijn kensoorten en differentiërende 
soorten in fytosociologische zin, maar evenzeer kan het gaan om aspectbepalende, dominante, 
abundante of zo frequent in het habitattype voorkomende soorten dat zij integraal deel uitmaken 
van de typische plantengemeenschap. Hun aanwezigheid is een belangrijke aanduiding voor de 
staat van instandhouding (Heutz & Paelinckx 2005). Ze duiden aan hoe typisch een habitattype is 
en geven de graad van representativiteit van een habitattype weer. Deze soorten zijn meestal in 
belangrijke mate voor hun voortbestaan afhankelijk van het habitattype. ‘Overige’ soorten zijn 
soorten die binnen Vlaanderen op zich als onvoldoende typerend voor het vegetatietype worden 
beschouwd, maar die er wel regelmatig van nature in voorkomen. ‘Typische’ soorten worden in 
vet aangeduid. Een overzichtelijke tabel met de kenmerkende soorten voor de verschillende 
onderscheiden habitattypen is te vinden in bijlage 1.1. 
 
Net als de soortensamenstelling is vaak ook de structuur van de vegetatie kenmerkend voor de 
verschillende vegetatietypen. Het is tevens dikwijls een diagnostisch kenmerk voor de toestand 
waarin de vegetaties zich bevinden (mate van vergrassing, successiestadium, ouderdom, e.d.). De 
vegetatiestructuur wordt beschreven op basis van de aanwezigheid van typische structuur-
kenmerken en structuurbepalende processen voor de verschillende vegetatietypen in kwestie.  
 
Eveneens worden de verspreiding en zeldzaamheid aangeduid omdat deze factoren vaak een rol 
spelen bij de keuze van uiteindelijke beheerdoelen. 
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Vochtige heide (4010): 
Algemeen 
Vochtige heide bestaat uit dwergstruikvegetaties met Gewone Dophei, vaak met een goed 
ontwikkelde moslaag met diverse soorten veenmossen en levermossen.  Vochtige heide is een 
verzameling van een groot aantal verschillende vegetatie(sub)typen die meestal in complex 
voorkomen en waarvan de soortensamenstelling in belangrijke mate bepaald wordt door 
standplaatsfactoren zoals grondwaterregime, bodem en het beheer. Het aantal constante soorten 
is zeer beperkt. Pijpenstrootje, Gewone dophei en Struikhei hebben een hoge presentie en zijn 
vaak aspectbepalend. Hun abundanties in de vegetatie zijn zeer gevarieerd. Een kleine daling van 
de grondwaterstand of -fluctuaties kan snel een verandering in de (dominante) soorten 
teweegbrengen. De aspectbepalende soorten zijn slechts enkele tientallen centimeters tot 1 m 
hoog. Gemeenschappen van natte heide zijn doorgaans soortenrijker dan die van droge heide. 
(o.a. Gimingham et al. 1979, Ellenberg 1988). Deze vegetaties komen vaak voor in complexe 
mozaïekpatronen met o.a. snavelbiesvegetaties, heischrale graslanden, droge heide, kleine 
zeggevegetaties, veenslenken en veenbulten, oeverkruidgemeenschappen en gagelstruwelen. 
 
Flora 
Gewone dophei (Erica tetralix), Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe), Trekrus (Juncus 
squarrosus), Veenbies (Scirpus cespitosus), Kleine zonnedauw (Drosera intermedia), Ronde 
zonnedauw (Drosera rotundifolia), Beenbreek (Narthecium ossifragum), Bruine snavelbies 
(Rhynchospora fusca), Witte snavelbies (Rhynchospora alba), Struikhei (Calluna vulgaris), Veenpluis 
(Eriophorum polystachion), Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata), Wilde gagel (Myrica gale), Struikhei 
(Calluna vulgaris), Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Blauwe zegge (Carex panicea), Heidekartelblad 
(Pedicularis sylvatica), Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata), Kruipwilg (Salix repens) 
 
Kussentjesveenmos (Sphagnum compactum), Zacht veenmos (S. tenellum), Slank veenmos 
(S. flexuosum), Veenknopjesmos (Aulacomnium palustre), Broedkelkje (Gymnocolea inflata), Gewoon 
peermos (Pohlia nutans), Glanzend maanmos (Cephalozia connivens), Cladina spp. 
 
De meest voorkomende mossen zijn Broedkelkje en Gewoon peermos. Cladina portentosa is het 
meest aanwezige korstmos. Beenbreek komt voor op de natste plaatsen en in het bijzonder op 
plaatsen met uitstromend grondwater. Vochtige heide wordt door Heutz & Palinckx (2005) in 
goede staat van instandhouding beschouwd wanneer Gewone dophei abundant is en meer dan 2 
andere typische hogere plantensoorten en 2 of meer typische veenmossoorten frequent tot 
abundant aanwezig zijn. De aanwezigheid van slechts één van de typische veenmossen betekent 
een voldoende staat van instandhouding. Een verarmde Erica-Molinia heide met de andere 
typische heidesoorten niet of slechts occasioneel aanwezig betekent een sterk gedegradeerde 
toestand.  
 
Vegetatiestructuur 
De begroeiingen zijn doorgaans half open tot gesloten, afhankelijk van het successiestadium en in 
functie van het gevoerde beheer. In optimale omstandigheden hebben de begroeiingen een 
gevarieerde microstructuur met dominantie van Gewone dophei en de aanwezigheid van slenken en 
open plekken. Onder invloed van een uitwendige stressfactor (betreding/tijdelijke inundatie) of 
door plaggen ontstaan snavelbiesvegetaties (Rhynchosporion) met een meer open structuur.  
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Het bedekkingspercentage Gewone dophei ligt tussen 30 en 70 %. Een kleinere bedekking kan te wijten 
zijn aan verstoring door vergrassing en/of verbossing en is niet gunstig. Een zeer hoge bedekking 
daarentegen kan evenzeer op verstoring wijzen. Verdroging van vochtige heide of een sterk 
fluctuerende watertafel in natte heide kunnen leiden tot een monospecifieke, zeer soortenarme 
dopheidebegroeiing. In dat geval is een heel hoog bedekkingspercentage een kenmerk van 
verstoring.  
 
Het aandeel naakte bodem bedraagt in goed ontwikkelde vegetaties 1-10%. Het frequent voorkomen 
van vegetatiearme tot kale plekken en slenken duiden op een gunstige staat van instandhouding.  
 
Ook boomopslag of verbossing is een belangrijke structuurbepalende component. Te veel is niet 
gunstig; een beperkte boomopslag met verspreide struiken en struwelen daarentegen is een 
vereiste voor enkele kritische heidesoorten. Verbossing treedt voornamelijk op door berk, den, 
Sporkenhout of eik.  
 
Beheersmaatregelen als plaggen kunnen sterk structuurbepalend zijn en hebben een grote invloed op 
vegetatiestructuur, -patroon en aandeel vegetatiearme/kale grond. Het regelmatig terugzetten van 
de successie is nodig voor het in stand houden van dit halfnatuurlijke habitattype. Meestal wordt 
een omlooptijd van 20-25 jaar voorgeschreven (bv. Van Turnhout [s.d.]). De regelmaat is 
afhankelijk van het verloop van de successie. De huidige atmosferische depositieniveaus zorgen 
voor een versnelde successie, wat de omlooptijd aanzienlijk kan verkorten. 
 
Verspreiding & zeldzaamheid 
Vochtige heidevegetaties zijn zeldzaam. De oppervlakte bedraagt naar schatting nog 1.000-1.500 
ha, voornamelijk in de Antwerpse en Limburgse Kempen. Daarbuiten is het voorkomen beperkt 
tot zeldzame en verarmde relicten (Vlaamse zandstreek). 
 

Hoogveen (7110): 
Algemeen 
Hoogveen bestaat uit goed ontwikkelde veenmostapijten met bulten en slenken. Door het groot 
vochtabsorberend vermogen en de voortdurende apicale groei van verschillende soorten 
veenmossen ontstaat een veenlichaam dat geïsoleerd ligt ten opzichte van de minerale 
ondergrond en vrijwel uitsluitend door regenwater gevoed wordt. In eerste instantie worden hier 
actieve hoogvenen bedoeld. De term ‘actief’ duidt er op dat het veenlichaam nog steeds 
aangroeit. Hoogveen waar de actieve veenvorming tijdelijk stilgevallen is als gevolg van bv. brand, 
valt ook onder dit type. De vereiste milieuomstandigheden voor een hervatting van de 
veenvorming zijn hier immers nog aanwezig. 
 
Flora 
De meest typische kensoorten zijn Lavendelhei, Eenarig wollegras en Hoogveen-veenmos. 
Andere kensoorten zijn o.a. Wrattig veenmos, Rood veenmos, Veenknopjesmos, Ronde 
zonnedauw en Kleine veenbes. De aanwezigheid van Beenbreek duidt op een zwakke 
waterstroming met een lichte aanrijking van mineralen. Hoogveen wordt door Heutz & Paelinckx 
(2005) in gunstige staat van instandhouding beschouwd wanneer tenminste 8 typische soorten 
(vet) frequent aanwezig zijn, waarvan min. 3 hogere planten en min. 2 bultveenmossen. De 
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aanwezigheid van slechts 5 tot 7 typische soorten (waarvan min. 2 typische planten en min. 1 
bultveenmos) betekent een voldoende staat van instandhouding. De aanwezigheid van minder 
dan 5 typische soorten betekent een gedegradeerde toestand. 
 
Lavendelhei (Andromeda polifolia), Kleine veenbes (Vaccinium oxyxoxxos), Slijkzegge 
(Carex limosa), Veenorchis (Dactylorhiza sphagnicola), Kleine zonnedauw (Drosera 
intermedia) Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia), Eenarig wollegras (Eriophorum 
vaginatum), Beenbreek (Narthecium ossifragum), Witte snavelbies (Rhynchospora alba), 
Veenbloembies (Scheuchzeria palustris), Gewone dopheide (Erica tetralix), Veenpluis (Eriophorum 
polystachion), Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Struikhei (Calluna vulgaris), Bruine snavelbies (Rhynchospora 
fusca)  
 
Veendubbeltjesmos (Odontoschisma sphagni), Veenbuidelmos (Calypogeia sphagnicola), 
Glanzend maanmos (Cephalozia connivens), Knopjesmos (Aulacomnium sp.),  Ijl stompmos 
(Cladopodiella fluitans), Gewoon spinragmos (Kurzia pauciflora), Hoogveenlevermos (Mylia 
anomala), Roodviltmos (Aulacomnium palustre) 
 
Bultveenmossen: Hoogveenveenmos (Sphagnum magellanicum), Wrattig veenmos (S. 
papillosum), Rood veenmos (S. rubellum), Fraai veenmos (S. fallax), Bruin veenmos (S. 
fuscum) 
Slenkveenmossen: Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum), Geoord veenmos (S. 
denticulatum), Dof veenmos (S. majus), Moerasveenmos (S. subsecundum) 

 
Vegetatiestructuur 
De algemene habitatstructuur voor een gunstig ontwikkeld hoogveen wordt gekenmerkt door een 
(grotendeels) intact veenpakket met een complex patroon van bulten en slenken. Een actief 
hoogveen groeit niet overal gelijkmatig en even snel. De snelst groeiende dele, verheffen zich en 
vormen bulten die soms tot een paar tientallen centimeters uitgroeien t.o.v. tussenliggende 
depressies of slenken. Het oppervlak ziet er dan vrij heterogeen uit omdat op de bulten en in de 
slenkendikwijls andere soorten groeien. Onbegroeid veen is, uitgezonderd de slenken, niet 
aanwezig en is voor meer dan 80% boom- en struikvrij (Meade 2000). Verbossing treedt op door 
voornamelijk berk, wilg, Sporkenhout, Wilde gagel en den. Verbossing van meer dan 10% is 
ongunstig en wijst op een gedegradeerde toestand. Een gunstige staat van instandhouding vereist 
een actieve veenvorming en een intacte acrotelm. De acrotelm is de actieve laag aan de top van 
het veen. 
 
Verspreiding & zeldzaamheid 
Echt hoogveen komt in Vlaanderen niet meer voor. Op een aantal plaatsen vindt men wel zeer 
venige natte heides met een permanent hoge waterstand, waarin hoogveensoorten aanwezig zijn. 
Het Ven Onder de Berg in Maasmechelen bevat de best op hoogveen lijkende vegetaties in 
Vlaanderen. Elders treedt er een ontwikkeling naar hoogveen op in beekdalen, natte depressies en 
verlandende vennen. De oppervlakte van dit habitat bedraagt naar schatting 2-10 ha. Actief 
hoogveen (7110) wordt bovendien op Europees niveau als prioritair habitat beschouwd. 
 

Venige heide: 
Algemeen 
Aangezien echt hoogveen in Vlaanderen niet optimaal ontwikkeld voorkomt is er gekozen voor de 
invoering van een soort “overgangsfase” van Vochtige heide naar Hoogveen. Aangezien het om een 
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(relatief) frequent voorkomend type gaat, waarin een groot aantal, vanuit natuurbehoudsopzicht  
belangrijke plantensoorten voorkomen, is hier afgeweken van de strikte stelregel om alleen goed 
ontwikkelde vegetatietypen in beschouwing te nemen. Daarbij wordt er van uitgegaan dat op termijn 
de ontwikkeling van actief hoogveen nog mogelijk is, daar dit een meer dan valabel beheersstreefdoel 
is (groot aantal bedreigde soorten, lage beheerkost) en er bijgevolg aandacht mag besteed worden 
aan de specifieke standplaatsfactoren. Niet alle kennis is momenteel echter voorhanden om zeker te 
zijn van de mogelijkheid of hier al dan niet hoogveen (opnieuw) kan ontwikkelen, vertrekkende 
vanuit dit overgangstype. 
 
Flora 
De soortensamenstelling betreft een mengeling van de twee vorige vegetatietypen (4010 en 7110). 
 
Verspreiding & zeldzaamheid 
Gezien de zeldzaamheid van de vorige typen waarmee dit overgangstype geassocieerd is, is ook 
dit vegetatietype uiterst zeldzaam in Vlaanderen en is het vnl. beperkt tot de Kempen in de 
provincie Antwerpen en Limburg. 
 

Slenken in veengronden (7150): 
 Algemeen 
Dit habitat bestaat uit pioniersgemeenschappen met Snavelbies (Rynchosporion) op plaatsen met 
naakt veen zoals in vennen of hoogveenslenken. Veenmossen vormen dan de basis van de 
gemeenschap en vervullen een pioniersrol in het vullen van vennen en depressies. Het 
veenpakket dient als substraat en de begroeiingen kunnen drijftillen vormen. Ook op plagplaatsen 
(veruit de meest voorkomende standplaats voor dit vegetatietype in Vlaanderen) of periodiek 
overstroomde zandige oevers van vennen treden deze gemeenschappen op. Vaak komen ze 
slechts over een geringe oppervlakte voor. Na enkele jaren evolueren deze begroeiingen 
doorgaans naar vochtige of venige heide. In vennen treden ze in contact met 
oeverkruidgemeenschappen en kunnen ze langer blijven voortbestaan onder invloed van 
natuurlijke dynamiek. De kruidlaag is ijl en bestaat uit kleine laagblijvende planten zoals 
snavelbiezen en zonnedauwsoorten. Deze gemeenschappen komen vaak voor in complex met 
vochtige heide, hoogveen of trilveen. 
 
Flora 
Kleine zonnedauw (Drosera intermedia), Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia), Witte 
snavelbies (Rhynchospora alba), Bruine snavelbies (Rhynchospora fusca), Moeraswolfsklauw 
(Lycopodium inundata), Veenbies (Scirpus cespitosus), Blauwe zegge (Carex panicea), Ijl stompmos 
(Cladopodiella fluitans), Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis), Gewone dophei (Erica tetralix), 
Veenpluis (Eriophorum polystachion), Knolrus (Juncus bulbosus), Pijpenstrootje (Molinia caerulea) 
 
Kussentjesveenmos (Sphagnum compactum), Waterveenmos (S. cuspidatum), Geoord veenmos (S. 
denticulatum), Slank veenmos (S. flexuosum), Zacht veenmos (S. tenellum), Moerasveenmos (S. 
subsecundum) 
 
Deze Rynchosporion vegetaties worden door Heutz & Palinckx (2005) in goede staat van 
instandhouding beschouwd wanneer tenminste 3 typische soorten (vet) frequent tot abundant 
aanwezig zijn. De aanwezigheid van 2 typische soorten (w.o. snavelbies) betekent een voldoende 
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staat van instandhouding. Een slecht fragmentarische aanwezig zijn van de typische soorten 
betekent een gedegradeerde toestand. 
 
Vegetatiestructuur 
Voor de slenkvegetaties wordt een lage open vegetatie gedomineerd door de typische soorten 
voorgeschreven. Indicatief voor voldoende dynamiek om versneld dichtgroeien te voorkomen is 
de bedekking van Pijpenstrootje en heide in de slenken. Een bedekking van Pijpenstrootje, heide 
en (kiemlingen van) bomen van meer dan 25 % betekent een gegradeerde toestand en wijst  op 
onvoldoende dynamiek. 
 
Verspreiding & zeldzaamheid 
Dit habitat is zeer zeldzaam in Vlaanderen en komt uitsluitend in de Kempen voor. De 
verspreiding valt grotendeels samen met het voorkomen van natte heiden en hoogvenen. Vooral 
in de Noorderkempen en de centrale Kempen treft men deze gemeenschappen nog aan. 

 

Gagelstruweel: 
Algemeen 
Dit type bestaat uit 1-2 m hoge, soortenarme struwelen op oligotroof veen of venige 
zandgronden. Het aspect wordt volledig bepaald wordt door Wilde gagel en in minder mate door 
Pijpenstrootje. Veelal worden gagelstruwelen aangetroffen in smalle tot erg brede zomen op de 
overgang van natte heide naar beekdalen en randen van vennen. Gagel kan vertrekkende vanuit 
zijn optimale standplaatsen (soms erg ver) doorgroeien in aanpalende minder tot niet optimale 
standplaatsen d.m.v. ondergrondse uitlopers. De soort kan evenwel, eenmaal de standplaats 
ongeschikt wordt, erg lang overleven. Gagelstruwelen kunnen ook optreden als 
verlandingstadium tussen venvegetaties en broekbossen. Gagelstruwelen vormen eigenlijk geen 
duidelijk afgebakend vegetatietype. Ze worden als aparte eenheid behandeld omwille van hun 
afwijkende fysiognomie ten opzichte van bv. vochtige heide met Erica tetralix (4010) of 
hoogvenen (7110) en vandaar hun herkenbaarheid in het veld. Op plaatsen waar dergelijke 
gagelstruwelen een natuurlijke plaats in de zonering innemen, betreft het vanuit het oogpunt van 
natuurbescherming waardevolle gemeenschappen. Jonge struwelen vertonen vaak nog de soorten 
van vochtige heide (4010), hoogveenachtige vegetaties (7110) of moerasvegetaties (7230) en 
worden in deze gevallen tot de betreffende habitattypen gerekend.  
 
Flora 
Wilde gagel (Myrica gale): dominant, Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Sporkenhout (Frangula alnus),  
Gewone dophei (Erica tetralix), Veenpluis (Eriophourum angustifolium), Geoord veenmos (Sphagnum 
denticulatum), Wrattig veenmos (Sphagnum papillosum) 
 
Gagel is de enige constante soort. Daarnaast komen Pijpenstrootje en Veenpluis frequent voor. 
Op relatief natte standplaatsen kunnen veenmossen, vnl. Geoord veenmos en Wrattig veenmos 
opvallende begeleiders zijn.  
 
Verspreiding & zeldzaamheid 
Gagelstruwelen beslaan in Vlaanderen een oppervlakte van 120 à 300 ha en zijn daarmee 
zeldzaam te noemen (Van Landuyt et al. 1999). Wilde gagel is beperkt tot voedselarme, natte 
zandgronden; vandaar dat de gagelstruwelen beperkt zijn tot de Kempen. Niettemin kunnen zij 
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ook voorkomen in de Vlaamse zandstreek, waar natte heiderelicten te vinden zijn. Gagelstruweel 
maakt geen deel uit van de Natura 2000 habitattypen, maar wordt wel beschouwd als ‘regionaal 
belangrijk biotoop’ (zie § 2.2.). 
 

Voedselarme zeer zwak gebufferde vennen (3110): 
Algemeen 
Dit type omvat laagblijvende amfibische pioniersvegetaties van voedselarme wateren. Ze groeien 
op minerale bodems, zowel in ondiep water als in de oeverzone van diepere wateren. Onder 
optimale omstandigheden kunnen deze pioniersgemeenschappen lang stand houden, 
bijvoorbeeld in grote vennen waar voldoende windwerking mogelijk is. Veel groeiplaatsen 
ontstonden na uitvening van oude, verlande vennen. Het zijn soortenarme, open of gesloten, 
ondergedoken of tijdelijk opstijgende vegetaties, meestal niet veel hoger dan 20 cm. Ze worden 
gedomineerd door lage rozetplanten met lineaire of priemvormige bladeren.  
 

Flora 
Oeverkruid (Littorella uniflora), Waterlobelia (Lobelia dortmanna), Kleine biesvaren 
(Isoetes echinospora), Knolrus (Juncus bulbosus), Drijvende waterweegbree (Luronium natans), 
Klein blaasjeskruid (Utricularia minor), Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis) 
 
Vensikkelmos (Drepanocladus fluitans), Geoord veenmos (Sphagnum denticulatum), Waterveenmos 
(Sphagnum cuspidatum) 
 
Tot dit type behoren voedselarme wateren waarin minstens één van de volgende kensoorten 
voorkomt: Oeverkruid, Waterlobelia of Kleine biesvaren. Waterlobelia heeft meestal een zeer 
geringe abundantie in tegenstelling tot Oeverkruid dat vaak mee aspectbepalend is voor de 
plantengemeenschap. Andere frequent voorkomende soorten zijn Veelstengelige waterbies, 
Knolrus en een aantal veenmossen zoals Geoord veenmos en Waterveenmos. De samenstelling 
van de venvegetaties kan verschillen van jaar tot jaar in functie van de waterspiegel. Het 
frequenter en met hogere bedekkingen optreden van soorten zoals Moerasstruisgras en 
Waternavel wijst op een overgang naar moeras. Houtige soorten ontbreken gewoonlijk. In een 
aantal vennen ontbreken de typische kensoorten als gevolg van verzuring, maar kunnen de 
habitats zich tijdelijk ontwikkelen op periodiek droogvallende oevers. Deze bij uitstek 
pioniersvegetaties worden bij aanrijking van de standplaats en bij verlanding (natuurlijke 
successie) vervangen door vegetaties met Veelstengelige waterbies, Moerashertshooi en Vlottende 
bies (zie volgend type). 
 
Deze Littorellion vegetaties worden door Heutz & Palinckx (2005) in goede staat van 
instandhouding beschouwd wanneer meer dan 1 typische soort frequent aanwezig is. De 
aanwezigheid van 1 typische soort  betekent een voldoende staat van instandhouding. Het niet of 
slechts occasioneel aanwezig zijn van de typische soorten betekent een gedegradeerde toestand. 
 
Vegetatiestructuur & structuurbepalende processen 
Voor venvegetaties wordt een brede natuurlijke oeverzone met een laagblijvende, eenvoudig 
gestructureerde, en min of meer open pionierbegroeiing als gunstig omgeschreven. Geen 
beschaduwing en een vrije windwerking zijn hierbij van groot belang. Een sterke beschaduwing en 
windvang door opschietende moerasplanten, struiken en bomen zijn ongunstig.  Er is voldoende 
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dynamiek nodig om deze pioniersvegetaties in stand te houden. Voldoende golfslag, grote 
peilschommelingen, periodieke inundatie en droogval, en beheer (plaggen, maaien, incl. 
betreding) kunnen de vestiging van andere soorten verhinderen. Bij onvoldoende dynamiek volgt 
een versneld dichtgroeien van deze open pioniersvegetaties. In goed ontwikkelde vegetaties is 
bovendien een grote diversiteit aan groeivormen aanwezig: ondergedoken/zwevend, kranswieren, 
magnopotamiden, overige wortelende caulescuente hydrofyten, Nymphaeïden, Vallisneriden, 
Isoëtiden, grote monocotyllen, kleine en middelgrote oever- en moerasplanten en veenmossen. 
De aanwezigheid van minder dan 5 van deze groeivormen wijst volgens Heutz & Paelinckx 
(2005) op een gedegradeerde toestand. 
 
Verspreiding & zeldzaamheid 
Oeverkruidvegetaties zijn uiterst zeldzaam en komen slechts voor op enkele plaatsen in de 
Kempen, vb. Grote Goorvijver, Zwart water te Turnhout en Heuvelsven. Veel typische 
plantensoorten zijn zeer zeldzaam en bedreigd met uitsterven in Vlaanderen, zodat dit 
vegetatietype prioritair is voor het natuurbehoud. Vroeger kwam dit type frequent voor in de 
Kempen, maar in de laatste decennia kende het een enorme achteruitgang (De Blust 1977). 
 

Voedselarme zwak gebufferde vennen (3130): 
Algemeen 
Het betreft amfibische pioniergemeenschappen in en rond voedselarme tot matig voedselarme 
waters en andere nutriëntenarme standplaatsen op natte bodems. De vegetaties bestaan 
overwegend uit laagblijvende planten en drijvende groeivormen (isoëtiden en kleine kruiden, tot 
25 cm hoog) waarvan de soorten op eenzelfde standplaats van jaar tot jaar grote verschillen in 
aanwezigheid en abundantie kunnen vertonen (Aggenbach et al. 1998).  
 
Flora 
Moerashertshooi (Hypericum elodes), Vlottende bies (Scirpus fluitans), Pilvaren (Pilularia 
globulifera), Duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius), Witte waterranonkel 
(Ranunculus ololeucos), Moerassmele (Deschampsia setacea.), Veelstengelige waterbies 
(Eleocharis multicaulis), Drijvende waterweegbree (Luronum natans), Kruipende 
moerasweegbree (Echinodorus repens), Oeverkruid (Littorella uniflora), Waterlobelia 
(Lobelia dortmanna), Naaldwaterbies (Elatine hexandra), Gesteeld glaskroos (Eleocharis 
acicularis,) Kleinste egelskop (Sparganium natans), Gesteeld glaskroos (Elatine hexandra), 
Klein glaskroos (Elatine hydropiper), Drietallig glaskroos (E. triandra), diverse glanswieren 
(i.c. Nitella gracilis, Nitella translucens), Knolrus (Juncus bulbosus), Veelstengelige waterbies 
(Eleocharis multicaulis), Waternavel (Hydrocotyle vulgaris), Pijpenstrootje (Molinia caerulea), veenmossen 
(Sphagnum spp.) 
 
In tegenstelling tot het vorige type kunnen hier soorten voorkomen als Kleinste egelskop en 
Naaldwaterbies, die duiden op eerder mesotrofe omstandigheden. Kenmerkende plantensoorten 
zijn de zacht-watersoorten die ook kenmerkend zijn voor het vorige type, maar daarnaast ook een 
aantal zuurgevoelige soorten die beneden een bepaalde zuurtegraad (pH 5,7-5,9 volgens Arts  
2000) niet meer voorkomen. In de meeste gevallen zijn het soortenarme gemeenschappen waarin 
één van de kensoorten dominant optreedt, meestal samen met Veelstengelige waterbies, Knolrus, 
Veenmossen en Pijpenstrootje. De zeer zeldzame pilvaren komt meestal niet samen voor met 
Veelstengelige waterbies, Moerassmele of Vlottende bies. Gemeenschappen waarin deze soort 
domineert zijn bijzonder soortenarm. Naaldwaterbies kan eveneens soortenarme, monotone 
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matten vormen. In een aantal vennen ontbreken de typische kensoorten als gevolg van verzuring, 
maar kunnen de habitats zich tijdelijk ontwikkelen op periodiek droogvallende oevers. 
 
Deze Littorellion vegetaties worden door Heutz & Palinckx (2005) in gunstige staat van 
instandhouding beschouwd wanneer tenminste 4 typische soort frequent tot abundant aanwezig 
zijn. De aanwezigheid van minder dan 4 typische soorten betekent een voldoende staat van 
instandhouding. Het niet of slechts occasioneel aanwezig zijn van de typische soorten betekent 
een gedegradeerde toestand. Typische soorten worden in vet weergegeven. 
 
Vegetatiestructuur & structuurbepalende processen 
Voor venvegetaties wordt een brede natuurlijke oeverzone met een laagblijvende, eenvoudig 
gestructureerde, en min of meer open pionierbegroeiing als gunstig omgeschreven. Geen 
beschaduwing en een vrije windwerking zijn hierbij van groot belang. Een sterke beschaduwing en 
windvang door opschietende moerasplanten, struiken en bomen zijn ongunstig.  Er is voldoende 
dynamiek nodig om deze pioniersvegetaties in stand te houden. Voldoende golfslag, grote 
peilschommelingen, periodieke inundatie en droogval, en beheer (plaggen, maaien, incl. 
betreding) kunnen de vestiging van andere soorten verhinderen. Bij onvoldoende dynamiek volgt 
een versneld dichtgroeien van deze pioniersvegetaties. 
 
Verspreiding & zeldzaamheid 
Deze vegetaties zijn uiterst zeldzaam in heel Vlaanderen. Ze komen hoofdzakelijk voor in de 
Kempen maar ook in de leemstreek en de zandleemstreek. Ze groeien langs oevers van 
voedselarme tot mesotrofe plassen, waarvan er slechts 400- 600 ha voorkomen in Vlaanderen. 
Vanwege het iets meer gebufferd milieu waarin ze voorkomen zijn ze iets minder kwetsbaar en 
komen ze iets meer voor dan de Oeverkruidvegetaties. Het gaat dan vnl. om vegetaties met 
Vlottende bies enerzijds en met Moerashertshooi en Veelstengelige waterbies anderzijds.  
 

Dystrofe vennen (3160): 
Algemeen 
Dit habitattype betreft natuurlijke poelen en vennen met voedselarm, (van nature) zuur en vaak 
bruin gekleurd water op veenbodems. De bruine kleur wordt veroorzaakt door humuszuren. Het 
type komt in Vlaanderen voor in de vorm van zure heidevennen en als niet verlandende poelen in 
hoogveen. Deze vennen kennen geen gebufferd verleden en zijn altijd zuur geweest. 
 
Flora 
Klein blaasjeskruid (Utricularia minor), Bleekgeel blaasjeskruid (U. ocholeuca), Drijvende 
egelskop (Sparganium angustifolium), Kleinste egelskop (Sparganium minimum), Knolrus 
(Juncus bulbosus), Veenpluis (Eriophorum angustifolium), Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis). 
 
Rood schorpioenmos (Scorpidium scorpoides), Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum), 
Geoord veenmos (S. denticulatum), Fraai veenmos (S. fallax), Amfibisch veenmos (S. 
inundatum), Vensikkelmos (Drepanocladus fluitans) 
 
De dystrofe wateren zijn uiterst soortenarm (Arts 200). De watervegetatie bestaat uit soorten als 
Knolrus, Klein blaasjeskruid, de zeldzame Drijvende egelskop, Veenpluis  en de veenmossen 
Sphagnum cuspidatum en Sphagnum denticulatum. De begroeiingen behoren tot de associatie 
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Sphagnetum cuspidato-obesi van het verbond Rhynchosporion albae. Bij verlanding gaat deze 
gemeenschap over in het Sphagno-Rhynchosporetum (eveneens Rhynchosporion), dat gerekend wordt 
tot habitattype 7150 (Slenken in veengronden). Veelal komen beide typen in mozaïek voor. De 
oevervegetatie van de dystrofe poelen wordt, in tegenstelling tot de latere verlandingsstadia, wel 
tot type 3160 gerekend. De oeverzone wordt getypeerd door horstvormige begroeiingen van 
Pijpenstrootje waar tussen veenmossen groeien (Arts 2000). Plaatselijk groeien hier 
gemeenschappen van het Caricion lasiocarpae, met Snavelzegge en Draadzegge. Deze venvegetaties 
worden door Heutz & Paelinckx (2005) in gunstige staat van instandhouding beschouwd wanneer 
tenminste 4 van bovenvermelde typische soorten (vet) aanwezig is. 
 
Vegetatiestructuur & structuurbepalende processen 
Voor deze venvegetaties wordt een ruime natuurlijke oeverzone met een laagblijvende 
pionierbegroeiing als gunstig omgeschreven. Geen of geringe beschaduwing door opslag van 
struiken en bomen is hierbij van belang. De veenmossen kunnen bulten en slenken vormen. In 
goed ontwikkelde vegetaties is bovendien een grote diversiteit aan groeivormen aanwezig: 
ondergedoken/zwevend, kranswieren, magnopotamiden, overige wortelende caulescuente 
hydrofyten, nymphaeïden, kleine en middelgrote oever- en moerasplanten en veenmossen. De 
aanwezigheid van minstens 4 van deze groeivormen wijst volgens Heutz & Paelinckx (2005) op 
een gunstige staat van instandhouding. 
 
Verspreiding & zeldzaamheid 
Over dit ventype zijn geen betrouwbare verspreidings- en oppervlaktegegevens beschikbaar voor 
Vlaanderen. Over het algemeen is wel te stellen dat het areaal samenvalt met dit van de goed 
ontwikkelde venige natte heide. 
 

 2.3.1.2  Verstoringsindicatoren 
 
Verstoringsindicatoren geven een verstoring van de habitat aan. Naast het verschijnen van 
verstoringsoorten is ook het verdwijnen of afnemen van typische soorten vaak een duidelijke 
aanwijzing voor verstoring. De belangrijkste verstoringsoorzaken zijn vermesting, verzuring en 
vergrassing. Deze verstoringsfactoren vormen vaak een geïntegreerd probleem. Verdroging leidt 
immers indirect ook tot aanrijking van de bodem. Door de betere doorluchting treedt nl. een 
verhoogde mineralisatie op. De depositie van stikstofcomponenten (stikstofoxiden en ammoniak) 
uit de atmosfeer zorgt niet alleen voor vermesting maar ook voor verzuring. Voor een korte 
beschrijving van de verschillende verstoringsprocessen wordt verwezen naar bijlage 1.2. 
 

 Vochtige heide (4010), hoogveen (7110) en slenken in veengronden (7150): 
Oorzaken en effecten van bovengenoemde verstoringen zijn nauw met elkaar verbonden en 
komen vaak tot uiting als vergrassing met Pijpenstrootje. Dit snelgroeiende gras gaat dan de natte 
heide domineren, ten koste van de typische plantensoorten. Bij toename van nutriënten vervalt 
immers het ecologische voordeel van de aanpassingen die de typische heideplanten hebben aan 
de van nature voedselarme omgeving. Ook in hoogvenen (7110) en slenkvegetaties (7150) kan 
Pijpenstrootje sterk op de voorgrond treden onder invloed van deze verstoringen. 
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vermesting verdroging 

Pijpenstrootje (Molinia caerulea) Pijpenstrootje (Molinia caerulea) 
Fioringras (Agrostis stolonifera) Struikhei (Calluna vulgaris) 
Waternavel (Hydrocotyle vulgaris) Echt klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) 
Zomprus (Juncus articulatus) haarmos (Polytrichum spp.) 
Pitrus (Juncus effusus) Tormentil (Potentilla erecta) 
Riet (Phragmites australis)   
Egelboterbloem (Ranunculus flammula)    
lisdodde (Typha spp.)   

Tabel 2.2. Overzicht van enkele typische verstoringsindicatoren voor vermesting en verdroging van 
vochtige heide (4010), hoogvenen (7010) en slenkvegetaties (7150) (naar Heutz & Paelinckx 2005). 
 
Frequent optreden van Fioringras, Waternavel, Zomprus, Pitrus, Riet, Egelboterbloem en 
lisdodde duidt dan weer op een sterk eutrofiërende invloed (Tabel 2.2). In hoogvenen (7010) 
wijst ook het meer dan occasioneel voorkomen van kensoorten van de Phragmitetea en Molinio-
Arrhenatheretea op verdroging of aanrijking. 
 
Bij verdroging is het verschijnen van Struikhei vaak een eerste indicatie. Ook het (meer dan 
occasioneel) optreden van Echt klauwtjesmos, haarmossoorten en Tormentil wijst op verdroging 
in deze vegetatietypes. 
 

 Voedselarme (zeer) zwak gebufferde vennen (3110 & 3130): 
Voor de voedselarme (zeer) zwak gebufferde venvegetaties (3110, 3130) kunnen enkele 
indicatorsoorten onderscheiden worden die wijzen op verzuring en vermesting (Tabel 2.3.).  
 

verzuring   vermesting 

Knolrus (Juncus bulbosus)  Pitrus (Juncus effusus) 
Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum) Waternavel (Hydrocotyle vulgaris)  
Geoord veenmos (Sphagnum denticulatum) Riet (Phragmites australis) 
Vensikkelmos (Drepanocladus fluitans) lisdodde (Typha spp.) 
Pijpenstrootje (Molinia caerulea) Grote wederik (Lysimachia vulgaris)  

Fioringras (Agrostis stolonifera)  
Moerasstruisgras (Agrostis canina)    
Pijpenstrootje (Molinia caerulea)   
kroos (Lemna spp.)  

 algenbloei 
Tabel 2.3. Overzicht van enkele typische verstoringsindicatoren voor verzuring en vermesting in 
voedselarme (zeer) zwak gebufferde vennen. 
 
In vennen wijzen soorten als Pitrus, Waternavel, Pijpenstrootje en Moerasstruisgras op een 
zekere invloed van vermesting en verdringen dan de oorspronkelijke ven(oever)gemeenschappen. 
Bij aanhoudende, sterke eutrofiëring volgt een verdere verruiging met soorten als Riet, lisdodde, 
Grote wederik, Zomprus, Fioringras, Wolfspoort en kroossoorten, en kan algenbloei optreden. 
Het abundant optreden van vnl. Knolrus, Pijpenstrootje, veenmossen (m.n. Waterveenmos en 
Geoord veenmos) en ook Vensikkelmos wijzen specifiek op verzuring. 

                                            Standaardprotocol voor herstelbeheer van natte heide en vennen                            22 
 



      2.3.2  Fauna 
 

2.3.2.1  Typische fauna van natte heide 
 
Voor fauna blijkt een beschrijving op vegetatie- of habitattypeniveau niet haalbaar. Doorgaans 
fungeren de bepalende factoren voor de aanwezigheid van dieren op een ander schaalniveau dan 
de factoren die de aanwezigheid van plantensoorten bepalen. Faunagroepen maken gebruik van 
of zijn afhankelijk van meerdere van deze habitattypen die vaak direct naast mekaar of in 
complex met elkaar voorkomen. De structuur van de vegetatie is bovendien vaak belangrijker dan 
de soortensamenstelling ervan. Wat fauna betreft, maken we dus geen verder onderscheidt tussen 
de verschillende habitattypen binnen de natte-heidesfeer. Het toekennen van fauna aan de 
afgebakende habitattypen zou tot verkeerde conclusies kunnen leiden in verband met hun 
kenmerkendheid en hun kans van voorkomen.  
 
Onderstaande tabel (naar Van Dyck et al. 2001) geeft een selectie weer van ‘typische’ natte-
heidesoorten voor 14 taxonomische groepen (Tabel 1.3.). De selectie van deze soorten is 
gebaseerd op de beschreven habitatvoorkeur in de ecologische literatuur. Soorten worden als 
typisch voor de natte heide beschouwd als ze ertoe beperkt zijn of als ze er de grootste 
dichtheden bereiken. Soorten die op de heide voorkomen, maar niet typisch zijn voor natte heide 
in het bijzonder of soortengroepen waarvan de habitatpreferentie onvoldoende goed gekend is 
(wantsen, cicaden, kakkerlakken, doodgravers, duizendpoten, graafwespen, e.a.) werden niet 
opgenomen. 
 
Een nauwkeurige beoordeling van de toestand van de habitat op basis van de aanwezigheid van 
bovengenoemde lijst van fauna soorten is niet vanzelfsprekend. Hoe meer soorten uit 
bovenstaande selectie voorkomen, hoe beter de huidige toestand van natte heide. Vanwege 
specifieke verschillen in niche hoeven veel van deze evenwel niet samen op een plek voor te 
komen. Een exact aantal voor een goede instandhouding kunnen we hier dan ook niet opkleven. 
Voor slechts een deel van de soorten is bovendien voldoende ecologische informatie beschikbaar 
om kwalitatieve aspecten van de habitat of vegetatie aan te duiden. 
 

2.3.2.2  Aquatische macrofauna in vennen 
 
Voor wat betreft de onderscheiden ventypen is het in zekere mate wel mogelijk karakteristieke 
soorten te onderscheiden per type. Hiervoor wordt verwezen naar Arts (2000) en Bal et al. (2001). 
De auteurs geven een overzicht van kenmerkende macro-invertebraten en vissen voor enkele 
ventypen. De belangrijkste groepen die worden besproken zijn libellen, muggen, vedermuggen, 
wantsen, kokerjuffers, waterkevers en watermijten.  
 
De macrofauna van dystrofe vennen bestaat uit (obligaat) zuurminnende taxa. In deze sterk zure 
wateren komt weinig of geen vis voor, omdat de meeste soorten niet kunnen overleven beneden 
een pH van 5. Macro-invertebraten van zeer zwak tot zwak gebufferde vengemeenschappen zijn 
kenmerkend voor minerale, droogvallende en minder zure omstandigheden. Visfauna is mogelijk 
maar soortenarm als gevolg het zwakzure karakter van de vennen en de vegetatiestructuur die 
onvoldoende ontwikkeld is om een goede habitat te kunnen vormen voor vissen. We gaan hier 
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niet verder op in omdat gedetailleerde kennis over macrofauna van vennen in Vlaanderen tot op 
heden ontoereikend is. 
 

Broedvogels (Vermeersch et al. 2004)   
Boompieper (Anthus trivialis)+ Wulp (Numenius arquata)+ 

Roodborsttapuit (Saxicola torquata)+   
    
Amfibieën en Reptielen (Bauwens & Claus 1996; Stumpel & Strijbosch 2006) 
Heikikker (Rana arvalis)+ Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara)+ 

Adder (Vipera berus)+   
    
Dagvlinders (Maes & Van Dyck 1999; Bos et al. 2006) 

Groentje (Callophrys rubi)+ Gentiaanblauwtje (Maculinea alcon)+ 

Heideblauwtje (Plebeius argus)+   
    
Dagactieve nachtvlinders (Waring & Townsend 2006) 

Roodbont heide-uiltje (Anarta myrtilli) Roodbandbeer (Diacrisia sannio) 

Nachtpauwoog (Saturnia pavonia) Heidewitvlakvlinder (Orgyia antiquoides)
Gewone heispanner (Ematurga atomaria)   
    
Libellen (Dijkstra et al. 2002; De Knijf et al. 2006) 

Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum)+ Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia)+ 

Maanwaterjuffer (Coenagrion lunulatum)+ Viervlek (Libellula quadrimaculata)+ 

Gewone panserjuffer (Lestes sponsa)+ Venglazenmaker (Aeshna juncea)+ 

Tengere pantserjuffer (Lestes virens)+ Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens)+ 

Watersnuffel (Enallagma cyathigerum)+ Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis)+ 

Zwarte heidelibel (Sympetrum danae)+ Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica)+ 

Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda)+ Speerwaterjuffer (Coenagrion hastulatum)+ 

  
Sprinkhanen en Krekels (Kleukers et al. 1997; Decleer et al. 2000) 
Heidesabelsprinkhaan (Metrioptera brachyptera)+ Negertje (Omocestes rufipes)+ 

    
Mieren (Seifert 1996)   
Veenmier (Formica transkaucasica)+   
    
Loopkevers (Desender et al. 1995; Turin 2000)   

Blethisa multipunctata+ Acupalpus dubius 
Agonum ericeti+ Carabus arvensis+ 

Agonum gracile+ Carabus clathratus+ 

Agonum sexpunctatum+ Carabus nitens+ 

Agonum versutum+ Pterostichus diligens+ 

Anisodactylus nemorivagus Pterostichus rhaeticus 
Bembidion humerale Trechus secalis 
  
Slankpootvliegen (Pollet 2000)   
Campsicnemus alpinus Hercostomus nigripennis 
Campsicnemus compeditus Hydrophorus albiceps 
Dolichopus atratus Hydrophorus nebulosus 
Dolichopus rupestris Rhaphium longicorne 
Dolichopus vitripennis Thrypticus tarsalis 
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Spinnen (Maelfait et al. 1998)   
Agroeca dentigera Hypselistes jacksoni 
Aphileta misera Hypsosinga pygmaea 
Araeoncus crassiceps Neon valentulus 
Bathyphantes setiger Notioscopus sarcinatus 
Centromerus semiater Pirata uliginosus 
Dolomedes fimbriatus Satilatlas britteni 
Glyphesis cottonae Taranucnus setosus 
Gnaphosa leporina Theonoe minutissima 
Gnaphosa nigerrima Tibellus oblongus 

Zweefvliegen (Verlinden 1991)   
Eristalis picea Sphaerophoria fatarum 
Orthonevra intermedia Sphaerophoria philantus 
Sericomyia lappona Sphaerophoria virgata 

Wespen en Bijen (Peeters et al. 2001)  
Veenhommel (Bombus jonellus) Ericabij (Megachile analis) 

Dansvliegen (Grootaert et al. 2001)   
Rhamphomyia geniculata   

Tabel 2.4. Typische natte-heidesoorten volgens de ecologische literatuur samen met de standaard werken 
waarop de keuze gebaseerd is. + = voldoende gedetailleerde ecologische informatie over mobiliteit, 
ruimtebeslag, trofisch niveau, specifieke habitatvereisten en gevoeligheid voor bepaalde milieudrukken 
en/of specifieke beheeringrepen. 
 

      2.3.3  Multi-soorten 
 
De bovenstaande lijst van de typische of kenmerkende soorten van natte heide is redelijk 
uitgebreid. Het maken van een grondige inventaris van deze verschillende ecologische groepen is 
erg tijdrovend en vergt de nodige specialistische soortenkennis, die vaak niet beschikbaar is. 
Bovendien is het niet realistisch om met de veelheid aan soorten altijd en overal rekening te 
houden bij het beheer. Van veel soorten beschikken we zelfs niet eens over voldoende 
ecologische basisinformatie. De vraag kan gesteld worden of het wel zinvol en efficiënt is om de 
aan- of afwezigheid van al de bovengenoemde hoeveelheid aan soorten en groepen te gaan 
screenen om iets meer te weten over de toestand van de habitat en aan de slag te gaan met 
herstelbeheer? Het antwoordt is nee. Vaak kan het in eerste instantie volstaan een doordachte 
selectie van soorten te inventariseren: een multi-soortengroep. 
 
 2.3.3.1  De multi-soortenbenadering 
 
De aanwezigheid van bepaalde soorten, waarvan we over voldoende ecologische informatie 
beschikken, kan ons veel leren over de kwaliteit van een biotoop, het voorkomen van bepaalde 
milieuomstandigheden en/of over het voorkomen van andere soorten. Vaak spreekt men in dit 
verband van indicatorsoorten of paraplusoorten (Maes & Van Dyck 1999). Het gebruik van 
soorten als graadmeter voor biodiversiteit of de kwaliteit van een biotoop is een vaak gebruikte 
strategie in het natuurbehoud (Maes & Van Dyck 2004). De onderliggende idee is dat het 
afstemmen van beheer op paraplusoorten automatisch (vele) andere soorten ten goede komt 
zonder dat hier expliciet rekening mee moet gehouden worden. De aanwezigheid van een 
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indicatorsoort dekt niet alleen andere soorten, maar kan ook een aanduiding zijn voor de 
aanwezigheid van specifieke omstandigheden in de omgeving (microklimaat, bodemcondities, 
structuurvariatie, enz.). Een beheer gericht op deze specifieke condities zal dan in het voordeel 
van de soort zijn, maar ook van andere soorten die van gelijkaardige omstandigheden afhangen. 
 
Het gebruik van soorten voor de planning en evaluatie van natuurbeheer gebeurt echter al te vaak 
ad hoc en taxonomisch te weinig gedifferentieerd. Vaak wordt maar één of enkele zogenaamde 
indicator- of paraplusoorten aangewend, meestal grote zoogdieren, vogels of planten. Vaak is ook 
de indicatorfunctie van een soort onvoldoende getest en blijkt haar behoud niet garant te staan 
voor het behoud van andere soorten. Meer en meer wordt dan ook gepleit voor het gebruik van 
een goed gekozen set van soorten uit verschillende taxonomische groepen, die samen drager zijn 
van meer en vooral complementaire informatie (Maes & Van Dyck 2004). We trachten dan ook 
om het beheer af te stemmen op verschillende ecologische groepen, niet enkel hogere planten en 
vogels, maar ook amfibieën, reptielen, tal van groepen ongewervelden, enz. Deze set van soorten 
moet dan dienen als graadmeter voor de biodiversiteit of voor de kwaliteit van een biotoop. Een 
beheer dat rekening houdt met deze multi-soortenset, moet in staat zijn om een zo breed 
mogelijke waaier aan andere soorten te behouden.  
 

2.3.3.2  Een multi-soortengroep voor de natte heide 
 
In Vlaanderen staat een dergelijke multi-soortenaanpak nog in de kinderschoenen. Recent is voor 
de natte heide een multi-soortenbenadering uitgewerkt: Van Dyck et al. (2001) selecteerden een 
multi-soortenreeks die indicatief is voor de habitatkwaliteit van de natte heide (Tabel 2.5.).  
 
Deze multi-soortenlijst telt 9 soorten uit 5 verschillende taxonomische groepen (2 vogels, 2 
dagvlinders, 2 libellen, 1 sprinkhaan en 2 planten) en blijkt indicatief te zijn voor de rijkdom aan 
andere typische natte heidesoorten van natte heide en voor het voorkomen van verschillende 
habitatkarakteristieken kenmerkend voor natte heide van hoge kwaliteit (Maes & Van Dyck 
2004). De aanwezigheid van deze habitatkarakteristieken maken dat de typische soorten van het 
natte heide ecosysteem hun levenscyclus hier kunnen voltooien. De multi-soortenlijst bevat enkel 
soorten waarvan de habitatvereisten goed gekend zijn. Deze multi-soortenlijst beperkt zich ook 
tot soorten die makkelijk waarneembaar zijn, goed herkenbaar en niet te zeldzaam. Dit verhoogt 
de bruikbaarheid van de lijst zodat ook niet experten ermee aan de slag kunnen gaan. Het 
Gentiaanblauwtje bv. valt omwille van zijn zeldzaamheid buiten deze selectie. Voor een korte 
beschrijving van de ecologische vereisten van deze soorten wordt verwezen naar bijlage 1.5. 
 
De bruikbaarheid van deze selectie soorten zit hem in het feit dat de gecumuleerde 
habitatvereisten van soorten uit de multi-soortenreeks garant staan voor het voorkomen van 
verschillende habitatkarakteristieken waarvan vele typische heidesoorten afhankelijk zijn en 
kenmerkend zijn voor natte heide van hoge kwaliteit (zie ook bijlage 1.5): 
 

(1) een gevarieerde microtopografie 
(2) verschillende successiestadia  
(2) kale bodem.  
(3) verspreide boomopslag 
(4) voldoende nectarplanten  

(5) vennen en venoevers  
(6) kwel  
(7) veenmossen  
(8) een permanent hoge waterstand  
(9) grote oppervlakte  



  Habitatkenmerken Milieudrukken Rode Lijst 

Wulp  permanent nat - oppervlakte verdroging - verstoring - 
fragmentatie N 

Roodborsttapuit  verspreide boomopslag fragmentatie N 

Groentje  
verschillende successiestadia - verspreide 
boomopslag – voldoende nectar 

vermesting - verdroging - 
fragmentatie K 

Heideblauwtje  
verschillende successie stadia - kale grond - 
voldoende nectar 

vermesting - verdroging - 
fragmentatie K 

Koraaljuffer  vennetjes - vaak kwel -  veenmostapijt verdroging - verzuring - 
vermesting - fragmentatie Z 

Venwitsnuitlibel  
vennetjes - veenmos -  verschillende 
successiestadia 

verdroging - vermesting - 
fragmentatie K 

Heidesabelsprinkhaan  verschillende successiestadia fragmentatie  Z 

Beenbreek  
kwel - veenmossen - permanent nat - 
microtopografie vermesting - verdroging  Z 

Witte/Bruine snavelbies 
kale grond - microtopografie - verschillende 
successiestadia vermesting - verdroging Z 

Tabel 2.5. Soorten van de multi-soortenreeks met hun informatiewaarde over vereiste structuurkenmerken van de 
natte heide en specifieke gevoeligheden voor verschillende milieudrukken. Tevens werd voor elke soort de Rode 
lijststatus vermeld (N= niet bedreigd; K= kwetsbaar; Z= zeldzaam). 
 
 2.3.3.3  Gebruik van de multi-soortenlijst 
 
De multi-soortengroep is vooral nuttig als een praktisch en haalbaar instrument om een indicatie 
te krijgen van de toestand van een habitat. Hoe hoger het aantal soorten uit de multi-
soortengroep, hoe beter. De specifieke informatie-inhoud van de soorten (habitatvereisten, 
gevoeligheid voor bepaalde milieudrukken- Tabel 2.5.) kan gebruikt worden voor het situeren van 
knelpunten op het terrein. Uit het voorkomen van de soorten kan blijken welke 
habitatkarakteristieken (on)voldoende aan- of afwezig zijn op de locatie. De afwezigheid van 
soorten kan tevens een aanwijzing zijn voor de achterliggende oorzaak (milieudruk) van de lokale 
achteruitgang. De multi-soortenset leent zich eveneens voor de opvolging en evaluatie van het 
gevoerde beheer in functie van het vooropgestelde referentiebeeld.  
 
Een multi-soorten benadering blijft uiteraard een vereenvoudiging van de erg complexe 
werkelijkheid. Het gebruiken van (soortgerichte) kennis ten behoeve van het natuurbehoud is dan 
ook een continue proces. Evaluatie van de huidige selectie van multi-soorten voor natte heide en 
het beschikbaar komen van nieuwe kennis zou in de toekomst kunnen leiden tot een aanpassing 
of uitbreiding van de lijst met enkele soorten. Momenteel wordt door het INBO in het kader van 
beheermonitoring van Vlaamse Natuurreservaten multi-soortenlijsten ontwikkeld voor een 10-tal 
natuurtypen, waaronder natte heide (De Cock et al. in prep.). Enkele kanttekeningen bij het 
gebruik van de multi-soortenlijst worden beschreven in Box 1 en bijlage 1.5. 
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 Box 1 – Multi-soorten aan de praktijk getoetst 

De bruikbaarheid van deze multi-soortengroep werd ook even aan de praktijk getoetst. Een reeks van 16 locaties op 
het Groot & Klein Schietveld (Brecht-Brasschaat) en Tielenkamp & Tielenheide (Tielen, Kasterlee), geselecteerd in 
het kader van een heideherstelonderzoek, werden grondig geïnventariseerd op 7 goed herkenbare taxonomische 
groepen: broedvogels, amfibieën & reptielen, dagvlinders, dagactieve nachtvlinders, libellen, sprinkhanen & krekels. 
Hierbij ging de aandacht vooral uit naar de soorten typisch voor natte heide (tabel 2.4. &  § 2.3.1.1.) en Rode 
lijstsoorten. Rode lijstsoorten worden omwille van hun achteruitgang en zeldzaamheid vaak als doel- of 
aandachtsoort voor het beheer beschouwd.  
 
   aantal soorten uit de      
   multisoortenreeks 

R  
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Figuur 2.1. Correlatie tussen het aantal soorten uit de 
multi-soortengroep en het aantal andere typische soorten 
van natte heide. 

   Fauna + Flora     

   aantal overige typische soorten  0.866** <0.001 16 

   aantal overige RL-soorten 0.537*  0.032 16 

 Flora       

   aantal overige typische soorten  0.785** <0.001 16 

   aantal overige RL-soorten 0.656** 0.006 16 

 Fauna       

   aantal overige typische soorten  0.827** <0.001 16 

   aantal overige RL-soorten 0.242   0.366 16 

Tabel 2.6. Correlatie van het aantal soorten uit de 
multi-soortengroep met het aantal andere aanwezige  
typische soorten en Rode lijstsoorten. ** significant 
bij α=0.01  * significant bij α=0.05   
 
De multi-soortengroep blijkt sterk gecorreleerd met het aantal andere typische natte-heidesoorten: hoe groter het 
aantal aanwezige soorten uit de multi-soortengroep, hoe groter het aantal andere typische soorten (fauna + flora) van 
natte heide (Tabel 2.3.). Een minder sterke, maar nog steeds significante correlatie werd gevonden tussen het aantal 
soorten uit de multi-soortengroep en het totale aantal aanwezige Rode Lijstsoorten (fauna + flora). Bekijken we 
enkel de relatie met fauna, dan  vinden we wel een sterke correlatie met de diversiteit aan andere typische 
faunasoorten, maar geen verband tussen het aantal multi-soorten en het aantal aanwezige diersoorten op de Rode 
lijst (Tabel 2.3.). Ook Van Dyck et al. (2001) vonden, na een screening en analyse van een veel uitgebreidere selectie 
van soorten en soortgroepen, geen correlatie tussen het aantal soorten uit de multisoortengroep en het aantal Rode 
lijst soorten (flora + fauna).  
 
De multi-soortengroep is dus indicatief voor de diversiteit aan andere typische soorten van natte heide. Maes & Van 
Dyck (2001) toonden eveneens aan dat deze multi-soortenreeks indicatief is voor een reeks structuur- en 
habitatkarakteristieken die een natte heide van hoge kwaliteit kenmerken. Hieruit besluiten we dat deze multi-
soortenset kan gehanteerd worden als surrogaat voor de diversiteit aan typische soorten en de kwaliteit van natte 
heide. Aldus kan deze set van soorten gebruikt worden om op een kostenefficiënte manier te komen tot een 
inschatting van de toestand of kwaliteit van de habitat en de planning van het beheer.   
 
Dit wil echter niet zeggen dat een census van de overige soorten overbodig of nutteloos is. De multi-soortengroep 
blijkt immers niet altijd indicatief voor de aanwezigheid van Rode lijstsoorten. Dit kan deels worden verklaard door 
het voorkomen van Rode lijstsoorten die niet als typisch worden beschouwd voor natte heide, maar er wel vaak 
voorkomen, en door de vaak heel specifieke bijkomende vereisten van Rode lijstsoorten die niet vervat zitten in de 
ecologische vereisten of habitatkenmerken waarvoor de multisoortengroep indicatief is. In dit opzicht kan het toch 
nuttig zijn een bredere selectie van soorten te inventariseren, m.n. soorten met een duidelijke informatie-inhoud over 
kwalitatieve of kwantitatieve aspecten van de habitat. Kennis over de aanwezigheid van soorten met een voldoende 
nauwe niche of habitatspecialisatie die reageren op lokale omstandigheden kan bijdragen tot verdere onderbouwing 
of verfijning van het beheer. Vaak gaat het dan over Rode lijstsoorten, zeldzame soorten of gebiedspecifieke 
aandachtsoorten. Specifieke inspanningen voor soorten of soortengroepen waarvan de basisecologische kennis 
onvoldoende is of die bv. weinig ecologische eisen stellen, hebben echter weinig zin en zijn vaak helemaal niet 
bruikbaar voor het beheer (Van Den Berghe & Van Der Veken 2003). 
 
 



2.4  Standplaatsfactoren voor natte heide en vennen 
 
     2.4.1  Belang van standplaatsfactoren en randvoorwaarden 
 
Met de standplaats wordt in hoofdzaak het abiotische milieu bedoeld waarin vegetatietypen 
voorkomen. Voor het voorkomen van vegetatietypen is het essentieel dat de kwaliteit van de 
abiotische omgeving daarvoor geschikt is. M.a.w. vegetatietypen stellen bepaalde eisen aan hun 
milieu of standplaats. De randvoorwaarden van een vegetatietype zijn de minimale en maximale 
waarden van een standplaatsvariabele waarbij het betreffende vegetatietype (gunstig) kan 
optreden (bv. Sanders et al. 2000). Deze randvoorwaarden beschrijven kwalitatief en/of 
kwantitatief aan welke condities het abiotisch milieu moet voldoen opdat het gewenste type zou 
kunnen voorkomen. Standplaatsfactoren fungeren als dusdanig als belangrijke sturende en 
conditionerende factoren voor het voorkomen van vegetaties. 
 
De belangrijkste standplaatsfactoren situeren zich in de compartimenten ‘hydrologie’ en ‘bodem’. 
Het gaat met name om de dynamiek en chemie van het grond- en oppervlaktewater, textuur en 
chemie van de bodem.  
 
De aanvoer van verzurende en vermestende componenten door de atmosferische depositie wordt 
niet beschouwd als een klassieke standplaatsfactor. Atmosferische depositie heeft echter wel een 
belangrijke invloed op de chemische samenstelling van de bodem en oppervlaktewater en in 
mindere mate ook van het grondwater. 
 
Randvoorwaarden waarbinnen vegetaties optreden kunnen langs twee of slechts langs één zijde 
begrensd zijn. Afhankelijk hiervan wordt een eenzijdige grenswaarde of een tweezijdige range 
weergegeven voor de verschillende abiotische variabelen. 
 
 
     2.4.2  Hydrologie 
 
 2.4.2.1  (Grondwater)dynamiek 
 
Gronwaterdynamische variabelen 
De grondwaterstand en de fluctuatie ervan gedurende het jaar zijn belangrijke sturende factoren 
voor het voorkomen van grondwaterafhankelijke vegetaties (Grootjans 1985). Uit tijdreeksen van 
peilmetingen kunnen volgende hydrologische parameters afgeleid worden. Hierbij wordt 
uitgegaan van hydrologische stuurvariabelen waarvan bekend is of verondersteld wordt dat ze 
bepalend zijn voor het al dan niet voorkomen van vegetatietypen: 
 

 Gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) 
 Gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) 
 Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) 
 Duur laagste grondwaterstand (LG) 
 Amplitude 
 Inundatieduur 
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Voor de exacte definitie van bovenstaande parameters verwijzen we naar bijlage 3.1. Wat deze 
variabelen betreft dient men in het achterhoofd te houden dat het gaat om gemiddelde waarden 
van lange tijdreeksen aan peilmetingen. Het vaststellen van een exceptionele waarde (bv. van 1 
jaar) zegt hoegenaamd niets over de toestand van de standplaats. Het correct bepalen van 
bovenstaande variabelen vereist aldus een jarenlange opvolging van grondwaterpeilen. 
 
Referentiewaarden 
In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de verschillende standplaatsfactoren en 
randvoorwaarden met betrekking tot grondwaterdynamiek van de verschillende habitattypen. 
Hierbij dient men in het achterhoofd te houden dat de ecologische ranges afgeleid werden van 
referentiesites zoals ze in Vlaanderen werden aangetroffen. De informatie is afkomstig uit studies 
uitgevoerd in Vlaamse referentiegebieden (Vercoutere & De Becker 2003, Callebout et al. 2007, 
De Becker 2005) en werd aangevuld met Nederlandse literatuurgegevens (Aggenbach et al. 1998, 
Arts 2000, Bal et al. 2001, Wamelink & Runhaar (2001) als Vlaamse gegevens ontbreken.  
 
Callebaut et al. (2007) bepaalden hydrologische ranges voor de gemiddelde grondwaterstanden 
van verschillende grondwaterafhankelijke vegetatietypen, w.o. vochtige heide (Ericion tetralicis), 
hoogveen (Oxycocco-Ericion), venige heide en gagelstruweel (RG Moliniea caerulea). Hierbij is uitgegaan 
van de indeling volgens de vegetatie van Nederland, maar de ranges gelden evenzeer voor de 
overeenkomstige natuur en habitattypen. De weergegeven ranges betreffen 10-90 percentielwaarden. 
Dit maakt dat de opgegeven ranges minder streng zijn dan de vaak gebruikte 25/75 
percentielwaarden. Dit verkleint de scheiding tussen de verschillende vegetatietypen, maar verhoogt 
in principe de bruikbaarheid en ecologische relevantie ervan.  
 

Vegetatietype (code) GLG (cm - mv) GHG (cm ± mv) amplitude (cm) duur LG 
(maand) 

Inundatieduur 
(maand) 

vochtige heide (4010) < 120-160 2  -40  /  +5 2  < 120 6 2,5-4 4 0  /  4 1 

hoogveen (7110) < 20-25 2 -15  /  0 2 < 25 5,6 0,5 4 0 6 

‘venige heide’ < 60-70 2 -20  /  +5 2 < 50  6 0,5 4 0 6 

slenken in veengronden 
(7150) < 70  2   0  /  +40 2 < 70 6 - - 

gagelstruweel < 170 2 -70  /  +20 2 < 150 6 - - 

(zeer) zwak gebufferde 
vennen (3110 &  3130) - - 60  /  200 3 - - 

dystrofe vennen (3160) - - 50 / 120 3 - - 

Tabel 2.7. Overzicht van de randvoorwaarden van natte heide en vennen met betrekking tot 
grondwaterdynamiek.  Voor de GLG en de amplitude wordt meestal enkel de ondergrens weergegeven (< 
ondergrens), voor de andere variabelen worden minimale en maximale waarden van de optimale range 
weergegeven (min / max). Referenties:  1 Aggenbacht et al. 1998,  2 Callebaut et al. 2007,  ³ Arts 2000, 4 De 
Becker 2005,  5 Wamelink & Runhaar 2001,  6 betreft een (ruwe) inschatting op basis van de huidige 
expertkennis en de voorliggende gemiddelde grondwaterstanden.  
 
In eerste instantie zijn de GLG en GHG bepalend voor het al dan niet voorkomen van 
vegetatietypes. Elk vegetatietype heeft in principe een optimum bij een bepaalde combinatie van 
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GHG en GLG en zal niet meer kunnen voorkomen indien de GHG of GLG veel lager of hoger 
is dan dit optimum. De gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) is sterk geassocieerd met de 
GLG. Dit is logisch gezien het feit dat de grondwatersituatie in het voorjaar grotendeels 
afhankelijk is van de grondwaterstanden die in de winter bereikt worden. Om deze reden wordt 
de GVG hier niet weergegeven. Het evenzeer belangrijk aan te geven dat deze gemiddelde 
grondwaterstanden niet de gemiddelde jaarsituatie mogen zijn. Deze uitersten (gemiddelden van 
uitersten) mogen slechts gedurende een beperkte periode voorkomen. Daarom wordt voor een 
aantal habitattypen de maximale duur van de laagste grondwaterstand (LG) aangegeven. Enkele 
van de behandelde vegetaties zijn bovendien gevoelig voor de duur van waterstanden boven het 
maaiveld (inundatie). 
 

Vochtige heide met Erica tetralix (4010): 
Figuur 2.2. geeft de hydrologische ranges van vochtige heide met Erica tetralix (4010) voor 
verschillende bodemtypes weer op basis van box-wiskerplots. De ranges werden bepaald voor het 
Dopheide-verbond (Ericion tetralicis) (Callebaut et al. 2007). Voor een gunstige instandhouding van 
dit habitat- of vegetatietype daalt de gemiddelde laagste grondwaterstand maximaal 120 cm tot 
160 cm onder het maaiveld. Nederlandse gegevens tonen een grenswaarde (P95) van 136 cm 
onder maaiveld (Sanders et al. 2000 - KENNAT) voor vochtige heide (Associatie Ericteum 
tetralicis), wat in dezelfde lijn licht als de Vlaamse gegevens. In de Vlaamse referentiegebieden 
werden op enkele plaatsen ook lagere laagste grondwaterstanden vastgesteld. Mogelijk bevinden 
zich hier klei- of leemfracties in de bodem die zorgen voor de nodige capilariteit en 
vochtvasthoudend vermogen zodat het freatisch peil toch wat verder kan wegzakken. Een daling 
van de (na)zomerse grondwaterstanden tot meer dan een meter onder maaiveld is dus niet 
abnormaal voor dit vegetatietype. De diepste waterstanden doen zich voor over 20 tot 30% van 
het jaar, t.t.z. 2,5 tot 4 maanden per jaar (De Becker 2005). Verlengt deze periode, dan glijdt het 
vegetatietype af naar één of ander slecht ontwikkelde rompvegetatie en finaal (bij lang aanhouden 
van de slechte situatie) maakt het type plaats voor een ander, droger vegetatietype. 
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Figuur 2.2. Box-wiskerplots van de GLG (rood) en GHG (groen en gearceerd) voor Vochtige heide op 
verschillende bodemtypes.  Z1=humusarme zandgronden; Z2 = humusrijke zandgronden. (Bron: 
Callebaut et al. 2007; brongegevens: WATINA databank, INBO) 
 
Voor een goed ontwikkelde natte heide is ook de grondwatersituatie in winter (en voorjaar) van 
belang. De optimale gemiddelde hoogste grondwaterstand ligt tussen de 5 centimeter boven 
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maaiveld en ca. 40 centimeter beneden maaiveld (Fig. 2.2.). De grondwaterstand kan vrij sterk 
fluctueren, maar ook niet meer dan 120cm. Bij te sterk wisselende waterstanden kan 
Pijpenstrootje tot dominantie komen en vormt dan hoge bulten. Langdurige inundatie (van meer 
dan 4 maanden) is nadelig. Soorten als Klokjesgentiaan en Heidekartelblad zijn slecht bestand 
tegen inundatie (De Blust 2006). 
 
Hierbij dient opgemerkt dat voor een goede instandhouding van dit vegetatietype naast 
bovenstaande randvoorwaarden ook de evolutie van het grondwaterpeil over de jaren belangrijk 
is. Neem bv. een terrein dat zich oorspronkelijk nabij de bovengrens van bovenstaande ranges 
bevond, maar waar door verdroging een grondwaterstandsdaling is opgetreden. Hoewel de 
gemiddelde grondwaterstanden zich nog steeds binnen de range kunnen bevinden, kan de 
vegetatie hier wel sterk achteruitgegaan zijn door de door verdroging veroorzaakte interne 
eutrofiering. Standplaatsen met een lage GLG (nabij de ondergrenzen van bovenstaande range) 
zijn mogelijks ook gevoeliger en lopen een hoger risico op vergrassing (Jansen 2000). 
 
Tevens dient opgemerkt dat sommige potentiële doelsoorten van vochtige heide strengere 
grondwatercondities kunnen vereisen. Beenbreek bv. vereist stabielere en hogere 
grondwaterstanden. Op (optimale) standplaatsen van deze soort zakt het grondwater gedurende 
70% van het jaar niet dieper dan 0,30 m beneden maaiveld en zelfs nooit dieper dan 0,5 m onder 
maaiveld. Grondwaterschommelingen zijn kleiner (tot 0,6 m) en het water stijgt ’s winters zelden 
tot boven het maaiveld (Vercoutere & De Becker  2004). Veel van deze standplaatsen vallen 
eerder onder ‘Venige heide’ (zie verder). 
 

Hoogveen (7110): 
Het gaat hier om levende hoogvenen, die (vrijwel) geïsoleerd zijn van het minerale grondwater en 
nagenoeg uitsluitend door neerslag worden gevoed (ombrotroof). In Vlaanderen zijn er slechts een 
beperkt aantal locaties waar je een duidelijke evolutie hebt naar hoogveen. De vallei van de 
Ziepbeek, Neerharenheide, Ven onder de Berg, Zwarte beek en Den Teut huisvesten op zeer locale 
schaal vrij goed ontwikkelde voorbeelden van dit verbond. Fig. 2.3. geeft de hydrologische ranges 
zoals bepaald voor het Hoogveenmos-verbond (Oxycocco-Ericion) voor verschillende bodemtypes 
weer (Callebaut et al. 2007). Het is duidelijk dat het om zeer stabiele waterpeilen gaat die 
nauwelijks fluctueren en die zich het ganse jaar rond het maaiveld bevinden.  
 
In bovenstaande grafiek zijn vooral de ondergrenzen voor dit vegetatietype duidelijk 
weergegeven. Het gemiddelde laagste grondwaterpeil zakt niet dieper weg dan 20-25 cm onder 
het maaiveld. ’s Winters mag evenwel geen inundatie of overstroming optreden. De GHG dient 
zich te situeren rond (net onder) het maaiveld, in tegenstelling tot wat op de grafiek is af te lezen.  
Bij bovenstaande grafiek dient opgemerkt te worden dat dit vegetatietype bestaat uit slenken en 
bulten. De slenken en bultenvormende veenmoslaag wordt tot het maaiveld gerekend en de 
hoogte van het veenpakket kan op korte afstand al snel tot 30-40 cm verschillen. De ligging van 
het maaiveld is dus afhankelijk van de plaats in het bulten- en slenkenpatroon en ook het 
veenpakket zelf is enigszins beweeglijk. Dit maakt bovenstaande grafiek, afgeleid uit Vlaamse 
referentiesituaties, enigszins moeilijk interpreteerbaar. Duidelijk is echter dat voor een goede 
instandhouding van dit habitattype, er geen inundatie of overstroming mag optreden. Slenken 
komen ’s winters evenwel onder water te staan en kunnen ook in de zomer water houden. Voor 
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de veenmosbulten dient de watertafel echter het gehele jaar net onder of tot bijna gelijk met het 
maaiveld te blijven.  
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Figuur 2.3. Box-wiskerplots van de GLG en GHG voor Hoogveen (7010) op verschillende bodemtypes. 
V= veen; Z1= humusarme zandgronden; Z2= humusrijke zandgronden; ZV= moerige gronden en zandige 
veengronden. (Bron: Callebaut et al. 2007; brongegevens: WATINA databank, INBO) 
 
Een gunstige instandhouding van hoogveen vereist dus een in de tijd zeer stabiel waterpeil. Een 
maximale amplitude van 25 cm wordt vooropgesteld (Wamelink & Runhaar 2001). Inundatie of 
overstroming is nefast. De typisch hoogveenflora verdraagt geen (langdurige) inundatie. Bij 
langdurige inundatie verdwijnen typische hoogveensoorten als Eenarig wollegras, Lavendelhei en 
Kleine veenbes.  
 

Venige heide: 
De hydrologische ranges van Venige heide worden weergegeven in Figuur 2.4. (Callebaut et al. 
2007). De ranges van dit overgangstype situeren zich tussen deze van vochtige heide (4010) en 
hoogveen (7110). 
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Figuur 2.4. Box-wiskerplots van de GLG en GHG voor Venige heide op verschillende bodemtypes. V= 
veen; Z1= humusarme zandgronden; ZV= moerige gronden en zandige veengronden. (Bron: Callebaut et al. 
2007; brongegevens: WATINA databank, INBO) 
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Venige heide groeit voornamelijk op zandgronden waar ten minste gedurende een aantal 
decennia accumulatie van veen aan de gang is. Dit wordt veroorzaakt door stabiele en hoge 
grondwaterstanden. De GLG zakt niet verder weg dan maximaal 60 tot 75 cm onder het 
maaiveld. De GHG bevindt zich rond het maaiveld en situeert zich tussen minimaal 20 cm onder 
en maximaal 5 cm boven het maaiveld. Het moet echter wel duidelijk zijn dat de laagste 
grondwaterstand slechts gedurende een korte periode van maximaal een halve maand kan en mag 
voorkomen (De Becker 2005). Verlengt deze periode, dan glijd het vegetatietype af naar één of 
ander slecht ontwikkelde rompvegetatie en finaal (bij lang aanhouden van de slechte situatie) 
maakt het type plaats voor een ander, droger vegetatietype.  
 
Ook hier geldt dezelfde opmerking over Beenbreek als bij Vochtige heide met Erica tetralix 
(4010). 
 

 Slenken in veengronden (7150): 
Deze kleine oppervlakten innemende gemeenschappen in vennen, hoogveenslenken en plagplekken 
zijn gebonden aan langdurig hoge waterstanden. Zij komen voor in smalle stroken, gerelateerd aan 
vochtige heide. Als er vochtige heide voorkomt, zijn er ook potenties voor het voorkomen van dit 
verbond. De hydrologische ranges van het Verbond van Veenmos en Snavelbies (Rhynchosporion 
albae) worden weergegeven in Fig. 2.5. (Callebaut et al. 2007). Voor een gunstige instandhouding 
van de typisch slenkvegetaties (7150) daalt de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) 
maximaal 70 cm onder het maaiveld. De gemiddelde hoogste grondwaterstand bevindt zich 
idealiter tussen 0 en maximaal 40 cm boven het maaiveld.   
 
Een grondwaterdynamiek met het grondwater ’s winter boven het maaiveld en ’s zomers beneden 
het maaiveld zorgt in slenkvegetaties voor de nodig dynamiek om dit pioniersmilieu van snel 
dichtgroeien te behoeden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Figuur 2.5. Box-wiskerplots van de GLG en GHG voor het Verbond van Veenmos en Snavelbies. Z1= 
humusarme zandgrond. (Bron: Callebaut et al. 2007; brongegevens: WATINA databank, INBO) 
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Gagelstruweel: 
Gagelstruweel groeit op natte standplaatsen. De hydrologische ranges van de Rompgemeenschap 
van Wilde gagel (RG Moliniea caerulea) voor de verschillende bodemtypes worden weergegeven in 
Fig. 2.6. (Callebaut et al. 2006). De gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) zakt in de zomer 
weg tot maximaal 120-170 cm onder het maaiveld, afhankelijk van het bodemtype. De 
gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) situeert zich tussen 70 cm onder en 20 cm boven 
maaiveld. Gagelstruweel is eveneens minder kritisch t.o.v. peilschommelingen en verdraagt een 
amplitude tot 150 cm, eveneens afhankelijk van het bodemtype. 
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Figuur 2.6. Box-wiskerplots van de GLG en GHG voor Gagelstruweel op verschillende bodemtypes. V= 
veen; Z1= humusarme zandgronden; Z2= humusrijke zandgrond; ZV= moerige gronden en zandige 
veengronden. (Bron: Callebaut et al. 2007; brongegevens: WATINA databank, INBO) 
 

Voedselarme (zeer) zwak gebufferde vennen (3110 & 3130): 
Voor de instandhouding van de typische venvegetaties van deze ventypen is vaak een (sterk) 
wisselende waterstand nodig waarbij oevers periodiek kunnen droogvallen (ten vroegst in de 
(na)zomer). Het niet meer periodiek maar volledig droogvallen van het ven is nadelig. De duur 
van droogvalling is vnl. afhankelijk van meteorologische omstandigheden. Grondwaterwinning of 
een sterke drainage kunnen zorgen voor een te lange droogvalduur. Opstuwen van water kan er 
voor zorgen dat de benodigde dynamiek wegvalt. De peilschommelingen, in combinatie van 
windwerking, voorkomen of vertragen het optreden van verlandingsprocessen (Arts 2000). Wat 
gemiddelde grondwaterstanden betreft, zijn voor deze vegetatietypen weinig gegevens 
voorhanden. In de zomer mag het ven periodiek droogvallen. Peilfluctuaties kunnen 60 tot 200 
cm bedragen (Arts 2000). 
 

 Dystrofe vennen (3160): 
Voor dystrofe vennen zijn weinig parameters met betrekking tot dynamiek voorhanden. De vennen 
worden gekenmerkt door het optreden van relatief grote fluctuaties in de waterstanden (50-120 cm 
volgens Arts 2000). Als gevolg van deze fluctuaties vindt geen ontwikkeling naar hoogveen plaats en 
is het stadium met ondergedoken veenmossen het eindstadium. 
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 2.4.1.2  Chemische samenstelling van grond- en oppervlaktewater 
 
Hydrochemische variabelen 
Naast de dynamiek van grond- en oppervlaktewater is ook de kwaliteit of de chemische 
samenstelling ervan een belangrijke standplaatsfactor. De kwaliteit van grond- en 
oppervlaktewater kan worden beschreven op basis van volgende variabelen:  
 

 Zuurgraad & buffering (resp. pH en HCO3) 
 Conductiviteit 
 Nutiënten: nitraat- en ammoniumstikstof (resp. NO3-N en NH4-N) en 

fosfaatfosfor (PO4-P) 
 Sulfaat (SO4) 
 Basische kationen: Ca, Mg, Na, K 

 
In grond- of oppervlaktewaterafhankelijke vegetaties worden standplaatscondities in belangrijke 
mate door de samenstelling van grond en oppervlaktewater gecontroleerd. De waarde van de pH 
en de buffering rond die pH-waarde is een belangrijke sturende factor voor de soorten-
samenstelling van de vegetatie. Bicarbonaat (HCO3) is een maat voor de alkaliniteit of het 
bufferend vermogen van het grond- of oppervlaktewater (Aggenbach et al. 1998). De electrische 
geleidbaarheid of conductiviteit is een maat voor de totale concentratie aan ionen in het water.  
 
Referentiewaarden 
In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de verschillende parameters en (rand)voorwaarden 
met betrekking tot de chemische samenstelling van het freatische grondwater of het 
oppervlaktewater van de verschillende habitattypen. De informatie is (beperkt) afkomstig uit 
studies uitgevoerd in Vlaamse referentiegebieden (Vercoutere & De Becker 2003) en werd voor 
het grootste deel aangevuld met Nederlandse literatuurgegevens (Aggenbach et al. 1998, Arts 
2000, Arts et al. 2001, Bal et al. 2001, Wamelink & Runhaar 2001, Jaarsma & Verdonschot 2000). 
 
Vegetatietype 

(code) 
EC pH HCO3 NO3-N

NH4-
N 

PO4-P SO4 Ca 

 μS/cm  meq/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

vochtige heide 
(4010) 

< 200 1,2 3,5-6,5 10 0,1-0,3(1,3) 9,2 < 1 8 - < 0,04 8 - - 

venige heide < 200 1,2 - 0-1,3 2 < 1 8 - < 0,04 8 - - 

hoogveen (7110) < 200 1,2 <4,5(5,5)10 - < 1 8 - < 0,04 8 - - 

zeer zwak gebuf-
ferde vennen (3110) 

< 150 7 5,5-7,5 10 0,1-0,5(1) 3 <0,15 4,6 <0,08 5,6 < 0,015 4,6 10-30 3 ca. 10 7

zwak gebufferde 
vennen (3130) 

< 150 7 6,5-7,5 10,3 0,1-1(2)3 <0,15 4,6 <0,08 5,6 < 0,015 4,6 10-30 3 ca. 10 7

dystrofe vennen 
(3160) 

< 100 7 
4,5-6 10 
< 4,5 3 

< 0,1 3 - <0,4 3 < 0,017 3 < 10 3 1-5 7 

Tabel 2.8. Hydrochemische (grens)waarden voor natte heide en vennen. Referenties:  1 De Mars et al. 
1998,  ² Vercoutere & De Becker 2003,  ³ Arts 2000,  4 Arts et al. 2001,  5  Jaarsma & Verdonschot 2000,   6 

Denys et al. 2005 ,   7 Bal et al. 2001, 8 Blokland & Kleijberg 1997,  9 Aggenbach et al. 1998,  10 Heutz & 
Paelinckx 2005. Voor vennen gelden de grenswaarden enkel voor oppervlaktewater (Denys et al. 2005). 
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Hierbij dient te worden vermeld dat de gegevens voor de ventypen (3110, 3130 & 3160) afgeleid 
zijn voor oppervlaktewater. Gezien het merendeel van deze vennen tenminste gedeeltelijk gevoed 
wordt door of onder invloed staat van het grondwater, zijn sterk verhoogde nutriëntconcentraties 
in het grondwater eveneens nefast voor de venvegetaties.  
 

Vochtige heide (4010), Venige heide & Hoogveen (7110): 
Conductiviteit - Ongestoorde natte heidesystemen hebben grondwater met een geleidbaarheid lager 
dan 200 μS/cm (de Mars et al. 1998, Vercoutere & De Becker 2003). De geleidbaarheid is een 
maat voor de hoeveelheid opgeloste mineralen in het grondwater. Een hogere waarde kan wijzen 
op vervuiling of eutrofiëring, bv. door mineralisatie ten gevolge van te lage zomerwaterstanden of 
door het insijpelen van aangerijkt water (landbouwwater of rioleringwater). 
 
Nutriënten - Het betreft bij uitstek voedselarme of oligotrofe systemen. Volgens de indeling van 
Blockland & Kleijberg (1997) gaat het om maximale nutriëntconcentraties van 1 mg/l nitraat-
stikstof (NO3-N) en 0,04 mg/l orthofosfaat-fosfor (PO4-P) in grond- of oppervlaktewater.  
 
Zuurgraad & buffering - Wat zuurgraad betreft, zijn vochtige heides zure tot zwak zure systemen: de 
pH situeert zich tussen 3,5 en 6,5. Soortenarme natte heidevegetaties vinden we vaak in zure, 
slecht gebufferde omstandigheden, terwijl de soortenrijkere vegetaties hoofdzakelijk te vinden 
zijn in zeer zwak tot zwak gebufferde omstandigheden met een iets hoger pH (Dorland et al. 
2003). De zuurgraad is gecorreleerd met de alkaliniteit. De bicarbonaatconcentratie (HCO3

-) of 
alkaliniteit is een maat voor het bufferend vermogen van het grondwater. Als de alkaliteit van het 
water hoger is, is ook de pH hoger. Een iets hogere buffering betekent dus ook een hogere pH 
(zwak zuur). Bicarbonaatgehaltes zijn zeer laag en situeren zich tussen 0 - 0,3 meq/l voor 
vochtige heides (Aggenbach et al. 1998). De aanwezigheid van bicarbonaat vormt vaak een goede 
indicatie voor een zekere invloed van grondwater. Bij opkwellend/uittredend grondwater kan de 
bicarbonaatconcentratie oplopen tot 1,3 meq/l (Vercoutere & De Becker 2003). Bicarbonaat kan 
echter ook geproduceerd worden door biologische activiteit in ondiepe waterlagen. Een te hoge 
alkaliniteit is nadelig. Een verhoogd bicarbonaatgehalte (of verhoogde pH) betekent een 
verhoogde mineralisatie, wat tot interne eutrofiëring kan leiden (Paulissen et al. 2007).   
 
Goed ontwikkelde hoogvenen zijn ombrotroof (uitsluitend gevoed door regenwater) en zijn van 
nature dus zeer voedselarm. Bij toenemende voedselrijkdom evolueert het vegetatietype naar een 
rompvegetatie van Pijpenstrootje en/of Gagel, en finaal (bij lang aanhouden van de aangerijkte 
situatie) maakt het type plaats voor een voedselrijker vegetatietype zoals bv. berkenbroek of 
elzenberkenbroek. Als gevolg van het ombrotrofe karakter is hoogveen zuur (pH < 4,5 (5,5)) en 
praktisch bicarbonaatloos (Arts 2000).  
 

Voedselarme (zeer) zwak gebufferde vennen (3110 & 3130): 
Deze ventypen kunnen overeenkomstig worden beschouwd met respectievelijk de 
‘Gemeenschappen van zeer zwak gebufferde zandbodemvennen (2b)’ en ‘Gemeenschappen van 
zwak gebufferde zandbodemvennen (3a + 3b)’ volgens de indeling van Arts (2000) en het 
Nederlandse natuurdoeltype 3.22 ‘Zwakgebufferd ven’ volgens het Handboek Natuurdoeltypen 
(Bal et al. 2001). Beide werken formuleren enkele bruikbare abiotische toestandvariabelen en 
randvoorwaarden. 
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Conductiviteit - (Zeer) zwak gebufferde vennen hebben een geleidbaarheid lager dan 150 μS/cm 
(Bal et al. 2001). Vermits de geleidbaarheid een maat is voor de hoeveelheid opgeloste mineralen 
wijzen hogere waarden op vervuiling of eutrofiëring. Verhoogde mineralistatie ten gevolge van 
verdroging en/of het insijpelen van aangerijkt (landbouw)water kunnen hiervan de oorzaak zijn. 
 
Nutriënten - Deze vensystemen zijn van nature voedselarm. Stikstof is in optimale 
omstandigheden aanwezig onder de vorm van nitraat (NO3). Wat N- en P-verbindingen betreft 
worden voor deze ‘zachtwatervegetaties’ in de literatuur volgende (grens)waarden opgegeven: 
0,15 mg/l nitraat-stikstof (NO3-N), 0,08 mg/l ammonium-stikstof (NH4-N),  0,015 mg/l 
othofosfaat-fosfor (PO4-P) (Arts et al. 2001,  Jaarsma & Verdonschot 2000, Denys et al. 2005). Als 
gevolg van de voedselarme omstandigheden bestaat de vegetatie uit soorten die fysiologisch zijn 
aangepast aan een milieu waarin koolstof, fosfaat en stikstof beperkend aanwezig zijn (§ 2.3.1). 
Bij toenemende voedselrijkdom (het niet meer limiterend aanwezig zijn van deze nutriënten) 
evolueren deze vegetatietype versneld naar een ruigere verlandingsvegetatie.  
 
Gunstige voorwaarden voor isoëtiden blijven behouden indien de productiviteit gelimiteerd blijft 
door N of P. Lichtlimitatie, sedimentatie en competitie zijn mogelijk verantwoordelijk voor het 
verdwijnen van zachtwatersoorten bij eutrofiëring en waterverharding. Van hoge 
nitraatconcentraties zijn negatieve effecten op de groei van Littorella aangetoond (Robe & 
Griffiths 1994). De aanvoer van N is, vanwege de hoge atmosferische depositie, moeilijk te 
beïnvloeden. De kritische depositieniveau’s ter voorkoming van verzuring en eutrofiëring (zie § 
2.4.4)  worden actueel in het grootste deel van Vlaanderen overschreden (Box 3). Fosfor (P) is 
hier een bijzonder kritisch element, gezien niet gerekend kan worden op een verminderde 
beschikbaarheid tengevolge van een sterk zure pH; integendeel, bij een circumneutrale pH valt 
veeleer vrijstelling vanuit de waterbodem te verwachten. Er dient op gewezen te worden dat de 
P-belasting niet enkel afhankelijk is van het aangevoerde water (en enige atmosferische depositie), 
maar ook door guanotrofiëring (vogels) beïnvloed wordt (Denys et al. 2005).  
 
Zuurgraad & buffering - Deze ‘zacht water’-systemen bestaan uit vennen die met lokaal grondwater 
gevoed worden. Het betreft zwak zure tot circumneutrale (pH tussen 5,5 en 7,5) en zeer zwak tot 
zwak gebufferde wateren (0,1-1 meq/l HCO3). Naast de grondwaterinvloed kunnen kleinschalige 
menselijke activiteiten eveneens bijdragen tot een geringe buffering. Verzuring is ongewenst wil 
men een soortenrijke oevervegetatie met de typische soorten behouden.  
 
Voor een aantal typische soorten van deze vegetaties worden in de literatuur minimumwaarden 
voor wat betreft de pH weergegeven (o.a. Brouwer et al. 2002): 3,9 (Eleocharis acicularis, Littorella 
uniflora, Lobelia dortmanna), > 4,0 (Luronium natans), 4,0 (Hypericum elodes), 4,6 ( Pilularia globulifera). 
Optima situeren zich rond pH 4,5-7 (Lobelia), 5-7,5 (Hypericum elodes, Luronium), 5-8 (Littorella), > 6 
(Elatine hexandra, Eleocharis acicularis, Scirpus fluitans) (Arts et al. 1990, Aggenbach et al. 1995). Arts 
(2002) rekent ondermeer Elatine hexandra, Eleocharis acicularis, Pilularia en Potamogeton obtusifolius tot 
de soorten die intolerant zijn voor een pH < 5,5. Dit geeft reeds aan dat sterk zure 
omstandigheden (pH< 4,7) niet gewenst zijn, wil men een soortenrijke vegetatie behouden 
(Denys et al. 2005). 
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Optimale HCO3
--waarden voor enkele doelsoorten zijn: > 0 tot 1 meq/l (Lobelia, Elatine hexandra, 

Hypericum elodes), > 0,3 meq/l (Eleocharis acicularis), 0,3 tot 1 meq/l (Littorella, Luronium), 0,3 tot 2 
meq/l (Scirpus fluitans) (Arts et al. 1990, Aggenbach et al. 1995). 
 
Bij aanhoudende verzuring vermindert het concurrentievermogen van de diverse typische 
plantensoorten en verhoogt het risico op dominantie van Knolrus. Bij te lage pH waarden 
accumuleert N vnl. als NH4

+. Knolrus (evenals Drepanocladus fluitans en Sphagnum) neemt N vooral 
onder deze vorm op, i.t.t. isoëtiden als Littorella, Luronium, Baldellia en Lobelia die in hoofdzaak 
nitraat gebruiken. Knolrus neemt CO2 vooral op uit het water, de overige vermelde soorten zijn 
hiervoor vooral op hun wortels aangewezen en dus op CO2 in het sediment (mineralisatie 
organisch materiaal, toestroming recent geïnfiltreerd regenwater). Bij afname van de pH wordt 
CO2 in toenemende mate in het water vrijgesteld door oplossing van carbonaat in de bodem, tot 
dat dit laatste is opgebruikt. Veel ammonium, een zure pH (< 6,5) en toch voldoende CO2 in de 
waterkolom is het ideale recept voor uitbundige ontwikkeling van Juncus bulbosus. Voor de 
vernoemde doelsoorten is dit evenwel een ongunstige situatie (Denys et al. 2005).  
 
Een te hoge pH en alkaliniteit is echter eveneens nadelig. Hoewel de aanvoer van gebufferd 
grondwater verzuring kan voorkomen, kan een te hoge alkaliniteit nefast zijn. Bij een hogere pH 
verhoogt ook de mineralisatie en wordt in natuurlijke waters NH3 vrijgesteld. Een te hoge 
alkaliniteit vergemakkelijkt ook sulfaatreductie, waardoor sulfide-ionen zich kunnen binden met 
ijzer tot FeS of FeS2. Dit vermindert de hoeveelheid die beschikbaar is om fosfaten neer te slaan. 
Bovendien is een hogere alkaliniteit ook nadeling omdat bij een grotere beschikbaarheid van 
bicarbonaten concurrentie van ongewenste (koolstof-gelimiteerde) soorten plaatsvindt. Een 
verhoogd bicarbonaatgehalte betekent een verhoogde mineralisatie wat tot interne eutrofiëring 
kan leiden (Paulissen et al. 2007).  
 
Sulfaat & Calcium - Sulfaatconcentraties in deze ventypen bevinden zich in normale 
omstandigheden tussen 10 en 30 mg/l (Arts 2000). Hoge sulfaatconcentraties zijn nadelig en 
wordt meestal aangevoerd door neerslag of een andere vorm van vervuiling. SO4 reduceert in 
anaërobe, organische bodems immers sulfide dat bindt met ijzer tot FeS en FeS2. Bij hoge 
sulfideconsentraties kan het sulfide ijzer-fosfaatcomplexen (er dient voldoende ijzer aanwezig te 
zijn om fosfaat neer te slaan) reduceren waarbij fosfaat gemobiliseerd wordt en waardoor de 
fosfaatconcentraties in het bodemvocht en de waterlaag toenemen (interne eutrofiering). Hoge 
sulfaatconcentraties zijn vaak afkomtig van oxidatie van pyrietbanken door nitraatuitspoeling uit 
landbouwgronden (zie bijlage 4.3). Bij denitrificatie bindt de vrijgezette zuurstof zich aan S om zo 
SO4

- te vormen.  
De concentratie calcium, dat kan instaan voor de bufferwerking, bedraagt ca. 10 mg/l volgens Bal 
et al. (2001).  
 

Dystrofe vennen (3160): 
Dit ventype kan overeenkomstig beschouwd worden met de ‘Gemeenschappen van zure vennen 
zonder hoogveenontwikkeling (1a)’ volgens de indeling van Arts (2000) en het Nederlandse 
natuurdoeltype 3.23 ‘Zuur ven’ volgens het Handboek Natuurdoeltypen (Bal et al. 2001). Beide 
werken formuleren enkele bruikbare abiotische toestandvariabelen en randvoorwaarden. 
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Conductiviteit - Dystrofe vennen hebben een geleidbaarheid lager dan 100 μS/cm (Bal et al. 2001). 
Hogere waarden wijzen op vervuiling of eutrofiëring. Verhoogde mineralistatie ten gevolge van 
verdroging en/of het insijpelen van aangerijkt landbouwwater kunnen hiervan de oorzaak zijn. 
 
Nutriënten - Deze vensystemen zijn van nature voedselarm. Stikstof komt voornamelijk voor 
onder de vorm van ammonium (NH4). Maximale nutriëntconcentraties die worden vooropgesteld 
zijn 0,4 mg/l ammonium-stikstof (NH4-N) en 0,017 mg/l orthofosfaat-fosfor (PO4-P) (Arts 
2000). Bij toenemende voedselrijkdom evolueert het vegetatietype versneld naar een ruigere 
verlandingsvegetatie.  
 
Zuurgraad & buffering- Dystrofe vennen kunnen hydrologische geïsoleerd zijn of, behalve door 
regenwater, mede gevoed worden door zuur, ongebufferd grondwater. Als gevolg van de voeding 
met regenwater en/of zuur grondwater en het ontbreken van enige buffering, zijn de vennen van 
nature zeer zuur en bicarbonaatloos. De vennen hebben een pH < 4,5; het bicarbonaatgehalte is 
zeer laag of ontbreekt (< 0,1 meq/l) (Arts 2000). Deze wateren kennen geen gebufferd verleden 
en zijn dus altijd zuur geweest. 
 
Sulfaat & Calcium- Sulfaat concentraties bedragen maximaal 10 mg/l (Arts 2000). Calcium, dat kan 
instaan voor de bufferwerking, is in deze vennen nauwelijks aanwezig en bedraagt 1 tot 5 mg/l 
volgens Bal et al. (2001).  
 
 
      2.4.3  Bodemkundige en bodemchemische kenmerken 
 
Terwijl de vochttoestand voornamelijk bepaald wordt door de lokale hydrologie, worden 
standplaatsfactoren als zuurgraad, buffercapaciteit en voedselrijkdom ook in belangrijke mate 
bodemkundig en bodemchemisch gecontroleerd. De geochemische (bvb. voor vrijzetting van 
Al3+) en biologische beschikbaarheid (bvb. voor opname door plantenwortels) van protonen en 
voedingselementen in de wortelzone wordt in sterke mate bepaald door bodemkundige 
kenmerken  en bodemchemische processen. 
 
Om inzicht te krijgen in de bodemkundige toestand van een lokatie als groeiplaats voor 
heidevegetaties, dienen volgende aspecten in kaart gebracht te worden: 
 

 Algemene bodemkundige kenmerken: profielopbouw, textuur 
 Zuurgraad & buffering 
 Voedselrijkdom 

 

 2.4.3.1  Bodemtypering: profiel en textuur 
 
Bodemkundige kenmerken 
Het Belgische systeem voor bodemclassificatie is gebaseerd op drie basis kenmerken: textuur van 
de bovenste bodemlaag, profielontwikkeling en vochttrap. Hoewel alle drie ecologisch zeer 
relevant, laat de Belgische typologie voor elk van deze kenmerken slechts zeer ruwe ecologische 
interpretaties toe. De vochttrap is rechtstreeks gerelateerd aan de hydrologische 
standplaatsfactoren en behandelen we hier niet. De vochttoestand van een groeiplaats wordt 
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immers veel nauwkeuriger gekwantificeerd aan de hand van de hiervoor beschreven 
hydrologische parameters. De Belgische textuur en profielopbouw-typologie is niet rechtsreeks te 
vertalen naar standplaatsfactoren. Gecombineerd geven textuur en profielopbouw wel een ruwe 
indicatie van de te verwachten zuur- en voedingstoestand, maar een rechtstreekse vertaalsleutel 
ontbreekt. Beide kenmerken nemen we hier wel mee omdat ze nodig zijn om detailmetingen van 
zuurgraad, buffercapaciteit en voedselrijkdom correct te interpreteren en te kaderen. 
 
De Nederlandse onderzoeksinstelling Alterra werkte de voorbije tien jaar een systeem van 
ecologische bodemtypering uit, gebaseerd op een nauwkeurige beschrijving van het humusprofiel 
(Kemmers et al, 1999, 2001; van Delft, 2001, 2004). Het humusprofiel bevat, weliswaar indirect 
en dus mits gepaste interpretatie, heel wat informatie over de standplaatsfactoren die bepalend 
zijn voor de vegetatie. Referentiegegevens op basis van deze methode zijn evenwel niet 
beschikbaar.  
 
Referentiewaarden 
In wat volgt worden bodemprofiel en textuur besproken die nodig zijn of vaak optreden bij goed 
ontwikkelde vegetatietypen. 
 

Vochtige heide (4010): 
De bodemtextuur bestaat uit zand, leemhoudend zand of veen.  Typisch voor de hogere 
zandgronden in de Kempen zijn de Podzolbodems (Box 2). Wat het bodemprofiel betreft wordt 
onder vochtige heide vaak een podzol met venige bovengrond of een venige ondergrond met 
reductieverschijnselen meteen onder de B-horizont aangetroffen. 
 

Hoogveen (7110): 
De ‘textuur’ betreft vanzelfsprekend veen. Levend hoogveen kenmerkt zich door een levende 
wateronverzadigde veenmoslaag (acrotelm) met meestal een dikte van 25-30 cm. 
 

 Slenken in veengronden (7150) 

De bodemtextuur bestaat uit veen of zand. In principe dient een veenpakket als substraat voor 
deze begroeiingen, maar ook op plagplaatsen of periodiek overstroomde zandige oevers van 
vennen kunnen deze snavelbies-gemeenschappen voorkomen. Plagplekken vormen zelfs de 
meest voorkomende standplaats voor dit vegetatietype in Vlaanderen. 
 

 Gagelstruweel: 

De textuur van de bodem is zandig tot venig. Wat het profiel betreft, bevindt de minerale bodem 
zich op geringe diepte. 
 

Voedselarme (zeer) zwak gebufferde vennen (3110 & 3130): 
Voor deze vennen is een minerale zandbodem tot zwak lemig substraat vereist. Voor een 
gunstige instandhouding van de typisch vengemeenschappen mag ten hoogste een dun laagje 
organisch materiaal aanwezig zijn. Aanrijking van de bodem door accumulatie van slib of 
organisch materiaal is nefast voor typische soorten als Moerashertshooi, Oeverkruid, Vlottende 
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bies, enz. (Weeda et al. 1995) en doet zich vaak voor bij een verregaande verzuring waarbij de 
afbraak van organisch materiaal geremd wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOX  2 - DE KEMPENSE PODZOLBODEM 
De structuur van de bodem wordt in de eerste plaats door de aard en de samenstelling van het uitgangsmateriaal 
bepaald. De Kempense dek- en stuifzanden zijn zeer poreus, zodat het grootste gedeelte van het regenwater in 
een relatief korte tijd naar beneden sijpelt. Dit percolerend bodemwater voert alle oplosbare elementen, minerale 
stoffen, en organische bestanddelen met zich mee. Na verloop van tijd resten er in de wortelzone van de planten 
enkel nog ‘onbruikbare’ mineralen. Deze oppervlakkige bodemlaag (ca 30 cm dik) heeft een asgrijze kleur die 
typisch is voor het bodemoppervlak van oude heidegebieden. Naar gelang de diepte van de grondwatertafel en 
het zuurstofgehalte in de bodem, slaan de meegevoerde organische en anorganische stoffen op zekere diepte 
naar. Eerst verzamelen zich alle humusbestanddelen in een koolzwart laagje. Daarna is het de beurt aan de 
ijzermineralen die zich concentreren in een roodbruine horizont en vaak aan elkaar kitten tot een harde, 
resistente ‘ijzeroerbank’. Onder deze laag bevindt zich dan het onverstoorde moedermateriaal. De ontwikkeling 
van een dergelijk podzolprofiel neemt enkele duizenden jaren in beslag.  
Bron: omgevingsanalyse Bekkenbeheerplan Nete, thema bodem. Aeolus i.o.v. afdeling Water, 2001 
 

 

 2.4.3.2  Zuurgraad & buffering 
 
Hieronder vallen twee sets van parameters: enerzijds de zuurgraad (pH, de protonenconcentratie 
in oplossing) en anderzijds de basenverzadiging en het kationenuitwisselingscomplex (CEC, 
cation exchange capacity) in de bodem. Heide en heischrale vegeaties zijn gebonden aan groeiplaatsen 
op zandbodems, die zich kenmerken door lage pH-waarden (zeer zuur tot matig zuur), een 
beperkte CEC en een lage basenverzadiging. Dit alles maakt deze bodems zeer gevoelig voor 
verzuring: een verdere daling van pH en basenverzadiging onder invloed van externe belasting 
met protonenleverende componenten (zoals atmosferische depositie van NOx, NHy en SOx). 
 
Zuurgraad - De bodem-pH of zuurgraad is vooral indirect van invloed op de plantengroei. 
Deels loopt dit via macro-nutriënten (N, P, K), waarvan de omzettingen en de oplosbaarheid 
sterk worden beïnvloed door de pH. De pH heeft dus een belangrijk effect op de 
standplaatsfactor voedselrijkdom.  
 
Daarnaast heeft de pH invloed op de oplosbaarheid van metalen, die ofwel toxisch zijn ofwel 
nodig zijn als micro-nutriënt. Bij een pH-H2O van minder dan 4,5 gaat het voor de meeste 
planten toxische aluminium (Al3+) in oplossing. Alleen soorten die zijn aangepast aan zure 
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standplaatsen, doordat ze bijvoorbeeld in staat zijn het aluminium te immobiliseren 
(detoxificeren), kunnen hier overleven. Een tweede probleem is dat veel microbiële processen 
zoals de afbraak van organische stof en nitrificatie (omzetting van ammonium in nitraat) bij lage 
pH-waarden sterk geremd worden. In meer basische milieus vormt juist de geringere 
oplosbaarheid van ijzer een probleem. Planten die zijn aangepast aan zure milieus, met hoge 
gehaltes aan opgeloste zware metalen, krijgen op basische standplaatsen last van 
gebrekverschijnselen (chlorose door ijzergebrek). 
 
Bij metingen van de zuurgraad van een bodemstaal worden meestal twee benaderingen gebruikt. 
De concentratie aan vrije protonen in het bodemwater wordt bepaald door meting van de pH in 
een suspensie van bodemmateriaal met gedistilleerd water (pH-H2O). De concentratie aan 
‘uitwisselbare’ protonen (som van vrije protonen en op het uitwisselingscomplex gebonden 
protonen) wordt bepaald door meting van de pH in een suspensie van bodemmateriaal met 0.1 
M KCl (pH-KCl). De pH-H2O is een maat voor de zuurheid zoals plantenwortels die ervaren, de 
pH-KCl is een maat voor de pH indien alle potentiële zuurheid wordt meegerekend.  
 
Onderstaande tabel 2.8. geeft een gangbare indeling naar zuurgraadklassen weer op basis van pH-
H2O en pH-KCl waarden. Fysiologisch relevante grenzen zijn een pH-H2O van 4,5, de grens 
waarbij vrij aluminium in oplossing gaat, en een pH-H2O van 6,5 die overeenkomt met de grens 
tussen systemen met en zonder vrije kalk (calciumcarbonaat). 
 

klasse  pH-H2O  pH-KCl 

zeer zuur  < 3,5   
zuur  < 4,5  < 3,5 
matig zuur  4,5 - 5,5  

3,5 - 6,5 
zwak zuur  5,5 - 6,5  
neutraal  6,5 - 7,5  > 6,5 
basisch  > 7,5   

Tabel 2.9. Indeling zuurgraadklassen op basis van pH-H2O (Wamelink & Runhaar 2000) en pH-KCl. 

 

Kationenuitwisselingscapaciteit (CEC) en basenverzadiging - Ook de CEC en 
basenbezetting of basenverzadiging ervan zijn belangrijke standplaatsfactoren. De 
basenverzadiging van een bodem is een maat voor zijn bufferend capaciteit en is gelijk aan de 
fractie van de CEC (kationen uitwisselingscapaciteit) die ingenomen wordt door basische 
kationen, waarvan de belangrijkste Ca2+, Mg2+, Na+ en K+ zijn. De berekening gebeurt a.d.h.v. 
de CEC en de vier kationen Ca, Mg, K en Na (in milli-equivalenten) met de volgende formule: 
 

100*)(
CEC

NaKMgCanguitwisselidigingBasenverza +++
=  

 
 
Referentiewaarden 
Tabel 2.9. geeft de gemiddelden, medianen en 10 %/90 %-ranges van de pH-H2O in de 
wortelzone (0–10 cm) van de Vlaamse (vegetatiekundige) referentiesites voor vochtige heide 
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(dophei-verbond), venige heide en de gagelstruweel-gemeenschap. Voor de andere habitattypen 
(hoogveen, slenken in veengronden, zwakgebufferde en dystrofe vennen) zijn geen of 
onvoldoende referentiesites bemonsterd om tot zinvolle uitspraken i.v.m. referentiewaarden voor 
de zuurgraad te komen.  
 
De drie beschouwde habitattypes classificeren alle als ‘zuur’ tot ‘matig zuur’ en zijn onderling niet 
te onderscheiden op basis van hun pH-karakteristieken. De mediaanwaarden tonen weinig 
verschil en de ranges overlappen elkaar grotendeels. Zeer zure condities (pH < 3,5) treffen we 
niet aan op de referentiesites. Met enige goodwill zou men kunnen stellen dat de mediaanwaarden 
het feit weerspiegelen dat bodems met een hoger organisch stofgehalte (gagelstruweel > venige 
heide > vochtige heide) doorgaans een iets lagere pH vertonen.  
 
 Vochtige heide (4010) Venige heide Gagelstruweel 

Gemiddelde 4,57 4,46 4,44 

Mediaan 4,56 4,49 4,35 

10 % / 90 % range 4,02 – 4,87 3,91 – 4,95 4,14 – 4,68 

Aantal sites (n) 19 23 16 
Tabel 2.10. Gemiddelden, medianen en 10 % / 90 %-ranges van de zuurgraad (pH-H2O) in de 
wortelzone (0–10 cm) van de Vlaamse referentiesites voor het dophei-verbond, venige heide en de 
gagelstruweel-gemeenschap (brongegevens: BODINA databank, INBO). Ter vergelijken worden 
literatuurgegevens weergegeven 
 
In het licht van de atmosferische depositie van verzurende stoffen tijdens de voorbije decennia, is 
het moeilijk oordelen in welke mate deze pH-ranges overeenstemmen met de fysiologisch 
optimale ranges voor elk van de habitattypes.  Daarvoor ontbreekt het aan informatie over de 
evolutie van deze pH-waarden en de vegetaties op deze referentiesites tijdens de voorbije 50 jaar.  
Ter vergelijking worden in bijlage de in de Nederlandse natuurtypologie gehanteerde pH-H2O 
ranges voor het natuurdoeltype ‘natte heide’ weergegeven (bijlage 2.2). Dit komt goed overeen 
met de ranges die door Heutz & Paelinckx (2005) worden weergegeven voor enkele 
vegetatietypen (Tabel 2.11.). 
 

Vegetatietype (N2000)  pH-H2O 

vochtige heide (4010)  3,5 - 6,5 
hoogveen (7110)  3,5 - 4,5 (5,5) 
slenken in veengronden (7150)  (3,5) 4 - 5 (5,5) 
gagelstruweel  3,5 - 6,5 

Tabel 2.11. Overzicht pH-ranges voor enkele vegetatietypen (volgens Heutz & Paelinckx 2005). 
 
Metingen van de CEC in een aantal natte heidegebieden (zowel goed ontwikkeld als 
gedegradeerd) geven aan dat de CEC zich situeert tussen ongeveer 3 en 12 cmolc/kg (cmolc staat 
voor het aantal centimol lading (‘charge’)). Bodems met een hogere CEC hebben een grotere 
capaciteit om kationen te binden, en hebben doorgaans een hogere pH en zuurbufferend 
vermogen dan bodems met een lage CEC. De actuele pH en het zuurbufferend vermogen 
hangen samen met de mate waarin de CEC bezet is met zogenaamd ‘basische’ kationen (Ca, K, 
Na, Mg). Een gegeven zuurdosis (bvb. als gevolg van atmosferische depositie) zal de hoeveelheid 
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uitwisselbare kationen in bodems met lage CEC sneller uitputten dan in bodems met een hoge 
CEC, en dus sneller leiden tot een lagere pH en uitputting van het zuurbufferend vermogen. Bij 
een te hoge pH en CEC kunnen heidevegetaties zich niet handhaven omdat grassen en opslag de 
bovenhand krijgen. Op basis van de huidige metingen van de CEC en de basenverzadiging in 
zowel referentiesites als in gedegradeerde natte heiden kunnen geen verschillen gevonden worden 
tussen beide. Ook tussen de verschillende onderscheiden vegetatietypen werd, net als voor de 
zuurtegraad, geen significante verschillen gevonden. 
 

 2.4.3.3  Voedselrijkdom 
 
Het begrip voedselrijkdom kan op verschillende manieren worden gebruikt. Het kan worden 
gebruikt als een maat voor de voedselrijkdom van het substraat (en daarmee de potentiële 
productie) of als een maat voor de hoeveelheid voedingsstoffen opgenomen in de 
voedselkringloop van het ecosysteem (bepalend voor de actuele productie). Bij de tweede 
benadering is de ‘voedselrijkdom’ niet alleen afhankelijk van substraateigenschappen maar ook 
van het successiestadium. In pionierstadia is de biomassa en de productiviteit immers lager dan in 
latere successiestadia. Een derde benadering is die waarbij voedselrijkdom en zuurgraad vanwege 
de nauwe onderlinge relatie die tussen beide factoren bestaan, tezamen als één, complexe 
standplaatsfactor worden beschouwd. Daarbij worden oligotrofe milieus gedefinieerd als 
voedselarme zure, en mesotrofe milieus als matig voedselarme zwak zure milieus. Dit is echter 
verwarrend omdat het gaat om twee factoren die onafhankelijk van elkaar op de vegetatie 
inwerken, en die wel vaak, maar lang niet altijd aan elkaar gecorreleerd zijn (Bridgham et al. 1996).  
 
In dit onderzoek wordt de eerste benadering gevolgd, waarbij onder voedselrijkdom de 
beschikbaarheid aan nutriënten in de wortelzone wordt verstaan. Daarbij worden 
successiereeksen op een zelfde substraat tot een zelfde voedselrijkdomklasse gerekend, ook al 
neemt de productiviteit van de systemen gedurende de successie toe. Zo worden op arme 
zandgrond voorkomende pioniervegetaties, heidevegetaties en eiken-berkenbos alle ingedeeld in 
de klasse ‘voedselarm’, ook al is de productiviteit van het bos vele malen groter dan die van een 
open pioniervegetatie.  
 
Referentiewaarden 
Als maten voor de voedselrijkdom kan worden uitgegaan van de (potentiële) productie of van de P- 
of N-beschikbaarheid. Beschikbaar fosfor (P) kan bepaald worden door middel van 
anionuitwissellingsmembranen of door ammoniumacetaatextractie. Beschikbaar stikstof (N) kan 
worden bepaald d.m.v. een KCl extractie (bv. Robertson et al. 1999). Hiervoor zijn echter geen 
referentiewaarden voorhanden. 
 
Blokland & Kleijberg (1997) maakten een indeling op basis van de nutriëntentoestand in de 
wortelzone en de productie (Tabel 2.12.). Deze indeling lijkt goed bruikbaar, omdat het aantal 
klassen beperkt is, en de klassen kwantitatief omschreven zijn.  
 
Het is onduidelijk of de indeling naar productie bruikbaar is voor (natte) heide. Blokland & 
Kleijberg (1997) gaan uit van  productiviteitsgrenzen voor graslandvegetaties van 4 en 8 ton netto 
drogestof productie tussen voedselarm, matig voedselrijk en zeer voedselrijk (Stevers 1987). Uit 
een vergelijking tussen vegetatiegegevens en gemeten productie blijkt echter dat grenzen bij 3 en 
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6 ton beter lijken aan te sluiten bij aan de indeling naar voedselrijkdom op basis van de 
soortensamenstelling (Runhaar 1989). Bovendien zijn de genoemde productiegrenzen alleen 
geldig voor graslandvegetaties: voor bijvoorbeeld bossen zijn andere grenswaarden nodig.  
 

Trofieklasse Voedselrijkdom C/N C/P N min N-Ellenberg 
(soortsind.) 

Productie    
(ton dr. 
stof/ha) 

oligotroof voedelarm  > 35 > 750 < 60 1-4 < 4 
mesotroof matig voedselrijk 20-35 300-700 60-180 5-6 4-8 

eutroof voedselrijk  < 20 < 300 > 180 7-8 > 8 
hypertroof zeer voedselrijk  << 20 << 300 > 180 9 >> 8 

Tabel 2.12. Indeling naar voedselrijkdom volgens Blokland & Kleijberg (1997). De indeling gebeurt op basis van 
nutriënt-concentraties in de bodem (wortelzone) en hun verhoudingen, Ellenbergwaarden van aanwezige 
plantensoorten en biomassa productie (ton droge stof/ha). 
 
Daar het bovendien niet eenvoudig is de jaarlijkse productie van meerjarige heidevegetaties te 
bepalen, moet een alternatief gebruikt worden. Voedselrijkdomklassen kunnen ook bepaald 
worden a.d.h.v. C/N en C/P verhoudingen. De C/N en C/P verhouding geven een indicatie van 
de rijkdom van organische stof aan stikstof en fosfor. Volgens Blokland & Kleijberg (1997) is de 
C/N verhouding een goede maat om de beschikbare stikstof aan te duiden. Vochtige en natte 
ecosystemen zijn over het algemeen immers stikstof-gelimiteerd; slechts in gebieden met kalkrijke 
bodems en in zeer schrale venen met een sterke vastlegging komen fosfaat-limitatie voor. Ook in 
de bodemkundige literatuur worden trofiegrenzen vaak gebaseerd op de C/N verhouding 
(Kemmers et al. 1995). Er is evenwel enige discussie over het gebruik van C/N als maat voor 
nutriëntenbeschikbaarheid. Ook in het kader van NICHE Vlaanderen bleek het gebruik van de 
C/N verhouding echter onvoldoende onderscheidend (Callebaut et al. 2007). Nader onderzoek 
dient af te toesten of deze verhouding bruikbaar is voor natte heide. Indien nodig dient hier op 
expertkennis te worden teruggevallen. Een goede indicatie zijn bv. de Ellenbergwaarden voor N 
van aanwezige plantensoorten (Tabel 2.12.). 
 
Soms worden meer voedselrijkdomklassen onderscheiden (bv. Aggenbach et al. 1998b). Gezien 
de geringe kennis over de productiviteti van de systemen waarvan natuurlijke vegetaties deel 
uitmaken is het echter de vraag of een verfijnde indeling wel realistisch is. In dit onderzoek wordt 
de indeling volgens Blokland & Kleijberg (1997) gebruikt, waarbij de klassen kwanitatief 
omschreven worden in termen van productie en nutriëntverhoudingen. Hierbij is er rekening 
gehouden dat de productiegrenzen voor graslanden aan de hoge kant kunnen zijn. Het beperkte 
aantal klassen doet ons inziens recht aan de nog beperkte kennis op dit gebied. 
 
De vegetatietypen van natte heide en vennen vallen bijna allen binnen de oligotrofe trofieklassen 
(zie bv. bijlage 2.2). De verschillende vegetatietypen vereisen m.a.w. steeds voedselarme 
standplaatscondities. Uitzondering hierop zijn de zwak gebufferde venvegetaties (3130) waarbij 
eerder mesotrofe (matig voedselarme) omstandigheden kunnen voorkomen (let wel: een 
oligotrofe waterlaag boven een mesotroof sediment – Arts 2000). 
 
 
 
 
 

                                            Standaardprotocol voor herstelbeheer van natte heide en vennen                            46 
 



      2.4.4  Atmosferische depositie: kritische lasten 
 
Voor het inschatten van de luchtkwaliteit in functie van de instandhouding van de verschillende 
habitats dienen de depositiemetingen vergeleken te worden met de kritische lasten die voor 
heiden en vennen worden aangenomen. De kritische last is de maximaal toelaatbare depositie per 
eenheid van oppervlakte voor een bepaald ecosysteem waaronder - volgens de huidige kennis - 
geen aantoonbare schadelijke effecten aan ecosystemen optreden op lange termijn (Nilsson & 
Grennfelt 1988, Van Avermaet et al. 2006). Deze kritisch lasten kunnen op basis van 
verschillende criteria worden berekend: bescherming van grondwater, bescherming tegen 
aluminiumtoxiciteit, behoud van zuurbufferend vermogen, behoud van biodiversiteit, enz. (Van 
Avermaet et al. 2006). Voor een uitgebreide beschrijving van oorzaken en gevolgen van de 
atmosferische depositie wordt verwezen naar bijlage 4.1. 
 
Voor Vlaanderen werd een specifieke en gebiedsgerichte bepaling van streefwaarden voor 
vermestende en verzurende depositie uitgevoerd. Op basis van de statische massabalansmethode 
(SMB) werden kritische lasten voor het vermestende en verzurende effect van de atmosferische 
depositie bepaald voor o.a. 40 heide-ecosystemen (Meykens & Vereecken 2001). Hierbij werden 
locatiespecifieke bodem-, vegetatie- en klimatologische variabelen in rekening gebracht (Van 
Avermaet et al. 2006). Criteria voor de bepaling van kritische lasten zijn de vegetatiewijziging door 
overmatige aanvoer van stikstof en verzurende stoffen en het behoud van biodiversiteit (Meykens 
& Vereecken 2001). De kritische last verzuring houdt rekening met het gecombineerde effect van 
verzurende zwavel- en stikstofdepositie daar vooral het totale verzuringseffect van belang is, 
eerder dan het effect van verzurende zwavel of stiksof afzonderlijk (Van Avermaet et al. 2006).  
 
Naast de bepalingen op basis van het SMB model werden voor enkele vegetatietypen empirische 
bepaalde kritische depositiewaarden afgeleid (Arts et al. 2001, Bobbink & Roelofs 1995, 
Achermann & Bobbink 2003). Tabel 3.1. en 3.2. geven een overzicht van het bereik van deze 
kritische lasten voor verzurende en vermestende depositie voor de verschillende ecosystemen. 
 
Door de huidige deposities van stikstof en verzurende verbindingen te vergelijken met de 
kritische lasten voor verzuring en vermesting kan vastgesteld worden hoe ernstig de huidige 
aantasting van het heidemilieu is. 
 

ecosysteem 
kritische last VERMESTING 

(kg N/ha.jaar) 
methode bron 

natte heide  8-14 (11) SMB Meykens & Vereecken 2001

natte heide  17-22  empirisch Bobbink & Roelofs 1995 

hoogveen 5-10 empirisch Achermann & Bobbink 2003

slenken in veengronden < 15 empirisch Achermann & Bobbink 2003

vennen (voorkomen verzuring)  5-10 empirisch Arts et al. 2001 

vennen (voorkomen verruiging) 14 empirisch Arts et al. 2001 

vennen (voorkomen empirisch20  Arts et al. 2001 
Tabel 2.13. Kritische last voor vermestinde depositie (in kg N/ha.jaar) van enkele ecosystemen, waaronder natte 
heide en vennen. De waarden voor grasland-, heide- en bosecosystemen betreffen de 5de en 95ste percentielwaarden 
van een reeks locatiespecifieke berekeningen.  Tussen haakjes wordt de mediane kritische last vermeld. Bronnen: 
Meykens & Vereecken 2001, Arts et al. 2001, Bobbink & Roelofs 1995. 
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kritische last VERZURING 
(Zeq/ha.jaar) 

 ecosysteem methode bron 

natte heide  2156 – 2246 (2168) SMB Meykens & Vereecken 2001

vennen (meest gevoelige)  250 - 350 empirisch Arts et al. 2001 

vennen (minder gevoelig)  empirisch Arts et al. 2001 350 - 1250 
Tabel 2.14. Kritische last voor verzuring (in zeq/ha.jaar) van enkele ecosystemen, waaronder natte heide en vennen. 
De waarden voor grasland-, heide- en bosecosystemen betreffen de 5de en 95ste percentielwaarden van een reeks 
locatiespecifieke berekeningen.  Tussen haakjes wordt de mediane kritische last vermeld. Bronnen: Meykens & 
Vereecken 2001, Arts et al. 2001. 
 

Vochtige heide (4010): 

Voor natte heide bedraagt de berekende kritische last voor verzuring tussen 2156 en 2246 
zeq/ha.jaar (resp. 5de en 95ste percentiel; mediaan= 2168 Zeq/ha.jaar  -  Meykens & Vereecken 
2001). De streefwaarden vermeld in VLAREM II voor ‘naaldbossen en heide op zandgronden’ 
vallen lager uit (1400 Zeq/ha.jaar). Ook in het MINA-plan 2 en door Dumont (1995) wordt een 
strenger maximaal depositieniveau vermeld van 300 à 700 Zeq/ha.jaar om ‘zeer gevoelige 
ecosystemen als heide en kalkarme vennen’ te beschermen. We hanteren de lasten zoals berekend 
door Meykens & Vereecken (2001) vanwege de meer betrouwbare en preciezere berekening en 
het gemaakte onderscheid tussen vegetatietypen. Gezien de verschillen in depositiesnelheid 
(droge depositie) tussen verschillende vegetatietypen kunnen naaldbossen, heide en vennen niet 
zomaar over dezelfde kam geschoren worden.  
 
Om geen vergrassing van natte heide door Pijpenstrootje te krijgen, mag de stikstofdepositie 
waarden van 17-22 kg N/ha.jaar niet overschreden (Bobbink & Roelofs 1995). Meykens & 
Vereecken (2001) berekenden nog strengere waarden, nl. 8-14 (11) kg N/ha.jaar, als voorwaarde 
voor het behoud van de totale biodiversiteit van deze ecosystemen. 
 

Hoogveen (7110) en Slenken in veengronden (7150): 

Achermann & Bobbink (2003) geven empirisch bepaalde kritische lasten voor stikstof voor een 
hele reeks vegetatietypen. Voor Rynchosporion vegetaties van slenken in veengronden (7150) 
kunnen een kritische stikstofdepositie van 15 kg N/ha/jaar verwerken. Voor hoogvenen (7110) 
wordt een kritische last van 5-10 kg N/ha/jaar vooropgesteld, afhankelijk of fosfor dan wel 
stikstof limitatie optreedt. Kritische lasten voor verzuring zijn niet beschikbaar. Hoogvenen zijn 
echter omwille van het atmotrofe karakter van nature erg zuur. Indien nodig kan worden 
teruggegrepen naar de waarden bepaald voor vochige heide. 
 

Voedselarme (zeer) zwakgebufferde vennen (3110 & 3130): 

Voor vennen werd een normstelling van kritische depositiewaarden opgesteld door Arts et al. 
2001, op basis van literatuuronderzoek en een evaluatie van de geformuleerde kritische niveaus. 
Voor de verzurende depositie wordt een onderscheid gemaakt tussen sterk gevoelige en minder 
gevoelige vennen (Arts et al. 2001, Schuurkes & Leuven 1986). De meest gevoelige vennen zijn 
vennen met een zandbodem. Ze hebben een kritische waarde van 250-350 Zeq/ha.jaar. De 
minder gevoelige vennen hebben een organische bodem en verdragen een kritische last tussen 
350-1250 Zeq/ha.jaar. 

                                            Standaardprotocol voor herstelbeheer van natte heide en vennen                            48 
 



 
Voor de stikstofdepositie worden drie kritische niveaus vooropgesteld op basis van verschillende 
criteria: het voorkomen van eutrofiëring, het voorkomen van het verruigen van de venoevers en 
het voorkomen van verzuring (Tabel 2.13.). Als gevolg van de potentieel verzurende werking van 
de stikstofcomponenten en de co-depositie met sulfaat (ammoniumsulfaat) kan de vermestende 
depositie niet los gezien worden van de verzurende depositie. De kritische stikstofdepositie die 
betrekking heeft op de maximaal toelaatbare eutrofiëring veroorzaakt immers een effectieve 
zuurvorming die de maximaal toelaatbare waarde voor de zuurdepositie overschrijdt. 
 
Vanwege de onzekerheden in de gebruikte methoden voor de bepaling van kritische 
depositiewaarden is het veiliger om voor het kritische depositieniveau een range van waarden te 
hanteren, in plaats van één specifieke waarde (Arts et al. 2001). Voor zwakgebufferde wateren 
vormt het traject van 5-10 kg N/ha.jaar de meest betrouwbare kritische belasting voor stikstof. 
Dit traject voor stikstof steunt op een aantal verschillende typen onderzoek, houdt niet alleen 
rekening met de eutrofiërende maar ook met de potentieel verzurende werking van de 
stikstofdepositie, en is internationaal erkend (Arts et al. 2001).  
 

 
 
Box 3 –Evolutie atmosferische depositie: toekomstperspectief 

Natuurgebieden in Vlaanderen staan al vele decennia onder invloed van verhoogde atmosferische depositie van 
verzurende en vermestende componenten, met een verlies aan biodiversiteit tot gevolg. Op lange termijn wordt 
gestreefd naar een reductie van de atmosferische depositie tot een niveau waarbij geen enkel ecosysteem nog zou 
blootgesteld worden aan een verzurende depositie die hoger is dan zijn kritische last (Dumortier et al. 2003).  Het 
MINA-plan 3 streeft op lange termijn (tegen 2030) naar een depositie van 1400 zuurequivalenten/ha.jaar. Een 
gebiedsgericht beleid moet de deposities lokaal terugdringen tot onder de kritische last van kwetsbare vegetaties (o.a. 
heide en basenarme vennen). Op middenlange termijn (2010) wordt gestreefd naar 2 770 zeq/ha, een doorrekening 
van het emissieniveau dat zou bereikt worden wanneer alle EU-lidstaten in 2010 hun emissieplafonds respecteren. 
 
Omdat verzurende depositie niet alleen bepaald worden door de aanwezigheid van verzurende componenten in de 
lucht, maar ook sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden, is het voor het nagaan van de evolutie in 
de tijd noodzakelijk om langdurig op dezelfde meetplaatsen te blijven meten. Deposities kunnen sterk verschillen 
over verschillende jaren en bijgevolg is het niet zo eenvoudig om verschillende jaren met elkaar te vergelijken. 
Verzurende deposities moeten bijgevolg over lange periodes bestudeerd worden vooraleer trends kunnen 
waargenomen worden (Van Avermaet et al. 2006). Voor de evolutie van de atmosferische depositie kan terugvallen 
worden op enerzijds het Operationeel Prioritaire Stoffen model (OPS) dat door VMM gebruikt wordt voor de 
opvolging van de verzurende depositie in Vlaanderen (Van Aevermaet et al. 2006) en anderzijds op de gegevens van 
het bosbodemmeetnet van het INBO (Genouw et al. 2006). 
 
Operationeel Prioritaire Stoffen model (OPS) 
Het OPS-model wordt door VMM gebruikt om de evolutie en verspreiding van de atmosferische depositie te 
simuleren op het niveau Vlaanderen. Het atmosferische verspreidingsmodel gaat uit van de emissies in Vlaanderen en 
daarbuiten en heeft als voordeel dat het mogelijk wordt de situatie voor heel Vlaanderen in kaart te brengen (Van 
Aevermaet et al. 2006). Figuur 2.5. toont de evolutie van de jaarlijkse verzurende deposities (links) en de 
stikstofdeposities (rechts) tussen 1990 en 2004 in Vlaanderen. De depositie betreft gemiddelde waarden op basis van 
km-hok berekeningen die werden uitgevoerd met behulp van het OPS-model. Variaties over de jaren kunnen het 
evolg zijn van zowel gewijzigde emissies als van veranderende weersomstandigheden (Van Avermaet et al. 2006).  g

 
Gemiddeld over gans Vlaanderen is de totale atmosferische depositie zeer hoog en boven de bovengenoemde 
kritische waarden (§ 2.4.4.) en beleidsdoelen (MINA 3). Toch zien we een gestage daling ten opzicht van begin jaren 
’90 (fig. 2.5.) 
 
Het OPS-model is een regionaal model dat in de eerste plaats een zo nauwkeurig mogelijk beeld tracht te leveren 
over de depositieverdeling over Vlaanderen. Dit betekent dat lokale beinvloedende factoren niet helemaal correct 
kunnen weergegeven worden, maar wel dat regionale trends zichtbaar kunnen worden. De waarden variëren sterk 
binnen Vlaanderen: van 2 011 Zeq/ha.j tot 11 900 Zeq/ha.j. De hoogste waarden komen voor in de omgeving van 
(grote) steden, belangrijke verkeerswegen en in landbouwgebieden met intensieve veeteelt (West-Vlaanderen, 

                                            Standaardprotocol voor herstelbeheer van natte heide en vennen                            49 
 



 Noorderkempen en in mindere mate Oost-Vlaanderen). Figuur 2.6. toont de verspreiding van de verzurende 
depositie in 1990 en 2004. 
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Figuur 2.7.  Verzurende en vermestende depositie in Vlaanderen (1990-2004) zoals berekend met het OPS-model 
(www.milieurapport.be; april 2006). Het MINA-plan 3 bevat een middellangetermijndoelstelling (2010) van 2 770 zeq/ha.jaar en 
een langetermijndoelstelling van 1 400 Zeq/ha.jaar te bereiken in 2030. 
 
Hierbij dient opgemerkt dat gezien verschillen en onzekerheden tussen gemodelleerde (OPS) en gemeten waarden 
(bv. meetnet verzuring VMM) enkel de trends voldoende betrouwbaar zijn en niet de absolute waarde erachter (pers. 
med. P. Van Avermeat). Bovendien dienen steeds de meest recente berekeningen in acht genomen te worden daar 
jaarlijks aanpassingen aan het model gebeuren. De getoonde grafiek en figuren (Fig. 3.1. en 3.2.) zijn op basis van de 
meest recente berekeningen zoals weergegeven op www.milieurapport.be. 
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Figuur 2.8. Verspreiding verzurende depositie in Vlaanderen, 1990 – 2004 (www.milieurapport.be, april 2006) 

 
Vlaamse bosbodemmeetnet (INBO) 
Ook kunnen we voor depositiemetingen terugvallen op gegevens van het ‘Meetnet voor Intensieve Monitoring van 
Bosecosystemen’ van het Instituut voor natuur- en bosonderzoek (INBO), met o.a. een meetsite te Brasschaat - 
domeinbos ‘De Inslag’ (Genouw et al. 2006 ). Sinds 1994 wordt op de vijf meetpunten van het bosbodemmeetnet de 
atmosferische deposities gemeten. De meetpunten zijn niet representatief voor Vlaanderen, maar zijn waardevol 
omwille van hun lange cijferreeks. 
 
De deposities van verzurende stoffen in het Vlaamse meetnet behoort tot de hoogste in Europa. De deposities zijn 
sedert 1994 in de 5 proefvlakken wel aan een duidelijke dalende trend onderhevig (Genouw et al. 2006). De afname 
van de depositie van organische stikstof bedraagt gemiddeld 1,25 kg N/ha.jaar, de afname van de zwaveldepositie  
bedraagt gemiddeld 0.89 kg/ha.jaar. De dalende trend van de stikstof en zwaveldepositie resulteert in een dalende 
trend van de totale verzurende depositie (gemiddelde afname van 143 zeq/ha.jaar). De trends vastgesteld voor de 5 
proefvlakken zijn ook telkens significant in het proefvlak van Brasschaat (Genouw et al. 2006). Als de huidige trend 
zich voortzet, dan zal op de meetpunten van het bosbodemmeetnet de langetermijndoelstelling worden bereikt. 
Specifiek voor het proefvlak te Brasschaat valt eveneens de dalende NHx en SOx depositie op (Fig. 3.6.). De absolute 
depositie waarden voor naaldbos liggen evenwel veel hoger dan voor een heidevegetatie. Dit heeft te maken met de 

                                            Standaardprotocol voor herstelbeheer van natte heide en vennen                            50 
 

http://www.milieurapport.be/
http://www.milieurapport.be/


 hogere depositiesnelheden voor NH3 en SO2 van een naaldbos t.o.v. een heidevegetatie. Een naalbosbestand capteert 
m.a.w. een veel grotere droge depositie dan een heidevegetatie. 
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Figuur 2.9. Totale atmosferische depositie van de verschillende verzurende en vermestende componenten in de 5 proefvlakken 
van het bosbodemmeetnet (INBO) (links) en in het proefvlak te Brasschaat (rechts). De toatale depositie is aan een duidelijk 
dalende trend onderhevig (Genouw et al. 2006). 
 

Oorzaken afname depositie 
De laatste decennia is de atmosferische depositie van vermestende en verzurende stoffen gestaag aan het dalen (bv. 
van den Berg & Roelofs 2005, Dumortier et al. 2005). Zowel het OPS model (VMM) als de metingen van het 
Vlaamse bodemmeetnet (INBO) bevestigen deze trend. De depositieafnames zijn het resultaat van dalende emissies 
van verzurende componenten tengevolge van nationale en internationale beleidsinspanningen (mira-T 2004, Genouw 
et al. 2006). Vooral SO2 emissies zijn sterk gedaald door het lager zwavelgehalte in diverse brandstoffen. De afname 
van de stikstofdepositie (NHx + NOy) is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de daling van de ammoniakdepositie, 
voor de geoxideerde vorm (nitraat) wordt geen dalende trend waargenomen (Genouw et al. 2006 van den Berg & 
Roelofs 2005). Daling van de ammoniak emissie wordt o.m. toegeschreven aan maatregelen in het 
Ammoniakreductieplan en het Mestactieplan, o.m. de inperking van de veestapel en het emissiarm aanwenden van 
mest  (Van Avermaet et al 2006). De beleidsinspanningen voor nitraat worden mogelijk teniet gedaan door de 
toename van de transportsector (meer auto’s). Ook in Nederland ziet men dat de gestage daling in stikstofdepositie 
vooral aan een reductie in de gereduceerde stikstof kan worden toegeschreven; wellicht doordat inspanningen om 
stikstofemissies te verlagen (bv. injecteren van mest) vooral effectief zijn toegepast in de landbouwsector (van den 
Berg & Roelofs 2005).  
 
Wel dient opgemerkt dat de verzurende depositie in feite wat lager ligt als ook rekening gehouden te worden met de 
depositie van basische kationen die 12 tot 24 % van de verzurende componenten kunnen bufferen. De positieve 
trend van verminderde verzurende depositie wordt evenwel voor een stuk tenietgedaan door een simultaan 
optredende verminderde depositie van basische kationen (Genouw et al. 2006, Dumortier et al. 2003).  
 
Ook werd reeds vastgesteld dat in jaren met meer neerslag de depositie statistisch beduidend hoger is. Bij een 
toename van de neerslag als gevolg van de klimaatsverandering kan eventueel wel een vertraging van de afname 
verwacht worden (Dumortier et al. 2005). 
 
Gevolgen voor herstelbeheer van natte heide en vennen 
Eerder werd aangetoond dat voornamelijk ammoniak en ammonium (en de verhoogde ammonium/nitraat ratio) 
verantwoordelijk zijn voor de toenemende vergrassing en afname van typische soorten in heidegebieden (van den 
Berg & Roelofs 2005). Het feit dat vnl. de depositie van gereduceerde stikstof aan het dalen is en de nitraatdepositie 
niet aan een dalende trend onderhevig is, houdt in dat ook de verhouding gereduceerd versus geoxideerd stikstof dat 
neerslaat aan het veranderen is. Dit is een belangrijk gegeven met het oog op de herstelmaatregelen. Nederlands 
onderzoek toonde immers aan dat verschillende verhoudingen in de atmosferische depositie resulteerden in 
verschillende verhoudingen in de bodem (van den Berg & Roelofs 2005). Dit heeft een belangrijk effect op de groei 
en overleving van enerzijds de snelgroeiende grassen en anderzijds de typische doelsoorten van de heide. Van den 
Berg en Roelofs (2005) toonden aan dat de sterfte van enkele heidesoorten w.o. Klokjesgentiaan (Gentiana 
pneumonanthe) bij een toenemende NH4+/NO3- ratio sterk omhoog gaat. Soorten als Bochtige smele (Deschampsia 
flexuosa) en Struikhei (Calluna vulgaris) vertonen geen significant effect bij verhoogde NH4+/NO3- verhoudingen. Een 
verdere daling van de ammonium/nitraat ratio verhoogt dus de overlevingskansen van de zeldzaam geworden 
karakteristieke heidesoorten. 
 
Bij de huidige hoge atmosferische depositieniveaus bestaat echter nog steeds het gevaar dat na herstelbeheer terug 
verzuring en vermesting optreden. Effectgerichte maatregelen zijn er dan ook vooral op gericht de effecten van 
verzuring en vermesting tegen te gaan en richten zich vnl. op het afvoeren van overtollige nutriënten en het 

                                            Standaardprotocol voor herstelbeheer van natte heide en vennen                            51 
 



 eventueel herstellen van de buffercapaciteit (zie hoofdstuk 4). De effectiviteit van bepaalde maatregelen kan hoog 
zijn en vaak voor tenminste 10-15 jaar zichtbaar (bv. Dorland et al. 2005). Afhankelijk van de evolutie van de 
atmosferische depositie zullen maatregelen in de toekomst al dan niet frequenter herhaald moeten worden. Als de 
huidige verschuiving van atmosferische stikstofdepositie zich doorzet kan worden verwacht dat de duurzaamheid 
van herstelmaatregelen alleen maar groter wordt.  
 
 

      2.4.5  Sturende standplaatsfactoren voor natte heide en vennen 
 
In voorgaande bespreking van referentietoestanden en grenswaarden worden een aantal 
variabelen weergegeven die de standplaatsen van natte heide en vennen beschrijven. Er kunnen 
een aantal variabelen geïdentificeerd worden die een duidelijk onderscheid kunnen beschrijven 
tussen de standplaatsen van de verschillende vegetatietypen, en waarvoor de zgn. ‘ecologische 
amplitude’ (bv. 10-90 percentiel interval zoals weergegeven voor de variabelen i.v.m. 
grondwaterdynamiek) van de verschillende vegetatietypen geen of een minimale overlap vertoont. 
Op basis van deze differtiërende variabelen kan een beslisschema opgesteld worden dat de 
sturende standplaatsfactoren aangeeft die aanleiding geven tot de verschillend vegetatietypen. Een 
dergelijk beslisschema kan bv. van nut zijn om voor een bepaalde standplaats het vegetatietype 
met de grootste kans van voorkomen te bepalen. In die zin kan het schema dus gebruikt worden 
voor een potentieverkenning. Hoewel voor een potentieverkenning ook nog andere kenmerken 
aan bod kunnen komen zoals aanwezigheid van diasporen en restpopulties, bereikbaarheid voor 
doelsoorten uit de omgeving, e.d. 
 
Uit bovenstaande referentiebeschrijvingen blijkt dat we zowel abiotisch als vegetatiekundig te 
maken hebben met een continuüm. Voor de helderheid en de werkbaarheid worden 
vegetatietypen in klassen ingedeeld, hoewel dit natuurlijk geen volledig correcte voorstelling van 
de werkelijkheid is. Een logisch gevolg is dat het hier vooropgestelde beslisschema van sturende 
standplaatsfactoren moeilijk helemaal sluitend kan zijn. Tenslotte worden in dit beslisschema 
geen biotische processen zoals verspreiding van bepaalde soorten of historische aspecten in 
rekening gebracht. Deze kunnen onder bepaalde omstandigheden ook van invloed zijn op de 
vegetatie-ontwikkeling. 
 
Uit analyses van de standplaatsvariabelen in Vlaamse referentiegebieden blijkt dat 
voornamelijk de grondwaterdynamische variabelen scheidend zijn. Op basis van de 
verschillende gemeten bodemchemische parameters in referentiesites is het vooralsnog 
(op basis van de huidige gegevens) niet mogelijk een duidelijk onderscheid te maken 
tussen de verschillende behandelde vegetatietypen.  
 
Figuur 2.10. en 2.12. geven de sturende standplaatsfactoren weer die leiden tot het voorkomen 
van verschillende vegetatietypen van respectievelijk ‘natte heide’ en ‘vennen’. De ontwikkeling 
van vochtige heide (4010), venige heide en hoogveen (7110) wordt hoofdzakelijk bepaald door 
het grondwaterregime. Ontwikkeling tot hoogveen/venige heide met hoogveenelementen vergt 
een zeer stabiel waterpeil dat zich het ganse jaar rond (net onder) het maaiveld bevindt; voor 
venige heide blijft het waterpeil een groot deel van het jaar dicht tegen het maaiveld, maar zakt 
het peil in de (na)zomer toch nog lager; vochtige heide heeft de breedste ecologische amplitude 
wat betreft grondwaterdynamiek; hier kan het water sneller en dieper onder het maaiveld 
wegzakken. Ter illutratie wordt een selectie van duurlijnen weergegeven uit een (beperkt) aantal 
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referentiesites van vochtige heide (blauw), venige heide (oranje) en venige heide met potenties 
voor hoogveen of hoogveenachtige elementen (rood) (Figuur 2.11.).  
 

 
Figuur 2.10. Sturende standplaatsfactoren die leiden tot verschillende vegetatietypen binnen de “natte 
heide”: voedselrijkdom, mineralenrijkdom, grondwaterregime (dynamiek: GLG, GHG, amplitude, 
inundatie), textuur en beheer.  
** Op basis van de huidige gegevens van referentiesites zoals ze in Vlaanderen werden aangetroffen is een 
duidelijke scheiding tussen vochtige en droge heide niet mogelijk op basis van het grondwaterregime. 
Droge heide is in sé een grondwateronafhankelijk vegetatietype, behalve aan de natste kant van haar 
ecologisch spectrum. Op het terrein merkt men een een quasi continue overgang van venige en vochtige 
heide naar droge heide. 
* De bruikbaarheid van de C/N verhouding als maat voor nutriëntenbeschiklbaarheid van heidesystemen 
werd nog niet getoetst. Het betreft een grenswaarde  van de oligotrofe trofieklasse volgens Blokland & 
Kleijberg (1997). 
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Figuur 2.11. Duurlijnen die het percentage van het jaar weergeven dat een bepaalde grondwaterstand 
wordt overschreden. De selectie van duurlijnen uit een (beperkt) aantal referentiesites geven het verloop 
weer van vochtige heide (blauw), venige heide (oranje) en venige heide met potenties voor hoogveen of 
hoogveenachtige elementen (rood). (Brongegevens: WATINA databank, INBO)  

 
 

 
 

 
Figuur 2.12. Sturende standplaatsfactoren die leiden tot verschillende ventypen: buffering, peilfluctuaties 
en substraat (volgens Arts 2000). Rechts worden de habitattypen weergegeven die binnen de door Arts 
(2000) onderscheiden ventypen kunnen optreden. 
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2.5  Selectie van systeemkenmerken voor toestandbeschrijving en opvolging 
 
Zoals eerder gesteld, is voor het vastleggen en opvolgen van de toestand een volledige 
beschrijving van de levensgemeenschappen en hun milieu niet noodzakelijk. Het kan volstaan 
zich te beperken tot een aantal essentiële systeemkenmerken. Uit bovenstaande beschrijving van 
de referentietoestand kan een lijst van systeemkenmerken worden gedestilleerd op basis waarvan 
de huidige toestand kan worden vastgelegd, beoordeeld en opgevolgd (Tabel 2.15.). Het 
systematisch beschrijven van de toestand op basis van de geselecteerde biotisch en abiotische 
variabelen is van belang voor probleemverkenning, inschatten van herstelpotenties en de 
uiteindelijke evaluatie van de uitgevoerde herstelmaatregelen.. 
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 Vegetatie 

     Typische soorten 
     Vegetatiestructuur & structuurbepalende processen 
     Verstoringindicatoren 
Fauna 
     Multi-soortengroep 

Tabel 2.15. Overzicht van systeemkenmerken waarmee de huidige toestand kan worden opgemeten en 
opgevolgd 
 
 
Voor een beschrijving en beoordeling van de verschillende onderscheiden vegetatietypen volgens 
de selectie van systeemkenmerken/variabelen kunnen we grotendeels terugvallen op de 
beoordelingstabellen opgemaakt in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen (Heutz & 
Paelinckx 2005). Deze tabellen zijn terug te vinden in bijlage IV en werden aangepast aan de 
huidige kennis en praktische doeleinden van deze studie. 
 
Beoordeling van de huidige toestand kan gebeuren door de ‘afstand’ in te schatten of te bepalen 
tussen de huidige toestand en de beschreven referentietoestand. Een beoordeling zegt dan hoe 
ver de actuele toestand van een systeemkenmerk (abiotische of biotische variabele) afwijkt van de 
referentietoestand. Naar de methode die gebruikt wordt in de instandhoudingsdoelstellingen 
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(Heutz & Paelinckx 2005) wordt in deze tabellen de ‘staat van instandhouding’ beoordeeld in drie 
klassen: goed – voldoende – gedegradeerd. Een “goede staat van instandhouding” wordt 
begrepen als de meer natuurlijke of zelfregulerende staat van de habitat, waarbij de vermelde 
criteria optimaal ontwikkeld zijn (al dan niet mits inzet van extensief beheer). Steeds impliceert 
een goede staat op zijn minst een referentietoestand van optimale ontwikkeling zoals die heden 
beschouwd wordt . De “voldoende staat van instandhouding” wijkt hier in één of meerdere 
opzichten vanaf, maar kan algemeen nog als “gunstig” beoordeeld worden. Wanneer een 
toestand over het algemeen wordt beoordeeld als  “gedegradeerd” dient overgegaan te worden 
tot herstelmaatregelen.  
 
De beoordelingstabellen geven in de eerste plaats informatie over de referentiesituatie of de 
“goede” staat van instandhouding. Waar mogelijk wordt gespecifieerd hoe de toestand kan 
afwijken van deze referentietoestand. Op die manier laten de tabellen toe af te leiden of de een 
locatie zich al dan niet in een gunstige staat van instandhouding bevindt en welke abiotisch of 
biotische variabelen al dan niet afwijken van de referentietoestand. Hierbij moet worden 
uitgegaan van de toestand zoals deze (actueel) op terrein kan waargenomen worden en niet van 
een evolutie uit het verleden of in de toekomst. De beoordelingstabellen kunnen eveneens 
gebruikt worden voor een monitoring terzake en dus van een toekomstige inschatting van de 
evolutie. 
 
De belangrijkste systeemkenmerken zijn dus gebundeld onder vorm van overzichtelijke 
beoordelingstabellen. Weliswaar is het hierdoor niet mogelijk alle nuances, afwegingen, details, ... 
weer te geven, maar dit maakt juist dat de beoordelingstabellen ruim inzetbaar zijn en kunnen 
gehanteerd worden door personen die minder vertrouwd zijn met de betreffende habitattypen. 
Het blijft evenwel essentieel dat elke gebruiker zich hiervan bewust is en dat hij/zij over 
voldoende ecologische achtergrondkennis beschikt om tot een verantwoorde interpretatie te 
komen (Heutz & Paelinckx 2005). 
 
Een beperking van de voorliggende beoordelingstabellen is dat enkel een momentopname 
beoordeeld wordt. Het opvolgen van een evolutie of trend van de systeemkenmerken laat een 
correctere beoordeling toe. Dergelijke trends zijn echter enkel waar te nemen via voldoende 
gedetailleerde monitoring. Nochtans kan bv. een toename van de vergrassing van 10% naa 30% 
een belangrijkere indicatie zijn van een evolutie in de richting van een ongunstige staat van 
instandhouding, dan die van vergrassing <30%. 
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3  Standaardprotocol of stappenplan voor herstelbeheer van 
natte heide en vennen 

 
In overeenstemming met vooropgestelde doelstellingen, wordt een standaardprotocol opgesteld  
waarmee de opeenvolgende stappen genomen kunnen worden die nodig zijn om tot een 
beheerplanning in functie van herstel te komen. Het protocol kan dus worden beschouwd als een 
stappenplan om op een systematische en efficiënte manier te komen tot onderbouwde beheer- en 
herstelmaatregelen. Onderstaand stroomschema van het stappenplan toont hoe op systematische 
manier de basisinformatie kan verzameld worden die nodig is om beheersbeslissingen te nemen 
en de resultaten te evalueren (Fig. 3.1.). 

 
A. Beschrijven van de actuele toestand 

- vegetatie 
- fauna 
- standplaatsfactoren: hydrologie, bodem 

 
 
 

B. Streefdoel duidelijk formuleren 
 
 
 

    C. Vergelijken van actuele toestand met streefdoel of referentietoestand 
 
 

1. Situeren knelpunten 
 

2. bepalen afstand tussen actuele toestand  
en streefdoel/referentietoestand 

Inschatten herstelpotenties 
Is het beheerdoel realistisch? 

 
 
 
 
 

D. Herstelmaatregelen selecteren en definiëren 
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Figuur 3.1. Stroomschema en stappenplan voor herstelbeheer van natte heide en vennen. 
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Tabel 3.1. Overzicht stappen van het standaardprotocol voor herstel van natte heide en vennen. 

A. Beschrijven actuele toestand 
A.1. Hydrologie 
 A.1.1. Karteren oppervlaktewatersysteem 
 A.1.2. Dynamiek grond- en oppervlaktewater 
 A.1.3. Chemische samenstelling grond- en oppervlaktewater 
A.2. Beschrijven en meten van bodemkenmerken 
 A.2.1. Bodemtypering: profiel en textuur 
 A.2.2. Bodemchemie 
A.3. Beoordelen atmosferische depostie 
A.4. In kaart brengen van de vegetatie 
 A.4.1. Beschrijven van de vegetatie 
 A.4.2. Opmaak van een vegetatiekaart 
A.5. Inventarisatie fauna 
 A.5.1. Multi-soorten 
 A.5.2. Rode lijstsoorten 
A.6. Optekenen doel- en aandachtsoorten 

B. Streefdoel duidelijk formuleren 
C. Vergelijken van actuele toestand met streefdoel of referentietoestand 

C.1. Situeren knelpunten 
C.2. Inschatten herstelpotenties 

D. Herstelmaatregelen selecteren en definiëren 
D.1. Selectie maatregelen 
D.2. Beslisregels bekalken na plaggen 
D.3. Omgaan met onzekerheden 

E. Financiële implicaties 
F. Opvolging 
G. Evaluatie 

  
A  Beschrijven actuele toestand  
 
Het beschrijven van de actuele toestand vormt de basis van het voorliggende standaardprotocol. 
Deze eerste stap is niet alleen van belang voor het voor een verdere probleemverkenning of 
inschatting van herstelpotenties. Deze stap betekent ook het vastleggen van de uitgangssituatie, 
wat van groot belang is voor de uiteindelijke evaluatie. De effectiviteit van herstelmaatregelen kan 
immers pas geëvalueerd worden als ook de uitgangssituatie goed bekend is. 
 
Het vastleggen van de actuele toestand begint met het beschrijven van de abiotische toestand 
volgens enkele essentiële systeemkenmerken. Daarna is de vegetatie en de fauna aan de beurt en 
wordt gekeken of de vegetatie in evenwicht is met de aanwezige abiotische standplaatsfactoren. 
Voor een overzicht van de variabelen of systeemkenmerken voor een toestandbeschrijving wordt 
verwezen naar § 2.5. en de beoordelingstabellen in bijlage V. 
 

     A.0  Algemene principes bij staalnamen op het terrein 
 
Voor het beschrijven en opvolgen van de huidige toestand moet er op het terrein heel wat 
gemeten en beschreven worden. Belangrijk is dat de verschillende beschrijvingen, metingen en 
staalnamen zo veel mogelijk op dezelfde plaatsen binnen de locaties gedaan worden. Dit is 
essentieel om relaties te kunnen leggen tussen biotische en abiotische systeemkenmerken. Het is 
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tevens het uitgangspunt van de databanken met referentiegevens die geraadpleegd werden 
(WATINA, BODINA). 
 
In principe worden de stalen genomen in het seizoen dat daarvoor het best geschikt is. Voor 
sommige factoren in dit standaardprotocol speelt dit geen rol (o.a. topografie, textuur, 
hydrochemie), voor andere is dit echter zeer cruciaal (bv. vegetatie,  fauna).  

 

     A.1  Hydrologie of waterhuishouding 
 
Als standplaatsfactor is de hydrologie van cruciaal belang. Hydrologie is echter vaak een complex 
gegeven. De variatie in ruimte (infiltratie- en kwelzones met de verschillende fluxen) en tijd 
(seizoensverschillen, veranderingen over een langer tijd) en de afhankelijkheidsrelaties tussen 
verschillende deelruimten, binnen en buiten het studiegebied, maken de beschrijving en analyse 
ervan vaak erg moeilijk. In dit standaardprotocol wordt daarom een evenwicht gezocht tussen 
enerzijds de vereiste om binnen een korte tijdsperiode al de noodzakelijke gegevens te 
verzamelen en anderzijds de nood aan een voldoende aantal betrouwbare data waarmee de 
complexe hydrologie in ruimte en tijd weergegeven kan worden.  
 
Het in kaart brengen van de hydrologie omvat steeds: 
 

1) kartering van het oppervlakte watersysteem (vennen, plassen, greppels, beken) 
2) meten van de dynamiek: peilmetingen  
3) meting grond- en oppervlaktewaterkwaliteit: chemische samenstelling 

 
Door de gegevens over het gekarteerde oppervlaktewater- en drainagesysteem te combineren met 
de gemeten waterkwaliteit en peilgegevens, kan de lokale hydrologie beschreven worden. De 
huidige toestand wordt beoordeeld door de waterkwaliteit en de peilgegevens te vergelijken met 
de hiervoor beschreven referentiewaarden.  
 
 A.1.1  Kartering oppervlaktewatersysteem 
 
Voor de kartering van het oppervlaktewatersysteem worden vennen, waterplassen, greppels, 
grachten en beken, evenals de peil- en debietregelende constructies, op kaart aangeduid. Waar 
mogelijk word de stroomrichting en de voedende of drainerende werking van deze stelsels 
aangeduid. Waar mogelijk wordt ook het waterhoudend karakter en de seizoenale variatie van 
voedende of drainerende werking beschreven. 
 
Sommige plaatsen zijn in het verleden zeer sterk gedraineerd geweest. Dit is in het landschap 
soms nog duidelijk aanwezig. Vaak hebben de restanten nog steeds hun drainerende functie nog 
niet verloren.  
 

A.1.2  Dynamiek grond- en oppervlaktewater 
 

Hydrologische variabelen 
Wat de grondwaterdynamiek betreft, kunnen volgende hydrologische parameters uit de 
tijdreeksen van de peilmetingen afgeleid worden:  
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 Gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) 
 Gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) 
 Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) 

 Duur LG 
 Amplitude 
 Inundatieduur 

 
In eerste instantie zijn de parameters Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) en 
Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) bepalend voor het al dan niet voorkomen van 
vegetatietypes. Elk vegetatietype heeft in principe een optimum bij een bepaalde combinatie van 
GHG en GLG en zal niet meer kunnen voorkomen indien de GHG of GLG veel lager of hoger 
dan dit optimum. 
 
Voor referentiebeschrijvingen en beoordeling van de huidige toestand wordt verwezen naar § 
2.4.2.1 en de beoordelingstabellen in bijlage V. 
 
 Methode & periode 
Het opmeten en opvolgen van grondwaterstanden gebeurt meestal aan de hand van een meetnet 
van piëzometers en/of peilbuizen (Van Daele 2003). De stijghoogte van het oppervlaktewater 
van vennen of waterlopen wordt opgetekend d.m.v. peilschalen. De inplanting van de 
meetpunten moet weloverwogen gebeuren en hangt af van de (eco-)hydrologische situatie en de 
doelstellingen, maar ook praktische overwegingen zoals toegankelijkheid spelen een rol. Een 
regelmatig en gebiedsdekkend netwerk geeft een goed inzicht in de hydrologie van het gebied, 
maar vereist erg veel meetpunten. Concentreer de meetpunten op plaatsen met specifieke vragen 
of problemen. Men kan bijvoorbeeld het netwerk opbouwen rond de kwelgebieden of rekening 
houden met de verschillende vegetatietypen die in het gebied aanwezig zijn. Voor uitgebreide 
informatie en praktische richtlijnen voor de plaatsing van peilbuizen en piëzometers wordt 
verwijzen naar Van Daele (2003). Dit document is terug te vinden in bijlage 3.2. 
 
Het opmeten van waterpeilen vergt een volgehouden monitoring. Peilmetingen leveren pas 
nuttige informatie op als er regelmatig, langdurig en nauwkeurig gemeten wordt. We denken 
hierbij al gauw aan 10 jaar en langer. Een volgehouden inspanning vormt een soort van 
‘levensverzekering’ voor een natuurgebied. Immers, waterpeilen veranderen in de loop der tijd, en 
dit onder invloed van allerhande interne of externe factoren. Dat kan een gewijzigd onderhoud 
van drainagekanalen of rivieren zijn, maar ook grote grondwateronttrekking door 
drinkwatermaatschappijen, landbouw of industrie. Peilveranderingen onder invloed van 
gewijzigde drainage of onttrekkingen zijn alleen op een objectieve manier vast te stellen met 
behulp van lange tijdsreeksen van waterpeilmetingen (Van Daele 2003).  
 
De frequentie van meten is meestal om de 14 dagen (2 maal per maand). De peilen kunnen 
eventueel ook geautomatiseerd opgemeten worden d.m.v. loggers/divers, waarbij de 
meetfrequentie hoger is en grondwaterschommelingen nauwkeuriger kunnen worden opgevolgd. 
 

A.1.3  Chemische samenstelling van grond- en oppervlaktewater 
 
De dynamiek van grond- en oppervlaktewater is niet de enige verklaring voor het al dan niet 
voorkomen van bepaalde vegetatietypen. Ook de kwaliteit of de chemische samenstelling ervan 



een belangrijke standplaatsfactor. De waterkwaliteit kan worden beschreven a.h.v. volgende 
variabelen: 
 

 Zuurgraad & buffering (pH en HCO3) 
 Conductiviteit 
 Nutriënten (NO3-N, NH4-N, PO4-P) 
 Sulfaat (SO4) 
 Basische kationen (Ca, Mg, Na, K) 
 Ijzer (Fe) 

 
Zuurgraad & buffering 

De pH of zuurtegraad is een maat voor de 
concentratie aan waterstofionen in het grondwater. 
pH is een belangrijke standplaatsfactor en vaak 
sterk bepalend voor het voorkomen van 
plantensoorten. Bicarbonaat (HCO3) is een goede 
maat voor het zuurbufferend vermogen van het 
water. Zuurbuffering gebeurt vnl. door uitwisseling 
van basische kationen (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) aan het 
uitwisselingscomplex van bodemdeeltjes. Deze 
parameter worden dus vnl. bodemchemisch bepaald 
en worden daar verder besproken. 

Code  Variabele eenheid 

EC elektrische 
conductiviteit 

μS/cm 

pH zuurtegraad  
HCO3 waterstofcarbonaat mg/l 
PO4-P orthofosfaat mg/l 
NO3-N  nitraat-stikstof mg/l 
NO2-N nitriet-stikstof mg/l 
NH4-N ammonium-stikstof mg/l 
SO4 sulfaat mg/l 
Cl chloride mg/l 
Na natrium mg/l 
K kalium mg/l 
Ca calcium mg/l 
Mg magnesium mg/l 
Fe (tot.) ijzer mg/l 

Tabel 3.2. Overzicht van hydrochemische 
variabelen bemonsterd in een 
standaardanalyse. 

 
 Conductiviteit 
De conductiviteit (in μS/cm) is als het ware een weerspiegeling van de totale concentratie aan 
ionen in het water. Enerzijds kan er een toename zijn bij een langer verblijf van het water in de 
bodem als gevolg van het in oplossing gaan van diverse stoffen, zoals calciet. Anderzijds kan een 
hoge waarde te wijten zijn aan verhoogde nutriëntconentraties of ionen als SO4

2- die in veel 
gevallen wijzen op vervuiling. 
 
 Nutriënten 
Natte heide en vennen zijn bij uitstek nutriëntarme ecosytemen. Een overmatige toevoer via 
grond- of oppervlaktewater is nadelig. Stikstof en fosfor zijn de belangrijkste nutriënten. Stikstof 
komt in water vnl. voor in de vorm van ammonium (NH4

+) en nitraat (NO3
-). Deze zijn van 

nature vooral aanwezig als gevolg van mineralisatie van organische stof. Nitraat komt ook in het 
grondwater terecht door overbemesting en insijpeling van stikstofhoudend water. Waar nitraatrijk 
grondwateraanwezig aan de oppervlakte komt, treedt vermesting of eutrofiëring op. Verder is 
orthofosfaat (PO4-P) een belangrijk vermestend element in het grondwater. Orthofosfaat is de 
verzamelnaam voor in water opgeloste fosfaten die beschikbaar zijn voor opname door planten. 
Wanneer nutriëntaanrijking plaats vindt wordt de productiviteit van het ecosysteem niet langer 
gelimiteerd door de beschikbaarheid van deze elementen, met alle gevolgen vandien voor de 
beoogde nutriëntarme vegetatietypen. 
 

Grondwatertypering 
De verhoudingen van de belangrijkste aanwezige kationen (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) en anionen 
(HCO3

-, Cl-, SO4
2-) geven een indicatie van de herkomst van het water. Aan de hand van een EC-
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IR diagram (Van Wirdum 1991) of Stiff diagrammen kan de herkomst van het water ingeschat 
worden. 
 
 Methode & periode 
De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater wordt bepaald d.m.v. stalen uit piëzometers 
(grondwater) of rechtstreeks uit het oppervlaktewater. Staalname gebeurt volgens de methode 
beschreven in Huybrechts & De Becker (1997). Voor een beschrijving van de te volgen 
procedure van staalname: zie bijlage 3.3. Staalname kan om het even wanneer in het jaar 
gebeuren. Staalname tijdens of direct na een periode met veel regenval wordt best vermeden. 
Aangeraden wordt om zowel in de winter/voorjaar als in de (na)zomer (augustus-september; 
diepste waterstanden) te bemonsteren. pH en conductiviteit kunnen met een veldset op het 
terrein gemeten worden. Een volledige standaardanalyse dient uitgevoerd in het laboratorium, 
o.m. omwille van de hogere nauwkeurigheid. 
 

Praktisch 

Niet al de hierboven vermelde hydrochemische parameters dienen telkens opgemeten te worden. 
Het opmeten van de hele set is duur, in de praktijk wellicht niet haalbaar en niet steeds vereist om 
tot een correcte diagnose te komen. In eerste instantie kan uitgegaan worden van de 
conductiviteit van het grond- of oppervlaktewater. De geleidbaarheid (in �S/cm) is een maat 
voor de hoeveelheid opgeloste mineralen in het grondwater. Een hogere waarde kan wijzen op 
vervuiling of eutrofiëring, bv. door mineralisatie tengevolge van te lage zomerwaterstanden of 
door het insijpelen van verontreinigd of aangerijkt water (afkomstig van landbouwbodems en/of 
huishoudelijk afvalwater). 
 
Wanneer de conductiviteit kleiner is dan de vooropgestelde grenswaarde is de kans groot dat er 
weinig mis is met de kwaliteit van het grond- of oppervlaktewater. Hogere 
conductiviteitswaarden wijzen wel op verhoogde nutriëntconcentraties of een vorm van  
vervuiling (bv. sulfaten). Bij een lage conductiviteit, onder de vooropgestelde grenswaarden, is de 
kans op aanwezigheid van vervuiling of verhoogde nutriëntconcentraties dus eerder klein en is en 
volledige standaardanalyse niet nodig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer de gemeten waarde wel de vooropgestelde grenwaarde overschrijdt, is het aan te 
bevelen de volledige set aan hydrochemische parameters te bemeten om de vermoedelijke 
oorzaken te kunnen achterhalen. Hierbij is van belang dat alle belangrijke ionen bemeten worden 
(Tabel 3.2.) om de betrouwbaarheid van de chemische analysen te kunnen inschatten (Van 
Wirdum 1991). 
 
Ook in functie van venherstel (zeer zwak tot zwak gebufferde vennen) kan het evenwel nuttig 
zijn de volledige standaard set te bemeten. Inschatting van de herkomst en buffercapaciteit zijn 
hier van belang voor het bepalen van de herstelpotenties. 

niet nodig verder te meten, wellicht 
geen vervuiling of aanrijking  

Conductiviteit (EC) 
      

      volledige standaardanalyse 

< grenswaarde 

> grenswaarde 
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     A.2  Beschrijven en meten van bodemkundige en bodemchemische 
kenmerken 

 
Om inzicht te krijgen in de bodemkundige toestand van een lokatie als groeiplaats voor 
heidevegetaties, dienen volgende aspecten in kaart gebracht te worden: 
 

 Algemene bodemkundige kenmerken: profielopbouw, textuur 
 Zuurgraad & buffering 
 Voedselrijkdom 

 
 A.2.1  Bodemtypering: profiel en textuur  
 
De Belgische textuur en profielopbouw-typologie is niet rechtstreeks te vertalen naar 
standplaatsfactoren. Gecombineerd geven textuur en profielopbouw een ruwe indicatie van de te 
verwachten zuurgraad en buffercapaciteit alsook van de voedselrijkdom. Een bodemtypering is 
nodig om detailmetingen van deze variabelen correct te interpreteren en te kaderen. 
 

Textuur 
De textuur van de bodem is een belangrijke standplaatsfactor. De bodemtextuur is medebepalend 
voor het bufferend vermogen van bodems en daarmee van cruciaal belang voor de 
overlevingskansen van soorten die gevoelig zijn voor verzuring. De textuur heeft betrekking op 
de korrelgrootteverdeling van de minerale fractie van de bovenste bodemlaag (zie bijlage 2.1). 
 
 Profiel 
Het bodemprofiel geeft de opeenvolging en aard van de horizonten weer. De verschillende 
horizonten verschillen in samenstelling (textuur) en kleur. In bijlage 2.1. wordt verder ingegaan 
op de beschrijving van bodemprofiel en textuur, zoals toegepast in Vlaanderen en Nederland.  
 
 Methode & periode 
Met geschikt boormateriaal worden ongestoorde bodemmonters bekomen waarvan op basis van 
de textuur de opeenvolgende profiellagen kunnen worden beschreven. De stalen worden 
genomen met een gutsboor. In grofzandige en droge bodems kan het gebeuren dat een gutsboor 
niet voldoet; in dat geval kan best bemonsterd worden met een Edelmanboor. Er kan het hele 
jaar door bemonsterd worden. Een exacte textuurbepaling van de grondsoort op basis van  de 
percentages van de zand-, leem en kleifracties is meestal niet nodig. De bodemtextuur wordt 
manueel op het terrein bepaald op basis van korreligheid, kleverigheid en kleur. De 
vereenvoudigde textuurklassen zand, leem en klei kunnen mits enige ervaring in het veld 
onderscheiden worden. Afhankelijk van de interne verscheidenheid van een locatie, dienen 
meerdere boringen uitgevoerd te worden. Naast de veldbeschrijving wordt aangeraden het profiel 
fotografisch te gedocumenteerd. 
 
Hoewel in Vlaanderen tot nu toe weinig ervaring opgedaan is met de Nederlandse ecologische 
bodemtypering en het interpreteren van humusprofielen, valt het gedetailleerd beschrijven van 
humusprofielen onder natte heidevegetaties aan te bevelen (zie ook bijlage 2.1.). Uitvoerige 
informatie met betrekking tot deze methodiek en een praktische veldgids zijn te vinden op:  
http://www2.alterra.wur.nl/UK/cb/Onderzoek/Biodiversiteit/humus/humusprofiel.htm 
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A.2.2  Bodemchemie 
 
Onderstaande bodemchemische parameters moet het mogelijk maken een beter inzicht te krijgen 
in de heersende standplaatscondities. Hierdoor kan de aard van het probleem (bv. verzuring of 
vermesting) nauwkeuriger beoordeeld worden.  
 

Zuurgraad & buffering 
Onder zuurgraad en buffering worden 
hier twee sets van parameters verstaan: de 
zuurgraad (pH, de protonen-concentratie 
in oplossing) en de grootte en 
basenverzadiging van het kationen-
uitwisselings-complex (CEC, cation 
exchange capacity) in de bodem. pH wordt 
gemeten zowel in oplossing met H2O als 
met KCl. De pH-H2O is een maat voor de 
zuurheid zoals plantenwortels die ervaren, 
de pH-KCl is een maat voor de pH indien 
alle potentiële zuurheid wordt 
meegerekend. Zuur-buffering gebeurt vnl. 
door uitwisseling van basische kationen 
(Ca2+, Mg2+, Na+, K+) aan het 
uitwisselingscomplex van bodemdeeltjes. 
 

Voedselrijkdom 
De voedselrijkdom is een maat voor de beschikbaarheid van voedingsstoffen op een standplaats 
(Aggenbach et al. 1998, Wamelink & Runhaar 2000). Daarom worden naast de totale gehaltes aan 
stikstof en fosfor in de eerste plaats de beschikbare N en P bepaald. Ook de hoeveelheid 
organisch materiaal dient opgemeten om de bodem goed te karakteriseren i.f.v. voedselrijkdom. 
 
 Methode en periode 
De bodemchemische parameters worden bepaald monsterd d.m.v. bodemstalen. Best is te 
bemonsteren met mengstalen (meerdere (5-8) subsamples van stalen uit dezelfde horizont op 
verschillende plaatsen in een proefvlak). De mengstalen worden op twee verschillende diepten 
genomen: in de organische wortelzone (meestal 0-10cm), d.i. de bovenste bodemlaag die het 
grootste volume aan plantenwortels herbergt, en in de onderliggende horizont die na eventueel 
plaggen wordt vrijgesteld. Het eerste staal waarbij enkel de topbodem gemeten wordt, 
karakteriseert de huidige standplaatsfactoren. Het tweede staal zegt iets over de toekomstige 
standplaatscondities (na plaggen). Er kan het hele jaar door bemonsterd worden, met een lichte 
voorkeur voor staalname tijdens het groeiseizoen. 
 

Praktisch 

Welke bodemchemische parameters er gemeten moeten worden is uiteraard afhankelijk van de 
doelstellingen. Voor een basis-karakterisering van de bodem van de standplaats wordt aangeraden 
in eerste instantie organisch materiaal (OM), pH-H2O, pH-KCl, beschikbaar P en beschikbaar N 
op te meten. Als de nutriëntbeschikbaarheid te hoog blijkt wordt aanbevolen in tweede instantie 
ook totale gehaltes aan N, P en ook C op te meten om beter beeld van de verstoring te krijgen. 

Code Variabele Eenheid 

pH-H2O actuele bodempH   
pH-KCl  'potentiële' bodempH   
OM organisch materiaal % 
Nbesch beschikbaar stikstof mg/kg DS 
Pbesch beschikbaar fosfor mg/kg DS 

CEC Cation Exchange Capaciteit: 
kationen uitwisselingscapaciteit cmol/kg grond

Ca uitwisselbaar calcium (Ca2+) cmol/kg grond
Mg uitwisselbaar magnesium (Mg2+) cmol/kg grond
Na uitwisselbaar natrium (Na+) cmol/kg grond
K uitwisselbaar kalium (K+) cmol/kg grond
Ntot totaal stikstof mg/kg DS 
Ptot totaal fosfor mg/kg DS 
Ctot totaal koolstof mg/kg DS 

Tabel 3.3. Overzicht bodemchemische variabelen.
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Voor het oplossen van het bekalkingsvraagstuk volstaat het in eerste instantie de pH-H2O te 
meten. Wanneer deze boven de grenswaarde van pH-H2O 4,5 ligt, is bekalken en ook verder 
meten niet nodig. Wanneer een lagere pH wordt vastgesteld kan bekalking nodig zijn om de 
bodemchemie te herstellen. Hierbij kan het nuttig zijn om in tweede instantie ook de CEC en 
basenverzadiging opgemeten worden. Voor verdere toelichting van het bekalkingsvragstuk 
verwijzen we naar verderop in dit protocol (D.2) en hoofdstuk 4 (§ 4.2.4). 
 
Ook als de pH te hoog ligt (bv. voor natte heide hoger dan pH 6,5) kan het nuttig zijn verder te 
meten. Een bodem met een te hoge CEC bv. sluit natte heide uit. 
 
 
     A.3  Beoordelen van de atmosferische depositie 
 
Atmosferische depositie van verzurende en vermestende componenten is een van de 
belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van natte heiden en vennen (Aerts & Berendse 1983, 
Roelofs 1986). Om de slaagkansen van herstelmaatregelen beter te kunnen inschatten, is het dan 
ook van belang een idee te hebben van de huidige (en toekomstige) depositie van verzurende en 
vermestende stoffen. Metingen van atmosferische depositie worden vergeleken met de kritische 
lasten die voor heiden en vennen worden aangenomen. 
 
 Verzurende depositie 
De totale depositie van verzurende componenten is de som van het zuurvormende vermogen 
van gereduceerd en geoxideerd stikstof (resp. NHx en NOy) en geoxideerd (SOx) en wordt 
uitgedruktin zuurequivalenten (Zeq) per eenheid oppervlakte en per tijdseenheid (Zeq/ha.jaar). 
 
 Stikstofdepositie 
De totale stikstofdepositie van stikstof is de som van geoxideerde en gereduceerde 
stikstofcomponenten (resp. NOy en NHx). De gereduceerde vorm in gasvorm staat bekend als 
ammoniak (NH3) en in opgeloste vorm als ammonium (NH4

+). 
 
 Methode & periode 
Voor metingen van de atmosferische depositie kan men terecht bij het ‘meetnet verzuring’ van de 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Aangezien de meetpunten gelegen zijn in open 
natuurgebieden, ver van lokale bronnen verwijderd, betreft het achtergrondconcentraties die als 
representatief voor de regio kunnen worden beschouwd. Door lokale bronnen kan de depositie 
elders wel hoger liggen. Voor een overzicht van de VMM meetpunten kan men terecht op: 
http://www.vmm.be/lucht/luchtkwaliteit/meetresultaten/verzuring_resultaten.html. 
 
 
     A.4  In kaart brengen van de vegetatie 
 

A.4.1  Beschrijven van de vegetatie 
 
 Soortensamenstelling van typische soorten 
Voor de lijst van kenmerkende soorten verwijzen we naar de referentiebeschrijving en de 
beoordelingstabellen in bijlage V. Niet alle van de hier genoemde typische of overige soorten 
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hoeven evenwel van nature samen voor te komen, noch komen zij overal van nature in dezelfde 
mate voor. Om de staat van instandhouding van een specifiek habitat te beoordelen, wordt er 
gesleuteld met het aantal en met het aandeel (bedekking) van de typische soorten in de vegetatie.   
 
 Vegetatiestructuur en structuurbepalende processen 
De vegetatiestructuur is vaak van groot belang als habitatkenmerk voor fauna. Het is tevens een 
diagnostisch kenmerk voor de toestand waarin de vegetaties zich bevinden: mate van vergrassing, 
successiestadium, ouderdom en regeneratiemogelijkheden, e.d.. In eerste instantie kan een 
beschrijving van de algemene habitat- of vegetatiestructuur reeds een idee geven van de toestand 
van de habitat. De vegetatiestructuur kan verder beschreven en beoordeeld worden op basis van 
de aanwezigheid van enkele specifiek en typische structuurkenmerken en/of structuurbepalende 
processen voor de verschillende vegetatietypen in kwestie zoals bv.:  
 

 bedekking Gewone dophei 
 bedekking Pijpenstrootje 
 het aandeel naakte bodem, 
 het aandeel Struikhei, 

 mate van beschaduwing, 
 boomopslag & verbossing 
 … 

 
Verstoringsindicatoren 

Verstoringsindicatoren geven een verstoring van de habitat aan voor verschillende oorzaken van 
verstoring: vermesting, verzuring, verdroging. Voor een overzicht van de meest typische en vaak 
optredende verstoringsoorten in natte heide en vennen wordt verwezen naar de 
referentiebeschrijving (§ 2.3.1.2), een overzicht in bijlage 1.2 of de beoordelingstabellen (bijlage 
V). Naast het verschijnen van deze indicatoren is ook het verdwijnen of afnemen van typische 
soorten vaak een duidelijke aanwijzing voor verstoring. 
 

Methode & periode 
De vegetatie wordt gekarteerd op basis van vegetatieopnamen die verspreid in het terrein 
opgenomen worden en die representatief zijn voor de variatie aan vegetatietypen binnen de 
onderzochte locatie. Het is aan te raden dat opnames gebeuren door ervaren botanisten die zowel 
bloeiende als vegetatief voorkomende soorten kunnen herkennen. Voor een beproefde methode 
en aandachtpunten voor het beschrijven van de vegetatie wordt verwezen naar bijlage 1.3. 
 
Door op een gestandaardiseerde manier vegetatieopnamen te maken kunnen zeer gedetailleerde 
gegevens verzameld worden over de specifieke soortensamenstelling en de relatieve 
verhoudingen tussen soorten op een bepaalde plaats. Hierdoor kan de relatie gelegd worden met 
standplaatsfactoren en eventuele beheersmaatregelen. Daar men kwantitatieve verhoudingen 
tussen soorten bekomt, kan de ontwikkeling en respons van een vegetatie in de loop van de tijd 
nauwkeurig gevolgd worden. Vegetatieopnamen hebben het voordeel dat er een schatting van de 
abundantie kan gebeuren, maar het nadeel dat ze niet noodzakelijk een representatieve 
soortenlijst geven voor de gehele habitatplek. Een grondigere inventarisatie is dan mogelijk (naar 
zeldzame soorten toe die eventueel op kaart kunnen worden aangeduid).  
 
Alle vegetatieopnamen worden in principe tijdens de voor vegetatieontwikkeling meest optimale 
periode uitgevoerd. Voor (natte) heide en vennen is dit het zomerseizoen (juli-augustus). 

 



A.3.2  Opmaak van een vegetatiekaart 
 
Voor het opstellen van een vegetatiekaart kan best vertrokken worden van reeds bestaande 
kaarten indien voorhanden. Als deze voldoende recent en gedetailleerd zijn, kan een nieuwe 
vegetatiekaart overbodig zijn.  
 
Voor de opmaak van een vegetatiekaart kan de waargenomen soortensamenstelling in de 
vegetatieopnamen kan gerelateerd worden aan bestaande vegetatietypologieën en daaraan 
gekoppelde milieukenmerken, wat informatie oplevert over de ontwikkelingsgraad en de impact 
van veranderde milieuomstandigheden. Typologieën die gehanteerd kunnen worden zijn de 
BWK, de natuurtypen, de Natura 2000 habitattypen en de Vegetatie van Nederland. Voor een 
overzicht van de verschillende eenheden verwijzen we naar Tabel 2.1. Het beschrijven van de 
vegetatie volgens een van de algemeen geldende vegetatietypologieën laat toe te vergelijken met 
andere heideterreinen (referentiegebieden). 
 
 
     A.5  Inventarisatie fauna 
 

Multi-soorten 
Zoals reeds eerder aangehaald, is een grondige inventaris van verschillende ecologische groepen 
in de praktijk niet haalbaar. In eerste instantie kan het volstaan om de beschreven multi-
soortengroep voor natte heide te inventariseren. De multi-soortengroep is een praktisch en 
haalbaar instrument om een indicatie te krijgen van de toestand van de habitat en leent zich 
eveneens voor de opvolging en evaluatie van het gevoerde beheer in functie van het 
vooropgestelde referentiebeeld (monitoring). Hoe hoger het aantal soorten uit de multi-
soortengroep, hoe beter. De specifieke informatie-inhoud van de soorten  kan gebruikt worden 
voor het situeren van knelpunten op het terrein (zie § 2.3.3.3.). 
 
 Rode Lijstsoorten 
Vermits de multi-soorten niet niet indicatief zijn voor de aanwezigheid van Rode Lijstsoorten valt 
het aan te raden hiervoor bijkomende inspanningen te doen. Kennis over de aanwezigheid van 
Rode Lijst-soorten kan zorgen voor een verdere onderbouwing of verfijning van het beheer 
Opvolgen van deze soorten vergt  een extra, soortspecifieke monitoring. 
 
 Methode & periode 
Inventarisatie van de fauna kan op verschillende manieren gebeuren en is vaak afhankelijk van de 
soortengroep. Voor een korte bespreking van enkele van de meer voorkomende methoden en 
voor welke diergroepen ze in aanmerking komen wordt verwezen naar bijlage 2.2. 
 
De meeste faunagroepen dienen geïnventariseerd te worden in het voorjaar of de zomer. Het 
tijdstip van inventariseren is evenwel sterk afhankelijk van de periode van activiteit van de 
verschillende soorten. Hiervoor verwijzen we naar de standaardwerken vermeld in Tabel 2.4. 
waarop de keuze van soorten in deze tabel is gebaseerd en waarin de ecologie van de verschillend 
soorten(groepen) nader staat beschreven. 
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     A.6  Optekenen doel- en aandachtsoorten 
 
De vindplaatsen van doel- en aandachtsoorten worden zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht. 
Het betreft enerzijds soorten die karakteristiek zijn voor goed ontwikkelde vochtige en natte 
heiden en vennen, anderzijds zijn het soorten die door de beheerders als doelsoort worden 
aangegeven. Waar mogelijk wordt tevens de relatieve grootte van de populaties aangeduid. 
Kennis en overzicht van de exacte locatie van deze soorten laat toe dat tijdens beheeringrepen 
specifiek rekening gehouden kan worden met deze soorten. 
 
Vaak betreft het zeldzame relictsoorten die best gespaard of ontzien kunnen worden bij 
(grootschalige) beheeringrepen op desbetreffende locaties. Dit om enerzijds te vermijden dat 
soorten definitief verdwijnen. Niet alle planten bouwen immers een langlevende zaadbank op en 
niet alle diersoorten zijn immers even mobiel. Heel wat soorten dagvlinders, sprinkhanen, 
loopkevers en andere ongewervelden zijn heel honkvast en zijn niet in staat grote afstanden te 
overbruggen over ongeschikt habitat zodat herkolonisatie onmogelijk wordt. Anderzijds biedt het 
sparen van deze relicten de mogelijk dat vanuit deze bronpopulaties de verdere omgeving wordt 
gekoloniseerd eens de milieuomstandigheden na de ingreep hersteld zijn.  
 
Ook het ruimtelijk optekenen van verstoringsoorten kan in sommige gevallen nuttig zijn en de 
oorzaak van de verstoring aanduiden of lokaliseren. 
 
 
B  Streefdoel duidelijk formuleren 
 
Zeer belangrijk is het duidelijk formuleren en omschrijven van het uiteindelijke streefdoel, m.a.w. 
het natuurdoeltype. Bij de keuze hiervan kan men zich in eerste instantie laten leiden door o.a.: 
 

1) de vroegere toestand van de locatie, voor zover bekend       
2) aanwezigheid van (relict)soorten, op de locatie zelf of in de nabije omgeving van 

de locatie 
3) reeds aanwezige standplaatsfactoren (bv. hydrologie!): zie bv. § 2.4.5. 
 

In de volgende stap wordt het gekozen streefdoel dan getoetst aan de aanwezigheid en 
volledigheid van de vooropgestelde fauna en flora en de vereiste abiotische randvoorwaarden. 
 
 
C  Vergelijken van actuele toestand met streefdoel/referentietoestand 
 
     C.0  Beoordelingstabellen 
 
Naar Heutz & Paelinckx (2005) werd voor de verschillende behandelde vegetatietypen een lijst 
met systeemkenmerken opgesteld die toelaat de huidige toestand te vergelijken met de 
referentietoestand en te beoordelen volgens de instandhoudingsdoelstellingen. Deze 
beoordelingstabellen omvatten enerzijds de abiotische parameters of milieukarakteristieken 
waaraan voldaan moet worden opdat een habitat in een gunstige staat zou kunnen zijn en 
anderzijds de biotische parameters op basis waarvan de staat van instandhouding geëvalueerd kan 
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worden. Voor het beoordelen van de relevante systeemkenmerken per habitattype wordt 
verwezen naar de overzichttabellen per habitat- of vegetatietype (Tabel V.1. tot V.8., bijlage V). 
 

     C.1  Problemen situeren 
 
Door een vergelijking te maken van de huidige toestand en de referentietoestand volgens de 
hierboven beschreven systeemkenmerken is het vaak mogelijk de problemen of knelpunten te 
situeren. De vergelijking geeft aan welke systeemkenmerken nog ‘goed’ dan wel ‘fout’ zitten. 
M.a.w. geeft de vergelijking aan welke systeemkenmerken actueel voldoen aan de vereisten van 
het beoogde vegetatietypen en welke kenmerken en randvoorwaarden niet vervuld zijn. 
 
Hierbij kan echter niet altijd het achterliggende proces van achteruitgang aangeduid worden. 
Veelal zijn de oorzakelijke processen nog onvoldoende gekend of worden problemen juist 
veroorzaakt door een combinatie van achterliggende factoren waarvan het relatieve belang niet 
altijd onderscheiden kan worden en sterk van de locale situatie afhankelijk is. Wel is het mogelijk 
om de vermoedelijke processen die aan de basis liggen van de degradatie aan te geven.  
 
Enkele van de gekende processen die aan de basis liggen van de achteruitgang van natte heide en 
vennen worden beschreven in bijlage IV. 
 

     C.2  Inschatten herstelpotenties 
 
     Standplaatsfactoren 
Daarnaast geeft de vergelijking van de huidige toestand met de referentietoestand ook een beter 
beeld van de ‘afstand’ tussen actuele situatie en streefdoel. M.a.w. de vergelijking laat toe de 
herstelpotenties beter in te schatten. In de eerste plaats wordt duidelijk of aan de abiotische 
randvoorwaarden is voldaan voor herstel van het vegetatietype in kwestie. Indien hier niet aan 
voldaan is, dient beoordeeld te worden of de vereiste abiotische condities hersteld kunnen 
worden. M.a.w. is de afstand overbrugbaar en is het gestelde beheerdoel al dan niet realistisch. 
 
     Biotische kenmerken 
Ten tweede is ook het inschatten van de herstelkansen voor flora en fauna van belang. Wanneer 
aan de abiotische condities voldaan is, of deze redelijkerwijze kunnen hersteld worden, maar de 
kans op het herverschijnen van de doelsoorten miniem is, dient het beheerdoel eventueel 
bijgesteld te worden. Om deze herstelkansen in te schatten, dient in de eerste plaats gekeken te 
worden naar de aanwezigheid van relictpopulaties op de locatie zelf en/of in de onmiddellijke 
omgeving. Ook de aanwezigheid van een zaadbank is hierbij van belang, maar valt buiten het 
bereik van deze studie. 
 
     Beheergeschiedenis 
Al bij al is de kans op succes van beheeringrepen vaak moeilijk in te schatten. Hoewel op basis 
van de standplaatsfactoren en biotische kenmerken een eerste inschatting van  herstelkansen 
mogelijk is,  blijven er vaak onzekerheden. Wanneer op de locatie in kwestie of in de 
onmiddelijke omgeving al eerder gelijkaardige herstelmaatregelen werden uitgevoerd, kunnen de 
resultaten hiervan in sterke mate bijdragen tot een betere inschatting van de herstelpotenties. 
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Kennis over succes en resultaten van eerdere ingrepen zijn van groot belang voor het beter 
inschatten van herstelkansen van een gebied of een locatie.   
 
Wanneer het beoogde beheerdoel niet realistische blijkt, dient men terug te gaan naar stap C en 
het streefdoel bij te stellen. 
 
 
D  Herstelmaatregelen selecteren en definiëren 
 
Bij het kiezen en uitvoeren van herstelmaatregelen wordt veelal afgegaan op intuïtie, eerdere 
ervaringen of indrukken. Dit komt het rendement van de maatregelen in veel gevallen niet ten 
goede. Herstelbeheer dient steeds te vertrekken vanuit een grondige inschatting van de knel-
punten en de achterliggende oorzaken van achteruitgang. De selectie van herstelmaatregelen gaat 
uit van de resultaten van de vorige stappen in dit protocol. Op basis van de gevonden 
knelpunten, vermoedelijke processen die de achteruitgang veroorzaken en de inschatting van 
herstelpotenties, kunnen maatregelen worden vooropgesteld die inspelen op de gevonden 
knelpunten en achterliggende processen. Dit moet toelaten maatregelen te selecteren met de 
grootste kans op succes. 
 

 D.1  Selectie maatregelen 
 
Selectie van herstelmaatregelen steunt op vier grote pijlers of aandachtspunten. Integraal herstel-
beheer dient rekening te houden met al deze factoren. Voor een uitgebreide beschrijving van de 
aandachtspunten die in acht genomen dienen te worden bij de selectie van herselmaatregelen 
wordt verwezen naar hoofdstuk 4. Een overzicht van aandachtspunten waarmee rekening dient 
gehouden bij selectie van herstelmaatregelen wordt weergegeven in figuur 3.3. 
 

D.2  Beslisregels bekalken na plaggen 
 

Wanneer beslist wordt om te plaggen kan het in sommige gevallen nodig zijn om aanvullend te 
bekalken. Voor uitgebreide toelichting van onderstaande beslisregels wordt verwezen naar 
hoofdstuk 4 (§ 4.2.4.). Bekalken na plaggen is enkele aangeraden indien (zie ook fig. 3.2.): 
 
1. Wanneer men vestiging, behoud en/of versterking van doelsoorten nastreeft van zeer 
zwak gebufferde standplaatsen, in het bijzonder soorten uit soortenrijke natte heischrale 
milieus, zoals Klokjesgentiaan, Moeraswolfsklauw, e.d. M.a.w enkel in voorheen soortenrijke 
natte heide. 
 
2. De ‘nieuwe’ bodem (bodemlaag die na plaggen boven komt te liggen, en die de nieuwe 
wortelzone vormt, 5–10 cm dik) zeer zuur tot zuur is: pH-H2O < 4,5. 
 
3. De CEC (kationuitwisselingscapaciteit) niet te laag is (>5 cmolc/kg). 
 
4. Wanneer beslist wordt te bekalken, wordt aangeraden te werken met een proefopzet om de 
effecten van bekalken op bodem en vegetatie in de tijd te kunnen opvolgen (zie bijlage 2.3). 
 
Cruciaal is het meten v/d bodem pH. Voordeel van het gebruik van de pH als criterium is dat het 
relatief makkelijk en goedkoop te bepalen is. Aangezien voor de bepaling ervan de hoeveelheid 
bodem exact moet afgewogen worden, is een bepaling in het veld evenwel niet mogelijk. 
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Figuur 3.2. Beslisschema voor bekalken na plaggen. 
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1. OPHEFFEN OORZAKEN VERSTORING 
• Herstel hydrologie 

o dempen van greppels, opheffen drainerende activiteiten, kappen (naald)bos, … 
 
2. EFFECTGERICHTE MAATREGELEN (gevolgen van verstoring) 

• Terugzetten successie en afvoer van organisch materiaal en nutriënten 
o plaggen, maaien, branden, begrazen, baggeren (vennen) 
o afhankelijk van uitgangssituatie: plaggen meest effectief bij herstel van sterk  
gedegradeerde (vergraste) heide  
o afhankelijk van vegetatietype 

• Herstel buffercapaciteit, indien nodig                                      
o bekalken, (rommelen), herstel grondwaterinvloed  
o afhankelijk van vegetatietype 

 
3. RUIMTELIJKE SAMENHANG 

• Minimum oppervlakte 
• Heterogeniteit 

o kleinschalig & gefaseerd 
• Herkolonisatiemogelijkheden  

o rekening houden met relictpopulaties: uitsparen  
o bereikbaarheid/connectiviteit verhogen 
o kleinschalig & gefaseerd 

• Hydrologie 
 
4. OPHEFFEN OORZAAK NIET MOGELIJK  OP KORTE TERMIJN 

bv. atmosferische depositie, aanvoer aangerijkt grondwater 
 

                   Beïnvloeding compenseren:  
- effectgerichte maatregelen: beheerfrequentie  :   

o frequenter maaien en plaggen om vermesting tegen te gaan 
o herhaling bekalking om verzuring tegen te gaan (tot blijvend de gewenste 

pH bereikt is - depositie onder kritische last) 
- Actief peilbeheer (wanneer externe/regionale waterhuishouding te sterk is 

gewijzigd) 
             
                   Keuze ander beheerdoel 

Figuur 3.3. Overzicht aandachtspunten bij selectie van herstelmaatregelen 
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D.3  Omgaan met onzekerheden 
 
In de praktijk kent het beheer van natte heiden nog heel wat onzekerheden. De kans op succes  
van beheeringrepen is vaak heel moeilijk in te schatten. Gebiedspecifieke factoren spelen immers 
dikwijls een grote rol. Daarom kan het bv. nuttig zijn om bv. een pilootfase in te bouwen waarin 
voorafgaandelijk aan grotere beheerswerken een test op kleinere schaal wordt uitgevoerd (bv. 
Vanreusel 2004). Op basis van de resultaten, kunnen de verdere werken dan, indien nodig, 
bijgesteld worden. Dit kan helpen vermijden om kostbare middelen en tijd te verliezen door 
foute keuzes of uitvoeringen. Een experiment is evenwel enkel zinvol als ook de resultaten 
opgevolgd worden. Ook experimenten die mislukten of anders afliepen dan verwacht, kunnen 
waardevolle informatie bevatten (Vanreusel 2004).  
 
 
E  Financiële implicaties  
 
Aan de uitvoering van beheermaatregelen hangt natuurlijk ook een prijskaartje. Financiële 
implicaties van herstelmaatregelen vallen echter buiten de scope van deze studie. Indien om 
budgettaire redenen nodig, hier teruggaan naar C en een nieuw streefdoel formuleren. 
 
 
F  & G  Opvolging & evaluatie 
 
Ook het opvolgen en evalueren van de resultaten en de effectiviteit van de gevoerde 
beheersmaatregelen is een belangrijke stap in het kader van herstelbeheer.  Het moet toelaten 
resultaten te beoordelen ten opzichte van de oorspronkelijk gestelde doelstellingen en, indien 
nodig, het beheer bij te sturen. Dit vergt een volgehouden beheermonitoring. Monitoring is het 
periodiek, herhaald waarnemen en gestandaardiseerd beschrijven van variabelen met als doel de 
overeenkomst met of de mate van afwijking van vooropgezette normen vast te stellen. In dit 
geval gaat het altijd om een herhaalde verzameling van gegevens doorheen de tijd. Monitoring is 
steeds gericht op een evaluatie en moet resulteren in actie indien blijkt dat de norm of het 
streefbeeld nog niet werd bereikt (Van Olmen et al. 2000).  
 
Het is dus van belang beheerswerken goed te documenteren en de resultaten ervan op te volgen. 
Dit kan een schat aan informatie opleveren en van nut zijn voor gelijkaardig ingrepen elders of 
later in hetzelfde gebied of perceel.  
 
De gepaste technieken en methoden voor monitoring vallen buiten de scope van deze studie en 
worden in andere studies en rapporten uitvoerig beschreven. Voor monitoring van peilgegevens 
wordt verwezen naar Van Daele (2003) (zie bijlage 3.2). Voor de uitvoering van de 
multisoortenmonitoring wordt verwezen naar De Cock et al. (in prep.), momenteel in 
ontwikkeling op het INBO.  
 
Inzake monitoring in functie van beheerevaluatie wordt in dit rapport bijzondere aandacht 
besteed aan de opvolging van de effecten van het bekalken na plaggen. Hier wordt in hoofdstuk 4 
verder op ingegaan. Praktische richtlijnen voor een proefopzet worden beschreven in bijlage 2.3. 
 

 



 

4  Herstelbeheer van natte heide en vennen 
 
4.1  Natte heide heeft beheer nodig 
 
De verschillende vegetatietypen van natte heide en vennen zijn van nature onderhevig aan 
successie. Voor een gunstig behoud zijn deze vegetaties bijgevolg onderhevig aan regelmatig 
beheer. Wanneer geen beheer wordt toegepast evolueren natte heidevegetaties spontaan naar bos 
(Elzen-berkenbroek). 
 
Onder natuurlijke omstandigheden verloopt deze successie redelijk traag zodat de  ‘omlooptijd’ 
van het benodigde beheer behoorlijk lang kan zijn. Het verloop en de snelheid van de successie 
zijn sterk afhankelijk van de aanwezige dynamiek. Periodieke inundatie, peilschommelingen, 
betreding, enz. zorgen voor een zekere dynamiek die de successie sterk kan vertragen. Wanneer 
onvoldoende natuurlijke dynamiek aanwezig is kan cyclisch beheer voor de nodig dynamiek 
zorgen die de (natuurlijke) successie verstoort en terugschroeft. De pioniersvegetaties van natte 
heide en vennen blijven alleen in stand bij regelmatig plaggen, betreden of onder invloed van 
natuurlijke dynamiek in slenken of op venoevers. Een uitzondering hierop vormt hoogveen. 
Actief hoogveen is een climaxvegetatie en vraagt in principe geen inwendig beheer.  
 
Beïnvloeding door de atmosferische depositie of de aanvoer van aangerijkt grond- of 
oppervlaktewater kunnen evenwel zorgen voor een versnelde successie, waardoor deze 
omlooptijd sterk verkort en frequenter beheer nodig is.  
 

4.2  Selectie van herstelmaatregelen 
 
 4.2.1  Aandachtspunten bij selectie van maatregelen 
 
Herstelbeheer dient steeds te vertrekken vanuit een grondige inschatting van de knelpunten en de 
achterliggende oorzaken van achteruitgang of degradatie van natte heide en vennen. Dit moet 
toelaten herstelmaatregelen te selecteren met de grootste kans op succes. Selectie van 
herstelmaatregelen steunt op 4 grote pijlers of aandachtspunten. Integraal herstelbeheer dient 
rekening te houden met al deze factoren: 
 
     1. Opheffen oorzaken verstoring 
Voor het herstel van natte heide en vennen dient uitgegaan te worden van maatregelen die 
genomen moeten worden om de oorzakelijke factoren en processen die voor een ongewenste 
verstoring zorgen op te heffen. Dit is immers essentieel opdat een vergelijkbare negatieve 
verstoring niet opnieuw zou optreden.  
 
Wanneer een lijst wordt opgemaakt van de gekende achterliggende factoren en processen die de 
verstoringen in natte heide en vennen veroorzaken, blijkt dat heel wat van deze factoren en 
processen, rechtreeks en onrechtstreeks, te maken hebben met de waterhuishouding. Herstel van 
de waterhuishouding is dan ook van cruciaal belang en een voorwaarde voor duurzaam herstel. 
Enkele belangrijke verstoringsprocessen zijn evenwel niet door de beheerder op te lossen (zie 4.)  
 

 herstel waterhuishouding 
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     2. Effectgerichte maatregelen: gevolgen van verstoring aanpakken 
Naast het aanpakken van de achterliggende oorzaken van degradatie dient terug een gunstige 
uitgangssituatie gecreëerd te worden om herstel van levensgemeenschappen mogelijk te maken. 
Hierbij gaat het om maatregelen die de gevolgen of effecten van de verstoring aanpakken om de 
erfenis uit het verleden ongedaan te maken. Daarbij gaat het vooral om het terugzetten van de 
successie met daarbij de afvoer van organische materiaal en nutriënten die in het systeem zijn 
opgestapeld. Dit is mogelijk door maaien, branden, begrazing, plaggen of verwijderen van slib in 
vennen (baggeren). De keuze van maatregelen is hier afhankelijk van het beoogde vegetatietype 
en van de uitgangstoestand. De verschillende maatregelen verschillen immers in effectiviteit van 
afvoer van nutriënten.  
 
Aanvullend kan het nodig zijn buffercapaciteit te herstellen om herstel van de vegetatie mogelijk 
te maken. Bekalking is hier een mogelijke oplossing, maar is zeker niet altijd nodig. Maatregelen 
om de buffercapaciteit te verhogen zijn eveneens afhankelijk van het beoogde vegetatietype. 
 

 afvoer organische materiaal en nutriënten en terugzetten successie 
 herstel buffercapaciteit 

 
     3. Ruimtelijke samenhang 
Ten derde moet bij de selectie van herstelmaatregelen ook rekening gehouden worden met enkele 
belangrijke ruimtelijke aspecten. Oppervlakte, heterogeniteit, herkolonisatiemogelijkheden 
(relictpopulaties, connectiviteit) en de ruimtelijke samenhang van de waterhuishouding moeten de 
nodige aandacht krijgen bij het herstelbeheer. 
 

 minimum oppervlakte 
 heterogeniteit 
 herkolonisatiekansen 
 waterhuishouding 

 
     4. Opheffen oorzaak niet mogelijk op korte termijn 
Enkele belangrijke verstoringsprocessen zijn evenwel niet door de beheerder op te lossen, zoals 
de atmosferische depositie, de aanvoer van nutriënten of sulfaten via het grondwater, … 
 
Wanneer de ongewenste factoren en processen niet ongedaan kunnen worden gemaakt door de 
beheerder, dient de negatieve beïnvloeding gecompenseerd te worden. Wanneer dit niet mogelijk 
is, dient een ander beheerdoel gekozen te worden. Zo heeft de beheerder bv. geen vat op de 
atmosferische depositie. Op lange termijn ligt de enige duurzame oplossing in het terugdringen 
van deze depositie tot onder de kritische last. Een zaak voor het beleid. Op korte termijn is een 
intensiever beheer met frequenter maaien of plaggen nodig om de versnelde successie en 
opstapeling van nutriënten te compenseren.  
 

4.2.2. Herstel van de waterhuishouding 
 

Dempen van greppels en hydrologisch isoleren 
In veel gevallen is verdroging van de heideterreinen het gevolg van drainagegrachten en 
begreppelingen die voor effectieve ontwatering in het kader van bebossings- of 
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landbouwontginningen zijn gegraven (zie box 4). Door middel van dempen of afdammen van 
ontwaterende greppels of sloten kan de uitstroom van water relatief eenvoudig verhinderd 
worden. Deze maatregelen kunnen leiden tot een verhoging van de grondwaterstand en een 
beperking van de fluctuaties. Wanneer vervuild oppervlaktewater wordt aangevoerd, dat insijpelt 
en in contact komt met de vegetatie, kan overwogen worden de instroom van het vervuilde water 
af te koppelen en om te leiden. 
 
Stopzetten waterwinning 
Het winnnen van grondwater, meestal ten behoeve van drinkwaterproductie, kan eveneens een 
sterke verdroging teweegbrengen, zowel lokaal als regionaal. Hierbij is een grondige inschatting 
van de invloed van de grondwaterwinning op de waterhuishouding nodig. Wanneer de 
ontrekking de lokale waterhuishouding te sterk negatief beïnvloedt, dient te worden geopteerd 
om de winning terug te schroeven of zelfs stop te zetten. 
 
Kappen van bos 
Een andere mogelijkheid om de grondwaterstand te herstellen is het kappen van (naald)bos (ter 
vermindering van de verdamping). De bebossing met naaldbomen in heideterreinen is vaak een 
belangrijke mede-veroorzaker van grondwaterstandsdaling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Box 4 - Greppels en rabatten 

Vlaanderen is stukje bij beetje ontgonnen. Eerst waren de meest productieve gronden aan de beurt, pas daarna 
volgenden de minder productieve delen. Hiervoor moesten vaak forse investeringen gedaan worden om ze 
geschikt te maken voor land- of bosbouw. De overmaat aan water vormde vaak het grootse obstakel voor 
ingebruikname van deze woeste gronden. In de 19de eeuw en tot in de eerste helft van de 20ste eeuw werden op 
grote schaal grachten, greppels en rabatten aangelegd om deze gronden te ontwateren. Rabatten werden aangelegd, 
eerst voor eikenhakhout, later voor de teelt van naald- of populierenhout. De aanleg van rabatten had 2 voordelen. 
Allereerst wordt het overtollige water afgevoerd en tevens wordt het maaiveld zelf kunstmatig verhoogd met het 
materiaal afkomstig uit de greppels of grachten. Hierdoor komt het maaiveld sneller en langer boven de watertafel 
te liggen zodat er bv. toch nog bomen geplant kunnen worden. Vaak werden kilometerslange drainagepatronen 
aangelegd. Breedte, diepte en de dichtheid aan greppels waren sterk afhankelijk van de drassigheid van het perceel. 
Hoe natter het perceel, hoe meer greppels werden aangelegd. In de huidige bos- en heidelandschap vinden we vaak 
nog restanten terug van deze drainagesystemen. Vaak hebben deze restanten hun drainerende functie nog niet 
verloren. Soms echter liggen ook droge greppels in bos en heide waarvan we nu moeilijk de functie kunnen 
achterhalen. Toch hebben veel van deze greppels ooit een watervoerende functie gehad. De grondwaterstand is in 
veel gebieden echter fors gedaald, waardoor dergelijke greppels drooggevallen zijn. Belangrijkste oorzaken 
hiervoor zijn de winning van grondwater voor drinkwater en industrie, versnelde afvoer en het doorbreken van 
ondoorlatende lagen. Slechtdoorlatende lagen veroorzaken schijngrondwaterspiegels maar werden vaak bij het 
graven van greppels of andere diepe grondbewerking doorbroken. Vele duizenden hectaren zijn vroeger met de 
hand ontgonnen. Er werden dan ook veel mensen tewerkgesteld bij deze grote ontginningen. Vaak ook werd 
ontgonnen niet zozeer omwille van het bos, maar was ook werkverschaffing een doel op zich. Bron: Jansen P., 
Van Benthem M. (2005). Historische boselementen : geschiedenis, herkenning en beheer.  

 
4.2.3  Terugzetten van de successie en afvoeren van organisch materiaal 

 
Heide heeft beheer nodig. Het wegvallen van het klassieke heidegebruik zorgt er voor dat 
nutriënten en mineralen minder afgevoerd worden maar opgeslagen blijven in het systeem. 
Zonder enige vorm van verstoring treedt spontane successie op. Met de accumulatie van strooisel 
en humus neemt ook de mineralistatie ervan toe en komt er meer stikstof ter beschikking van de 
planten en verdwijnt de voedselarmoede van deze ecosystemen. De nutriëntenhuishouding wordt 
bovendien sterk beïnvloed door de toegenomen atmosferische depositie van vermestende en 
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verzurende componenten (zie bijlage 4.1). Vermesting en verzuring versterken de opstapeling van 
organisch materiaal en zorgen voor een versnelde successie, waardoor natte heideterreinen gaan 
vergrassen en verbossen. 
 
Herstel van de oorspronkelijke vegetatie vereist in eerste instantie de afvoer van voedingstoffen 
(organisch materiaal) die zich in de loop der jaren in het systeem hebben verzameld. De manier 
waarop dit dient te gebeuren is enigszins afhankelijk van de beoogde vegetatietypen.  
 
Vochtige heide (4010): 

In vochtige heide zijn de meest voorkomende methoden voor de afvoer van biomassa en 
nutriënten: maaien, branden, begrazing  en plaggen. Keuze voor een van de maatregelen is o.a. 
afhankelijk van de uitgangstoestand van de te herstellen vegetaties. Deze verschillende vormen 
van beheer zijn ook niet alle even effectief. Effectiviteit van de maatregelen is een belangrijk 
criterium bij de keuze van de meest geschikte beheersmaatregel. 
 

Maaien 
Bij maaien blijkt dat het positieve effect van de afvoer van stikstof al na enkele jaren teniet gedaan 
wordt door de depositie van stikstof (Sieber et al. 2004). Maaien heeft immers geen invloed op de 
concentratie aan nutriënten in de bodem. Door mineralisatie en depositie wordt de 
stikstofvooorraad snel terug aangevuld. Frequenter maaien kan een oplossing zijn, maar dan 
behoud je geen heide meer (De Blust 2005). Pijpenstrootje kan zich na een maaibeurt ook 
ongewenst uitbreiden door succesvolle kieming (Bruggink 1993). Om dit te vermijden dient er 
gemaaid te worden voor de zaadzetting (juli tot augustus) (De Blust 2004). Om Pijpenstrootje 
terug te dringen, is het best in augustus te maaien: er is nog geen zaad gevormd en de biomassa is 
maximaal en de voedingsstoffen bevinden zich nog in de bovengrondse delen (De Blust 2004). 
 

Branden 
De invloed van branden op de afvoer van voedingstoffen is ook beperkt. Onderzoek toonde aan 
dat het verschralende effect, afhankelijk van het beschouwde nutriënt, maar voor enkele jaren 
aanhoudt (Niemeyer et al. 2005). Na een voorjaarsbrand kan er bovendien een versterkte 
mineralisatie optreden, zeker wanneer er nogal wat strooisel overgebleven is. Het bemestende 
effect dat hiervan uitgaat is een mogelijke verklaring voor de sterke groei en verhoogde 
reproductie van Pijpenstrootje na een brand (Brys et al. 2005).  
 

Begrazing 
De effectiviteit van begrazing voor de afvoer van nutriënten hangt in de eerst plaats af van de 
intensiteit en het type begrazing dat toegepast wordt (De Blust 2004). Om via begrazing 
nutriënten af te voeren moet voor een zeer intensieve vorm van beheer gekozen worden. 
Hiervoor kan men werken met stootbegrazing: een hoge begrazingsdensiteit over een korte 
periode. Enkel wanneer de dieren ’s nachts uit de heide gaan of gehaald worden, kan enige afvoer 
van nutriënten gebeuren. Zoniet gebeurt er geen afvoer, maar hoogstens een verplaatsing van 
nuriënten over het terrein. Eerder onderzoek toonde aan dat jaarrond schapenbegrazing met een 
herder (waarbij de dieren ‘s nachts op stal staan) de potentie heeft accumulatie van nutriënten 
effectief te kunnen tegengaan (Fottner et al. 2004).  
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Plaggen 
Plaggen is een zeer effectieve maatregel om nutriënten af te voeren en herstelt bovendien de 
pioniersituatie. Bij plaggen wordt bijna alle organisch materiaal (strooisel + humus) tot op de 
minerale bodem verwijderd. Vanuit de zaadbank die zo wordt blootgelegd, kunnen typische 
plantensoorten zich terug vestigen, indien kiemkrachtige zaden en geschikte bodemcondities 
aanwezig zijn. Voor het herstel van sterk vergraste natte heide is plaggen dan ook de meeste 
aangewezen optie. 
 
De verlaagde stikstofcondities kunnen vele tientallen jaren aanhouden (Niemeyer et al. 2007, 
Sieber et al. 2004, Berendse 1990). In het verleden was het eens in de tachtig jaar nodig om te 
plaggen om vergrassing of verbossing te vermijden (van der Linden et al. 1994). Door de 
eutrofiërende werking van de atmosferische depositie ligt deze frequentie tegenwoordig 
aanzienlijk hoger en bedraagt naar schatting eens in de 20 tot 25 jaar (van Turnhout et al[ s.d.]). 
Om in de tussentijd de successie af te remmen en vooral ook om een eventuele terugkeer van de 
vergrassing te voorkomen, kan aanvullend beheer nodig zijn, bv. maaien of extensieve begrazing. 
 
Het is best te plaggen tot juist op de minerale laag, zodat er enerzijds nog voldoende zaden 
overblijven, maar anderzijds de nutriëntenbeschikbaarheid sterk wordt verlaagd. Te diep plaggen 
verkleint weliswaar de kans op hervergrassing, maar leidt ook tot een verarmde versie van de 
kenmerkende heidevegetatie. Te ondiep kan eveneens ongunstig zijn, omdat dan onvoldoende 
nutriënten worden afgevoerd. In de praktijk blijkt dit een moeilijk evenwicht. Bij kleinschalig en 
handmatig plaggen wordt dit grotendeels opgevangen door de grote variatie in plagdiepte; 
wanneer machinaal geplagd wordt, is de keuze van een goede kraanman niet onbelangrijk. Het is 
tevens van belang om bij het plaggen het aanwezige reliëf en de gradiënten zoveel mogelijk te 
handhaven of weer tot hun recht te laten komen. Ook is het aan te raden op een klein schaal te 
plaggen, aangepast aan de dimensies van het terrein. Plaggen in kleine vlakken is verreweg te 
verkiezen boven grote aaneengesloten vlakken. Deze aanpak bevordert de variatie in de vegetatie 
in de zin van ontwikkelingsfasen (bv. van der Linden 1994) en biedt dieren de kans te ontsnappen 
en snel de nieuw ontwikkelde heide terug te koloniseren. 
 
Hoogveen (7110) en venige heide:  

Wanneer een (dik) veenpakket aanwezig is zoals bij hoogveen of venige heide, is het volledig 
afplaggen van dit veen uit den boze.  In niet te sterk gedegradeerde venige situaties volstaat 
herstel van de hydrologische condities. Bij een sterke vergrassing (kruidlaagbedekking van meer 
dan 70 %) en verbossing is wel aanvullend beheer nodig, om overmatige beschaduwing van 
veenmossen tegen te gaan (Smolders et al. 2004). Afvoer van nutriënten en biomassa is dan 
mogelijk door het kappen en afvoeren van boomopslag op gagelstruweel of het maaien en 
afvoeren van de vergraste en verruigde vegetatie. Naast maaien kan ook plaggen effectief zijn en 
de uitbreiding van veenmossen bevorderen, op voorwaarde dat slechts heel oppervlakkig wordt 
geplagd en niet het hele veenpakket (witveen) wordt verwijderd. De afwezigheid van cruciale 
veenmossoorten staat immers de ontwikkeling richting hoogveen in de weg. 
 
Venherstel:  

Herstel van vennen is mogelijk door het schonen en uitbaggeren van het slib waarbij opnieuw 
pioniersituaties ontstaan op een minerale bodem. De venoevers worden mee geplagd. 
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Voor het verwijderen van de sliblaag op de bodem kan men best droog baggeren. Dit wil zeggen 
dat het op te schonen gedeelte eerst grotendeels droog gepompt dient te worden. Dit laat toe 
preciezer te werken. Nat baggeren wordt afgeraden. Een probleem is dat bij nat baggeren 
resuspensie van slib optreedt (van Kleef & Esselink 2004, Bosman et al. 1999). Het zwevende slib 
kan zorgen voor een langdurige troebelheid van het water en kan zich over het hele ven 
verspreiden en weer neerslaan. Na verwijdering van de sliblaag blijft het ven dan ammonium-rijk. 
De vertroebeling in combinatie met het vrijkomen van nutriënten kan gedurende lange tijd voor 
anaërobe omstandigheden zorgen, die zowel voor flora als fauna ongunstig zijn. Experimenten in 
Nederland met het verwijderen van slib zonder drooglegging zijn geen succes geworden: 
vestiging van beoogde plantensoorten bleef uit en de faunasamenstelling verschoof van soorten 
uit zuurstofrijke milieus naar een gemeenschap gedomineerd door twee soorten van anaërobe 
sedimenten (Van Kleef & Esselink 2004a). 
 

4.2.3  Herstel buffercapaciteit 
 
Natte heiden en vennen zijn gevoelig voor verzuring. Wanneer blijkt dat de bodem of het 
oppervlaktewater sterk verzuurd zijn, meestal tengevolge van de atmosferische depositie, is 
plaggen van vochtige heide of uitbaggeren van vennen vaak niet voldoende voor duurzaam 
herstel van de beoogde vegetatietypen. Verzuring betekent een sterk verlaagde pH en 
buffercapaciteit. Heel wat typische soorten van natte heide en vennen hebben problemen bij de 
kieming bij een te lage zuurtegraad, voornamelijk omwille van de toxiciteit van aluminium en 
ammonium bij lage pH waarden. Na de toepassing van de vorige stap, het afvoeren van 
nutriënten en organisch materiaal (bv. plaggen in vochtige heide, opschonen van vennen) wordt 
het spontaan herstel dan gehypothekeerd en ontstaan verarmde gemeenschappen doordat enkel 
een aantal Al- en/of NH4

+-resistente soorten kunnen overleven (Dophei, Struikhei, Pijpestro, ). 
 
Verhogen van de pH (om de toxiciteit van aluminium en ammonium te breken) en de 
buffercapaciteit (om versnelde verzuring door atmosferische depositie tegen te gaan) is dan een 
belangrijke aanvullende maatregel met het oog op succesvol herstel. In de praktijk kan de 
buffercapaciteit verhoogd worden door te bekalken. Hierbij kan men opteren voor het 
rechtstreeks bekalken van de plagplekken zelf, of het bekalken van het nabijgelegen (enkele 
meters tot tientallen meters) infiltratie- of inzijggebiedplagplekken (liefst geplagde, hoger gelegen 
delen) (Bobbink et al. 2004). Naast bekalken kan wat kleinschalig ‘gerommel’  ook een alternatief 
zijn voor bekalking (Haveman 2005). De (natte) heide is van oorsprong immers een 
gebruikslandschap. De buffercapaciteit van de bovenste bodemlaag kan door gerommel in de 
bodem aangevuld worden door het omhoogbrengen van diepere, minder verweerde bodemlagen. 
Ook waneer een invloed van zeer zwak tot zwak gebufferd grondwater aanwezig, of terug 
hersteld is, wordt de nodig buffercapaciteit gegarandeerd en is het niet nodig te gaan bekalken. 

 
 
Box 5 Waarom herstel van de buffercapaciteit overwegen? 
Knelpunten:  

1. Hervestiging van doelsoorten en/of Rode Lijstsoorten is vaak problematisch, zeker in terreinen waar 
populaties al enige tijd verdwenen zijn. Oorzaken hiervoor zijn ondermeer (1) de kortlevende zaadvoorraad, 
(2) het geringe verspreidingsvermogen van de bedreigde plantensoorten, en (3) de geïsoleerde positie van de 
meeste natuurterreinen in het landschap. 

2. Plaggen heeft lang niet overal het gewenste effect gehad. In veel situaties ontstaat er een relatief 
soortenarme vegetatie gedomineerd door Gewone dopheide of Struikheide, terwijl vrijwel geen bedreigde 
doelsoorten zich definitief vestigen. Een te lage pH, het in oplossing gaan van Alluminium en extreme 
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 ophoping van ammonium in de bodem na plaggen is hiervan mogelijk de oorzaak. Deze 
ammoniumophoping duurt veelal anderhalf tot twee jaar en is aangetroffen in zowel droge als natte heiden 
(de Graaf et al. 1998; Dorland 2004) 

 
Waar komt ammonium vandaan? 
1. De afbraak van organisch materiaal, dat na plaggen vaak deels in de bodem achterblijft, leidt tot een toename van 
de ammoniumconcentratie in de bovenste bodemlaag” 
2. Hieraan wordt verder nog bijgedragen doordat er geen ammoniumopname meer is door de vegetatie in deze 
geplagde terreinen. 
3. Een derde oorzaak is het negatieve effect dat plaggen op nitrificatie heeft. Normaal gesproken zetten nitrificerende 
bacterieën ammonium om in nitraat, hoewel dit proces in verzuurde heideterreinen wordt geremd door de lage pH. 
Door het verwijderen van de organische laag, wordt ook de aanwezige populatie nitrificerende bodembacteriën 
verwijderd, wat betekent dat deze zich terug moet opbouwen. 
 
Dit alles betekent dat vooral onder verzuurde en/of verdroogde omstandigheden de ammoniumconcentraties 
extreem kunnen oplopen. Ammoniumconcentraties zijn, vooral in combinatie met een lage bodem pH, toxisch. Met 
name planten die kenmerkend zijn voor zwak gebufferde omstandigheden in (natte) heischrale milieus zijn erg 
gevoelig voor ammoniumtoxiciteit. 
 

 4.2.3.1  Bekalken na plaggen 
 
Een mogelijke maatregel om de buffercapaciteit te herstellen is het bekalken na plaggen. In het 
kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) in Nederland is deze maatregel op een 
aantal locaties uitgevoerd en getest. Hieruit bleek dat onder verzuurde situaties het bekalken na 
plaggen een effectieve maatregel was voor het herstel van de bodemchemie en de vegetatie (de 
Graaf et al. 1994, Bobbink et al. 1998, Dorland et al. 2005). Binnen het OBN (bv. Van Duinen et 
al. 2004) schuift men het bekalken naar voor als redmiddel tegen verzuring en heeft de maatregel 
in veel gebieden ingang gevonden. 
 
Door te bekalken neemt de basenverzadiging evenals de bodem-pH toe en wordt de NH4/NO3 
ratio in de bodem verlaagd. Bekalking kan voorkomen dat na het plaggen de 
ammoniumconcentraties sterk toenemen, hetgeen toxisch is voor de karakteristieke soorten van 
deze soortenrijke heiden (Dorland 2004, Van den Berg & Roelofs 2005). Daarmee wordt de 
bodem geschikter voor veel karakteristieke heidesoorten. Vanwege de over het algemeen geringe 
levensduur van de zaadbank en het gering dispersievermogen van veel typische heidesoorten is 
het voorkomen van restpopulaties evenwel een bijkomende voorwaarde voor een  goed resultaat. 
 
Het moet echter duidelijk zijn dat bekalken niet altijd en overal nodig is of zelfs gewenst is. Het 
gevaar bestaat dat beheerders na het plaggen steevast en te pas en te onpas naar de bekalking 
gaan terugrijpen zonder te weten of de ‘nieuwe’ bodem (die na het plaggen aan de oppervlakte 
komt te liggen) ook effectief ‘verzuurd’ is en ongeschikt is voor de kieming van een aantal 
doelsoorten. Metingen in een aantal sterk gedegradeerde (vergraste) natte heidevegetaties in de 
Antwerpse Kempen toonden aan dat dit zeker niet altijd het geval is. Door overbekalking kan 
definitieve schade ontstaan. Bekalking heeft als nadeel dat er een verhoogde kans is op 
mineralisatie: als gevolg van de pH verhoging wordt de nog aanwezige humus versneld 
afgebroken, waardoor nutriënten vrijkomen. 
 
Om problemen te vermijden werden enkele beslisregels opgesteld om al dan niet tot bekalking 
over te gaan. Onderstaande beslisregels zijn gebaseerd op de huidige (beperkte) kennis omtrent 
de bodemchemische standplaatsfactoren van natte heide. Nieuwe inzichtingen kunnen mogelijks 
leiden tot gewijzigde beslisregels. 
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Beslisregels voor het bekalken van plagplekken: 

 
 
      Bekalking is enkel aan te bevelen indien: 

 
(1) Men vestiging, behoud en/of versterking van doelsoorten nastreeft van (zeer) zwak 

gebufferde standplaatsen, in het bijzonder soorten uit soortenrijke natte heischrale milieus, 
zoals Klokjesgentiaan, Moeraswolfsklauw, e.d. Algemene soorten als Gewone dophei, 
Struikhei en Pijpenstrootje hebben in principe geen vestigingsproblemen op plagplekken met 
verhoogde ammoniumconcentraties en/of zure condities. Het moet duidelijk zijn dat 
dergelijke zeer zwak gebufferde omstandigheden en de bijhorende doelsoorten van nature 
lang niet overal in het heidelandschap voorkomen. Bovendien is dit ook sterk geografisch 
gebonden. Limburgse (natte) heiden zijn van nature vaak soortenrijker dan deze in de 
Antwerpse Kempen. Een iets hogere leem- en/of kleifractie in het bodemsubstraat (en dus 
hogere CEC – zie (3)) is hiervan de oorzaak. Bekalking is dus enkel zinvol in gedegradeerde, 
voorheen soortenrijke heidevegetaties, meestal op leem- of kleihoudende bodems (Bobbink et 
al. 2004). Op deze groeiplaatsen is verzuring en de daarmee gerelateerde veranderingen in de 
mineralenbalans van de de bodem een belangrijk knelpunt bij het herstel (Bobbink et al. 
1996). In soortenarme heidevegetaties op van nature zure, arme zandgronden speelt verzuring 
een ondergeschikte rol en is bekalken niet zinvol.    

 
(2) De ‘nieuwe’ bodem zeer zuur tot zuur is (pH-H2O < 4,5; pH-KCl < 3,8) is en/of er zich 

verhoogde aluminium- en ammoniumconcentraties voordoen (Al3+ > 20 mmol kg–1; NH4
+ > 

5 mg N kg–1). De pH-waarde van 4,5 is een fysiologisch relevante grens waarbij vrij 
aluminium in oplossing gaat. Deze factoren zijn doorgaans gekoppeld: hoe zuurder, hoe 
minder nitrificatie en hoe sterker de accumulatie van ammonium in de toplaag van de vers 
geplagde bodem. Deze zure, ammoniumrijke condities verhinderen kieming en vestiging van 
hogervermelde soorten. Wanneer de pH van de bodem hoger is, is er in principe geen enkele 
reden om over te gaan tot bekalken. Bij een lagere pH haken sommige doelsoorten af doordat 
kieming en vestiging sterk worden bemoeilijkt door lage pH en/of verhoogde Al3+ en NH4

+-
concentraties. Zo werd aangetoond dat Klokjesgentianen niet kiemen bij een pH lager dan 
4,2 (Vanreusel & Smets 2002).  

 
(3) Wanneer de potentie voor de aanwezigheid van doelsoorten niet duidelijk is kan het zinvol 

zijn om bij verzuring (pH-H2O < 4,5) in tweede instantie ook de 
kationenuitwisselingscapaciteit (CEC) te hanteren als besliscriterium om al dan niet over te 
gaan tot bekalken. Natte heiden worden gekenmerkt door een van nature redelijk lage CEC 
en dus beperkte buffercapaciteit. Vandaar de van nature zure tot zwak zure bodems en hun 
gevoeligheid voor de verzurende depositie. Voor bodems met een te kleine CEC heeft 
bekalken geen zin omdat het van nature zeer zure zandbodems betreft met weinig of geen 
potentiële buffercapaciteit, een van nature lage zuurtegraad en een bijgevolg soortenarme 
heidevegetatie. Bekalken van dergelijke systemen is zinloos aangezien de hogere 
buffercapaciteit en hogere pH die men voor ogen heeft hier geen evenwichtssituatie is en 
men het bekalken zeer vaak zou moeten herhalen. Ruwweg kan gesteld worden dat vanaf 
een CEC kleiner dan 5 cmolc/kg bekalken geen zin heeft. Bij bodems met een CEC 
van ongeveer tussen 5 en 10 cmolc/kg heeft bekalken wel zin. Bij een nog hogere CEC 
(>10 cmolc/kg)  is de kans op een (te) lage pH eerder klein.  
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Praktisch:  

Er wordt dus aangeraden om niet zomaar overal en zonder aanwijsbare reden over te gaan tot het 
bekalken na plaggen. Wanneer geweten is dat de doelsoorten ook vroeger nooit (talrijk) aanwezig 
waren, wordt bekalken afgeraden. Wanneer duidelijk is dat deze doelsoorten wel talrijk aanwezig 
waren en door vergrassing en verzuring verdwenen zijn, dient in eerste instantie de pH-H2O van 
de ‘nieuwe’ bodem (die na plaggen komt bloot te liggen) gemeten te worden om de herstelkansen 
grondig in te schatten en waar nodig in te grijpen. Indien dit voor het plaggen gebeurt, dient de 
bodem-pH gemeten te worden in de bodemlaag (5-10 cm) die na plaggen aan de oppervlakte zal 
komen te liggen. Indien dit na het plaggen gebeurt, neemt men een bodemstaal tot op een diepte 
van 5 of 10 cm. Voordeel is dat deze parameter relatief eenvoudig te meten is. Bepalen van de 
andere parameters vergt een complexere en duurdere analyse (wat in de praktijk wellicht niet 
overal haalbaar is). Wanneer een pH-H2O hoger dan 4,5 wordt gemeten is bekalken en verder 
meten niet nodig. Bij een lagere pH kan het wel zinvol zijn te gaan bekalken. Sansen en Koedam 
(1996) onderzochten een groot aantal plagplekken en vonden dat de bodem in meer dan 60% 
ervan een pH < 4 had.  
 
Wanneer de potentie voor de aanwezigheid van de doelsoorten niet duidelijk is kan het nodig zijn 
in tweede instantie de CEC en basenverzadiging op te meten. Bij een te lage CEC heeft bekalken 
geen zin. Een (zeer) lage basenverzadiging van het uitwisselingscomplex wijst op het effect van 
de hoge zuurlast uit het verleden. Vermits de CEC en basenverzadiging van het bodemcomplex 
het zuurbufferend vermogen van de bodem bepaalt, betekent een (zeer) lage basenverzadiging 
eveneens dat de bodem zeer gevoelig is voor toekomstige (her)verzuring. Bekalken brengt de 
basenverzadiging terug op een hoger niveau en hersteld op die manier de ‘zuurlast’ uit het 
verleden. Hierdoor wordt de pH verhoogd en wordt eveneens toekomstige herverzuring 
vermeden of vertraagd. Afhankelijk van de evolutie van de atmosferische depositie zal de 
maatregel in de toekomst al dan niet vaak herhaald moeten worden.  
 
       Bekalkingsdosis: 

Bekalking gebeurt in de regel met droge, fijne kalkmeststoffen. In de handel zijn verschillende 
producten te verkrijgen. Meestal wordt bekalkt met kalk/mergel (=calciumcarbonaat; CaCO3) of 
met Dolokal (CaCO3/MgCO3) (Oosterbaan et al. 2006). Dolokal is het bekendste en meest 
gebruikte bekalkingsproduct en bestaat voor het grootste deel uit kalk (CaCO3) en een kleiner 
aandeel magnesiumcarbonaat (MgCO3).  De benodigde dosis wordt afgeleid uit de huidige en  
gewenste bodem-pH en basenverzadiging. Gewenst is dat de bodem zich (opnieuw) in de 
kationenuitwisselingsbufferrange gaat bevinden en dat de basenverzadiging wordt verhoogd tot  
zo’n 40-80% (de Graaf et al. 1994). Empirisch onderzoek uitgevoerd in Nederland stelt een 
bekalkingsdosis van ongeveer 200 g/m² of 2 ton per hectare voorop voor (sterk) verzuurde 
systemen (Dorland et al. 2000, Dorland et al. 2003). Voorkomen moet worden dat de bodems te 
sterk gebufferd raken. 
 
       Bekalken volgens een proefopzet: 

Wanneer beslist wordt om te bekalken wordt aangeraden om een proefopzet te volgen, i.p.v. de 
plagplekken integraal te bekalken. Daar de effecten en het nut van bekalken nog onvoldoende 
gekend zijn, wordt bij dit standaardprotocol een mogelijke proefopzet meegegeven, zodat 
effecten van deze maatregel beter in kaart gebracht kunnen worden en er dus nog iets uit geleerd 
kan worden. De praktische richtlijnen van deze proefopzet worden beschreven in bijlage 2.3. 
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 Aangeraden wordt om voorafgaandelijk contact op te nemen met het INBO voor bijkomend 
advies en overleg.  
 
      Wanneer bekalken? 
Op basis van de huidige kennis is het moeilijk in te schatten of het tijdstip (periode van het jaar) 
waarop de bekalking gebeurt van belang is voor succesvol herstel van de bodemchemie. 
Aangeraden wordt om te bekalken direct na de plagingreep. Bij voorkeur gebeurt het bekalken in 
het najaar, winter of het vroege voorjaar, zodat de bodemchemie geschikt is voor het nieuwe 
groeiseizoen wanneer zaden beginnen te kiemen. Wanneer gevaar bestaat dat de plagplek ’s 
winters onder water loopt, kan men best wachten tot het water terug is weggetrokken. 
 
      Deze maatregel is alleen toegestaan na plaggen.!! 
 

 
De duurzaamheid van deze maatregel kan natuurlijk in vraag gesteld worden. Het neutraliseren 
van de verzuring door bekalken is een aanpak van de symptomen en de invloed ervan blijft een 
tiental jaren na de ingreep doorwerken (bv. Dorland et al. 2005). De enige duurzame oplossing is 
uiteraard een verbetering van de algemene luchtkwaliteit met een sterke reductie van de reductie 
van de verzurende despositie, tot onder de kritische last voor natte heide en vennen. De depositie 
van verzurende stoffen uit de atmosfeer is één van de weinige milieudrukken die de laatste jaren 
afneemt (zie Box 3). Indien de depositie voldoende sterk blijft dalen, kan binnen afzienbare tijd 
misschien een niveau bereikt worden waarbij onze heiden en vennen niet langer verzuren. Dit is 
echter een verantwoordelijkheid voor het beleid en de nagestreefde waarden zullen slechts 
geleidelijk en op lange termijn bereikt worden (Vanreusel & Smets 2002). Bekalken kan dus 
hopelijk een eenmalige maatregel blijven. 
 

 4.2.3.2  Venherstel en buffering  
 
Voor het herstel van de typische flora van voedselarme, zeer zwak tot zwak gebufferde vennen 
moet voldoende buffering tegen verzuring gegarandeerd zijn. Indien een goede natuurlijke 
buffering aanwezig is, zijn vanzelfsprekend geen bijkomend maatregelen nodig. Het volstaat de 
vennen hydrologisch te isoleren om eutrofiëring te voorkomen.  
 
Herstel grondwaterinvloed 
Herstel van de buffering van vennen dient in de eerste plaats te gebeuren door herstel van de 
waterhuishouding. Wanneer de nodige grondwaterinvloed niet meer kan hersteld worden of 
wanneer het aangevoerde grondwater zelf sterk verzuurd is, moeten andere maatregelen 
aangewend worden. 
 
Inlaat gebufferd grond- of oppervlaktewater 
Wanneer een natuurlijke buffering ontbreekt of niet toereikend is, zijn bijkomende maatregelen 
vereist om de buffercapaciteit op peil te brengen. Hierbij is een actieve en gereguleerde inlaat van 
gebufferd grond- of oppervlaktewater een mogelijkheid. Dit is enkel mogelijk als dit water niet 
vervuild en aangerijkt is.  Aanvoer van aangerijkt water moet ten allen tijde vermeden worden. 
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Bekalken van het inzijggebied 
Naast de inlaat van gebufferd water is ook bekalken een mogelijkheid. Rechtstreeks bekalken van 
een ven wordt evenwel niet aangeraden. De beste resultaten worden geboekt wanneer het 
inzijggebied van vennen word bekalkt. 
 

4.2.4  Minimum oppervlakte en heterogeniteit 
 
Voor een duurzaam herstel van natte heide en vennen is niet alleen het herstel van de kwaliteit 
van een locatie belangrijk. Voor de overleving van soorten en functioneren van 
levensgemeenschappen is op lange termijn een minimumareaal nodig. Hierbij dient gestreefd te 
worden naar het vergroten van de oppervlakte van de typische vegetaties in de mate van het 
mogelijke. Dit is echter in het sterk versnipperde Vlaanderen niet overal haalbaar. 
 
Er dient eveneens gestreefd te worden naar een grote variatie in successiestadia om voldoende 
afwisseling in het heide ecosysteem te behouden. Het is deze afwisseling die een grote rijkdom 
aan typische heidesoorten garandeert. Daarom wordt heide regelmatig verjongd en teruggezet tot 
een vroeger successiestadium. Kleinschalig en gefaseerd werken verhoogt de habitatherogeniteit. 
 

4.2.5  (Her)kolonisatiekansen 
 
Rekening houden met relictpopulaties  
De aanwezigheid van restpopulaties van de beoogde plant- en diersoorten dient in rekening 
gebracht te worden bij het uitvoeren van herstelmaatregelen. Zeldzame en kwestbare soorten 
moeten gespaard of ontzien worden bij (grootschalige) beheersingrepen. Dit om enerzijds te 
vermijden dat soorten definitief verdwijnen. Niet alle planten bouwen immers een langlevende 
zaadbank op en niet alle diersoorten zijn immers even mobiel. Heel wat soorten dagvlinders, 
sprinkhanen, loopkevers en andere ongewervelden zijn heel honkvast en zijn niet in staat grote 
afstanden te overbruggen over ongeschikt habitat zodat herkolonisatie onmogelijk wordt. 
Anderzijds biedt het sparen van deze relicten de mogelijk dat vanuit deze bronpopulaties de 
verdere omgeving wordt gekoloniseerd, eens milieuomstandigheden na de ingreep hersteld zijn.  
 
In de praktijk kan dit gebeuren door het uitrasteren of het sparen van locaties met bedreigde 
doelsoorten. Belangrijk is ook dat kleinschalig en gefaseerd gewerkt wordt om de 
overlevingskansen van deze soorten te verhogen. 
 
Het vastleggen van de actuele toestand (eerste stap van het  protocol) wat betreft flora en fauna is 
daarom zeer belangrijk. Pas als bekend is welke planten- en diersoorten aanwezig zijn, kan 
hiermee ook rekening gehouden worden bij de uitvoering van het beheer. 
 
Connectiviteit 
Ook aan de isolatie of bereikbaarheid van de te herstellen locaties dient aandacht besteed te 
worden. Herkolonisatie van een herstelde locatie kan naast de uitbreiding van locale populaties 
ook gebeuren door verbreiding van soorten vanuit nabijgelegen of verder weg liggende 
(deel)gebieden. Dit ten minste wanneer de locatie bereikbaar is voor de beoogde doelsoorten. 
Hierbij is enerzijds de afstand van belang, maar evenzeer kan de onderliggende habitat- of 
vegetatiestructuur van het landschap zorgen voor een betere of slechtere ‘bereikbaarheid’ van een 
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locatie in kwestie. Hierbij is het verbinden van populaties en habitatplekken van groot belang. Dit 
kan bv. door het maken van corridors tussen verschillende habitplekken. In het huidige 
landschap van heiden en vennen vormen dichte naaldhoutbestanden vaak een te grote barrière 
voor veel weinig mobiele dieren en zorgen ze voor een effectieve isolatie van veel populaties.  
 
Hierbij is het lokaliseren van populaties van bedreigde soorten in de ruimte van belang. Het duidt 
enerzijds aan waar men voorzichtigheid aan de dag moet leggen bij het beheer om deze zeldzame 
soort niet kwijt te spelen. Het toont ook in welke omgeving je best eerst maatregelen uitvoert. 
Het heeft weinig zin om eerst een locatie op twee km van bestaande populaties te gaan herstellen 
als de beoogde soort(en) er toch niet kan/kunnen geraken. Best is om bestaande tijd en middelen 
eerst te investeren in zones in de buurt van de vindplaatsen, of net tussen 2 (relict)populaties. 
 
Herintroductie 
Voor veel soorten geldt: weg is weg. Veel bedreigde planten- en diersoorten blijken na 
herstelmaatregelen dan ook niet terug te verschijnen, ondanks geschikte abiotische en ruimtelijke 
condities. Afwezigheid of te kleine omvang van relictpopulaties en de afwezigheid van zaden in 
de zaadbank kunnen hiervan de oorzaak zijn. Wanneer aanwezigheid van soorten toch gewenst is, 
kan gedacht worden aan herintroductie. Hiervoor gelden evenwel een aantal voorwaarden 
(Ulenaers 1995). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   Standaardprotocol voor herstelbeheer van natte heide en vennen                          84 
      



 

5  Besluit 
 
5.1  Gebruik en bruikbaarheid van het standaardprotocol  
 
In dit rapport wordt een gedetailleerd referentiebeeld beschreven van verschillende 
vegetatietypen die binnen de natte heide en vennen onderscheiden kunnen worden. Op basis van 
de huidige beschikbare ecologische kennis over deze systemen worden de verschillende 
vegetatietypen – in de mate van het mogelijke–  zowel kwalitatief als kwantitatief omschreven op 
basis van een selectie van biotische en abiotische systeemkenmerken. Dit laat toe om voor 
bestaande situaties de toestand op een eenduidige manier te beschrijven en te vergelijken met de 
hier beschreven referentietoestand. Dit is enerzijds van belang voor de herkenning van de huidige 
aanwezige knelpunten en het inschatten van herstelpotenties. Anderzijds laat dit ook toe de 
huidige toestand vast te leggen op een systematische manier zodat opvolgen en evalueren van de 
herstelmaatregelen mogelijk wordt. 
 
Het opgestelde standaarprotocol is een stappenplan dat voornamelijk gebruikt kan worden als 
hulpmiddel bij beslissingen omtrent het herstelbeheer van natte heide en vennen.  Het kan dienen 
als leidraad of houvast bij de keuze van beheerdoelen en de selectie van herstelmaatregelen. 
 
Het opgestelde standaardprotocol focust voornamelijk op de beschrijving en beoordeling van de 
standplaatskwaliteit van natte heide en vennen. Ruimtelijke aspecten worden in het protocol 
grotendeels buiten beschouwing gelaten, hoewel deze factoren evenzeer van belang kunnen zijn 
bij de probleemverkenning en selectie van herstelmaatregelen. 
 

5.2  Meten is weten 
 
Het moet duidelijk zijn dat het ‘opmeten’ van een uitgangstoestand een zeer belangrijke stap is en 
in feite de basis vormt van het standaardprotocol. Het meten en beschrijven van de situatie 
voorafgaand aan beheersingrepen laat toe beslissingen omtrent het inzetten van beheer- en 
herstelmaatregelen beter te onderbouwen en uiteindelijk meer objectieve keuzes te maken. Al te 
vaak worden beheerkeuzes gemaakt op basis van intuïtie of indrukken in plaats van concrete 
metingen (cijfertjes!). Met het voorliggende stappenplan beschikt men over een werkwijze 
waarmee op systematische manier de basisinformatie kan worden verzameld nodig is om beter 
onderbouwde beheerkeuzes te maken. Deze aanpak moet in principe leiden tot een verhoogde 
efficiëntie en kans op succes van de herstelingrepen. 
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Bijlage  I - Vegetatie en fauna  

 
 

Bijlage 1.1  Overzicht karakteristieke vegetatiesamenstelling van natte heide en vennen 

 
 
 
4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 

Gewone dophei (Erica tetralix), Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe), Trekrus (Juncus squarosus), 
Beenbreek (Narthecium ossifragum), Veenbies (Scirpus cespitosus), Ronde zonnedauw (Drosera 
rotundifolia), Kleine zonnedauw (Drosera intermedia), Kussentjesveenmos (Sphagnum compactum), Zacht 
veenmos (Sphagnum tenellum), Slank veenmos (Sphagnum flexuosum) 
Gewone struikhei (Calluna vulgaris), Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata), Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Blauwe 
zegge (Carex panicea), Heidekartelblad (Pedicularis sylvatica), Veenpluis (Eriophorum angustifolium), Bruine snavelbies 
(Rhynchospora fusca), Witte snavelbies (Rhynchospora alba), Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata), Wilde gagel (Myrica 
gale), Kruipwilg (Salix repens), Kleine veenbes (Oxycoccus palustris), Broedkelkje (Gymnocolea inflata), Gewoon peermos 
(Pohlia nutans), Cladina spp. 

7110 Actief hoogveen 

Lavendelheide (Andromeda polifolia), Slijkzegge (Carex limosa), Veenorchis (Dactylorhiza sphagnicola), 
Kleine zonnedauw (Drosera intermedia), Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia), Eenarig wollegras 
(Eriophorum vaginatum), Beenbreek (Narthecium ossifragum), Witte snavelbies (Rhynchospora alba), 
Veenbloembies (Scheuchzeria palustris), Kleine veenbes (Vaccinium oxyxoxxos), Veendubbeltjesmos 
(Odontoschisma sphagni), Veenbuidelmos (Calypogeia sphagnicola), Glanzend maanmos (Cephalozia 
connivens), Ijl stompmos (Cladopodiella fluitans), Gewoon spinragmos (Kurzia pauciflora), 
Hoogveenlevermos (Mylia anomala), Roodviltmos (Aulacomnium palustre) 

Bultveenmossen: Fraai veenmos (Sphagnum fallax), Bruin veenmos (Sphagnum fuscum), 
Hoogveenveenmos (Sphagnum magellanicum), Wrattig veenmos (Sphagnum papillosum), Rood veenmos 
(Sphagnum rubellum) 
Slenkveenmossen: Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum), Geoord veenmos (Sphagnum denticulatum), 
Dof veenmos (Sphagnum majus), Moerasveenmos (Shagnum subsecundum) 

Gewone stuikheide (Calluna vulgaris), Gewone dopheide (Erica tetralix), Veenpluis (Eriophorum polystachion), 
Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Bruine snavelbies (Rhynchospora fusca), Klein blaasjeskruid (Utricularia minor) 

7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorende tot het Rynchosporion 

Kleine zonnedauw (Drosera intermedia), Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia), Moeraswolfsklauw 
(Lycopodiella inundata), Witte snavelbies (Rhynchospora alba), Bruine snavelbies (Rhynchospora fusca) 

Blauwe zegge (Carex panicea), Ijl stompmos (Cladopodiella fluitans), Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis), 
Gewone dophei (Erica tetralix), Veenpluis (Eriophorum polystachion), Knolrus (Juncus bulbosus), Pijpenstrootje (Molinia 
caerulea), Veenbies (Scirpus cespitosus), Kussentjesveenmos (Sphagnum compactum), Waterveenmos (Sphagnnum cuspidatum), 
Geoord veenmos (Spagnum denticulatum), Slank veenmos (Sphagnum flexuosum), Zacht veenmos (Sphagnum tenellum), 
Kleine veenbes (Vaccinium oxycoccos) 

Tabel I.1. Overzicht van de karakteristieke soortensamenstelling van de verschillende habitat- of vegetatietypen die 
we onderscheidden voor natte heide en hoogveen. De tabel maakt een indeling in ‘typische’ soorten (vet) en ‘overige’ 
soorten volgens Heutz & Paelinckx (2005). Overige soorten zijn soorten die op zich als onvoldoende typerend voor 
het habitattype worden beschouwd, maar er wel regelmatig in voorkomen. 
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3110 Mineraalarme oligitrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflora) 

Oeverkruid (Litorella uniflora), Waterlobelia (Lobelia dortmanna), Kleine biesvaren (Isoetes echinospora)

Knolrus (Juncus bulbosus), Drijvende waterweegbree (Luronium natans), Kleine blaasjeskruid (Utricularia minor), 
Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis), Vensikkelmos (Drepanocladus fluitans), Geoord veenmos (Sphagnum 
denticulatum) en Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum) 

3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorende tot de Littorelletalia uniflora 
en/of Isoeto-Nanojuncetea - subtype Littorelletalia uniflorae 

Vlottende bies (Scirpus fluitans), Moerashertshooi (Hypericum elodes), Witbloemige waterranonkel 
(Ranunculus ololeucos), Pilvaren (Pilularia globulifera), Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis), 
Drijvende waterweegbree (Luronium natans), Duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius), 
Kruipende moerasweegbree (Echinodorus repens), Moerssmele (Deschampsia setacea), Oeverkruid 
(Littorella uniflora), Kleinste egelskop (Sparganium natans), Gesteeld glaskroos (Elatine hexandra), Klein 
glaskroos (Elatine hydropiper), Drietallig glaskroos (Elatine triandra), diverse glanswieren (Nitella 
gracilis, Nitella translucens) 
Knolrus (Juncus bulbosus), Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis), Pijpenstrootje (Molinia caerulea), veenmossen 
(Sphagnum spp.), Waternavel (Hydrocotyle vulgaris)  

3160 Dystrofe vennen 

Klein blaasjeskruid (Utricularia minor), Bleekgeel blaasjeskruid (U. ocholeuca), Kleinste egelskop 
(Sparganium minimum), Drijvende egelskop (Sparganium angustifolium), Rood schorpioenmos 
(Scorpidium scorpoides), Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum), Geoord veenmos (S. denticulatum), 
Fraai veenmos (S. fallax), Amfibisch veenmos (S. inundatum) 
Vensikkelmos (Drepanocladus fluitans), Veenpluis (Eriophorum polystachion), Knolrus (Juncus bulbosus), Veelstengelige 
waterbies (Eleocharis multicaulis) 
 

Tabel I.2. Overzicht van de karakteristieke soortensamenstelling van de verschillende habitat of vegetatietypen van 
voedselarme vennen. De tabel maakt een indeling in ‘typische’ soorten (vet) en ‘overige’ soorten volgens Heutz & 
Paelinckx (2005). Overige soorten zijn soorten die op zich als onvoldoende typerend voor het habitattype worden 
beschouwd, maar er wel regelmatig in voorkomen. 
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Bijlage 1.2  overzicht verstoringsindicatoren 

 
Verstoringsindicatoren gegeven een verstoring van de habitat aan. Tabel 2.10. geeft veel 
voorkomende indicatorsoorten weer voor verschillende oorzaken van verstoring: vermesting, 
verzuring, verdroging.  
 
verzuring vermesting verdroging 
Knolrus (Juncus bulbosus) 1 Pijpenstrootje (Molinia caerulea) Pijpenstrootje (Molinia caerulea) 

Pitrus (Juncus effusus) Struikhei (Calluna vulgaris) 
Waternavel (Hydrocotyle vulgaris)  Echt klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) 

Waterveenmos (Sphagnum 
cuspidatum) 1 

Riet (Phragmites australis) haarmos (Polytrichum spp.) 
lisdodde (Typha spp.) Tormentil (Potentilla erecta) 

Geoord veenmos (Sphagnum 
denticulatum) 1 

Grote wederik (Lysimachia vulgaris)   
Fioringras (Agrostis stolonifera)  

Vensikkelmos (Drepanocladus 
fluitans)1 
Pijpenstrootje (Molinia caerulea) Moerasstruisgras (Agrostis canina)   
 Zomprus (Juncus articulatus)  
 Egelboterbloem (Ranunculus flammula)  
 kroos (Lemna spp.)  
 algenbloei  

Tabel I.3. Indicatorsoorten voor verzuring en vermesting in natte heide en vennen (naar Heutz & Paelinckx 2005). 1 
in (oorspronkelijk) zwak gebufferde voedselarme vennen (3110, 3130). 
 
Onder invloed van eutrofiëring kunnen snelgroeiende grassen als Pijpenstrootje de natte heide 
gaan domineren. Bij toename van nutriënten vervalt immers het ecologische voordeel van de 
aanpassingen die de typische heideplanten hebben aan de van nature voedselarme omgeving. In 
vennen wijzen Pitrus, Waternavel, Pijpenstrootje en Moerasstruisgras op een zekere invloed van 
vermesting  en verdringen dan de oorspronkelijke ven(oever)gemeenschappen. Bij aanhoudende, 
sterke eutrofiering volgt een verdere verruiging met soorten als Riet, lisdodde, Grote wederik, 
Zomprus, Fioringras, Wolfspoot en kroossoorten, en kan algenbloei optreden. Bij een sterke 
verzuring van vennen verschijnen al snel Pijpenstrootje, Knolrus, Vensikkelmos en veenmossen 
als Waterveenmos en Geoord veenmos op de voorgrond.  Bij verdroging van natte of vochtige 
dopheidevegetaties is het verschijnen van Struikheide vaak een eerste indicatie van verdroging. 
Ook het optreden van Echt klauwtjesmos, haarmossoorten en Tormentil wijst op verdroging. 
Vermesting, verdroging en verzuring vormen vaak een geïntegreerd probleem. Verdroging leidt 
immers indirect ook tot aanrijking van de bodem. Door de betere doorluchting treedt nl. een 
verhoogde mineralisatie op. De depositie van stikstofcomponenten (stikstofoxiden en ammoniak) 
uit de atmosfeer zorgt niet alleen voor vermesting maar ook voor verzuring van het milieu (zie 
ook 2.2.5.)  Hieronder volgt een korte bespreking van enkele van de meest typische en zeer vaak 
optredende verstoringsoorten in natte heiden en vennen. 
 
Pijpenstrootje Molinia caerulea - Zowel in droge als vochtige heide groeit de soort optimaal op 
plaatsen met grote fluctuaties in de grondwaterstand. In deze omstandigheden kunnen dichte 
begroeiingen bestaande uit hoge bulten van het gras ontstaan. Van nature zijn de groeiplaatsen 
redelijk voedselarm, maar een voedselrijker milieu is beter voor de soort. Bij eutrofiëring ten 
gevolge van atmosferische stikstofdepositie of bij versnelde en verhoogde mineralisatie van 
organisch materiaal door ontwatering en verdroging, breidt Pijpenstrootje zich snel uit en 
domineert tenslotte de gehele vegetatie. Bij een stabiele hoge waterstand neemt de soort af. 
Vergraste vegetaties kunnen hersteld worden door te plaggen. Intensieve begrazing of maaien 
houdt de uitbreiding van het gras tegen (Van Landuyt et al. 2006).  
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Pitrus Juncus effusus - Pitrus gedijt in matig tot sterk zure milieus met onregematige 
waterstandschommelingen en waar een zekere invloed van vermesting optreedt. Talrijk optreden 
van Pitrus wijst op een sterke verstoring van de vegetatie. Dit kan veroorzaakt zijn door 
verstoring van de waterhuishouding, en/of door bemesting in van nature voedselarme omgeving. 
Dit wijst op een vermestende invloed van de atmosferiche depositie of aanvoer van aangerijkt 
water. Op standplaatsen met een instabiele waterhuishouding die onder een zekere invloed van 
bemesting staan of gestaan hebben, kan Juncus effusus tot dominantie komen. 
 
Waternavel Hydrocotyle vulgare - Waternavel is een soort die, onder gunstige omstandigheden, 
dichte zomen kan vormen langs de oever van vennen en plassen. De standplaats van deze soort 
staat in de winter meestal onder water en valt in de zomer droog. De plant speelt een rol in het 
verlandingsproces en komt zowel voor op minerale als op organische bodem. In vennen is 
Waternavel bijna altijd aanwezig, maar ze gedijt het beste bij een pH van boven de 5, met 
tenminste een geringe zuurbuffering. De soort treedt vaak op de voorgrond wanneer een 
(beperkte) nutriëntaanrijking heeft plaatsgevonden. Meer oorspronkelijke venplanten als 
Moerashertshooi  en veelstengelige waterbies worden dan verdrongen. Ook in sterk voedselrijke 
omstandigheden handhaaft de soort zich tussen grotere helofyten door overal tussen te groeien 
(Vanderhaeghe 2006). 
 
Knolrus Juncus bulbosus, Waterveenmos Sphagnum cuspidatum, Geoord veenmos S. denticulatum, 
Vensikkelmos Drepanocladus fluitans - Deze amfibische soorten preferen zure vennen of sloten 
met seizoenale waterschommelingen met zandige tot lemige oevers, al dan niet met een 
organische laag bovenop de minerale ondergrond.  Ze treden vaak samen op en zijn indicatief 
voor verzuurde milieus (Arts et al. 1990). Deze soorten hebben met elkaar gemeen dat zij op de 
voorgrond treden in CO2- en NH4

+-rijke omstandigheden. Door de verzuring wordt de 
dominante stikstofbron in het water ammonium (NH4

+) in plaats van nitraat (NO3
-). Knolrus en 

veenmossen worden dan sterk bevoordeligd door hun aanpassing aan deze voedingstof in het 
water en Knolrus heeft hoge CO2-gehaltes in de waterlaag nodig (Roelofs 1983, Schuurkes et al. 
1987). De toename van deze stoffen bij de huidige verhoogde ammoniakdeposities en de daaruit 
resulterende verzuring maken dat deze soorten op veel plaatsen hoge bedekkingen kunnen 
vormen en andere vensoorten wegconcurreren. Deze soortenarme begroeiingen ontstaan 
voornamelijk bij verzuring uit beter ontwikkelde vengemeenschappen. Andere typische ven- en 
amfibische soorten maken op een heel andere manier gebruik van voedingsbronnen 
(Bloemendaal & Roelofs 1988) en kunnen in deze omstandigheden niet lang overleven. Knolrus 
is sinds de jaren 70 in heel wat vennen explosief toegenomen als gevolg van de sterke verzuring 
(Vanderhaeghe 2006).  
 
Dominantie van Knolrus en Waterveenmos gaat vaak gepaard met de aanwezigheid van een 
eerder dikke organische laag bovenop de minerale bodem, veroorzaakt door de hoge produktie 
van plantenbiomassa (vooral door Knolrus), en de verminderde afbraak van afgestorven 
materiaal door de lage pH en de verdwenen zuurbuffering (Vanderhaeghe 2006). De typische 
soorten van het Oeverkruidverbond (Littorellion uniflorae) zijn gebonden aan open minerale 
bodems en kwijnen weg indien zij bedekt worden door (grotere hoeveelheden) organisch 
materiaal (Arts et al. 1990). Bij dominantie van Geoord veenmos en/of Vensikkelmos is de 
organische laag meestal dun of afwezig (Vanderhaeghe 2000). De vorming of diktetoename van 
een organische laag kan zowel het gevolg zijn van verzuring als eutrofiëring. De gemeenschappen 
van Knolrus en Waterveenmos komen voor in de zuurste omstandigheden (Vanderhaeghe 2000). 
Geoord veenmos heeft zijn optimum in milieus met een iets minder zure pH (4,4-5).  
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Bijlage 1.3  Beschrijven van de vegetatie: vegetatieopnamen 

 
Proefvlak 
De vegetatie wordt gekarteerd op basis van vegetatieopnamen die verspreid in het terrein 
opgenomen worden en die representatief zijn voor de variatie aan vegetatietypen binnen de 
onderzochte locatie. Zoals vooropgesteld, wordt een proefvlak beschreven in de directe nabijheid 
van de piëzometer(s) (de piëzometers kan bv. één van de hoekpunten van het proefvlak vormen). 
In bossen wordt een proefvlak genomen van  10 x 10 m² en in open vegetaties als heide een 
proefvlak van 3 x 3 m². Indien mogelijk worden de X en Y coördinaten opgemeten met GPS.  
 
Een opname moet representatief zijn voor de vegetatie die ze wil beschrijven. Men moet 
vermijden dat er duidelijke vegetatie-, gebruiks- of beheergrenzen doorheen lopen. De 
vegetatieopnamen worden zo goed mogelijk verdeeld over de te onderzoeken locatie. Door 
meerdere opnames per habitatplek te maken kan de interne variatie beschreven worden. De 
selectie van de opnameplaatsen dient zo veel mogelijk ad random te gebeuren. Opnameplaatsen 
mogen ook niet ‘gekozen’ worden in functie van zeldzame plantensoorten. De vegetatieopnames 
zijn immers niet bedoeld om een totale soortenlijst op te leveren. Het is aan te raden dat de 
opnames gebeuren door ervaren botanisten die zowel bloeiende al vegetatief voorkomende 
soorten kunnen herkennen. 
 

Lage bedekking Hoge bedekking 
Code Bedekking Code Bedekking 
*.1 1% 1- 5-10% 
*.2 2-3% 1+ 10-15% 
*.4 4-5% 2 15-25% 

  3 25-35% 
r. enkele exemplaren (1 of 2) 4 35-45% 
p. weinig exemplaren (10-tal) 5 45-55% 
a. veel exemplaren (100-tal) 6 55-65% 
m. zeer veel exemplaren (1000-tal) 7 65-75% 
  8 75-85% 
  9 85-95% 
  10 95-100% 

               Tabel I.4. Londo schaalverdeling voor de schatting van bedekking bij een vegetatieopname. 
 
Bedekking 
Per proefvlak worden alle soorten gedetermineerd en wordt per verticale structuurlaag (boom-, 
struik-, kruid- en moslaag) de totale bedekking en de bedekking per soort geschat. Voor het 
schatten van de bedekking wordt gebruik gemaakt van de schaal van Londo (tabel 3.7.). Een 
voordeel van deze schaal is dat ze voor soorten met een lage bedekking ook rekening houdt met 
de abundantie van deze soorten. Zo worden soorten die veel voorkomen maar weinig bedekken 
niet onderschat (bv. mossen). Een tweede voordeel is de grote nauwkeurigheid van deze schaal 
zodat ze steeds kan worden omgezet naar een minder gedetaileerde schaalindeling (Callebaut et al. 
2007). 
 
Elke opname dient een éénduidig volgnummer te krijgen. Alle gegevens van een opname worden 
op een formulier ingevuld. Per opname worden volgende gegevens verzameld: 
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- datum van de opname 
- een volledige soortenlijst van de vaatplanten 
- totale bedekking en bedekking van elke vegetatielaag: boom-, struik-, kruid-, moslaag 
- de bedekkingsgraad per soort volgens de schaal van Londo (Tabel 3.7.) 

 
Door op een gestandaardiseerde manier vegetatieopnamen te maken, kunnen zeer gedetailleerde 
gegevens verzameld worden over de specifieke soortensamenstelling en de relatieve 
verhoudingen tussen soorten op een bepaalde plaats. Hierdoor kan de relatie gelegd worden met 
standplaatsfactoren en eventuele beheermaatregelen. Daar men kwantitatieve verhoudingen 
tussen soorten bekomt, kan de ontwikkeling en respons van een vegetatie in de loop van de tijd 
nauwkeurig gevolgd worden. Vegetatieopnamen hebben het voordeel dat er een schatting van de 
abundantie kan gebeuren, maar het nadeel dat ze niet noodzakelijk een representatieve 
soortenlijst geven voor de gehele habitatplek.  
 
Periode van beschrijving 
Alle vegetatieopnames worden in principe tijdens de voor vegetatieontwikkeling meest optimale 
periode uitgevoerd. Voor (natte) heide is dit het zomerseizoen (juli-augustus).  
 
Koppelen aan bestaande typologieën 
De waargenomen soortensamenstelling in de vegetatieopnamen kan gerelateerd worden aan 
bestaande vegetatietypologieën en daaraan gekoppelde milieukenmerken, wat informatie oplevert 
over de ontwikkelingsgraad en de impact van veranderde milieuomstandigheden. Typologieën die 
gehanteerd kunnen worden zijn de BWK, de natuurtypen, de Natura 2000 habitattypen en de 
vegetatietypen s.s. (Vegetatie van Nederland). Voor een overzicht van de verschillende eenheden 
verwijzen we naar Tabel 2.1. Het beschrijven van de vegetatie volgens een van de algemeen 
geldende vegetatietypologieën laat toe te vergelijken met andere heideterreinen 
(referentiegebieden). 
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Bijlage 1.4  Inventarisatie van fauna: methoden 

 
Inventarisatie van de fauna kan op verschillende manieren gebeuren en is vaak afhankelijk van de 
soortengroep. Hieronder bespreken we kort enkele van de meest voorkomende methoden. 
 
Gericht zoeken - Binnen een habitatplek kan systematisch en gericht gezocht worden naar 
groepen en soorten die goed herkenbaar zijn in het veld. D.w.z. soorten die in het veld te 
determineren zijn op het zicht, al dan niet met verrekijker of na vangst met een net, of op het 
geluid. Het gaat om broedvogels, amfibieën en reptielen, dagvlinders, dagactieve nachtvlinders, 
libellen, sprinkhanen, e.d. Voor de meeste groepen is evenwel gespecialiseerde kennis en ervaring 
nodig voor het correct determineren van de taxa. Het noteren van aantallen van de waargenomen 
soorten laat toe een idee te vormen over de grootte van populaties. Eventueel kunnen hierbij 
aantalklassen gehanteerd worden: bv. aanwezig, enkelen, tientallen, enz. 
 
Transecttellingen - Met het oog op monitoring of het onderling vergelijken van gebieden of 
locaties kan het nodig zijn een meer gestandaardiseerde manier van inventariseren toe te passen.  
Hierbij kunnen transecttellingen uitgevoerd worden. Hierbij wordt een vast traject van een vooraf 
bepaalde lente (bv. 100m) aan een constante snelheid gewandeld en waarbij de waarnemer het 
aantal individuen van een reeks van soorten noteert die binnen een denkbeeldige kooi worden 
waargenomen. Voor dagvlinders bv. wordt een denkbeeldige kooi van 2,5 m links, 2,5m rechts en 
5 m voor de waarnemer vooropgesteld (van Swaay 1996). Voor sprinkhanen wordt een 
denkbeeldige kooi van 1 m links, 1 m rechts en 1 m voor de waarnemer vooropgesteld (Kleukers 
et al. 1997). Het tellen van sprinkhanen kan gebeuren d.mv. geluid en/of visuele waarnemingen.  
 
Vallen - Voor heel wat kleinere en minder opvallende soorten of soortengroepen – meestal 
ongewervelden –  is een determinatie in het veld niet altijd mogelijk. Enerzijds omdat een sterke 
vergroting nodig is om bepaalde kenmerken te kunnen zien en anderzijds vanwege hun 
onopvallende gedrag en levenswijze.  Hierbij kunnen enkele typen vallen een oplossing bieden. 
Bodemactieve soorten (mieren, loopkevers, spinnen, …) kunnen bemonsterd worden aan de 
hand van bodemvallen. Bodemvallen zijn (glazen) bokalen (of iets dat er voor kan doorgaan) 
waarvan de bovenzijde gelijk met het bodemoppervlak in de bodem wordt geplaatst. De vallen 
worden voor de helft gevuld met een conserveringsvloeistof (4% formaldehyde-oplossing). 
Omwille van de statistische verwerking van de resultaten, wordt gewerkt met bodemvalseries van 
minimum 3 vallen geplaatst op een tussenafstand van ≤ 10 m. De inhoud van iedere val dient om 
de twee weken verzameld te worden, liefst het gehele jaar door. Gevleugelde insectengroepen 
kunnen bemonsterd worden met vliegenvallen. Vliegenvallen zijn meestal gekleurde bakjes 
(meestal wit) die voor de helfst gevuld zijn met een conserveringsvloeistof (4% formaldehyde-
oplossing). Met deze vallen kunnen bv. zweefvliegen, wespen en bijen verzameld worden. 
Determinatie van de verzamelde fauna gebeurt met behulp van een binoculair en indien nodig 
met een microscoop. Voor meer inf over deze manier van inventariseren verwijzen we naar 
(Southwood 1987, Pollet & Grootaert 1987) of kan men tercht bij soortenspecialisten. 
 
Sleepvangsten - Ongewervelden die zich in de vegetatie bevinden, kunnen bemonsterd worden 
d.m.v. sleepvangsten over een bepaalde lengte binnen de habitat (bv. 15 m – Southwood 1978). 
Een sleepvangst bestaat uit het hevig heen en weer slaan van een stevig insectennet. Gevangen 
soorten kunen voor verdere determinatie opgevangen worden in een pot en bewaard worden op 
alcohol. Met deze methode kunnen vooral dansvliegen, dagactieve nachtvlinders, 
slankpootvliegen, sprinkhanen, zweefvliegen en spinnen worden gevangen. 
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Venmacrofauna - Bij de bemonstering van venmacrofauna wordt gebruik gemaakt van een 
schepnet (ca. 20 x 30 cm, maaswijdte 0,5 mm). Een standaardmonster kan bestaan uit 
verschillende scheppen over een lengte van in het totaal bv. 5 m (Van Kleef & Esselink 2004). 
Alle op het oog te onderscheiden microhabitats (verschillende vegetatietypen en structuren, open 
water, verschillende substraattypen, diep en ondiep water) worden in deze 5 meter meegenomen. 
Hierbij wordt het net schoksgewijs over de bodem of door de vegetatie bewogen. Monsters 
kunnen worden bewaard in formaline of alcohol. Determinatie van de verzamelde fauna gebeurt 
met behulp van een binoculair en indien nodig een microscoop. 
 
Periode van inventariseren  - De meeste fauna groepen dienen geïnventariseerd te worden in 
voorjaar of  zomer. Het tijdstip van inventariseren is evenwel sterk afhankelijk van de periode van 
activiteit van de verschillende soorten. Hiervoor verwijzen we naar de standaardwerken vermeld 
in tabel 1.2. waarop de keuze van soorten in deze tabel is gebaseerd en waarin de ecologie van de 
verschillende soorten(groepen) nader staat beschreven. 
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Bijlage 1.5  Een multi-soortengroep voor de natte heide 

 
Van Dyck et al. (2001) selecteerden een multisoortenreeks voor natte heide die indicatief is voor 
de habitatkwaliteit van de natte heide (Tabel 2.1.).  
 

Multi-soorten 
Deze multi-soortenlijst telt 9 soorten uit 5 verschillende taxonomische groepen en blijkt indicatief 
te zijn voor de rijkdom aan andere typische natte heidesoorten van natte heide en voor het 
voorkomen van verschillende habitatkarakteristieken kenmerkend voor natte heide van hoge 
kwaliteit (Maes & Van Dyck 2004).  
  
Wulp Numenius arquata  -  Deze soort is informatief is voor een grote oppervlakte aan natte heide 
(> 25 ha); hierbij dient opmerkt te worden dat deze soort vooral de combinatie heide 
(broedplaats) - landbouwgebied (foerageerplaats) opzoekt (Maes & Van Dyck 2001).  
 
Roodborsttapuit Saxicola torquata  -  Roodborsttapuiten zijn indicatief voor de aanwezigheid van 
verspreide bomen en struiken in de heide die voor de soort belangrijk zijn voor nestgelegenheid 
en als uitkijkpost en zangpost (Vermeersch et al. 2004).   
 
Groentje Callophrys rubi  -  Groentjes zijn afhankelijk van een gevarieerde vegetatiestructuur. 
Boomopslag is een belangrijk structuurelement: mannetjes verdedigen een territorium van op een 
1-2 meter hoge uitkijkpost op een opvallende struik. Ook de aanwezigheid van voldoende 
nectarplanten is van wezenlijk belang: braam, Sporkenhout en dopheide zijn de voornaamste 
voedselbronnen voor deze vlinders. Ook voldoende lichtrijke omstandigheden en een geschikt 
microklimaat zijn belangrijk voor de activiteit van vlinders en de omstandigheden waarin de 
rupsen kunnen opgroeien. Gewone dophei, Gewone brem, Blauwe bosbes, Struikhei, 
Sporkenhout worden gebruikt als waardplant (Maes & Van Dyck 1999).  
 
Heideblauwtje Plebeius argus  -  De soort is afhankelijk van de aanwezigheid van een gevarieerde 
vegetatiestructuur met verschillende successiestadia en de aanwezigheid van kale grond. Zo is een 
goed ontwikkelde dopheidevegetatie nodig voor het leveren van voldoende nectar als 
voedselbron voor de volwassen vlinders. Maar ook jonge loten van o.a. dopheide zijn nodig als 
waardplant voor de rupsen. Een gevarieerde leeftijdstructuur van de vegetatie en de aanwezigheid 
van kale grond zorgen voor geschikte klimatologische omstandigheden en de nodige variatie in 
microklimaten (Maes & Van Dyck 1999). Voorts zijn beide soorten dagvlinders door hun 
beperkte mobiliteit sterk gevoelig voor versnippering.  
 
Koraaljuffer Ceriagrion tenellum  -  Koraaljuffers komen voor aan ondiep stilstaande oligotrofe 
vennen. Vaak zorgen het  optreden van kwel en de aanwezigheid van een veenmostapijt voor een 
specifiek microklimaat waar de larven kunnen overwinteren (De Knijf et al. 2006). 
 
Venwitsnuitlibel Leucorrhina dubia  -  De Venwitsnuitlibel plant zich voort in zure en 
voedselarme vennen en veenplassen die gekarakteriseerd worden door de aanwezigheid van 
drijvende veenmostapijten. De voortplantingsplaatsen zijn meestal zonnig gelegen.  
 
Heidesabelsprinkhaan Metrioptera brachyptera  -  Heidesabelsprinkhanen worden vrijwel 
uitsluitend in natte heidegebieden gevonden. Hier komt de soort voor in alle successiestadia, van 
goed ontwikkelde dopheidevegetaties tot vegetaties gedomineerd door Pijpenstrootje (Kleukers et 
al. 1997). De soort is sterk beperkt in mobiliteit vanwege het ontbreken van vleugels en is dus 
sterk gevoelig voor fragmentatie. Dit maakt de soort eveneens gevoelig voor te intensief beheer. 
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Beenbreek Narthecium ossifragum  -  Beenbreek is een indicator voor venige, natte 
omstandigheden van het heide-ecosysteem die onder invloed van uitredend grondwater staan. De 
soort groeit op locaties met zeer stabiele grondwatertafels die dicht tegen het maaiveld zitten en 
waar het water ’s winters zelden boven het maaiveld uitstijgt. Binnen de natte venige heide groeit 
de soort op die plaatsen waar de mineralenconcentraties het hoogst zijn. Dit betekent niet dat 
Beenbreek een soort is van mineraalrijke standplaatsen, maar wel dat ze net iets rijkere plekjes 
opzoekt. Ook kenmerkend is dat de soort stagnerend water vermijdt en daarom standplaatsen 
verkiest met een lichte helling waar nagenoeg steeds stroming is in het uittredend grondwater 
(Vercoutere & De Becker 2003). 
 
Witte en/of Bruine snavelbies Rhynchospora alba/fusca  -  Beide snavelbiezen zijn typisch voor 
vroege successiestadia van natte heide en voor een permanent hoge waterstand. Beide soorten 
reageren positief op plagbeheer. 
 

Multisoorten en de toestand van de habitat 
De bruikbaarheid van deze selectie soorten zit hem in het feit dat de gecumuleerde 
habitatvereisten van soorten uit de multisoortenreeks garant staan voor het voorkomen van 
verschillende habitatkarakteristieken waarvan vele typische heidesoorten afhankelijk zijn en 
kenmerkend zijn voor natte heide van hoge kwaliteit (naar Van Dyck et al. 2001): 
 

(1) De aanwezigheid van een gevarieerde microtopografie en verschillende 
successiestadia zorgt voor een variatie in microklimaten, wat van groot belang is voor bv. 
ongewervelden en reptielen. Sommige soorten hangen af van welbepaalde successiestadia, of 
hebben juist de combinatie van verschillende stadia nodig voor hun overleving en voortplanting. 

(2) De aanwezigheid van kale bodem en vegetatiearme plekken is van groot belang omwille 
van het bijzondere microklimaat dat ze bieden (snelle opwarming). Heel wat invertebraten 
(libellen, dagvlinders, loopkevers…) maar ook reptielen gaan regelmatig zonnen op kale plekken 
in de vegetatie. Ook voor het kiemen van heel wat typische planten (bv. snavelbies, 
Klokjesgentiaan) is de aanwezigheid van een kale bodem nodig.  

(3) Een ander belangrijk structuurkenmerk is de aanwezigheid van verspreide boomopslag. 
Het is vaak van belang als broedgelegenheid, zorgt voor beschutting, doet dienst als uitkijkpost of 
voor verdedigen van een territorium (bv. Groentjes). Verspreide boomopslag is sterk 
structuurbepalend en kan zorgen voor de nodige variatie in microklimaat (plekjes om te zonnen, 
beschutting tegen de wind, e.d.). 

(4) De aanwezigheid van voldoende nectarplanten is van belang voor de voedselvoorziening 
van veel typische heidesoorten (dagvlinders en andere insecten). 

(5) De aanwezigheid van (zwak)zure en voedselarme vennen en venoevers is belangrijk voor 
de voortplanting van heel wat libellen en het voorkomen van aquatische ongewervelden. 

(6) Ook de aanwezigheid van kwel is belangrijk voor enkele typische natte heidesoorten; de 
variatie in de ruimte van infiltratie en kwelplekken heeft een belangrijk effect op de ruimtelijke 
structuur en soortensamenstelling van het habitat. 

(7) Veenmossen zijn indicatief voor een ongestoorde natte heide en vormen vaak een 
substraat voor de vestiging van typische plantensoorten (bv. beenbreek, snavelbies, zonnedauw). 

(8) Met een permanent hoge waterstand wordt een min of meer stabiele grondwatertafel 
die niet te diep wegzakt, bedoelt. Dit is nodig voor het behoud van typische flora. Verdroging 
en/of te grote schommelingen leiden tot vergrassing en verbossing. 

(9) Een grote oppervlakte staat garant voor de nodige variatie en de nodige ruimte om 
leefbare populaties in stand te houden. 
 
Uit het voorkomen van de soorten kan blijken welke habitatkarakteristieken afwezig of 
onvoldoende aanwezig zijn op de locatie. Tevens werd voor de soorten uit de multi-soortengroep 
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de gevoeligheid voor specifieke milieudrukken weergegeven (Tabel 2.1.). De afwezigheid van 
soorten kan dan een aanwijzing zijn voor de achterliggende oorzaak (milieudruk) van de lokale 
achteruitgang. 
 
 Gebruik van de multisoortenlijst 
De multi-soortengroep is vooral nuttig als een praktisch en haalbaar instrument om een indicatie 
te krijgen van de toestand van een habitat. Dit wil echter niet zeggen dat een census van de 
overige soorten overbodig of nutteloos is. De multi-soortengroep blijkt immers niet altijd 
indicatief voor de aanwezigheid van Rode lijstsoorten. Dit kan deels worden verklaard door bv. 
het voorkomen van Rode lijst soorten die niet als typisch worden beschouwd voor natte heide, 
maar er wel vaak voorkomen (bv. Bont dikkopje, Tangpantserjuffer) en door de soms heel 
specifieke bijkomende vereisten van Rode lijstsoorten die niet vervat zitten in de ecologische 
vereisten of habitatkenmerken waarvoor de multisoortengroep indicatief is. Tevens zijn niet alle 
Rode lijstsoorten gevoelig aan dezelfde milieudrukken. Bv. Tangpantserjuffer en Tengere 
pantserjuffer zijn indicatief voor net iets rijkere, goed ontwikkelde verlandingsvegetaties. Bonte 
dikkopjes vinden een geschikt habitat in een natte maar sterk vergraste omgeving. De soorten uit 
de multi-soortengroep daarentegen zijn vaak afhankelijk van niet sterk vergraste of niet verlande 
pioniersituaties. Sommige soorten kunnen hierdoor grotendeels buiten de informatie-inhoud van 
de multi-soortengroep vallen. Bovendien is de multi-soortenreeks geselecteerd naar 
handelbaarheid en kosten-effectiviteit (Van Dyck et al. 2001). Doordat verschillende soorten voor 
meerdere aspecten of habitatkenmerken informatief zijn, kan het zijn dat bij het ontbreken van 
één of enkele soorten voor enkele aspecten al snel minder informatie beschikbaar is.  Bv. als de 
wulp ontbreekt door bv. verdroging van de habitatplek, verliezen we ook de informatie-inhoud 
van de soort over de oppervlakte van het gebied. Ter vervanging kan dan eventueel gezocht 
worden naar een andere soort met een gelijkaardige oppervlaktevereisten. Gentiaanblauwtje bv. 
werd niet opgenomen omwille van de zeldzaamheid maar op locaties waar de soort nog wel 
voorkomt blijkt ze op zich een goede indicator voor de rijkdom aan Rode lijstsoorten en typische 
natte heidesoorten; locaties met Gentiaanblauwtje blijken dan weer niet rijker aan de typische 
habitatkarakteristieken van natte heide (Van Dyck et al. 2001). 
 
Bovenstaande geeft aan dat het nuttig kan zijn een bredere selectie van soorten te inventariseren, 
m.n. soorten met een duidelijke informatie-inhoud over kwalitatieve of kwantitatieve aspecten 
van de habitat. Kennis over de aanwezigheid van soorten met een voldoende nauwe niche of 
habitatspecialisatie die reageren op lokale omstandigheden kan bijdragen tot verdere 
onderbouwing of verfijning van het beheer. Vaak gaat het dan over Rode lijstsoorten, zeldzame 
soorten of gebiedspecifieke aandachtsoorten. Specifieke inspanningen voor soorten of 
soortengroepen waarvan de basisecologische kennis onvoldoende is of die bv. weinig ecologische 
eisen stellen, hebben echter weinig zin en zijn vaak helemaal niet bruikbaar voor het beheer (Van 
Den Berghe & Van Der Veken 2003). 
 
Ook de (sterke) correlatie tussen de multisoortengroep en het aantal aanwezige typische 
plantensoorten (zie box 1) mag niet begrepen worden als zou een census van de 
multisoortengroep een grondige inventaris van andere plantensoorten overbodig maken. Waar 
faunagroepen voornamelijk indicatief zijn voor de aanwezigheid van bepaalde 
structuurkenmerken van de habitat, zegt de aanwezigheid van bepaalde plantensoorten vaak iets 
over de directe onderliggende hydrochemische, bodemchemische of luchtchemische toestand van 
de habitat. Hierdoor verraden ze vaak de onderliggende problemen van een achteruitgang van de 
habitat. 
 
 
 



 

 
Bijlage  II -  Bodem  

 

Bijlage 2.1  Bodemtypering: textuur- en profielbeschrijving 

Hier wordt dieper ingegaan op de beschrijving en bepaling van bodemprofiel- en textuur, zoals 
deze tot op heden in Vlaanderen toegepast wordt. 
 
Het Belgische systeem voor bodemclassificatie is gebaseerd op drie basiskenmerken: textuur van 
de bovenste bodemlaag, profielontwikkeling en vochttrap. Hoewel alle drie ecologisch zeer relevant, 
laat de Belgische typologie voor elk van deze kenmerken slechts zeer ruwe ecologische 
interpretaties toe. De vochttrap is rechtstreeks gerelateerd aan de hydrologische 
standplaatsfactoren en behandelen we hier niet. De vochttoestand van een groeiplaats wordt 
immers veel nauwkeuriger gekwantificeerd aan de hand van de hydrologische parameters 
beschreven in bijlage 2.1. De Belgische textuur en profielopbouw-typologie is niet rechtsreeks te 
vertalen naar standplaatsfactoren. Gecombineerd geven textuur en profielopbouw een ruwe 
indicatie van de te verwachten zuur- en voedingstoestand, maar een rechtstreekse vertaalsleutel 
ontbreekt. Beide kenmerken nemen we hier wel mee omdat ze nodig zijn om detailmetingen van 
zuur- en voedingstoestand correct te interpreteren en te kaderen. 
 
Textuur 
De textuur heeft betrekking op de korrelgrootteverdeling van de minerale fractie van de bovenste 
bodemlaag. Bij minerale, antropogeen weinig verstoorde bodems komt deze overeen met de 
textuur van het uitgangs- of moedermateriaal. Afhankelijk van het relatieve aandeel 
bodempartikels met afmetingen <2 µm (kleifractie), 2 – 50 µm (leemfractie) en 50 µm – 2 mm 
(zandfractie), worden verschillende textuurklassen onderscheiden (tabel 2.3).  

 
textuur 

Z Zand Zand S Lemig zand 
P Lichte zandleem 

Leem L Zandleem 
A Leem 
E Klei Klei U Zware klei 
X Duinen 
V Veen1 
W Hoogveen 

OM Organisch materiaal2 

 
 
 
 
 
Tabel II.1. Indeling in textuurklassen zoals gebruikt voor de 
bodemkaart van Vlaanderen. Voor handmatige bepaling op het 
terrein worden de vereenvoudigde textuurklassen voor de zand, 
leem en kleifractie gebruikt.  1 Veengronden: venig materiaal 
gekenmerkt door een oppervlakkige laag van min. 40 cm met een 
gehalte aan organisch materiaal >30%. 2 Organisch materiaal is in 
principe geen textuurklasse, maar wordt hier toch toegevoegd 
omdat bepaalde horizonten soms volledig uit organisch materiaal 
bestaan en er in het veld geen textuurklasse bepaald kan worden.  
 

Profiel 
Het bodemprofiel geeft de opeenvolging en aard van de horizonten weer. De verschillende 
horizonten verschillen in samenstelling en kleur. Onder invloed van de tijd en bodemvormende 
factoren ondergaat het oorspronkelijke moedermateriaal veranderingen en ontwikkelt zich er een 
bodemprofiel. De profielontwikkeling van de bodems varieert sterk naargelang de 
waterhuishouding. Bij permanent hoge waterstanden treedt geen tot zeer beperkte 
profielontwikkeling op. Er treden maar in beperkte mate afbraakprocessen op en de ijzer-, 
humus- en kleideeltjes van de bovenste lagen logen nauwelijks uit naar de diepere lagen. Bij lagere 
en sterk seizoenaal variërende grondwaterstanden treedt wel uitloging op, waarbij componenten 
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uit de bovenste lagen oplossen, wegsijpelen en in de diepere lagen neerslaan. Het bodemprofiel 
wordt dus beschreven op basis van de verschillende lagen en een eventuele karakteristieke 
profielontwikkeling.  
 
Boringen 
De stalen worden best genomen met een gutsboor. In grofzandige en droge bodems kan het 
gebeuren dat een gutsboor niet voldoet; in dat geval wordt bemonsterd met een Edelmanboor. 
Er kan het hele jaar door bemonsterd worden. Een exacte textuurbepaling van de grondsoort op 
basis van de percentages van de zand-, leem en kleifracties is meestal niet nodig. De 
bodemtextuur wordt manueel op het terrein bepaald op basis van kleverigheid, korreligheid en 
kleur. De vereenvoudigde textuurklassen zand, leem en klei kunnen mits enige ervaring in het 
veld onderscheiden worden. Afhankelijk van de interne verscheidenheid van een locatie, dienen 
meerdere boringen uitgevoerd te worden. Er kan het hele jaar door bemonsterd worden 
 
De Nederlandse methode 
De Nederlandse onderzoeksinstelling Alterra werkte de voorbije tien jaar een systeem van 
ecologische bodemtypering uit, gebaseerd op een nauwkeurige beschrijving van het humusprofiel 
(Kemmers et al, 1999, 2001; van Delft, 2001, 2004). Het humusprofiel kan gezien worden als de 
resultante van de organische stofkringloop (accumulatie, decompositie, mineralisatie van 
organische stof). Deze kringloop wordt in sterke mate beïnvloed door dezelfde 
standplaatskarakteristieken die de vegetatie-ontwikkeling sturen (vochttoestand, voedselrijkdom, 
zuurgraad). Het humusprofiel bevat, weliswaar indirect en dus mits gepaste interpretatie, heel wat 
informatie over de standplaatsfactoren die bepalend zijn voor de vegetatie.  
 
Hoewel in Vlaanderen weinig ervaring bestaat met de Nederlandse ecologische bodemtypering en 
het interpreteren van humusprofielen, valt het gedetaileerd beschrijven van humusprofielen 
onder hieschrale graslanden en heidevegetaties aan te vevelen. Uitvoerige informatie met 
betrekking tot deze methodiek en een praktische veldgids zijn te vinden op volgende website:  
http://www2.alterra.wur.nl/UK/cb/Onderzoek/Biodiversiteit/humus/humusprofiel.htm 
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Bijlage 2.2  Abiotische randvoorwaarden volgens de Nederlandse natuurdoeltypen 

 
Ter vergelijking van de (beperkte) Vlaamse gegevens over de bodemkundige en 
bodemchemische randvoorwaarden voor natte heide, geven we in deze bijlage ook de in de 
Nederlandse natuurtypologie gehanteerde ranges voor enkele bodemkundige en 
bodemchemische variabelen weer (Wamelink & Runhaar 2000). Hierbij wordt uitgegaan van 
de vegetatietypen volgens de Vegetatie van Nederland (Schaminée et al. 1995). Per klasse 
wordt hierbij de voorkeur van voorkomen semi-kwantitatief aangegeven. De range loopt van 
0,00 tot 2,00, waarbij de eerste aangeeft dat het natuurdoeltype er niet voor komt, de laatste 
dat het natuurdoeltype er optimaal voor kan komen. 
 
Zuurgraad 

3.42 natte heide zuur matig zuur zwak zuur neutraal -
basisch

  (pH < 4,50) (4,5 < pH < 5,5) (5,5 < pH < 6,5) (pH > 6,50)
9Aa3 Carici curtae-Agrostietum caninae 1.00 2.00 1.00  
11Aa1 Lycopodio-Rhynchosporetum 2.00 2.00  
11Aa2 Ericetum tetralicis 2.00 2.00  
11Ba2 Sphagno palustris-Ericetum 2.00 2.00 1.00  
19Aa2 Gentianeto pneumonanthes-Nardetum 1.00 2.00  
28Aa1 Cicendietum filiformis 1.00 2.00 1.00  
gem.  1.50 0.50 2.00 0.00

 
Ook hier zien we dat natte heide (o.a. het Dopheide-verbond) zowel onder als boven pH 4,50 
optimaal kan ontwikkelen, wat conform is met de vastgestelde Vlaamse situatie. Ondermeer 
de ietwat soortenrijke, natte heischrale klassen (9Aa3 - Associatie van Moerasstruisgras en 
Zompzegge, 19Aa2 - Associatie van Klokjesgentiaan en Borstelgras) komen meer optimaal 
voor boven een pH 4,50. 
 
Vocht 

3.42 natte heide permanent 
water 

droogvallend 
water 

zeer 
nat 

nat matig 
nat 

vochtig matig 
droog

droog

9Aa3 Carici curtae-Agrostietum caninae 2.00 2.00   

11Aa1 Lycopodio-Rhynchosporetum 1.00 2.00 1.00   

11Aa2 Ericetum tetralicis 1.00 2.00 2.00 1.00  

11Ba2 Sphagno palustris-Ericetum 1.00 2.00 1.00   

19Aa2 Gentianeto pneumonanthes-Nardetum 2.00 1.00   

28Aa1 Cicendietum filiformis 1.00 2.00 1.00   

gem.  0.00 0.17 1.17 1.83 0.83 0.17 0.00 0.00
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Grondwaterwegzijging 

3.42 natte heide zeer 
ondiep

matig 
ondiep

ondiep diep zeer diep

9Aa3 Carici curtae-Agrostietum caninae 1.00 2.00 1.00  
11Aa1 Lycopodio-Rhynchosporetum 2.00 2.00 1.00 1.00  
11Aa2 Ericetum tetralicis 1.00 2.00 2.00 2.00
11Ba2 Sphagno palustris-Ericetum 2.00 2.00   
19Aa2 Gentianeto pneumonanthes-Nardetum 2.00 2.00
28Aa1 Cicendietum filiformis 1.00 2.00 2.00 2.00
gem.  0.67 1.17 1.17 1.33 1.00

 
Overvloedingsfrequentie 

3.42 natte heide dagelijks 
langdurig

dagelijks 
kort

regelmatig incidenteel nooit

9Aa3 Carici curtae-Agrostietum caninae 1.00 2.00
11Aa1 Lycopodio-Rhynchosporetum 1.00 2.00
11Aa2 Ericetum tetralicis 1.00 2.00
11Ba2 Sphagno palustris-Ericetum 1.00 2.00
19Aa2 Gentianeto pneumonanthes- 1.00 2.00
28Aa1 Cicendietum filiformis 1.00 2.00
gem.  0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

 
Nutrienten 

3.42 natte heide voedselarm matig 
voedselrijk

voedselrijk zeer 
voedselrijk

9Aa3 Carici curtae-Agrostietum caninae 1.00 1.00
11Aa1 Lycopodio-Rhynchosporetum 2.00
11Aa2 Ericetum tetralicis 2.00
11Ba2 Sphagno palustris-Ericetum 2.00 1.00
19Aa2 Gentianeto pneumonanthes-Nardetum 2.00
28Aa1 Cicendietum filiformis 2.00
gem. 1.83 0.00 0.33 0.00

 
Bodemtype 

3.42 natte heide zand lemig 
zand

leem zavel klei veen stenig 
substraat

9Aa3 Carici curtae-Agrostietum caninae 2.00 2.00 1.00 2.00  
11Aa1 Lycopodio-Rhynchosporetum 2.00 2.00 2.00   
11Aa2 Ericetum tetralicis 2.00 2.00 1.00 2.00  
11Ba2 Sphagno palustris-Ericetum 0.00 2.00  
19Aa2 Gentianeto pneumonanthes-Nardetum 2.00 2.00 2.00   
28Aa1 Cicendietum filiformis 2.00 2.00   
gem.  1.67 1.33 1.33 0.00 0.00 1.00 0.00
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Bijlage 2.3  Proefopzet voor het toepassen van bekalking na plaggen 

 
Wanneer beslist wordt om te bekalken wordt aangeraden om een proefopzet te volgen, i.p.v. de 
plagplekken integraal te gaan bekalken. Daar de effecten en het nut van bekalken nog 
onvoldoende gekend zijn, wordt hier een mogelijke proefopzet meegegeven, zodat effecten van 
deze maatregel beter in kaart gebracht kunnen worden en er dus nog iets uit geleerd kan worden. 
Hieronder wordt kort een mogelijke proefopzet beschreven.  
 
1. Voorafgaand aan het bekalken dient voor elke behandeling de uitgangstoestand vastgelegd 
te worden. Dit is van groot belang om het effect van de verschillende behandelingen te kunnen 
evalueren. Aangeraden wordt om hierover voorafgaandelijk contact op te nemen met het INBO 
voor bijkomend advies en overleg.  
 
2. In het ideale geval worden random een aantal plots verdeeld over de plagplek (Fig. II.1). 
Een plot bestaat uit 3 subplots met telkens een verschillende behandeling. Een 1ste 
behandeling is geen bekalking (de blanco); de 2de behandeling betreft een dosis lager dan de 
vooropgestelde dosis door Dorland et al. (2000 en 2003), bv. 50 g/m²; de 3de behandeling 
bestaat uit de vooropgestelde dosis van ca. 200 g/m² (Dorland et al. 2000 en 2003). De rest 
van de plagplek kan gewoon bekalkt worden volgens deze vooropgestelde dosis.  
 

1. een blanco: geen bekalking 
2. dosis 1: lage dosis, bv. 50 g/m² 
3. dosis 2: vooropgestelde dosis van 200 g/m² (REF) 

 
Afmetingen van een subplot moeten groot genoeg zijn om randeffecten te vermijden. Subplots 
van 5 x 5 m. Afhankelijk van de grootte van de plagplek kunnen meer of minder herhalingen 
gebeuren. In het ideale geval kunnen minimum 3 herhalingen gebeuren. Deze methode kan enkel 
toegepast worden wanneer geen uitgesproken gradiënt aanwezig is. Staalname van de bodem 
gebeurt met een mengstaal per subplot. Een mengstaal betreft een veelvoud van ‘sub’staaltjes 
verspreid over de subplot. 
 

 

200 

50 

0 

Figuur II.1. Proefopzet voor bekalken na plaggen met 3 verschillende behandelingen en 3 herhalingen: 
niet bekalken (blanco), een lage dosis van 50 g/m² en de vooropgestelde dosis van 200 g/m² (Dorland et 
al. 2000 en 2003). 
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3. Bovenstaande proefopzet met subplots en voldoende herhalingen is in de praktijk niet altijd 
mogelijk. In dat geval kan geopteerd worden om de verschillende behandelingen in verschillende 
stroken toe te passen (fig. II.2.). Afhankelijk van de grootte van de plagplek kunnen alsnog 
meerdere herhalingen toegepast worden. Hierbij is van belang de stroken parallel met de richting 
van de grootste (zichtbare) gradiënt te leggen. Belangrijke gradiëntsituaties waarmee rekening 
dient gehouden te worden zijn reliëf (hoog - laag) en vochtigheid (droog - nat). 
 
 

      

 

 

hoog 
droog 

gr
ad

ië
nt

 

laag 
nat 

0 50 200 

 
Figuur II.2. Proefopzet voor bekalken na plaggen met 3 verschillende behandelingen: niet bekalken 
(blanco), een lage dosis van 50g/m² en de vooropgestelde dosis van 200 g/m² (Dorland et al. 2000 en 
2003). 
 
Voor staalname van de bodem bij een beperkte gradiënt volstaat een mengstaal per strook met 
een verschillende behandeling. Bij een uitgesproken gradiënt worden 2 of 3 mengstalen genomen 
volgens de gradiënt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Bijlage  III  Hydrologie  

 

Bijlage 3.1  Definitie variabelen grondwaterdynamiek 

 
- GLG of gemiddelde laagste grondwaterstand: het gemiddelde van de 3 laagste 
grondwaterstanden per hydrologisch jaar (LG 3) over tenminste 5 jaar. Het is een maat voor het 
laagste niveau in een gemiddelde zomer en wordt als dusdanig vaak gebruikt om 
vochtvoorziening en droogtestress in te schatten. Daarnaast is de GLG ook bepalend voor de 
mate waarin afbraak van organisch materiaal plaatsvindt. Zakt de grondwaterstand in de zomer 
ver weg dan wordt mineralisatie gestimuleerd en zal netto afbraak van organisch materiaal 
optreden.  
 
- GHG of gemiddelde hoogste grondwaterstand: het gemiddelde van de 3 hoogste 
grondwaterstanden per hydrologisch jaar (HG3) in de winterperiode (1 oktober tot 1 april) over 
een periode van tenminste 5 jaar. Het is een maat voor het hoogste grondwaterniveau in een 
normale winter.  
 
- GVG of gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand: het gemiddelde van de drie 
grondwaterstanden rond 1 april (VG3) per hydrologisch jaar. De GVG is een maat voor het 
grondwaterpeil aan het begin van het groeiseizoen en is als dusdanig bepalend voor de 
zuurstofvoorziening aan het begin van het groeiseizoen. Bij voorjaarsgrondwaterstanden rond het 
maaiveld is de zuurstofvoorziening zo slecht dat alleen aan natte omstandigheden aangepaste 
planten kunnen overleven. 
 
Deze gemiddelde grondwaterstanden worden normaal berekend over een periode van tenminste 
5 jaar bij kleine variaties tussen HG3 en LG3 en over 8 jaar bij grote variatie tussen HG3 en LG3. 
Zulke tijdreeksen zijn niet altijd beschikbaar; de parameters worden dan berekend aan de hand 
van de maximaal beschikbare tijdreeks. Bij kortere tijdreeksen van 1 of slechts enkele jaren dient 
men wel in het achterhoofd te houden dat informatie minder nauwkeurig is en (sterk) kan 
afwijken van het werkelijke gemiddelde op langere termijn. De gemiddelde grondwaterstanden 
dienen t.o.v. het maaiveld uitgedrukt te worden. Reeds bij kleine hoogteverschillen in het terrein 
is gedetailleerde informatie over de maaiveldhoogte van belang voor een correcte berekening. 
 
- duur LG: is de duur (in maanden) dat de laagste grondwaterstand optreedt. De LG mag niet de 
gemiddelde jaarlijkse situatie zijn maar slecht gedurende een korte periode voorkomen. 
 
- Amplitude: De amplitude is het verschil tussen de minimale en maximale waterstand over een 
meetperiode van 1 jaar en geeft aan hoe groot de peilschommelingen zijn die door de 
vegetatietypen in kwestie verdragen moeten worden. De grote van de amplitude is o.a. van belang 
voor de droogtestress die planten kunnen ondervinden en de dynamiek van de standplaats. 
 
- Inundatie: Inundatieduur is de duur van het jaar (in % of aantal maanden) dat de waterstand 
zich boven het maaiveld bevindt. De inundatieduur is bepalend voor de (variaties in) 
zuurstofvoorziening en kan een invloed hebben op zuurgraad en voedselrijkdom van de 
standplaats.  
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Bijlage 3.2  Hydrologische monitoring: praktische richtlijnen 

 
Voor uitgebreide informatie en praktische richtlijnen over hydrologische monitoring en het 
plaatsen peilbuizen en piëzometers wordt verwijzen naar de ‘handleiding hydrologische 
monitoring in natuurgebieden’ (Van Daele 2003). In deze bijlage worden hoofstuk 1 en 3 van dit 
document met de belangrijkste praktische richtlijnen weergegeven. De volledige brochure is te 
downloaden op de website van het INBO: www.inbo.be > Kenniscentrum > Monitoring > 
Grondwater. Ook toekomstige updates zullen hier ter beschikking gesteld worden. 
 
Van Daele, T. (2003). Coördinatie uitbouw grondwatermeetnet in vlaamse natuurreservaten i.f.v. 
Opmaak signaalkaart verdroging: bijlage: brochure hydrologische monitoring in natuurgebieden. 
Mina, 112/00/02. Universiteit Gent: Gent : Belgium. 34 pp. 
 
1  Inleiding 
 
Hydrologische monitoring in natuurgebieden betekent voornamelijk waterpeilen meten. Dit is op 
zich vrij eenvoudig, maar toch zijn er maar weinig natuurgebieden waarvan lange en regelmatige 
meetreeksen beschikbaar zijn. De subsidieregeling voor de monitoring rapporten die in het 
uitvoeringsbesluit op het natuurdecreet werd uitgewerkt brengt daar nu snel verandering in. De 
laatste jaren neemt de informatie over het grondwater in natuurgebieden sterk toe. 
 
Grondwaterpeilmetingen leveren echter pas nuttige informatie op als er regelmatig, langdurig en 
nauwkeurig gemeten wordt. We denken hierbij al gauw aan 10 jaar en langer. Die volgehouden 
inspanning vormt een soort van “levensverzekering” voor het reservaat. Immers, waterpeilen 
veranderen in de loop der tijden, en dit onder invloed van allerhande interne of externe factoren. 
Dat kan een gewijzigd onderhoud van drainagekanalen of rivieren zijn, maar ook grote 
grondwateronttrekking door drinkwatermaatschappijen, landbouw of industrie. Veranderingen 
kunnen ook het gevolg zijn van weersomstandigheden. Peilveranderingen onder invloed van 
dergelijke gewijzigde ruimingregimes of onttrekkingen zijn alleen op een objectieve manier vast te 
stellen met behulp van lange, regelmatige meetreeksen. Omdat de vegetatie enigszins naijlt op de 
veranderingen in de waterhuishouding kunnen problemen opgemerkt worden, nog voor de 
effecten op de vegetatie zichtbaar zijn. 
 
Het doel van deze brochure is in de eerste plaats een aantal richtlijnen en tips mee te geven voor 
het plaatsen, onderhouden en opmeten van peilbuizen en piëzometers.  
 

3  Plaatsen van piëzometers praktisch 
 
Dit hoofdstuk gefocusd op het plaatsen van ondiepe piëzometers zoals dit doorgaans in 
natuurgebieden wordt uitgevoerd. Het plaatsen van diepe piëzometers voor het opvolgen van de 
grondwaterstromen in regionale aquifers komt in deze brochure niet aan bod. 
 
3.1  Peilbuis of piëzometer? 
 
Er bestaat heel wat verwarring over het verschil tussen peilbuizen en piëzometers. In feite 
worden veel piëzometers verkeerdelijk peilbuizen genoemd.  
 
Piëzometers en peilbuizen staan in contact met het grondwater d.m.v. een geperforeerde wand, 
de filter. Het grondwater stroomt door de filter waardoor de kenmerken van dit grondwater 
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meetbaar worden. Het verschil tussen beide zit hem in de lengte van die filter (Figuur 1). Bij een 
peilbuis is over de hele lengte contact tussen het instrument en het omringende grondwater. Het 
waterpeil in de buis komt daardoor perfect overeen met de grondwaterstand. In een piëzometer is 
de filter korter en is er slechts een beperkt contact met de ondergrond. Het peil in de buis komt 
overeen met de druk ter hoogte van de filter en die kan verschillen van het grondwaterpeil. Men 
spreekt hier over de stijghoogte of drukhoogte. De stijghoogte is de resultante van de 
hydraulische druk die ter hoogte van de filter in de ondergrond heerst. De stijghoogte kan hoger, 
gelijk of lager zijn dan de grondwaterstand. 
 

filter

filter

30 cm

Piëzometer Peilbuis

maaiveld

grondwaterpeil

filter

filter

30 cm

Piëzometer Peilbuis

maaiveld

grondwaterpeil

 
Figuur 1: Schema van een piëzometer (links) en een peilbuis (rechts) 

 
De keuze voor het plaatsen van peilbuizen dan wel piëzometers wordt bepaald door de 
meetdoelstelling. In vochtige en natte gebieden is het grondwater vrij ondiep, bij ondiepe 
piëzometers is de stijghoogte vrijwel gelijk aan de grondwaterstand. Piëzometers zijn beter 
geschikt voor het nemen van grondwaterstalen. De lengte van de filter is beperkt waardoor er 
minder regenwater in de buis kan sijpelen en de waterstalen beter de samenstelling van het 
grondwater weergeven. Piëzometernesten (zie verder) laten toe na te gaan of er een opwaartse of 
neerwaartse hydraulische gradiënt heerst. 
 
3.2  Benodigdheden 
 
Hieronder staat een lijstje met de belangrijkste benodigdheden voor het plaatsen van een 
piëzometer. In Figuur 2 worden de verschillende onderdelen van zo’n piëzometer weergegeven. 
 

Piëzometer 
 

• PVC - buis met diameter van, bij voorkeur 5 cm1. 
• Filter: 30 - 40 cm 
• Afsluitdop onderaan  
• Schroefdop voor bovenaan 
• Filtergrind (aanbevolen) 

                                                 
1 Grondwaterstalen worden idealiter met een dompelpomp genomen. Die dompelpomp past niet in 
buizen met een diameter kleiner dan 5cm. 



 
 

• Bentoniet (zwelklei, optioneel) 
• Filterdoek om over het filtergedeelte te trekken  
• Droge betonmengeling (optioneel) 
• Boven of ondergrondse beschermkappen (optioneel) 
• Koppelstukken voor PVC buizen. 
• Plastiek sluiting (voor elektrische leidingen) 

 
werkmateriaal 

 
• Waterbestendige stift voor het aanbrengen van het buisnummer. 
• IJzerzaag 
• PVC - lijm 
• Meetlint of meetlat 
• Schuurpapiertje 
• Schaar of mes 

 
Boormateriaal 

 
• Boorset 

Ideaal is de Edelmanboor (diameter ca. 7 cm.), die is eenvoudig verlengbaar maar ook 
vrij kostelijk. Bij losse sedimenten is het soms nodig om een begeleidende boring uit 
te voeren, d.w.z. met verbuizing. 

• Verbuizing + 2 klemmen 
• Pulsboor 
• Guts 

 

grint

bentoniet stop

boorgat

filter

PVC buis

schroefdop

verluchting

afsluitdop

 
Figuur 2: Onderdelen van een piëzometer. 
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3.3  Piëzometer klaarmaken 
 
In de gespecialiseerde handel zijn alle onderdelen voor de bouw van een piëzometer voor 
handen. Het volstaat om de piëzometer volgens de instructies samen te stellen. Omwille van 
kostprijs en de beschikbaarheid van materiaal in standaard doe–het–zelf zaken kan men echter 
opteren voor een iets ambachtelijker type van piëzometer, dat evenwel even goed werkt. In de 
meeste gevallen kan je gebruik maken van eenvoudige PVC buizen. Enkel in verontreinigde 
bodems en wanneer gepland wordt om grondwaterstalen uit de piëzometer op deze stoffen te 
analyseren, is het aangewezen om zogenaamde HDPE buizen aan te schaffen. Deze zijn heel wat 
duurder, maar het materiaal is inert. D.w.z. dat het geen stoffen afgeeft waardoor bij vervuild 
bodem- of grondwater betrouwbare analyses worden bekomen. 
 

De filter 
In de handel vind je voorgefreesde filterelementen (kostprijs ca. € 4 / meter). Daar zaag je een 
stuk van een 30-40 cm af en je plakt het onderaan de PVC - buis door middel van een 
koppelstuk. Om extra stevigheid en lekken te vermijden kunnen de contactoppervlakken een 
beetje ruw gemaakt worden met een schuurpapiertje. Men kan nog een stap verder gaan en het 
filterdeel zelf maken door in een PVC buis gleufjes te zagen met behulp van een ijzerzaag. Dat 
doe je door dwars op de lengterichting van de buis, over de onderste 30 cm, spiraalsgewijs en om 
de centimeter een gleufje te zagen over 1/3 van de omtrek van de buis.  
 

De afsluitdop onderaan 
Het is belangrijk dat de buis onderaan (onder het filterdeel dus) goed afgesloten is. Zoniet zal de 
piëzometer geleidelijk dichtslibben met sediment. Het meest eenvoudig manier is een PVC - 
afsluitdop die met PVC - lijm wordt bevestigd.  
 

De filterkous 
Een filterkous is absoluut noodzakelijk om geleidelijk dichtslibben van de buis met sediment 
zoveel mogelijk te voorkomen. In de gespecialiseerde handel vindt men filterkousen met de juiste 
diameter, ze zijn verkrijgbaar op rollen van verschillende meters lengte. Een stukje wordt op de 
juiste lengte gebracht, wordt onder de filter geknoopt en boven de filter vastgemaakt met een 
sluitriempje voor elektrische bedrading. In geval van nood kan een nylonkous de filterkous 
vervangen. 
 

De afsluitdop bovenaan 
Hiervoor neem je beste een schroefdop systeem dat eveneens in PVC te vinden is. Belangrijk is 
dat je net onder de dop een zeer klein gaatje boort of zaagt om de lucht vrij boven het 
wateroppervlak in de buis te laten bewegen. Zoniet krijg je over of onderdruk wanneer het peil in 
de buis schommelt en zal je niet het werkelijke waterpeil meten. De afsluitdop wordt best na het 
plaatsen vastgelijmd. 
 
3.4  Het plaatsen 
 
Het plaatsen van een piëzometer of peilbuis gebeurt best in de zomer, ideaal op het einde van 
augustus of september. De grondwaterstand is dan het laagst waardoor het boren eenvoudiger en 
sneller opschiet. Eens de verzadigde zone bereikt stort bij losse sedimenten het boorgat snel 
terug in en is het quasi onmogelijk om nog dieper te boren. Een verbuizing kan hier een 
oplossing bieden (zie verder). In de zomer kan ook beter ingeschat worden hoe diep de 
piëzometer moet worden geplaatst. 
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Het maken van een boorgat 
 

Hiervoor gebruik je een grondboor. Er dient diep 
genoeg geboord te worden om er zeker van te zijn 
dat er in het droogste deel van de zomer (einde juli 
tot begin september) nog water in de piëzometer 
staat. Een maatstaf hiervoor kan de reductiehorizont 
zijn indien aanwezig. Waar de reductiehorizont 
begint krijgt de grond veelal een egale grijsblauwe tot 
blauwe kleur. Zolang je veel roestige vlekken (gley) 
ziet in het opgeboorde materiaal, zit je nog niet diep 
genoeg. Ze zijn een aanduiding dat er nog periodieke 
oxidatie optreedt en de bodem niet continu 
verzadigd is. ± 1 m

voorjaarsgrondwaterstand

Laagste 
grondwaterstand

ijzerconcreties

gereduceerde bodem  
 
 

Figuur 3: Maken van een boorgat. 

 
Je boort het gat tot ongeveer 1m onder de reductiehorizont, een niveau dat ongeveer overeen 
komt met het diepste peil van het grondwater in de zomer. In ieder geval dient het boorgat 1.50 
meter diep te zijn. Ondieper geplaatste buizen zijn door hun beperkte verankering 
onbetrouwbaar. 
 

Verbuizing 
Wanneer het boorgat steeds weer instort, bv. in een zandige of grindige ondergrond wordt er 
gebruik gemaakt van een verbuizing (Figuur 4). Er wordt dan een geleidebuis geplaatst die het 
boorgat intact houdt en waar het materiaal onderaan van binnenuit weggehaald kan worden. Na 
het plaatsen van de piëzometer wordt de geleide buis weggehaald. 
 
Soms is het sediment zo los dat er met een gewone boor geen materiaal meer opgehaald wordt. 
Als alternatief kan dan een pulsboor een uitweg bieden. Een pulsboor is een lange buis met 
onderaan een afsluitklep. Door de boor regelmatig op en neer te bewegen wordt het sediment 
losgewoeld en in de buis verzameld en zo afgevoerd. 
 

Los sediment

verbuizing

Los sediment

verbuizing

Figuur 4: Boring met behulp van een verbuizing en een pulsboor 
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Het boorverslag 

Het is  niet nodig een gedetailleerde geologische beschrijving van de boring te maken, maar het is 
wel belangrijk een aantal kenmerken van de ondergrond op te schrijven. Het kan later de 
metingen van de piëzometer helpen verklaren. De volgende kenmerken leveren erg nuttige 
informatie op: 
 

• Textuur: grint / grof zand / fijn zand / leem / klei / zware klei / veen 
• Kleur: Zwart – donker bruin – lichtbruin – groen – geel - … 
• Diepte van de organische bodem 
• Diepte van de grondwaterstand tijdens de boring 
• Diepte waar gley verschijnselen voorkomen en diepte waar de reductiehorizont begint 
• Aanwezigheid van: kalkconcreties, harde ijzer of mangaan laagjes (veel in een spodosol 

bodem) 
 
In de bijlage zit een voorbeeld van een fiche die gebruikt kan worden om tijdens het boren en 
plaatsen van de peilbuis alle gegevens in te vullen. 
 

Het plaatsen van een piëzometer. 
Maak de buis vooraf klaar, soms loopt het boorgat immers snel dicht. Breng eerst een beetje 
grind in het boorgat. Steek daarna zo snel mogelijk de klaargemaakte buis in het boorgat en giet 
best wat fijne grind of kiezel rond de filter, dat voorkomt het dichtslibben van de piëzometer. 
Het zal later onderhoud aanzienlijk verminderen. Ideaal wordt boven het filtergrind bentoniet rond 
de buis gestort. Daardoor wordt de filter afgesloten van de rest van het boorgat en wordt de buis 
beter verankerd. De rest van het boorgat rond de buis wordt dichtgemaakt met het aangeboorde 
sediment. Zaag de piëzometer op de juiste lengte af en monteer daarna bovenste afsluitdop. 
 
Zolang de buis nog niet vol water is gelopen wordt die als een dobber naar boven geduwd. Hou 
de buis enkele minuten tegen totdat de waterdruk binnen en buiten de buis gelijk is. . Zorg 
ervoor dat de piëzometer goed in de grond vastzit en niet gemakkelijk kan bewegen. Het 
heropvullen van het boorgat moet zorgvuldig gebeuren, zo niet zal de piëzometer later veel te 
gemakkelijk bewegen. 
 

Afwerking 
 
Ondergrondse afwerking. (Figuur 5 C) Als er vandalisme verwacht wordt of als de buis in het 
midden van een hooi- of een weiland komt te staan, kan je de buizen ook ondergronds afwerken, 
maar zorg dan voor een duidelijke aanduiding van het meetpunt en plaats er bijvoorbeeld een 
betonnen tegel op die gelijk met het maaiveld wordt afgewerkt. In de handel bestaan ook speciale 
straatpotten om buizen ondergronds af te werken en veilig af te sluiten. Houdt er rekening mee 
dat dit in zeer natte of regelmatig overstromende percelen niet aangewezen is. 
 
Metalen beschermbuis. (Figuur 5 B) Bovengronds kunnen buizen beschermd worden door er 
een metalen huls overheen te slaan. In de handel zijn metalen kappen verkrijgbaar met een 
stevige verankering en afgesloten kunnen worden met een hangslot. 
 
Hoogte. In kwelgebieden kan het water in de buis boven het maaiveld stijgen! Dit merk je niet 
altijd bij het plaatsen. Zorg daarom voor een voldoende hoge afwerking zodat de buis niet 
overloopt. Meestal zal de drukhoogte niet hoger zijn dan één meter boven het maaiveld. Loopt 
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de buis toch over, dan kan je die achteraf makkelijk verhoogd worden. De nieuwe hoogte van het 
nulpunt moet dan wel nauwkeurig gemeten en doorgegeven worden. 
 
Betonnen verankering. (Figuur 5 A) Om de verankering te verbeteren en waar de omgeving dit 
toelaat kan voor het boren een klein putje gemaakt worden met een spade. De boring wordt 
uitgevoerd in het putje en na heropvullen van het boorgat wordt het putje opgevuld met een 
droge betonmengeling. Na verharden zorgt dit voor verankering. Maak de buizen bij voorkeur 
minstens 1,5 m lang om voldoende verankering te voorzien. 
 
Identificatie. Het is erg belangrijk nieuwe meetpunten van in het begin aan te duiden op een 
kaart en ze een eenduidige identificatie geven (zie ook § 3.9), zowel op de kaart als in het veld. 
Zelfs de beste permanente markers worden langzaam onzichtbaar. Controleer regelmatig of het 
cijfer nog leesbaar is en zet de code op de buis, niet op de stop. 
 

Betonlaagje

straatpotBeschermbuis
hangslot

A B C

Betonlaagje

straatpotBeschermbuis
hangslot

A B C

 
Figuur 5: Afwerking: betonnen verankering A; Metalen beschermbuis met hangslot B; Ondergronds met 
straatpot C. 

 
3.5  Piëzometernetwerken 
 
Het opvolgen van waterstanden in natuurgebieden gebeurt meestal aan de hand van een reeks 
piëzometers. De inplanting van de meetpunten moet weloverwogen gebeuren, en hangt af van de 
(eco-)hydrologische situatie en de doelstellingen van de monitoring, maar ook praktische 
overwegingen zoals toegankelijkheid spelen een rol. 
 
Een regelmatig en gebiedsdekkend netwerk geeft een goed inzicht in de hydrologie van het 
gebied, maar vereist erg veel meetpunten. Concentreer de meetpunten op plaatsen met specifieke 
vragen of problemen. Men kan bijvoorbeeld het netwerk opbouwen rond de kwelgebieden of 
rekening houden met de verschillende vegetatietypen die in het gebied aanwezig zijn. Een ander 
aandachtspunt is de bedreiging van buiten het natuurgebied: rioleringen, vervuiling, 
waterwinningen, bouwwerken, etc… 
 
Piëzometers kunnen gecombineerd worden met een peilschaal in de waterlopen om zo het 
verband te leggen tussen het waterpeil in de waterloop en het grondwaterpeil van de omliggende 
percelen. Peilschalen mogen natuurlijk de doorstroming niet hinderen en er is toelating van de 
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waterloopbeheerders nodig! Indien een vast referentieniveau aanwezig is in of boven een 
waterloop (vb. een betonnen brug), dan kan ook met een meter het waterpeil opgemeten worden 
en is een peilschaal niet nodig. 
 

In valleigebieden is het vaak verstandig de 
piëzometers in een raai te plaatsen (fig. 6). Een 
raai loodrecht op de vallei geeft inzicht in de 
gradiënt van grondwaterstanden. Dit komt 
vaak goed overeen met de 
grondwaterstroming. Concentreer de 
meetpunten in vermoedelijke kwelzones, maar 
plaats minstens enkele meetpunten zo ver 
mogelijk aan de rand van het studiegebied en 
zo hoog mogelijk op de rand van de vallei. Let 
wel, in erg steile valleien zit het grondwater al 
snel te diep om nog met een handboring te 
bereiken. Plaats de piëzometers niet te dicht bij 
de waterlopen, maar minstens zo’n 5 meter 
van de oever verwijderd.  

rivier

Raai 1

Raai 2

gro
nd

wate
rst

rom
ing

 

Figuur 6: Piëzometers in raaien. 

 
In kwelgebieden worden soms diepe en ondiepe piëzometers naast elkaar geplaatst. Dit noemen 
we een piëzometernest of piëzometerkoppel. De vergelijking van gemeten stijghoogtes in diepe en 
ondiepe piëzometers geeft een indicatie over de verticale component van grondwaterstroming. 
Grondwater stroomt van grote stijghoogte naar een lagere. Een hogere stijghoogte in de diepe 
piëzometer wijst op kweldruk. 
 

3.5.1  Praktische tips 
 

• Plaats de buizen zo dat je ze makkelijk terugvindt, ook in de zomervegetatie. Zaag de buis 
daarom niet te laag boven de grond af (+/- 50cm). 

• Goed zichtbare peilbuizen zijn echter wel makkelijk slachtoffer van vandalisme. Een 
verdekte opstelling heeft op dat vlak voordelen. Plaats in drukke gebieden eventueel een 
beschermbuis met een hangslot rond de piëzometer. 

• Plaats niet te veel buizen zodat de meetinspanning kan worden volgehouden. Het is 
belangrijker om lange tijdreeksen te hebben dan veel meetpunten. 

• Plaats de piëzometers zodanig dat ze vlot bereikbaar zijn (bijvoorbeeld langs een traject 
dat regelmatig wordt gevolgd) en waar ze geen verstoring veroorzaken (bijvoorbeeld 
tijdens het broedseizoen). 

• Plaats de buizen zo dat ze niet hinderen bij de beheerswerkzaamheden (voornamelijk 
maaien). Het best aan de rand van een perceel, waar er niet gemaaid wordt, ofwel met een 
duidelijke aanduiding zoals een houten paal die zichtbaar boven de zomervegetatie 
uitkomt. Men kan de piëzometer ook onder een afsluiting plaatsen of ondergronds 
afwerken. 

 
In het uitvoeringsbesluit op het natuurdecreet worden de volgende eisen gesteld aan de 
monitoring van waterpeilen: 

• enkel in gebieden met bodems met een drainageklasse tussen “c” en “g” (volgens de 
bodemkaart van België). 
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• minimum 3 peilbuizen voor een gebied kleiner dan 10 ha. 
• 1 peilbuis per 10 ha voor een gebied met een oppervlakte tussen de 10 & 100 ha met een 

minimum van 3 peilbuizen. 
• 1 peilbuis per 20 ha voor alle grotere gebieden met een minimum van 10 peilbuizen. 

 
3.5.2  Inmeten van de piëzometers  

 
Het is belangrijk de piëzometers van in het begin goed te lokaliseren op een kaart. In de eerste 
plaats kan dit ten opzichte van kenmerkende punten in het landschap geschetst worden. Beter is 
de locatie in Belgische Lambert coördinaten te bepalen. Een grote nauwkeurigheid is enkel 
mogelijk met een theodoliet of een professionele GPS. Een goedkope GPS uit de handel kan de 
ligging van een meetpunt tot op ongeveer 10 meter nauwkeurig bepalen. 
 
Het is ook aangewezen de hoogteligging van het meetpunt in te meten. Dit kan ten opzichte van 
een lokaal referentiepunt in de omgeving, maar ook hier is het beter ten opzichte van de 
algemene Belgische waterpassing te meten, TAW (Tweede Algemene Waterpassing). Dit laat toe 
de gemeten stijghoogte te vergelijken met meetpunten uit de omgeving en zo eventueel de 
patronen van de grondwaterstroming te bepalen. Bij twijfel over verticale positie veranderingen 
kan dan zo nodig een controle uitgevoerd worden. 
 

3.5.3  Onderhoud 
 

Dichtslibben 
 
Piëzometers kunnen dichtslibben, al treedt dit probleem bij goede plaatsing niet zo snel op. Bij 
ernstige problemen kan de buis gereinigd worden met een (flessen)borstel en een pomp. Het 
voornaamste onderhoud bestaat er in om de verticale positie van de buis te controleren en om de 
buis snel te vervangen na beschadiging of uittrekken.  
 

Opvriezen 
Zoals hoger aangehaald is de verankering van de buis uiterst belangrijk. Ondanks de stabiele 
indruk die we van de bodem hebben, zijn de bovenste horizonten aan verticale bewegingen 
onderhevig. Vorstwerking en opzwellen van veenlagen zijn de twee meest voorkomende 
problemen. Wanneer een buis ’s winters door water omgeven is, kan ze bij vorst vastvriezen aan 
een ijsplaat. Door zakken en stijgen van deze plaat kan de buis mee van positie veranderen. Ook 
het bevriezen van vochtige bodems kan met een verhoging van het maaiveld en dus van de buis 
gepaard gaan. Problemen worden vermeden door de sterk onderlopende plaatsen te vermijden (is 
niet altijd mogelijk) en door de buis voldoende diep te plaatsen en het boorgat goed op te vullen 
(bij voorkeur ook met bentoniet). Ook een uitwendige beschermkap (zowel bij onder- als 
bovengrondse afwerking) kan helpen omdat ze rechtstreeks contact van de buis met het maaiveld 
en de eerste decimeters van de bodem, die het meest aan de vorstwerking onderhevig zijn, belet. 
Controleer regelmatig de hoogte van de buis boven het maaiveld om onregelmatigheden te 
ontdekken. 
 
 
3.6  Grondwaterstand meten. 
 
De grondwaterstand wordt op terrein gemeten als de afstand tussen de bovenrand van de 
piëzometer (zonder dop) en het wateroppervlak in de piëzometer. Dat is de peilmeting. Omdat 
deze meting naar beneden gericht is wordt dit steeds met een negatief cijfer genoteerd. Komt bij 
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een overstroming het peil boven het meetpunt, dan moet een positieve waarde genoteerd 
worden. 
 

Een piëzometer kan, in periode van 
hevige vorst, letterlijk uit de grond 
vriezen. Best is een lijstje met de 
afstanden tussen de buisrand en het 
maaiveld mee in het veld te nemen bij 
het meten van de peilen, en bij twijfel 
een controlemeting uit te voeren. 
Noteer steeds wanneer er iets 
veranderde aan de positie van de 
piëzometer. Het opvolgen van de 
historiek van de piëzometer is zeer 
belangrijk voor latere interpretaties.  
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Figuur 7: Te meten waarden van een 
piëzometer 

 
 
Het is aan te raden om in het veld enkel de peilmeting te noteren en nadien thuis de 
berekeningen uit te voeren; dit voorkomt fouten en wanneer er anomalieën worden vastgesteld is 
de oorzaak gemakkelijker op te sporen.  
 

3.6.1  Wanneer en hoe frequent meten? 
 
Eén maal per maand de waterstand meten is een absoluut minimum. In principe wordt er dan 
gemeten in de eerste week van elke maand. Veel beter is elke veertien dagen te meten, waarbij het 
aan te raden is om de meetintervallen ongeveer constant te houden. Dit kan door bijvoorbeeld 
telkens de eerste en vijftiende dag van elke maand te meten. Een andere mogelijkheid is elke twee 
weken op dezelfde dag te meten. Indien er verschillende mensen bij de metingen betrokken zijn 
om de meetinspanning te verdelen zijn goede afspraken nodig. Frequenter meten dan 
veertiendaags is veelal niet haalbaar op langere termijn. Ook hier geldt weer dat het belangrijker is 
de metingen gedurende lange tijd vol te houden, dan op korte tijd veel metingen uit te voeren. 
Met automatische meettoestellen kan de meetfrequentie naar believen worden ingesteld. 
Overdrijf daarbij niet en beperk tot 1 meting per dag. Bij hogere frequenties is de extra informatie 
heel beperkt en de hoeveelheid gegevens loopt snel op. Dit bemoeilijkt de opslag en verwerking. 
 

3.6.2  meettoestellen 
 
Het meest eenvoudig is het “klok”-systeem, waarbij op het einde van een rolmeter een cilinder 
hangt die bovenaan is afgesloten. Door de meter af te rollen tot het klokje het wateroppervlak 
raakt hoor je “klok”. Door op en neer te bewegen “hoor” je wanneer het klokje het 
wateroppervlak raakt. De meter moet vrij snel het wateroppervlak raken opdat het ‘klok’ geluid 
hoorbaar zou zijn. Laat daarom het lint net iets dieper zakken en hou je duim aan de rolmeter. 
Beweeg de meter op en neer en verminder elke keer de lengte van het lint (bv een halve 
centimeter), totdat het klokje het wateroppervlak net niet meer raakt. Voor ondiepe 
grondwaterstanden is deze methode mits wat ervaring zeer handig en betrouwbaar. Rolmeters 
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van 5 of 10 meter met daarop de gemonteerde klokjes zijn in de handel verkrijgbaar. Het gebruik 
van zulke gestandaardiseerde apparaatjes (kostprijs ongeveer € 30) is aan te bevelen boven het 
gebruik van zelf gemaakte metertjes. 
 
Peilmetingen kunnen ook met elektrische watermeters, bestaande uit twee stroomdraden 
verwerkt in een gegradeerde buis of een meetlint. De stroom wordt geregistreerd met een 
multimeter (Ω-meter), een lampje of een geluidssignaal. Wanneer de stroomdraden het 
wateroppervlak raken, slaat de meter uit, brandt het lampje of rinkelt het belletje. Ook hier 
beweeg je best de meter enkele keren op en neer tot je het niveau van het water min of meer 
‘aanvoelt’. Om de uiteindelijke meting precies uit te voeren wordt algemeen aanvaard dat het 
meetlint langzaam omhoog gehaald wordt en afgelezen dient te worden op het punt dat de bieper 
stopt of het lichtje dooft. Deze toestellen kunnen eventueel zelf in elkaar geknutseld worden, 
maar zijn ook in de handel te koop. Een rolmeter van 5 of 10 meter zal meestal voldoen. Een 
rolmeter met geluidssignaal kost ongeveer € 150. In zeer mineraalarm grondwater, bijna 
regenwater, wordt onvoldoende stroom doorgelaten voor een licht- of een geluidssignaal. Een 
multimeter kan in die omstandigheden wél nog dienen.  
 
Druksensoren (fig.8.) worden in de peilbuis onder de laagste grondwaterstand opgehangen en 
meten de druk van het water erboven. Deze druk wordt omgerekend in cm waterhoogte en in het 
geheugen van het toestel opgeslagen. De metingen worden automatisch uitgevoerd en het interval 
kan variëren van enkele seconden tot meerdere dagen. Deze toestellen bevatten geen bewegende 
delen en zijn daardoor vrij betrouwbaar. Het grote voordeel van druksensoren is dat ze 
maandenlang geheel autonoom metingen kunnen uitvoeren. Het grote nadeel van deze toestellen 
is hun hoge kostprijs (€ 750) en de nood aan een portable PC voor het uitlezen en verwerken van 
de metingen. 
 
Omdat de druksensor een druk meet worden niet alleen de variaties in waterhoogte boven het toestel gemeten, maar 
ook de variaties in de luchtdruk. 1millibar luchtdruk komt overeen met 1cm water. Om deze schommelingen te 
compenseren moeten de gegevens gecorrigeerd worden met metingen van een luchtdrukcompensatie meter. De 
luchtdruk is over een grote afstand vrij constant waardoor niet voor elke druksensor een aparte 
luchtdrukcompensatie meting nodig is. De aanbevolen maximum afstand tussen de druksensor en de 
luchtdrukcompensatie meting bedraagt 30 km. 
 
Sommige druksensoren voorzien een darmpje dat de luchtdruk bovenaan de peilbuis meet en de 
luchtdrukcompensatie overbodig maakt ( 
Figuur 8a). Dit darmpje mag dan wel nooit verstopt raken of vol water lopen. 
 
Druksensoren meten ook de waterhoogte wanneer de peilbuis volledig onder water staat. Vooral in overstroombare 
gebieden is dit een groot voordeel op de manuele metingen. Voor ondiepe piëzometers waar eventuele kweldruk 
nooit boven het maaiveld komt kan een klein gaatje in de buis ter hoogte van het maaiveld ervoor zorgen dat de buis 
sneller volloopt bij overstromingen. 
 
De druksensor meet geen absolute waterhoogte, maar relatieve verschillen; d.w.z. dat de 
metingen gecorrigeerd moeten worden. Wanneer de druksensor uitgelezen wordt moet daarom 
eerst een manuele meting uitgevoerd worden zodat de werkelijke grondwaterstand gekend is. 
Hou er rekening mee dat de druksensor een aanzienlijk volume heeft. Wanneer de druksensor 
geplaatst wordt moet de manuele meting gebeuren vóór de druksensor neergelaten wordt. Bij het 
bovenhalen van de sensor moet eerst de manuele meting uitgevoerd worden. Het is aangewezen 
tijdens de metingen van de druksensor toch enkele keren ter controle manueel te meten.  
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Omdat er uiterlijk aan een 
druksensor niets te zien is, zal 
een foutje in de instellingen 
van de druksensor pas 
opgemerkt worden bij het 
uitlezen van de druksensor. 
Het is best de instellingen 
enkele keren te controleren, 
zeker wanneer het de 
bedoeling is de druksensor 
enkele maanden te laten 
hangen. 

Laagste 
grondwaterstand

meetsensor +
logger

luchtdruk-
sensor + logger

meetsensor

logger

Hoogste 
grondwaterstand

BA

Laagste 
grondwaterstand

meetsensor +
logger

luchtdruk-
sensor + logger

meetsensor

logger

Hoogste 
grondwaterstand

BA

 
 
 
 

Figuur 8: Automatische metingen met druksensoren. 

 
3.7  Verwerking van de metingen 
 
De metingen van de grondwaterdiepte t.o.v. het meetpunt of nulpunt zijn op zich niet bruikbaar. 
Eerst moet die diepte herrekend worden naar een diepte t.o.v. het maaiveld en/of een 
grondwaterstand t.o.v. een referentieniveau, zoals b.v. TAW. Belangrijk is dat de afstand tussen 
de bovenrand van de piëzometer (zonder deksel) en het maaiveld gekend is (“hoogte” in Figuur 
7). Als de piëzometer boven het maaiveld uitsteekt, dan moet die hoogte afgetrokken worden van 
de peilmeting, zo krijg je de stand van het grondwater ten opzichte van het maaiveld. Zit de 
bovenkant van de piëzometer onder het maaiveld (bij ondergrondse afwerking), dan moet de 
afstand tussen de top van de piëzometer en het maaiveld bij de peilmeting worden opgeteld. 
Voor de berekening van de grondwaterstand t.o.v. TAW wordt de meetwaarde van de hoogte 
van het nulpunt in TAW afgetrokken (Figuur 7). 
 
Ruwe tabellen met grondwatermetingen leveren maar weinig inzicht over hoe het grondwater zich nu gedraagt. Het 
ligt dan ook voor de hand de deze gegevens te visualiseren, b.v. in functie van de tijd. Een tijdreeks kan de diepte 
t.o.v. het maaiveld weergeven ofwel de hoogte t.o.v. een bepaald referentieniveau, b.v. TAW. De diepte van het 
grondwater onder het maaiveld is erg relevant voor de vegetatie, de vergelijking van het grondwaterpeilen t.o.v. TAW 
geeft dan weer inzicht in de stromingsrichting van het grondwater. 
 
In Figuur 9 worden twee tijdreeksen voorgesteld van piëzometers in de Dijlevallei. Het jaarlijks patroon met lage 
grondwaterstanden in de zomer en hoge grondwaterstanden in de winter komen in beide duidelijk tot uiting. De 
allerlaagste grondwaterstanden komen steeds voor op het einde van de zomer (augustus — september). Piëzometer 
DYLP001X staat iets hoger de grondwaterstand is nooit minder dan 40 cm en het jaarlijks verloop zeer regelmatig. 
De piëzometer DYLP023X staat in een veel natter perceel met aanzienlijke kwel. Hier staat het grondwater een groot 
deel van het jaar gelijk met of net onder het maaiveld, de lagere grondwaterstanden duren nooit lang. De amplitude 
(verschil tussen de hoogste en de laagste grondwaterstand) is veel kleiner voor DYLP023X dan voor DYLP001X. 
Doordat de kleinste waterlopen en grachten niet meer worden geruimd is de gemiddelde grondwaterstand in beide 
piëzometers duidelijk toegenomen. In DYLP023X is de stijging het markantst (40cm) en heeft dit ook duidelijk 
effect op de amplitude, enkel bij langdurige droogte zakt de grondwaterstand plots dieper weg. Dit verschil is zeer 
duidelijk te zien in de duurlijnen (Figuur 10) van de tijdreeksen. In een duurlijn worden de grondwatermetingen in 
dalende volgorde gerangschikt. De figuur geeft weer hoeveel percent van de tijd een bepaalde grondwaterstand 
wordt overschreden. De duurcurve van DYLP023X heeft een duidelijke knik bij 70%, terwijl de duurcurve van 
DYLP001X zeer geleidelijk daalt. 
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Voor een lange reeks kunnen een aantal typische variabelen berekend worden. De meetreeks moet hiervoor minstens 
5 hydrologische jaren lang zijn (een hydrologisch jaar loopt van 1 april tot 31 maart) en 2 x per maand opgemeten 
worden. 
• Gemiddelde grondwaterstand 
• Minimum grondwaterstand 
• Maximum grondwaterstand 
• Grondwaterschommeling of amplitude 
• GHG Gemiddelde hoogste grondwaterstand (Het gemiddelde van de 3 hoogste grondwaterstanden voor elk 

jaar) 
• GLG Gemiddelde laagste grondwaterstand (Het gemiddelde van de 3 laagste grondwaterstanden voor elk jaar) 
• GVG Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (het gemiddelde van de jaarlijkse grondwaterstand rond 1 april) 
 

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1989 1990 1991 1992 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Datum

D
ie

pt
e 

t.o
.v

. m
aa

iv
el

d 
(m

)

DYLP001X

DYLP023X

 

-130

-80

-30

20

70

120

170

1989 1990 1991 1992 1993

Datum

ne
er

sl
ag

ov
er

sc
ho

t (
m

m
)

 

Figuur 9: Tijdreeksen van de Dijlevallei en neerslagoverschot. 
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Figuur 10: Duurlijnen van een peilbuis in een infiltratiegebied en één in een kwelgebied. 
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3.8  Hoe gegevens bijhouden en doorsturen naar het IN?  
 

3.8.1  Codering van de meetpunten 
 
De codering die door het Instituut voor Natuurbehoud wordt gebruikt bestaat uit vier delen en 
bevat 8 karakters: 

• De eerste drie letters vormen de gebiedscode. Deze wordt op het Instituut voor 
Natuurbehoud gegeven wanneer u een voorstel met de piëzometer locaties opgeeft. Voor 
de Dijlevallei is dit bijvoorbeeld: DYL.  

• De vierde letter is een indicatie van het type meetpunt.  
• Een P staat voor piëzometer of een peilbuis 
• Een S geeft aan dat het een peilschaal betreft  

• De cijfers, b.v. 030 is het volgnummer van de piëzometer in het gebied. Dit cijfer moet in 
het veld ook vermeld staan op de buis. 

• Voor een origineel meetpunt is de laatste letter een X. Telkens wanneer er iets gebeurt 
met de buis, bijvoorbeeld afmaaien, uittrekken of gewoon verdwenen, dan moet dit 
genoteerd worden en vermeld in de tabel. Wanneer een piëzometer wordt vervangen 
verandert de laatste letter in een A, bij een tweede of derde vervangen wordt dit B, C, enz. 

 
3.8.2  Waterpeilen 

 
De peilmetingen worden in een tabel ingevoerd, zoals hieronder aangegeven. De tabel wordt 
aangemaakt in Excel of gewoon geschreven en ziet er als volgt uit: 
 
Tabel 1: Diepte t.o.v. het meetpunt 

 1-3-1999 15-3-1999 30-3-1999 12-4-1999 26-4-1999 7-5-1999 -> datum formaat
 Bert Tom Bert Tom Bert Bert  

 DYLP030C -0.73 -0.85 -0.84 -0.79 -0.85 -1.16 -> getal - formaat
DYLP057X -0.27 -0.34 -0.40 -0.42 -0.50 -0.81 in meter met 2 

decimalen 
DYLP010X -0.67 -0.88 -0.90 -0.79 -0.88 -1.20 
DYLP003B -0.52 -0.54  
tekst - formaat 

 
In de rijen van de eerste kolom staan de codes van de meetpunten. In de volgende kolommen 
staat steeds bovenaan de datum, daaronder de persoon die de meting heeft uitgevoerd of de 
persoon die de meetgegevens bijhoudt en daaronder voor elk meetpunt de diepte t.o.v. het 
nulpunt. Omdat de diepte van boven naar onder wordt gemeten moeten dit negatieve waarden 
zijn. Enkel wanneer het peil boven het nulpunt staat is de diepte een positieve waarde. Hou de 
gegevens per jaar bij. De naam van de Excel -file bestaat uit de "Gebiedscode" gevolgd door het 
"jaar" (bijvoorbeeld DYL1999.xls, DYL2000.xls, enz. ). Hou de data zorgvuldig zelf bij en leg je 
eigen archief aan.  
 

3.8.3  Meetpuntkarakteristieken 
 
Naast de metingen moet ook informatie over de meetpunten zelf worden doorgestuurd. Ook dit 
kan in een tabel (Excel of tekstfile) worden ingevoerd. Hou deze file goed bij en pas de 
informatie erin steeds aan. Stuur deze file elk jaar met de naam "Gebiedscode" gevolgd door 
'piëzometer' (bv. DYLpiëzometer.xls) met de gegevens mee. De volgende informatie wordt 
daarin verwacht op één lijn per piëzometer (hieronder is deze lijn ontdubbeld voor de 
duidelijkheid). 
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Voor een peilschaal kunnen niet alle velden worden ingevuld. Vul zeker wel de hoogte van het 
nulpunt in en beschrijf bij de opmerking duidelijk waar de peilschaal staat of waar er op de brug 
wordt gemeten. 
 

ID Type Code Regio Regio TAW 0-punt 
Z r

Hoogte  TAW-maaiveld 
r nd

LamOost 

DYLP001X Piëzo DYL Dijlevallei 29.80** 0.10 29.70** 169716.7**

DYLP001A Piëzo DYL Dijlevallei 29.93** 0.23 29.70** 169716.7**
 

LamNoord Start Instal FilTop FilBase Diameter Geologie Opmerk1 

167222.9** 01/01/1988 PDB/AV 27.2** 26.9** 4 Rivieralluvium Vonckx I tegen spoorweg 

167222.9** 07/11/1994 PDB 27.3** 27.0** 5 Rivieralluvium vervanging DYLP001X 

** : indien beschikbaar 
 

• ID Identificatienummer piëzometer zoals hoger uitgelegd
• Type Peilbuis, piëzometer of peilschaal
• Code Regio De 3 lettercode die door het Instituut voor Natuurbehoud wordt toegewezen.
• Regio Naam van het natuurgebied
• TAW nulpunt Hoogte in TAW van het nulpunt in meter.2  

• Hoogte  Hoogte van de top van de piëzometer boven het maaiveld in meter 
• TAW-maaiveld  Hoogte in TAW van het maaiveld in meter, indien beschikbaar 
• LamOost X - Lambert - coördinaat in meter (geef aan hoe nauwkeurig de coördinaten werden 

bepaald: op kaart, GPS, theodoliet, …) 
• LamNoord Y – Lambert - coördinaat in meter (geef aan hoe nauwkeurig de coördinaten werden 

bepaald: op kaart, GPS, theodoliet, …) 
• Start Aanvangsdatum van de metingen
• Instal Naam van de persoon die de piëzometer heeft geplaatst
• FilTop Top van de piëzometer filter: negatief getal in meter t.o.v. het  maaiveld (in m TAW 

indien beschikbaar) 
• FilBase Basis van de piëzometerfilter: negatief getal in meter t.o.v. het maaiveld (in m TAW 

indien beschikbaar) 
• Diameter diameter van de piëzometer (cm)
• Geologie Geologische laag waarin de filter is geplaatst (indien gekend) 
• Opmerk1 Opmerkingen 

 
3.8.4  De data doorsturen naar het INBO 

 
Het uitvoeringsbesluit voorziet dat de meetgegevens ook moeten worden opgestuurd naar het 
Instituut voor Natuurbehoud. Dus na de laatste meting van het jaar (in principe in de derde week 
van december) wordt de tabel opgestuurd naar het onderstaand adres. Bij voorkeur gebeurt dat 
per e-mail, of anders op een cd’tje. De gegevens mogen in Excel staan of gewoon in een 
tekstbestand met de juiste opmaak. Op de site van het Instituut voor Natuurbehoud kan je voor 
alle tabellen een leeg voorbeeld downloaden: http://www.inbo.be/ecohydrologie 
 
Piet De Becker 
Kliniekstraat 25 
1070 Brussel 
piet.debecker@inbo.be 
 
 

                                                 
2 In veel gevallen is de hoogte t.o.v. TAW niet gekend. Vul dan hier de hoogte van het meetpunt boven 
het maaiveld in en in het veld ‘TAW - maaiveld’ een nul. 



 

Bijlage 3.3  Chemische samenstelling van grond- en oppervlaktewater: 

procedure van staalname & hydrochemische variabelen 

 
Procedure van staalname 
De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater wordt bepaald d.m.v. stalen uit peilbuizen en/of 
piëzometers (grondwater) of rechtstreeks uit het oppervlaktewater. Staalname gebeurt volgens de 
methode beschreven in Huybrechts & De Becker (1997).  
 
Voor de staalname worden de piëzometers gereinigd en leeggepompt. In normale 
omstandigheden zal het grondwater lange tijd in de piëzometer verblijven en kunnen chemische 
transformaties optreden. Door het pompen wordt de bacteriële groei vermeden of 
geminimaliseerd. Eventueel ingespoeld slib wordt uit de buis verwijderd, zodat het niet meer kan 
interageren met het grondwater in de piëzometer. De volgende dag wordt het te analyseren staal 
genomen. 
 
Het pompen zorgt voor een homogeen staal water; er wordt met zekerheid grondwater 
bemonsterd zoals het op dat ogenblik in de bodem aanwezig is ter hoogte van de filter. De 
staalname gebeurt met een chemisch inerte teflondarm. Het monster wordt in zuurbestendig 
polyethyleen buisjes verzameld en getransporteerd. Er wordt een dubbele meting van pH en 
electrische conductiviteit (EC) uitgevoerd: een eerste in het veld bij de staalname en een tweede 
in het laboratorium bij de aanvang van de analyse. Het verschil tussen de twee EC-metingen geeft 
een idee van de ontwijking van CO2. Grote verschillen tussen beide metingen wijzen op 
onbetrouwbare stalen. 
 
Er worden telkens 2 deelstalen genomen om anionen en kationen te analyseren. De kationen 
worden geanalyseerd in een geconserveerd deelstaal. De conservering omvat een filtering (om 
eventuele zwevende deeltjes af te scheiden) en aanzuring. Het staal (35 ml) wordt met een 
injectiespuit via een hyperfilter (met poriegrootte van 0.35 μ) in een zuurbestendig polyethyleen 
buisje gebracht. Het deelstaal wordt aangezuurd tot pH = 2 met HNO3. De aanzuring tot pH = 2 
voorkomt neerslagvorming; nagenoeg alle zouten blijven erdoor in oplossing. Bij het 
bemonsteren van het grondwater kan moeilijk vermeden worden dat het water beladen is met 
sedimenten. Vaak zijn ze niet zichtbaar voor het blote oog. Gezien de vooral negatieve lading van 
de kleimicellen kan gedurende het transport van het staal absorptie plaatsgrijpen van 
voornamelijk metaalionen (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+). De analyseresultaten kunnen hierdoor 
worden beïnvloed. Vooral een aangezuurd staal mag geen gesuspendeerd materiaal bevatten, 
aangezien onder invloed van de lagere pH geabsorbeerde ionen vrij komen.  
 
Op een tweede, niet aangezuurd deelstaal (ca. 50 ml), worden de anionen bepaald. Dit deelstaal 
wordt volledig luchtdicht afgevuld om te vermijden dat bijvoorbeeld CO2 kan ontwijken. Door 
het ontwijken van gassen en het adsorberen van ionen wijzigt de pH van de oplossing en 
evenwichten van vele zouten kunnen verschuiven in de richting van neerslagvorming (Stumm & 
Morgan 1981) of complexvorming kan optreden. 
 
De stalen worden zo snel mogelijk na de monstername geanalyseerd. Indien nodig worden ze 
korte tijd (enkele uren) in een donkere koele (ca. 4 °C) ruimte bewaard. 
 
Elektroneutraliteit 
Een betrouwbaar grondwaterstaal moet elektrisch neutraal zijn, wat betekent dat de som van alle 
ladingen gelijk moet zijn aan nul. Om een eenvoudige interpretatie mogelijk te maken wordt deze 
ladingsbalans uitgedrukt als elektroneutraliteitspercentage (EN%): het percentage van de totale 
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milli-equivalentsom van alle anionen en kationen samen. Een zekere fout hierop is nagenoeg 
onvermijdelijk en wordt geaccepteerd. Over het algemeen worden aanvaardingsgrenzen +10 % 
en –10 % gehanteerd. De methode kan alleen worden toegepast als alle belangrijke ionen 
gemeten worden (Tabel 3.1., p.60). Een oppervlaktewaterstaal hoeft niet aan deze 
electroneuraliteit te voldoen omdat nog andere ionen kunnen voorkomen dan deze opgemeten in 
een standaardanalyse (Tabel 3.1.). 
 
Hydrochemische variabelen 
 

pH  
De pH of zuurtegraad is een maat voor de concentratie aan waterstofionen in het grondwater. 
pH is een belangrijke standplaatsfactor en vaak sterk bepalend voor het voorkomen van 
plantensoorten. De zuurtegraad is onder meer afhankelijk van de verblijftijd van het water in de 
bodem. Regenwater is zuur (pH 4 à 5), maar bij infiltratie en transport door de bodem neemt de 
pH langzaam toe als gevolg van ionenuitwisseling aan het absorptiecomplex van bodemdeeltje en 
het in oplossing gaan van het in de bodem aanwezige CaCO3 (De Boer & Dominicus 1985): 
 
 H2O + CO2      →     H+ + HCO3

-       (1) 

 CaCO3 + H+     →     Ca2+ + HCO3
-    (2) 

 
De afgifte van CO2 door wortelademhaling en ademhaling van bacteriën in de wortelzone vormt 
de voornaamste zuurbron van het grondwater (1). Door het oplossen van calciet of calcium 
carbonaat (CaCO3) komt HCO3

- vrij. Tegelijk verdwijnt H+ tijdens dit proces en wordt het milieu 
langzaam minder zuur. Tijdens dit proces nemen de gehaltes van Ca2+ en HCO3

- toe ten koste 
van H+ (Everts & De Vries 1991). Bij toenemende verblijfduur van het grondwater in de bodem 
zullen dus een relatief hoge pH en hoge concentraties aan Ca2+ en HCO3

- aanwezig zijn. 
 

Conductiviteit 
De conductiviteit (in μS/cm) is als het ware een weerspiegeling van de totale concentratie aan 
ionen in het water. Enerzijds kan er een toename zijn bij een langer verblijf van het water in de 
bodem als het gevolg van het in oplossing gaan van diverse stoffen, zoals calciet (2). Anderzijds 
kan een hoge waarde te wijten zijn aan ionen als SO4

2-, die in vele gevallen wijzen op vervuiling. 
 

Calcium en bicarbonaat 
Ook het calcium en waterstofbicarbonaatgehalte geven een indicatie over de verblijfstijd van het 
grondwater in de bodem. Het calciumgehalte van het grondwater is afhankelijk van o.a. de 
respiratie-activiteit in de wortelzone door zowel planten als micro-organismen (in de 
infiltratiezone). De hierbij vrijgekomen CO2 wordt opgelost in het infiltrerende regenwater. Dit 
water wordt dan agressief t.o.v. het in de bodem aanwezige CaCO3, dat opgelost wordt zoals in 
eerder beschreven reacties (1) en (2). Globaal kan dit proces beschreven worden als volgt: 
 

CaCO3 + CO2 + H2O    →      Ca2+ + 2HCO3
-   

 
Dit oplossen is een continu proces zodat het gehalte in de tijd zal toenemen. Daar in de zomer 
zowel de CO2-produktie als de verdamping het hoogst zijn, bestaat er een zekere seizoensinvloed 
in dit proces. Uiteraard speelt ook het calcietgehalte in de bodem een belangrijke rol. 
 

Chloride, natrium en kalium 

Van de afzonderlijke elementen is de mate waarin Na+, K+ en Cl- voorkomen een goede indicatie 
voor de graad van beïnvloeding door de mens. Het chloridegehalte in de bodem wordt vrijwel 
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niet beïnvloed door biologische processen. Chloride is over het algemeen goed oplosbaar en blijft 
opgelost in grondwater. Het is in de eerste plaats afkomstig van de neerslag; een tweede bron kan 
het sediment van de watervoerende laag zijn (bv. sediment van mariene oorsprong). Een derde 
bron van chloride is de menselijke invloed onder de vorm van bemesting, afvallozing of 
wegenzout. Door uitspoeling zal in de loop der tijd, wanneer de onnatuurlijke chloridetoevoeging 
ophoudt, het gehalte afnemen. Aangenomen kan worden dat het chloridegehalte in de bodem als 
gevolg van neerslag ongeveer 6,6 mg/l bedraagt (De Boer & Dominicus 1985). Voor een 
inschatting van de invloed van bemesting op het grondwater kunnen we de indeling van 
Lekkerkerk (De Boer & Dominicus 1985) gebruiken: 
 
 < 15mg/l          natuurlijk water 
 15-75 mg/l       door bemesting beïnvloed 
 > 75 mg/l         door zware bemesting beïnvloed 
 
Everts & De Vries (1991) geven voor natuurlijke omstandigheden een chloridegehalte van het 
grondwater van 6-20 mg/l. Onder bomen, en dan vooral bij naaldhout is het een bekend 
verschijnsel dat de gehaltes van chloride, ammonium, sulfaat en andere stoffen opvallende hoger 
zijn. Dit is te wijten aan de grotere interceptie van stof uit de atmosfeer door de bomen; de regen 
kan dit stof afspoelen waardoor plaatselijk hogere concentraties veroorzaakt kunnen worden (De 
Boer & Dominicus 1985). 
 

Magnesium 
Net als voor calcium en bicarbonaat geldt hier: des te ouder het grondwater is, des te meer 
magnesium het bevat. Een magnesiumbron is bv. de verwering van magnesiumhoudende kalk, 
waarbij magnesium in beperkte mate vrijkomt en oplost (Everts & De Vries 1991). Infiltrerende 
neerslag zou 2 à 3 mg/l bevatten (De Boer & Dominicus 1985). 
 

Nitraat, ammonium en fosfaat 
Stikstof en Fosfor zijn belangrijke nutriënten. Stikstof komt in water vnl. voor in de vorm van 
ammonium (NH4

+) en nitraat (NO3
-). Deze zijn van nature vooral aanwezig als gevolg van 

mineralisatie van organische stof. Nitraat komt ook in het grondwater terecht door 
overbemesting en insijpeling van stikstofhoudend water. Waar nitraatrijk grondwater aan de 
oppervlakte komt, treedt vermesting of eutrofiëring op. Verder is orthofosfaat een belangrijk 
vermestend element in het grondwater. Orthofosfaat is de verzamelnaam voor in water opgeloste 
fosfaten die beschikbaar zijn voor opname door organismen. Wanneer nutriëntaanrijking 
plaatsvindt wordt de productiviteit van het ecosysteem niet langer gelimiteerd door de 
beschikbaarheid van deze elementen, met alle gevolgen vandien voor nutriëntarme natuurtypen. 
 

Sulfaat 
Zie bijlage 3.3. 
 

Ijzer  
De aanwezigheid van ijzer in het grond- en oppervlaktewater is afhankelijk van de ijzerrijkdom 
van het sediment waardoor of waarlangs dit water stroomt. Het ijzer kan in oplossing gaan in 
reducerende (lage redoxpotentiaal) of zure omstandigheden. In kwelgebieden komen vaak hoge 
ijzergehaltes aan de oppervlakte voor dankzij de lage redoxpotentiaal. Afhankelijk van de 
zuurtegraad kan het ijzer in oplossing blijven of neerslaan. Dit neerslaan in de roestkleurige Fe3+ -
vorm uit zich vooral in het winterhalfjaar door massale roestbruine kleur aan het water. De 
ijzerbacterie Gallionella ferruginea is de oorzaak hiervan. Niet geëutrofieerd grondwater, rijk aan 
gereduceerd ijzer en relatief lage temperaturen zijn de ideale omstandigheden voor de 
ontwikkeling ervan (De Becker & Huybrechts 1997). Vooral diepe kwel geeft aanleiding tot hoge 
ijzerconcentraties. 



 

 
Bijlage  IV - Beschrijving van enkele verstoringsprocessen  

 

4.1  Atmosferische depositie 

 
 4.1.1  Situering van de problematiek 
 
Atmosferische depositie van verzurende en vermestende componenten is een van de 
belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van natte heiden en vennen (Aerts & Berendse 1983, 
Roelofs 1986). Vast staat dat de huidige depositieniveaus te hoog liggen voor een gunstige 
instandhouding van voedselarme  en verzuringgevoelige ecosystemen. 
 
In de 2de helft van vorige eeuw is, als gevolg van een sterke toename van landbouwactiviteiten, 
verstedelijking, industrialisering en verkeer, de atmosferische depositie van zwavel en stikstof 
sterk toegenomen. Deze toename van zwavel- en stikstoftoevoer uit de atmosfeer zorgde voor de 
achteruitgang of het verdwijnen van karakteristieke plantensoorten van heide en vennen, veelal 
ten koste van enkele snel groeiende grassoorten als Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) en 
Pijpenstrootje (Molinia caerulea). De zwavel- en stikstofdepositie blijkt een zeer belangrijke 
sturende factor te zijn in de vergrassing van heideterreinen (van den Berg & Roelofs 2005).  
 

Componenten & bronnen 
De belangrijkste verzurende en vermestende componenten van de atmosferische depositie zijn 
SOx (zwaveloxiden), NOy (stikstofoxiden) en NHx (ammoniak/ammonium), waarbij SOx een 
verzamelterm is voor de zwavelcomponenten in de droge (gasvormige) en natte (opgelost in de 
neerslag) depositie (resp. SO2 en SO4

2-), NOY de verzamelterm voor de geoxideerde 
stikstofcomponenten  (resp. NO, NO2, en NO3

- ) en NHx de verzamelterm voor de gereduceerde 
stikstofcomponenten (resp. NH3 en NH4

+). 
 
Alledrie de bovengenoemde componenten hebben een verzurende werking en samen opgeteld 
vormen ze de totale verzurende depositie. Het relatieve belang van de stikstofverbindingen 
(ammoniak en stikstofoxiden) in de verzurende depositie is sterk toegenomen. Sinds de jaren 
1980 is vooral de stikstofdepositie de hoofdoorzaak van verzuring, in de periode daarvoor was 
dat vnl. de zwaveldepositie (Brouwer et al. 2000). De zwaveluitstoot is sindsdien sterk gedaald, 
wat vnl. te wijten is aan een lager zwavelgehalte in diverse brandstoffen. Nu zijn de industrie, 
raffinaderijen en elektrische centrales de voornaamste bronnen van SO2 in Vlaanderen (VMM 
2005b). 
 
De totale atmosferische stikstofdepositie bestaat uit een gereduceerde vorm (NHx) en een 
geoxideerde vorm (NOy). De gereduceerde vorm in gasvorm staat bekend als ammoniak (NH3) 
en in opgeloste vorm als ammonium (NH4

+). De depositie van gereduceerde 
stikstofcomponenten is nauw gecorreleerd met de landbouw (van den Berg & Roelofs 2005). 
Intensieve veeteelt en opslag en verspreiding van dierlijke meststoffen zijn de voornaamste 
bronnen (VMM 2006). In gebieden met intensieve landbouwactiviteit is de depositie van 
gereduceerd stikstof dan ook zeer hoog. Naast de veeteelt stoot ook het wegverkeer ammoniak 
uit. Deze uitstoot neemt toe door het toenemend gebruik van katalysatoren (VMM 2006). 
Atmosferische depositie van de geoxideerde vorm (NOy) is voornamelijk gecorreleerd met 
verkeer en industrie (van den Berg & Roelofs 2005). Hierdoor kunnen de verhoudingen in 
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stikstofdepositie tussen gereduceerd en geoxideerd stikstof regionaal sterk verschillen (van den 
Berg & Roelofs 2005).  
  

Verzuring & vermesting 
De atmosferische depositie zorgt voor enkele (bio)chemische veranderingen in de bodem. Zo 
heeft de depositie een sterk verzurend effect op bodem en oppervlaktewater. Atmosferische 
depositie van SOx en NOx-verbindingen leidt tot een directe toevoeging van zuur aan de bodem: 
in de lucht wordt zwaveldioxide geoxideerd tot het sterke zuur zwavelzuur (H2SO4), de 
stikstofoxiden worden geoxideerd tot het sterke zuur salpeterzuur (HNO3). Hoge 
ammoniakconcentraties stimuleren de co-depositie van sulfaten onder de vorm van 
ammoniumsulfaten (Van Avermaet et al. 2006). 
 
Depositie van ammoniak leidt tot indirecte bodemverzuring. Op zichzelf is ammoniak niet zuur 
maar basisch. In eerste instantie zorgt dit gas zelfs voor een beperkte neutralisatie van zure 
atmosferische componenten zoals salpeterzuur en zwavelzuur. In de bodem wordt ammonium 
door bacteriën omgezet in nitraat (nitrificatie). Het zuur (protonen) dat bij deze reactie vrijkomt 
leidt tot bodemverzuring (o.a. Brouwer et al. 2000):  
 
  NH4

+ + 2O2   →   NO3
- + 2H+ + H2O 

 
Een derde bron van bodemverzuring wordt gevormd door de vegetatie zelf. Bij opname van 
ammonium stoten veel planten een H+-ion uit. De bijdrage van ammoniak aan de verzuring in de 
bodem hangt dus af van de mate waarin ammonium in nitraat wordt omgezet en de vorm waarin 
stikstof door planten wordt opgenomen. Samen met de verzuring veroorzaakt door de andere 
componenten van de atmosferische depositie kan hierdoor dus sterke verzuring van de bodem 
optreden. 
 
Deze verzuring heeft gevolgen voor de stikstofhuishouding van de bodem. De omzetting van 
gereduceerd stikstof (ammonium) naar geoxideerd stikstof (nitraat) verloopt pas optimaal onder 
gebufferde en aërobe omstandigheden. Wanneer de pH daalt tot waarden onder de 4,5 wordt de 
omzetting geremd (Schuurkens et al. 1988). Door bodemverzuring neemt de nitrificatie dus af en 
zal de voorraad nitraat door opname en omzetting langzaam uitgeput raken (van den Berg & 
Roelofs 2005). De voortgaande depositie van ammonium resulteert hier dus in een stijging van de 
ammoniumconcentraties en dus ook van de ammonium/nitraat ratio.  
 
Daarnaast tast verzuring ook de buffering van de bodem aan. In de bodem bevindt zich een 
voorraad basen die gebonden is aan organische stof en kleimineralen (bv. calcium en 
magnesium). Door de aanvoer van verzurende stoffen worden deze basen geleidelijk vervangen 
(gebufferd) door zuur (H+) en stikstof (vnl. ammonium). Door deze verlaagde basenverzadiging 
kan geen buffering meer plaatsvinden en treedt er verdere verzuring op. Door de lage 
basenverzadiging en de daaropvolgende verzuring kunnen giftige metalen als aluminium in 
oplossing gaan (Ulrich 1991, Lamers et al. 1997).  
 
Naast het verzurende effect heeft de atmosferische depositie ook een sterk vermestend effect.  
De depositie van de anorganische stikstofverbindingen (NOx en NHx) betekent een directe 
stikstofinput en is een belangrijke bron van eutrofiëring. De aanvoer van stikstof zorgt voor een 
sterke toename van de voedselrijkdom.  
 

Effecten op flora  
Effecten van eutrofiëring en verzuring zijn in heide en vennen vaak moeilijk te scheiden. Kleine 
verschillen in bodemeigenschappen zoals buffercapaciteit, initiële zuurtegraad en vochtigheid, 
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kunnen bepalen dat op sommige plaatsen verzuring overheerst, terwijl op ander plaatsen 
vegetaties voornamelijk lijden onder het vermestende effect (Brouwer et al. 2000). In deze van 
nature reeds zure tot zwak gebufferde systemen is het antropogene verzuringsproces niet louter 
een zaak van een stijging van de gemiddelde zuurtegraad, die doorgaans tot ca. 1 pH-eenheid 
beperkt blijft, maar een complex van biochemische veranderingen met uitgesproken gevolgen 
voor de karakteristieke levensgemeenschap (Van Avermaet et al. 2006). Voedselrijkdom, 
verhoogde ammoniumconcentraties, verhoogde ammonium/nitraat ratio, toename van 
aluminium en verzuring blijken sterk nadelige gevolgen te hebben voor de groei van vele 
karakteristieke en zeldzame soorten uit het natte heide-milieu (de Graaf et al. 1994, van den Berg 
et al. 2003).  
 

Stikstof en voedselrijkdom 
De aanvoer van stikstof zorgt voor een sterke toename van de voedselrijkdom. De typische 
plantengemeenschappen van heide en vennen zijn echter aangepast aan van nature voedselarme 
omstandigheden. De planten hebben de capaciteit om de voedingstoffen optimaal te benutten. 
Wanneer de stikstofbeschikbaarheid toeneemt, verliezen ze dit concurrentievoordeel en krijgen 
andere soorten vaak de bovenhand. De groei van planten wordt immers beperkt door de 
voedingstoffen die voor de plant het minst beschikbaar zijn. In natte heide is over het algemeen 
stikstof het groeilimiterende element (Brouwer et al. 2000). Met de toenemende stikstofdepositie 
zijn deze voedselarme systemen verschoven van stikstof-beperkte systemen naar systemen met 
een overvloed aan stikstof. Hierdoor verdwijnen veel soorten die zijn aangepast aan de 
voedselarme, stikstofarme condities en worden vervangen door algemenere, snelgroeiende 
soorten welke zijn aangepast aan hoge stikstofhoeveelheden (van den Berg & Roelofs 2005). In 
natte heide is vergrassing met Pijpenstrootje het gevolg.  
 

Ammonium en nitraat 
Uit onderzoek is gebleken dat ammonium in hoge concentraties giftig is voor veel karakteristieke 
heidesoorten, terwijl de algemene snelgroeiende grassen juist zeer goed groeien op hoge 
concentraties ammonium (de Graaf et al. 1997, van den Berg et al. 2005). Bovendien is gebleken 
dat de negatieve effecten van verhoogde ammoniumconcentraties versterkt worden in verzuurde 
situaties (Lucassen et al. 2003, van den Berg et al. 2005).  
 
Veel van de bedreigde planten uit het heidemilieu zijn aangepast aan nitraatvoeding of een 
gebalanceerde nitraat/ammonium-voeding (Houdijk 1993, de Graaf et al. 1993). Bij een verhoging 
van de ammonium/nitraat ratio neemt de groei af of sterven de nitraatgebruikende soorten. Dit is 
aangetoond voor soorten als Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe), Rozenkransje (Antennaria 
diocia) en Valkruid (Arnica montana) (van den Berg & Roelofs 2005), maar ook voor amfibische 
planten als Oeverkruid (Roelofs et al. 1984). In ammoniumrijke milieus verliezen zij het vermogen 
om nitraat op te nemen en verstoort ammonium de opname van andere nutriënten als kalium en 
magnesium (Roelofs et al. 1993). De nitraat-geadapteerde planten krijgen bij verhoogde 
ammonium/nitraat ratio’s dan ook last van o.a. kalium en magnesiumgebrek. Struikhei, Dophei, 
Knolrus en zuurtolerante grassoorten als Pijpenstrootje blijken ammonium-geadapteerd en 
hebben bij de opname van ammonium geen problemen met de opname van andere nutriënten. 
 

Aluminium en calcium 
Uit onderzoek blijkt dat calcium plantenwortels beschermt tegen het toxische aluminium (de 
Graaf et al. 1993). Bij een sterke verzuring wordt het bufferend vermogen van bodems aangetast, 
wat uiteindelijk kan leiden tot het uitspoelen van calcium en het in oplossing gaan van aluminium. 
Een hoge Al/Ca ratio is dus nefast voor de groei en overleving van de kruidachtige planten uit 
het heidemilieu. 
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Zuurgraad en kieming 
Verzuring en vermesting leiden tot het dichtgroeien en vergrassen van open plekken met kale 
bodem. Heel wat van de karakterisitiek plantensoorten hebben deze open kale plekken nodig om 
te kunnen kiemen. Klokjesgentiaan, Witte en Bruine snavelbies, Moeraswolfsklauw, enz. zijn 
enkele voorbeelden. Sinds enkele decennia wordt in natuurreservaten geplagd om deze bedreigde 
soorten opnieuw kansen te geven. Plaggen in vergraste heide heeft al vaak bewezen een goede 
methode te zijn voor het herstel van heidevegetaties (Werger et al. 1985). Toch garandeert deze 
beheersmaatregel niet altijd succes bij het herstellen van populaties van zeldzame planten die 
vroeger typisch waren voor de natte heide (Bakker et al. 1996). Vanreusel & Smets (2002) 
toonden aan dat soorten als Klokjesgentiaan niet kiemen in verzuurde omstandigheden. Van veel 
zeldzame heideplanten is geweten dat ze beperkt zijn tot plaatsen met een pH > 5 (Bakker & 
Berendse 1999). Een vergelijking van enkel plagplekken door Van Mierlo (2001) toonde aan dat 
de bodemzuurtegraad van soortenrijke plagplaatsen aanzienlijk hoger lag dan die van 
soortenarme.  
 

Vennen 
Ook in vennen zorgen verzuring en vermesting ten gevolge van de atmosferische depositie voor 
de nodige veranderingen. De specifieke oeverkruidgemeenschappen – kenmerkend voor 
voedselarme tot matig voedselarme, weinig gebufferde wateren – zijn in vele vennen verdrongen 
door veenmossen en Knolrus. Deze oeverkruidgemeenschappen gedijen bovendien enkel op 
zandige bodems en oevers. De verzuring van het sediment zorgt echter voor een sterke remming 
van de afbraak van organisch materiaal, waardoor accumulatie van grof organisch materiaal op de 
bodem plaatsvindt. Ook de rijke en gevarieerde microvegetatie wordt bij verzuring vervangen 
door één of enkele soorten kiezel- en draadwieren (bv. de ‘verzuringsindicator’ Eunotia exigua, één 
van de weinige diatomeeënsoorten die in sterk mineraalzure omstandigheden goed gedijt  - Denys 
(1996), Hendrickx & Denys (2001)).  
 

Effecten op fauna  
In vennen zijn de gevolgen voor macro-invertebraten duidelijk waarneembaar. Bepaalde niet 
verzuringsgevoelige soorten waterwantsen (bv. bootsmannetje, ruggezwemmer), libellenlarven, 
waterkevers en muggenlarven worden in overmaat in verzuurde vennen aangetroffen. Vele 
verzuringsgevoelige soorten daarentegen verdwijnen (Leuven et al. 1987). 
 
Een verregaande verzuring is tevens problematisch voor amfibieënpopulaties (Leuven et al. 1986). 
Leuven & Schuurkens (1985) vonden dat de eieren van verschillende amfibieënsoorten, 
waaronder de Heikikker (Rana arvalis), vrijwel volledig beschimmelen in water met een pH lager 
dan 4.2. Een stijgende eimortaliteit in verzuurde vennen is een sterke bedreiging voor het 
voortbestaan van de populaties. Bulteel (2004) bv. rapporteerde het belang van de aanwezigheid 
van een door landbouwwater (licht) geëutrofieerde maar wel zwak gebufferde brandgracht op het 
Groot Schietveld als voortplantingsplaats. Deze brandgracht fungeerde als refugium tijdens het 
begin van de jaren ‘90 toen de meeste van de vennen niet meer gebruikt werden vanwege een te 
sterke verzuring. 
 
Ook indirect is verzuring en vermesting vaak nefast voor de typische fauna van natte heide. 
Vergrassing met Pijpenstrootje ten nadele van o.a. Dop- en Struikhei, is in onze heidegebieden 
een algemeen verschijnsel. Dit heeft zo zijn gevolgen voor de habitatstructuur en de bijhorende 
(variatie in) microklimaten. Zo verdwijnen bv. de open plaatsen in de heide wat gepaard gaat met 
de achteruitgang van een aantal diersoorten: heel wat graafwespen, zandbijen en loopkevers zijn 
gebonden aan de aanwezigheid van een kale bodem. Met het verdwijnen van specifieke 
plantensoorten verdwijnen nectarplanten en verliezen sommige soorten ook hun specifieke 
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waardplanten (bv. Gentiaanblauwtje) wat voortplanting onmogelijk maakt (Maes & Van Dyck 
1999). 
 

4.1.2  Kritische lasten  
 
Voor het inschatten van de luchtkwaliteit in functie van de instandhouding van de verschillende 
habitats dienen de depositiemetingen vergeleken te worden met de kritische lasten die voor 
heiden en vennen worden aangenomen. De kritische last is de maximaal toelaatbare depositie per 
eenheid van oppervlakte voor een bepaald ecosysteem waaronder - volgens de huidige kennis - 
geen aantoonbare schadelijke effecten aan ecosystemen optreden op lange termijn (Nilsson & 
Grennfelt 1988, Van Avermaet et al. 2006). Deze kritisch lasten kunnen op basis van 
verschillende criteria worden berekend: bescherming van grondwater, bescherming tegen 
aluminiumvergiftiging, behoud van zuurbufferend vermogen, behoud van biodiversiteit, enz. 
(Van Avermaet et al. 2006). 
 
Voor Vlaanderen werd een specifieke en gebiedsgerichte bepaling van streefwaarden voor 
vermestende en verzurende depositie uitgevoerd. Op basis van de statische massabalansmethode 
(SMB) werden kritische lasten voor het vermestende en verzurende effect van de atmosferische 
depositie bepaald voor 1425 bosecosystemen (Langouche et al. 2002), 322 soortenrijke 
graslandecosystemen en 40 heide-ecosystemen (Meykens & Vereecken 2001). Hierbij werden 
locatiespecifieke bodem-, vegetatie- en klimatologische variabelen in rekening gebracht (Van 
Avermaet et al. 2006). Tabel 3.1. en 3.2. geven een overzicht van het bereik van deze kritische 
lasten voor verzurende en vermestende depositie voor de verschillende ecosystemen. Criteria 
voor de bepaling van deze kritische lasten zijn de vegetatiewijziging door overmatige aanvoer van 
stikstof en verzurende stoffen en het behoud van biodiversiteit (Meykens & Vereecken 2001). De 
kritische last verzuring houdt rekening met het gecombineerde effect van verzurende zwavel- en 
stikstofdepositie daar vooral het totale verzuringseffect van belang is, eerder dan het effect van 
verzurende zwavel of stiksof afzonderlijk (Van Avermaet et al. 2006).  
 

kritische last VERZURING 
(Zeq/ha.jaar) 

bron ecosysteem 

zuur grasland  1812 – 2897 (2288) Meykens & Vereecken 2001
neutraal-zuur grasland  1458 – 2861 (2157) Meykens & Vereecken 2001
kalkgrasland  2679-2680 (2679) Meykens & Vereecken 2001
cultuurgrasland  1387 – 2718 (1961) Meykens & Vereecken 2001
natte heide  2156 – 2246 (2168) Meykens & Vereecken 2001

droge heide  2162 – 2723 (2343) Meykens & Vereecken 2001
1459 – 12620 (2753) Langouche et al. 2002 loofbos  

2755-3526 (3086) Langouche et al. 2002 naaldbos  
vennen (meest gevoelige) 250 - 350 Arts et al. 2001 

vennen (minder gevoelig)  350 - 1250 Arts et al. 2001 
Tabel IV.1. Kritische last voor verzuring (in zeq/ha.jaar) van enkele ecosystemen, waaronder natte heide en vennen. 
De waarden voor grasland-, heide- en bosecosystemen betreffen de 5de en 95ste percentielwaarden van een reeks 
locatiespecifieke berekeningen.  Tussen haakjes wordt de mediane kritische last vermeld. Bronnen: Meykens & 
Vereecken 2001, Langouche et al. 2002,  Arts et al. 2001. 
 
Als we de kritische lasten voor de verschillende ecosystemen vergelijken, merken we dat natte 
heide en vennen tot de meest gevoelige ecosystemen behoren (Tabel 3.1 en Tabel 3.2.). Door de 
huidige deposities van stikstof en verzurende verbindingen te vergelijken met de kritische lasten 
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voor verzuring en vermesting kan vastgesteld worden hoe ernstig de huidige aantasting van het 
heidemilieu is.  
 

kritische last VERMESTING 
(kg N/ha.jaar) 

bron ecosysteem 

zuur grasland  7-17 (13) Meykens & Vereecken 2001
neutraal-zuur grasland  19-33 (24) Meykens & Vereecken 2001
kalkgrasland  19-32 (23) Meykens & Vereecken 2001
cultuurgrasland  18-33 (24) Meykens & Vereecken 2001
natte heide  8-14 (11) Meykens & Vereecken 2001

natte heide  17-22 Bobbink & Roelofs 1995

hoogveen 5-10 Achermann & Bobbink 2003

slenken in veengronden < 15 Achermann & Bobbink 2003

droge heide  8-14 (11) Meykens & Vereecken 
droge heide  15 - 20 Bobbink & Roelofs 1995

9.7 - 15.0 (14.7) Langouche et al. 2002 loofbos  
9.1 - 15.2 (10.3) Langouche et al. 2002 naaldbos  

vennen (voorkomen verzuring)  5-10 Arts et al. 2001 

vennen (voorkomen verruiging) 14 Arts et al. 2001 

vennen (voorkomen eutrofiëring) 20 Arts et al. 2001 
Tabel IV.2. Kritische last voor vermestende depositie (in kg N/ha.jaar) van enkele ecosystemen, waaronder natte 
heide en vennen. De waarden voor grasland-, heide- en bosecosystemen betreffen de 5de en 95ste percentielwaarden 
van een reeks locatiespecifieke berekeningen.  Tussen haakjes wordt de mediane kritische last vermeld. Bronnen: 
Meykens & Vereecken 2001, Langouche et al. 2002, Arts et al. 2001, Bobbink & Roelofs. 
 

4.1.3  Depositiemetingen 
 
Voor metingen van de atmosferische depositie kunnen we terecht bij het ‘meetnet verzuring’ van 
de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het ‘bosbodemmeetnet’ van het Instituut voor natuur- 
en bosonderzoek (INBO).  
 

Natte en droge depositie 
Verzuring kan ontstaan via natte depositie (regen, sneeuw en hagel), droge depositie (in gasvorm 
of neerslag als aërosoldeeltjes) of occulte depositie (o.a. mist, dauw).  Indien we occulte depositie 
buiten beschouwing laten blijkt ongeveer 1/3 van de verzurende stoffen als natte depositie te 
vallen en 2/3 als droge depositie (Van Avermaet et al. 2006). 
 
De verzurende natte depositie is de hoeveelheid verzurende stoffen die via de neerslag (regen, 
hagel, sneeuw, …) op het aardoppervlak terechtkomt. Ze wordt berekend door de 
neerslaghoeveelheid te vermenigvuldigen met de concentratie van de respectievelijke stoffen. Des 
te meer neerslag er valt des te hoger de depositie. De belangrijkste verzurende componenten in 
de neerslag zijn ammonium (NH4

+), nitriet (NO2
-), nitraat (NO3

-) en sulfaat (SO4
2-). 

 
Droge verzurende depositie kan zeer algemeen omschreven worden als het proces waarbij de 
verzurende polluenten die oorspronkelijk aanwezig zijn in de lucht, op het aardoppervlak worden 
afgezet (Maes et al. 1992). De polluent kan een gas of een deeltje (aërosol) zijn. De belangrijkste 
polluenten in gas of deeltjesvorm zijn ammoniak (NH3), nitriet (NO2) en sulfiet (SO2). De droge 
depositie wordt berekend door de concentraties van de verzurende componenten in de 
omgevinglucht te vermenigvuldigen met een theoretische depositiesnelheid. De depositiesnelheid 
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kan vooralsnog niet rechtstreeks gemeten worden en daarom worden literatuurwaarden gebruikt. 
In de literatuur zijn depositiesnelheden voor de verschillende gassen en vegetatietypes terug te 
vinden. Het zijn theoretische snelheden voor een bepaald vegetatietype bij gemiddelde 
meteorologische omstandigheden. De depositiesnelheid verschilt sterk afhankelijk van de aard 
van de vegetatie en de hoogte van het gewas (Maes et al. 1992). Er wordt per gas een gemiddelde 
depositiesnelheid gebruikt voor een heel jaar; terwijl uit de literatuur is gebleken dat 
seizoensmatige verschillen bestaan. Momenteel is bijkomend onderzoek lopende naar 
meetmethodieken voor de depositiesnelheden (Van Avermaet et al. 2006). 
 
De totale verzurende depositie wordt berekend door deposities van SOX-, NOY- en NHx-
verbindingen voor natte en droge depositie op te tellen. Occulte depositie wordt (voorlopig) niet 
mee opgenomen in de metingen (Van Avermaet et al. 2006) maar draagt slechts minimaal bij aan 
de totale depositie (Vermeulen et al. 1997). 
 
Waarschijnlijk is voor vennen de totale depositie vrijwel gelijk aan alleen de natte depositie (van 
Dam et al. 1996). Ook Wortelboer (1998) neemt aan dat er op vennen geen droge depositie 
terechtkomt. Volgens Arts et al. (2001) dient dit genuanceerd te worden; het aandeel van de droge 
depositie is heel onzeker. Wellicht spelen locale factoren een grote rol bij de invang van droge 
depositie, wat kan leiden tot grote verschillen in (droge) depositie per ven. O.a. de ligging van het 
ven t.o.v. een bosrand en de ruwheid van het terrein kunnen een grote rol spelen (Arts et al. 
2001). De depositiesnelheid op open water is lager dan die op lage vegetaties. De depositie is ook 
lager als het ven groot is en in een open landschap gelegen is (Arts et al. 2001).  
 

Recente depositiemetingen 
Voor recente metingen van atmosferische depositie kunnen we terecht bij het depositiemeetnet 
verzuring van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Dit meetnet telt 10 meetpunten verspreid 
over Vlaanderen (VMM 2005).  De meetlocaties in het meetnetwerk ‘verzuring’ zijn gekozen 
volgens bepaalde normen waarbij specifieke lokale emissiebronnen zo veel mogelijk worden 
uitgesloten. De depositiemetingen kunnen daarom als regionaal representatief beschouwd 
worden (Van Avermaet et al. 2006). Het is evenwel niet volledig uit te sluiten dat op sommige van 
deze meetplaatsen alsnog lokale factoren meespelen, temeer daar de Vlaamse situatie dusdanig is 
dat mogelijke emissiebronnen steeds dichtbij zijn (dichtste wegennet van Europa; sterk bevolkt 
en bebouwd; sterk geïndustrialiseerd en groot areaal aan landbouwgebied) (Van Avermaet et al. 
2006). Ook als we de vergelijking maken van de VMM meetlocaties naar de verschillende locaties 
toe, dienen we de eventuele aanwezigheid van specifieke lokale bronnen in beschouwing te 
nemen. Vooral NH3-bronnen hebben een directe lokale invloed en lokaal een verhoogde 
atmosferische depositie veroorzaken t.o.v. het VMM meetpunt.  
 
Als voorbeeld bekijken we de meetgegevens van het VMM meetstation te Kapellen – Klein 
Schietveld (30KP01). Grafiek 3.1.A. toont de totale verzurende depositie en de onderlinge 
verhouding van de verschillende verzurende componenten voor een heidevegetatie zoals gemeten 
op het meetstation 30KP01 van het meetnet verzuring te Kapellen. De totale verzurende 
depositie is de optelsom van NHx, NOy en SOx in natte en droge depositie. De stikstofdeposities 
werden berekend uit de totale deposities voor de geoxideerde (NOy) en gereduceerde (NHx) 
stikstof. 1 zuurequivalent komt overeen met 1 mol of 14 g stikstof. 
 
De totale verzurende depositie is nog een heel eind verwijderd van de vooropgesteld kritische last 
(Fig. 3.1.A.). De depositiemetingen op de meetsite te Kapellen behoren tot de hoogste in 
Vlaanderen. Zowel de wind als regen komen vaak vanuit het zuid-westen aangezien dit de 
dominante windrichting is in Vlaanderen. De hoge depositiewaarden in Kapellen kunnen dan ook  
toegeschreven worden aan de industrie in de Antwerpse haven en aan de Antwerpse agglomeratie 
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(VMM 2005). Ammoniak blijkt de dominante component in de verzurende depositie. Niet zozeer 
de intensieve veeteelt dan wel de industrie en het verkeer zijn hiervan de oorzaak (VMM 2005). 
Ook worden hier zeer hoge sulfaatdepositie opgemeten, welke toegeschreven kunnen worden aan 
de industrie in de haven van Antwerpen (VMM 2005). De nitraatdepositie ligt eveneens zeer 
hoog. Voornamelijk de havenactiviteiten en het wegverkeer in de haven en de Antwerpse 
agglomeratie liggen aan de basis hiervan (VMM 2005). 
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Figuur IV.1. A. Totale verzurende depositie (gemeten natte depositie + berekende droge depositie) in een 
heidevegetatie voor de verschillende verzurende componenten zoals gemeten op het meetstation 30KP01 te 
Kapellen van het meetnet Verzuring (VMM). B. Totale atmosferische stikstofdepositie zoals gemeten op het 
meetstation 30KP01 van het meetnet verzuring te Kapellen.  
 
Figuur 3.2.B. toont de totale stikstofdepositie op een heidevegetatie op de meetsite te Kapellen. 
De huidige depositie ligt ver boven de vooropgestelde kritische last. Aan de basis hiervan ligt de 
erg hoge depositie van de organische stikstofcomponenten in de atmosferische depositie die 
verband houden met de nabijheid van de Antwerpse haven en het wegverkeer in de Antwerpse 
agglomeratie (VMM 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

4.2  Ammoniumaccumulatie na het plaggen van natte heide 

 
Een bijkomend knelpunt bij het herstelbeheer van natte heide is de mogelijke accumulatie van 
ammonium na het plaggen. Door verwijderen van de bovenste bodemlaag, waarin zich veel 
nutriënten hebben opgehoopt, wordt de nutriëntenbeschikbaarheid effectief verlaagd en wordt 
getracht de dominantie van grassen, in natte heide vnl. Pijpenstrootje, een halt toe te roepen (o.a. 
Bobbink et al. 2004). Hoewel deze maatregel in veel gevallen heeft geleid tot de terugkeer van heel 
wat typische soorten van natte heide, is dit zeker niet altijd het geval geweest (Roelofs et al. 1996, 
Bobbink et al1998). Vaak ontstaat er na het plaggen een relatief soortenarme vegetatie die wordt 
gedomineerd door Gewone dophei en blijft de vestiging van bedreigde doelsoorten als 
Klokjesgentiaan, Moeraswolfsklauw, e.d. achterwege. 
 
Hoewel plaggen een geschikte maatregel is om nutriënten uit een geëutrofieerd terrein te 
verwijderen, is gebleken dat plaggen ook kan leiden tot een ophoping van ammonium in de 
bovenste laag van de bodem. Meerdere factoren kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn:   
 
1. Eén van de problemen die bij plaggen een rol spelen, is de diepte van het plaggen. Om zo 
effectief mogelijk de vermesting tegen te gaan, zou tot net op de minerale bodem moeten geplagd 
worden. Dit vraagt het nodige precisiewerk en bovendien kan de dikte van de organische laag 
nogal sterk variëren. In de praktijk blijft dus vaak her en der nog een hoeveelheid organische stof 
achter. De afbraak van dit organisch materiaal zorgt voor een toename van de 
ammoniumconcentratie (o.a. Dorland et al. 2003). 
 
2. Ten tweede wordt door het plaggen de vegetatie verwijderd, waardoor er geen opname van 
ammonium plaats vindt door de vegetatie. 
 
3. De atmosferische depositie zorgt bovendien voor een verhoogde aanvoer van ammonium.  
 
4. Aan de accumulatie wordt verder bijgedragen doordat plaggen ook een negatief effect op de 
nitrificatie kan hebben. Bij dit microbiële proces zetten nitrificerende bacteriën ammonium om in 
nitraat. Hoewel dit proces nan nature sterk geremd wordt vanwege de lage zuurtegraad in heide-
terreinen (Roelofs et al. 1985), mag verondersteld worden dat plaggen de nitrificatie nog verder 
verlaagt. De bacteriën bevinden zich immers in de bovenste bodemlagen (Troelstra et al. 1990). 
 
Deze ophoping van ammonium na plaggen is zowel in droge heide (de Graaf et al. 1998) als in 
natte heide aangetroffen en kan in natte heide waarden bereiken van rond de 600 mmol/kg droge 
bodem (Dorland et al. 2003). Deze sterk verhoogde ammoniumconcentraties lijken, volgens 
kortlopend onderzoek tot nu toe, anderhalf tot 2 jaar te kunnen duren (Dorland et al. 2003). 
 
Van verschillende bedreigde plantensoorten die kenmerkend zijn voor soortenrijke natte 
heidevegetaties is vastgesteld dat dergelijke hoge ammoniumconcentraties toxisch zijn. 
Voornamelijk planten die typisch zijn voor (zeer) zwak gebufferde omstandigheden in (natte) 
heischrale milieus zijn erg gevoelig voor ammoniumtoxiciteit (bv. Bobbink et al. 2004, Lucassen et 
al. 2003). Maar ook iets meer zuurresistente soorten als Klokjesgentiaan en Moeraswolfsklauw 
zijn hieraan gevoelig (Dorland 2004). Kieming en groei van deze bedreigde soorten kan door de 
hoog oplopende ammoniumconcentraties sterk geremd worden. Vanwege de ongeschikte 
bodemcondities zijn zaden van deze soorten, voor zover ze nog in de zaadbank aanwezig zijn, 
niet in staat tot kieming en vestiging. De meer algemene soorten als Pijpenstrootje en Gewone 
dophei zijn beter bestand tegen deze condities en zullen vervolgens de geplagde bodem 
koloniseren. Het gevolg is een soortenarme natte heidevegetatie waarin vrijwel alle doelsoorten 
ontbreken (Dorland 2004). 
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4.3  Sulfaatproblematiek 

 
Sulfaat kan worden aangevoerd door neerslag (zwaveldepositie) of het kan via 
grondwaterstromen of via inlaat van oppervlaktewater (ook overstromende beken) in natte 
natuurgebieden terecht komen. Sulfaat (SO4

2-) reduceert in anaërobe organische bodems tot 
sulfide (S2-). Sulfide is in hoge concentraties toxische voor heel wat plantensoorten. Bovendien 
reageert sulfide bij hoge concentraties met ijzerverbindingen (o.a. ijzer(hydr)oxiden) waarbij 
ijzersulfide (FeS) en pyriet (FeS2) worden gevormd. Fosfaat dat eerder aan ijzer was gebonden, 
komt hierbij vrij. Hierdoor nemen de fosfaatconcentraties in het bodemvocht en de waterlaag toe 
(interne eutrofiering). Daarnaast stimuleert een toename van de sulfaatconcentratie de anaërobe 
afbraak van organisch materiaal, doordat het als alternatieve elektronenacceptor voor zuurstof 
optreedt. Indien dit soort alternatieve elektronenacceptoren niet aanwezig wezig zijn, verloopt de 
anaërobe afbraak van organisch materiaal slecht. De concentratie fosfaat die uiteindelijk in het 
bodemwater ophoopt, hangt af van zowel de afbraak van organisch materiaal, waarbij organisch 
gebonden-P vrijkomt, als de mate waarin ijzer nog in staat is om fosfaat in de bodem te 
immobiliseren (Smolders et al. 2006). 
 

 
Figuur IV.2. Schematisch overzicht van de sulfaatproblematiek. 
De sulfaatcyclus verbindt de stikstofproblematiek met de 
fosfaatproblematiek. Deze kunnen dus niet los van elkaar worden 
opgelost. Nitraatuitspoeling leidt tot hogere sulfaatconcentraties 
in het grondwater. Sulfaatrijk (grond)water leidt tot eutrofiering 
van wetlands door fosfaatmobilisatie. Bron: Smolders et al. 2006.

Verhoogde sulfaatgehalten worden in 
de literatuur veelal toegeschreven aan 
het gevolg van nitraatuitspoeling naar 
het grondwater. Wanneer nitraat als 
meststof wordt toegepast in 
landbouwgebied dan spoelt in veel 
gevallen nogal wat nitraat door naar 
het grondwater. Ook uit bossen kan 
veel nitraat uitspoelen. Bossen vangen 
namelijk veel ammonium/ammoniak 
in. Dit wordt in de bosbodems 
omgezet (geoxideerd) in nitraat, dat 
dan vervolgens weer kan uitspoelen.  
 
Samen met de grondwaterstroming, 
wordt nitraat meegevoerd (het is een 
erg mobiel ion omdat het niet bindt 
op bodempartikels). Nitraatuitspoeling 
naar het grondwater is vooral schadelijk wanneer nitraat in de ondergrond in aanraking komt met 
pyriethoudende (FeS) afzettingen. Deze zijn in de Kempen bijna overal aanwezig. Nitraat kan in 
deze afzettingen het pyriet oxideren en zo sulfaat vrijmaken. Aanvankelijk werd dit verschijnsel 
als gunstig ervaren omdat op deze manier nitraat uit het grondwater werd verwijderd en naar de 
atmosfeer verdween als stikstof- (N2) en lachgas (N2O). Ondertussen is echter geweten dat sulfaat 
vele malen schadelijker kan zijn in aquatische milieus dan nitraat (Smolders et al. 2006).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijlage  V - Beoordelingstabellen 
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 Vochtige heide met Erica tetralix (4010) 
systeemkenmerk/ indicator 

staat van instandhouding 
ref.  

A - goed   -   REFERENTIETOESTAND B - voldoende C - gedegradeerd 

S
TA

N
D

P
LA

A
TS

FA
C

TO
R

E
N

 

Bodem 

textuur zand, leemhoudend zand of veen   
Heutz & Paelinckx 2005 

profiel podzolen met een venige bovengrond (3-20 cm) of een venige ondergrond met reductie verschijnselen meteen onder de B-horizont   
zuurgraad & 
buffering zwak zuur tot zuur (pH 3,5 - 6,5) verzuring Wamelink & Runhaar 2001 
voedselrijkdom oligotroof verhoging nutriëntbeschikbaarheid 

Hydrologie - 
dynamiek 

GHG range: 40 cm - mv / 5 cm + mv   

Callebaut et al. 2007                         
De Becker 2005 

GLG range 10 cm - mv / 120-160 cm - mv;  > 1m is dus niet abnormaal, sterk afhankelijk van bodemcondities (textuur en profiel)               verdroging; drainage, waterwinning 

duur LG 2,5 - 4 maand   

inundatie max. 5-10 cm boven maaiveld; sporadisch (gedurende korte periode in de winter) langdurige inundatie; overstromingsgebied, gestuwd 
peil 

amplitude max. 120 cm   

Hydrologie - 
chemische 
samenstelling 

conductiviteit < 200 μS/cm vermesting, verzuring, vervuiling, verdroging De Mars et al. 1998 

voedselrijkdom oligotroof: NO3-N < 1 mg/l; PO4-P < 0,04 mg/l aanrijking; aanvoer aangerijkt water, interne 
eutrofiëring Blokland & Kleijberg 1997 

zuurgraad en 
buffering atmotroof tot zwak gebufferd (lokaal grondwater) pH 3,5 - 6,5     Wamelink & Runhaar 2001 

Atmosferische 
depositie 

vermesting kritische N-depositie:    8-14  (11) kg N/ha/jaar  (1); 17 - 22 kg/ha/jaar (2) aanrijking: atm. depositie > dan kritische waarde (1) Meykens & Vereecken 2001        
(2) Bobbink & Roelofs 1995 

verzuring kritische last verzurende depositie: 2156 - 2246 (2168) Zeq/ha.jaar verzuring: atm. depositie > dan kritische waarde Meykens & Vereecken 2001 

 B
IO

TI
S

C
H

E
 K

E
N

M
E

R
K

E
N

 

Vegetatie - 
soortenrijkdom  

typische soorten 
Gewone dopheide (Erica tetralix), Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe), Trekrus (Juncus squarosus), Beenbreek (Narthecium ossifragum), Veenbies (Scirpus cespitosus), Ronde 
zonnedauw (Drosera rotundifolia), Kleine zonnedauw (Drosera intermedia), Kussentjesveenmos (Sphagnum compactum), Zacht veenmos (Sphagnum tenellum), Slank veenmos 
(Sphagnum molle) 

Heutz & Paelinckx 2005 overige soorten 
Gewone struikhei (Calluna vulgaris), Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata), Pijpenstrootje (Mollinia caerulea), Blauwe zegge (Carex panicea), Heidekartelblad (Pedicularis sylvatica), 
Veenpluis (Eriophorum angustifolium), Bruine snavelbies (Rhynchospora fusca), Witte snavelbies (Rhynchospora alba), Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata), Wilde gagel (Myrica 
gale), Kruipwilg (Salix repens), Kleine veenbes (Vaccinium oxycoccus), Broedkelkje (Gymnocolea inflata), Gewoon peermos (Pholia nutans), Cladina 

soortenrijkdom en 
bedekking  

Gewone dopheide abundant tot dominant; meer dan 2 andere 
typische hogere plantensoorten en 2 of meer typische 
veenmossoorten frequent tot abundant aanwezig  

Gewone dopheide abundant tot dominant; minstens 2 andere 
hogere plantensoorten frequent tot abundant en 1 van de 
typische veenmossen aanwezig 

Gewone dopheide niet abundant: verarmde Erica-
Molinia heide; andere typische soorten slechts 
occasioneel aanwezig 

Vegetatie  -  
Structuur & 
structuurbepalende 
processen 

algemeen  structuurrijke heide met dominantie van Gewone dophei, slenken en open plekken gedegenereerde heide; Gewone dopheide niet 
dominant 

Heutz & Paelinckx 2005 

bedekking Gewone 
dopheide 

een verdroogde vochtige heide, of een natte heide met sterk fluctuerende watertafel heeft een monospecifieke(>70%), zeer soortenarme dopheidebegroeing; in dat geval is dat een 
kenmerk van verstoring 
30-70% <30% of >70% 

aandeel naakte 
grond 

1-10%; complex van vegetatiearme slenken en vegetatieloze 
plekken 

1-5%; vegetatiearme slenken en vegetatieloze plekken hier en 
daar aanwezig 

<1%; vegetatiarme slenken en vegetatieloze plekken 
ontbreken 

aandeel struikhei <10% 10-30% > 30 % 

verbossing 
vnl. berk, den, Amerikaanse vogelkers, Spork 

<5% 5-30% > 30% 

antropogene invloed regelmatig geplagde heide - extensief betreden regelmatig geplagde heide weinig tot niet geplagde heide en/of intensief 
betreden 

Vegetatie - 
verstoringsoorten 

verdroging, 
verzuring, 
vermesting 

vergrassing met Pijpenstrootje (Molinea caerulea) 
Heutz & Paelinckx 2005 

 < 25 % 25-50% > 50 % 

Fauna - 
Multisoorten 

soorten Wulp (Numenius arquata), Roodborsttapuit (Saxicola torquata), Groentje (Callophrys rubi), Heideblauwtje (Plebeius argus), Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum), Venwitsnuitlibel 
(Leucorrhinia dubia), Bruine snavelbies (Rhynchospora fusca), Witte snavelbies (Rhynchospora alba), Beenbreek (Narthecium ossifragum) Van Dyck et al. 2001                         

Maes & Van Dyck 2005 
soortenrijkdom 7-9 5-6 0-4 

Tabel V.1. Beoordelingstabel voor Vochtige heide met Erica tetralix (4010) op basis van biotische en abiotische systeemkenmerken. 



                                           Standaardprotocol voor herstelbeheer van natte heide en vennen – bijlage V             143 

 

      

 Hoogveen (4010) 
systeemkenmerk/ indicator 

staat van instandhouding 
ref.  

A - goed   -   REFERENTIETOESTAND B - voldoende C - gedegradeerd 

S
TA

N
D

P
LA

A
TS

FA
C

TO
R

E
N

 

Bodem 

textuur veen   Wamelink & Runhaar 2001 

zuurgraad & buffering  pH  3,5 - 4,5 (5,5)   Wamelink & Runhaar 2001 

voedselrijkdom  oligotroof  verhoging nutriëntbeschikbaarheid   

Hydrologie - 
dynamiek 

GHG range: 15 cm - mv / 0 cm + mv   

Callebaut et al. 2007                         
De Becker 2005                      
Wamelink & Runhaar 2001 

GLG  < 25 cm - mv                                                                                                                                                               verdroging; drainage, waterwinning 

duur LG 0,5 maand   

inundatieduur geen inundatie langdurige inundatie; overstromingsgebied, gestuwd 
peil 

amplitude < 25 cm   

Hydrologie - 
chemische 
samenstelling 

conductiviteit < 200 μS/cm vermesting, verzuring, vervuiling, verdroging De Mars et al. 1998 

nutriënten oligotroof: NO3-N < 1 mg/l; PO4-P < 0,04 mg/l aanrijking; aanvoer aangerijkt water, interne 
eutrofiëring Blokland & Kleijberg 1997 

zuurgraad en 
buffering atmo- tot poikilotroof   Wamelink & Runhaar 2001 

Atmosferische 
depositie 

vermesting kritische N-depositie < 5 - 10 kg N/ha.jaar, resp. zonder of met P-Limitatie aanrijking: atmosferische depositie > dan kritische 
waarde Acherman & Bobbink 2003 

verzuring  -    

B
IO

TI
S

C
H

E
 K

E
N

M
E

R
K

E
N

 

Vegetatie - 
soortenrijkdom  

typische soorten 

Lavendelheide (Andromeda polifolia), Slijkzegge (Carex limosa), Veenorchis (Dactylorhiza sphagnicola), Kleine zonnedauw (Drosera intermedia), Ronde zonnedauw (Drosera 
rotundifolia), Eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum), Beenbreek (Narthecium ossifragum), Witte snavelbies (Rhynchospora alba), Veenbloembies (Scheuchzeria palustris), Kleine 
veenbes (Vaccinium oxyxoxxos), Veendubbeltjesmos (Odontoschisma sphagni), Veenbuidelmos (Calypogeia sphagnicola), Glanzend maanmos (Cephalozia connivens), Ijl stompmos 
(Cladopodiella fluitans), Gewoon spinragmos (Kurzia pauciflora), Hoogveenlevermos (Mylia anomala), Roodviltmos (Aulacomnium palustre) 

Heutz & Paelinckx 2005 

Bultveenmossen: Fraai veenmos (Sphagnum fallax), Bruin veenmos (Sphagnum fuscum), Hoogveenveenmos (Sphagnum magellanicum), Wrattig veenmos (Sphagnum papillosum), 
Rood veenmos (Sphagnum rubellum) 

Slenkveenmossen: Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum), Geoord veenmos (Sphagnum denticulatum), Dof veenmos (Sphagnum majus), Moerasveenmos (Shagnum subsecundum) 

overige soorten Gewone stuikheide (Calluna vulgaris), Gewone dopheide (Erica tetralix), Veenpluis (Eriophorum polystachion), Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Bruine snavelbies (Rhynchospora 
fusca), Klein blaasjeskruid (Utricularia minor) 

soortenrijkdom   >8 typische soorten frequent aanwezig, waarvan min. 3 typische 
hogere planten en min. 2 bultveenmossen 

5-7 typische soorten frequent aanwezig, waarvan min. 2 
typische hogere planten en min. 1 bultveenmos <5 typische soorten  

bedekking 
geen enkele vaatplant heeft een bedekking van >50%; totale 
bedekking vaatplanten < 80% (excl. open water); bedekking 
hoogveenmossen >20% 

aan min. één van de drie criteria is voldaan aan geen van de drie criteria is voldaan 

Vegetatie  -  
Structuur & 
structuurbepalende 
processen 

algemeen  complex van bulten en slenken, >80% boom- en struikvrij, veenbulten steeds begroeid   

Heutz & Paelinckx 2005 
verbossing 

berk, wilg, sporkenhout, gagel, den, adelaarsvaren   

<10%   >10% 

Vegetatie - 
verstoringsoorten 

verdroging 
verdrogingsindicatoren: Struikhei (Calluna vulgaris), Echt klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme), haarmos (Polytrichum spp.), Tormentil (Potentilla erecta) 

Heutz & Paelinckx 2005 
afwezig tot occasioneel frequent abundant-dominant 

vermesting 
eutrofiëringindicatoren: Fioringras (Agrostis stolonifera), Waternavel (Hydrocotyle vulgaris), Zomprus (Juncus articulatus), Pitrus (Juncus effusus), Riet (Phragmites australis), 
Egelboterbloem  (Ranunculus flammula) en lisdodde (Typha spp.) Verbücheln et al. 2003 

afwezig occasioneel frequent-dominant 

Fauna -  
Multisoorten soorten zie vochtige heide (4010)   

Tabel V.2. Beoordelingstabel voor Hoogveen (7110) op basis van biotische en abiotische systeemkenmerken. 
 



                                           Standaardprotocol voor herstelbeheer van natte heide en vennen – bijlage V             144 

 

      

 Venige heide 
systeemkenmerk/ indicator staat van instandhouding ref.  

A - goed   -   REFERENTIETOESTAND B - voldoende C - gedegradeerd 

S
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N
D

P
LA

A
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C
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R

E
N

 

Bodem 

textuur 
  
 zie vochtige heide (4010) en hoogveen (7110) 
  

zuurgraad & 
buffering 

voedselrijkdom 

Hydrologie - 
dynamiek 

GHG range:20 cm - mv / 0 (5) cm + mv   

Callebaut et al. 2007                         
De Becker 2005                      
Wamelink & Runhaar 2001 

GLG  < 60-70 cm - mv                                                                                                                                                               verdroging; drainage, waterwinning 

inundatieduur geen inundatie langdurige inundatie; overstromingsgebied, gestuwd 
peil 

amplitude < 50 cm   

Hydrologie - 
chemische 
samenstelling 

conductiviteit 

zie vochtige heide (4010) en hoogveen (7110) nutriënten 

zuurgraad en 
buffering 

Atmosferische 
depositie 

vermesting zie vochtige heide (4010) en hoogveen (7110) 
  

verzuring 

B
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C
H

E
 K

E
N
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 Vegetatie - 
soortenrijkdom  

typische soorten 

zie vochtige heide (4010) en hoogveen (7110) overige soorten 

soortenrijkdom en 
bedekking 

Vegetatie  -  
Structuur & 
structuurbepalende 
processen 

algemeen  zie vochtige heide (4010) en hoogveen (7110) 
  

Vegetatie - 
verstoringsoorten 

verdroging, 
vermesting, 
verzuring 

zie vochtige heide (4010) en hoogveen (7110) 

Fauna -  
Multisoorten soorten zie vochtige heide (4010) 

Tabel V.3. Beoordelingstabel voor Venige heide op basis van biotische en abiotische systeemkenmerken. 
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 Slenken in veengronden (7150) 
systeemkenmerk/ indicator 

staat van instandhouding 
ref.  

A - goed   -   REFERENTIETOESTAND B - voldoende C - gedegradeerd 

S
TA

N
D

P
LA

A
TS

FA
C
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R

E
N

 

Bodem 

textuur veen en/of zand   

Wamelink & Runhaar 2001  zuurgraad & 
buffering (3,5) 4 - 5 (5,5)   

voedselrijkdom  oligotroof   

Hydrologie - 
dynamiek 

GHG range: 0 cm + mv / 40 cm + mv   

Callebaut et al. 2007               
De Becker 2005 

GLG < 70 cm - mv   

inundatieduur  -   

amplitude < 70 cm   

Hydrologie - 
chemische 
samenstelling 

conductiviteit < 200 μS/cm vermesting, verzuring, vervuiling, verdroging De Mars et al. 1998 

nutriënten oligotroof: NO3-N < 1 mg/l; PO4-P < 0,04 mg/l aanrijking; aanvoer aangerijkt water, atmosferische 
stikstofdepositie, interne eutrofiëring Blokland & Kleijberg 1997 

zuurgraad en 
buffering  atmotroof tot zwak gebufferd (lokaal grondwater)     Wamelink & Runhaar 2001 

Atmosferische 
depositie 

vermesting 15 kg N/ha/jaar   Achermann & Bobbink 2003 

verzuring  -     
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Vegetatie - 
soortenrijkdom  

typische soorten Kleine zonnedauw (Drosera intermedia), Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia), Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata), Witte snavelbies (Rhynchospora alba), Bruine snavelbies 
(Rhynchospora fusca) 

Heutz & Paelinckx 2005          
Verbücheln et al. 2002 

overige soorten 
Blauwe zegge (Carex panicea), Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis), Gewone dophei (Erica tetralix), Veenpluis (Eriophorum polystachion), Knolrus (Juncus bulbosus), 
Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Veenbies (Scirpus cespitosus), Ijl stompmos (Cladopodiella fluitans), Kussentjesveenmos (Sphagnum compactum), Waterveenmos (Sphagnum 
cuspidatum), Geoord veenmos (Sphagnum denticulatum), Slank veenmos (Sphagnum flexuosum), Zacht veenmos (Sphagnum tenellum), Kleine veenbes (Oxycoccus palustris) 

soortenrijkdom en 
bedekking  >3 typische soorten frequent-abundant aanwezig 2 typische soorten frequent aanwezig typische soorten slechts fragmentarisch aanwezig 

Vegetatie  - 
Structuur & 
structuurbepalende 
processen 

algemeen  lage open vegetatie gedomineerd door de typische soorten;  steeds in kleine vlekken en slenken in combinatie met andere 
habitatypen: 4010, 3110, 3160, …  vegetatie niet gedomineerd door de typische soorten 

Heutz & Paelinckx 2005 

dynamiek 
indicator dynamiek : bedekking van Pijpenstrootje en heide  

voldoende natuurlijke dynamiek voor stabiele populatie: Bedekking 
Pijpenstrootje en heide <10% 

voldoende natuurlijke en/of antropogene dynamiek: bedekking 
Pijpenstrootje en heide 10-25% 

onvoldoende dynamiek: versneld dichtgroeien en 
bedekking Pijpenstrootje en heide > 25% 

Vegetatie - 
verstoringsoorten 

verdroging 
verdrogingsindicatoren: Struikhei (Calluna vulgaris), Echt klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme), haarmos (Polytrichum spp.), Tormentil (Potentilla erecta) 

Heutz & Paelinckx 2005 
afwezig tot occasioneel frequent abundant-dominant 

vermesting 
eutrofiëringindicatoren: Fioringras (Agrostis stolonifera), Waternavel (Hydrocotyle vulgaris), Zomprus (Juncus articulatus), Pitrus (Juncus effusus), Riet (Phragmites australis), 
Egelboterbloem  (Ranunculus flammula) en lisdodde (Typha spp.) Verbücheln et al. 2003 

afwezig occasioneel frequent-dominant 

Fauna -  
Multisoorten soorten zie vochtige heide (4010)  

Tabel V.4. Beoordelingstabel voor Slenken in veengronden (7150) op basis van biotische en abiotische systeemkenmerken. 
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 Gagelstruweel 
systeemkenmerk/ indicator 

staat van instandhouding 
ref.  

A - goed   -   REFERENTIETOESTAND B - voldoende C - gedegradeerd 

S
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N
D

P
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A
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C
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R

E
N

 

Bodem 

textuur zandig tot venig   

Heutz & Paelinckx 2005 
profiel minerale bodem op geringe diepte   
zuurgraad & 
buffering zwak zuur tot zuur  verzuring 

voedselrijkdom     

Hydrologie - 
dynamiek 

GHG range: 70 cm - mv / 20 cm + mv   

Callebaut et al. 2007                         
De Becker 2005 

GLG  < 170 cm - mv verdroging; drainage, waterwinning 

inundatieduur winterinundaties zijn mogelijk, inundatie tijdens het zomerseizoen wordt slecht verdragen langdurige inundatie; overstromingsgebied, gestuwd 
peil 

amplitude max. 150 cm   

Hydrologie - 
chemische 
samenstelling 

nutriënten oligotroof: NO3-N < 1 mg/l; PO4-P < 0,04 mg/l aanrijking; aanvoer aangerijkt water, atmosferische 
stikstofdepositie, interne eutrofiëring Blokland & Kleijberg 1997 

conductiviteit Iets hoger dan 200 μS/cm   

zuurgraad en 
buffering  aanvoer iets mineraalrijker grondwater dan optimaal voor andere vegetatietypen   Wamelink & Runhaar 2001 

Atmosferische 
depositie 

vermesting       

verzuring       
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 Vegetatie - 
soortenrijkdom  

typische soorten Wilde gagel (Myrica gale): dominant, Pijpenstrootje (Molinia caerulea) 

Heutz & Paelinckx 2005 

overige soorten Spork (Frangula alnus),  Gewone dophei (Erica tetralix), Veenpluis (Eriophourum angustifolium), Geoord veenmos (Sphagnum denticulatum), Wrattig veenmos (Sphagnum papillosum); 
jonge struwelen vertonen vaak nog de soorten van vochtige heide (4010) of hoogveenachtige vegetaties (7110) en woorden in die gevallen tot deze types gerekend 

Vegetatie  - 
structuur 

algemeen  belangrijk aandeel jong en oud struweel vaak zoomvegetaties op op overgangen van vochtige heide naar vennen, hoogveen of 
beekvalleien of broekbos   

Heutz & Paelinckx 2005 

verbossing 
verbossing met Spork, wilg of zachte berk 

< 10 % 10-30% > 30 % 

Fauna -  
Multisoorten soorten  - - 

Tabel V.5. Beoordelingstabel voor Gagelstruweel op basis van biotische en abiotische systeemkenmerken. 
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 Voedselarme zeer zwak gebufferde vennen (3110) 
systeemkenmerk/ indicator 

staat van instandhouding 
ref. 

A - goed   -   REFERENTIETOESTAND B - voldoende C - gedegradeerd 

S
TA

N
D

P
LA

A
TS

FA
C

TO
R

E
N

 

Bodem 
textuur 

minerale zandbodem tot zwak lemig substraat 
accumulatie van slib en/of organisch materiaal Heutz & Paelinckx 2005 

grotendeels vrij van organische sedimenten 

voedselrijkdom venbodem oligotroof   aanrijking van de minerale bodem Arts 2000 

Hydrologie - 
dynamiek 

GHG  -     

GLG  -    

duur LG  -     

inundatieduur  -    

amplitude 60 - 200 cm; (sterk) wisselende waterstand; periodiek kortstondig droogvallende plassen en oevers  
volledig droogvallen van het ven en uitdrogen van de 
bodem; niet meer periodiek droogvallen; wegvallen 
peilschommelingen 

Arts 2000 

Hydrologie - 
chemische 
samenstelling 
(oppervlaktewater) 

conductiviteit < 150 μS/cm vermesting, verzuring, vervuiling, verdroging Bal et al. 2001 

voedselrijkdom oligotroof, zeer lage stikstof- en fosforconcnentraties: NO3-N < 0,15 mg/l; NH4-N < 0,08 mg/l; PO4-P < 0,015 mg/l   aanrijking; aanvoer aangerijkt water, atmosferische 
stikstofdepositie, interne eutrofiëring 

Arts et al. 2001                              
Jaarsma & Verdonschot 2000           
Denys et al. 2005 

zuurgraad en 
buffering  

zuur tot circumneutraal (pH 5,5-7,5); zwak tot zeer zwak gebufferd (HCO3-: 0.1 - 1 meq/l;  = ±  6,1-61 mg/l),), vaak gevoed door 
lokaal grondwater (lithotroof), wat belangrijk is voor de interne buffering (contactmilieu tussen zuur basenarm regenwater en iets 
mineralrijker grondwater) 

  Heutz & Paelinckx 2005                    
Arts 2000 

Atmosferische 
depositie 

vermesting kritische N-depositie: 5-10 kg N/ha.jaar (voorkomen verzuring); 14 kg N/ha.jaar (voorkomen verruiging oevers); 20 kg N/ha.jaar 
(voorkomen eutrofiëring)    

aanrijking: atmosferische depositie > dan kritische 
waarde 

Arts et al. 2001 
verzuring  250 - 350 Zeq/ha.jaar (meest gevoelige); 350 - 1250 Zeq/ha.jaar (minder gevoelig)   verzuring: atmosferische depositie > dan kritische 

waarde 
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Vegetatie - 
soortenrijkdom  

typische soorten Oeverkruid (Littorella uniflora), Waterlobelia (Lobelia dortmanna), Kleine biesvaren (Isoetes echinospora)  

Heutz & Paelinckx 2005 overige soorten Knolrus (Juncus bulbosus), Drijvende waterweegbree (Luronium natans), Klein bleesjeskruid (Utricularia minor), Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis), Vensikkelmos 
(Drepanocladus fluitans), Geoord veenmos (Sphagnum denticulatum), Waterveenmos (S. cuspidatum)  

soortenrijkdom   > 1 typische soort frequent tot abundant aanwezig 1 typische soort frequent aanwezig overige soorten met de typische soorten slechts 
occasioneel aanwezig 

Vegetatie  - 
structuur & 
structuurbepalende 
processen 

algemeen  laagblijvende, eenvoudig gestructureerde, voedselarme, min of meer open begroeiingen   

Heutz & Paelinckx 2005 

beschaduwing geen tot geringe beschaduwing (< 10 %) geringe beschaduwing (10-25 %) sterke beschaduwing (> 25%) 

dynamiek voldoende dynamiek om versneld dichtgroeien te voorkomen: open vegetatie rondom het ven die voldoende windwerking toelaat + 
peilschommelingen grotere plassen (belangrijk voor inwerking van wind) veel windvang, te kleine plassen 

diversiteit aan 
groeivormen 

ondergedoken, zwevend - kranswieren - magnopotamiden - overige wortelende caulescente hydrofyten - Nymphaeïden - 
Vallisneriden - Isoëtiden - grote monocotylen - kleine en middelgrote oever- en moerasplanten - veenmossen   

≥ 6 groeivormen aanwezig ≥ 5 groeivormen aanwezig  < 5 groeivormen aanwezig 

Vegetatie - 
verstoringsoorten 

verzuring 
verzuringsindicatoren: Knolrus (Juncus bulbosus) en veenmossen, m.n. Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum) en Geoord veenmos (Sphagnum denticulatum)  

Heutz & Paelinckx 2005 

afwezig tot frequent < 50 %  > 50 % 

vermesting 
eutrofiëringindicatoren: Pitrus (Juncus effusus), Waternavel (Hydrocotyle vulgaris), Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum), kroossoorten (Lemna spp.), algenbloei, Riet (Phragmites 
australis), lisdodde (Typha spp.), Grote wederik (Lysimachia vulgaris), Fioringras (Agrostis stolonifera), Moerasstruisgras (Agrostis canina), Pijpenstrootje (Molinia caerulea) 

afwezig tot occasioneel < 10% > 10% 

Fauna  soorten  -   

Tabel V.6. Beoordelingstabel voor Voedselarme zeer zwak gebufferde vennen (3110) op basis van biotische en abiotische systeemkenmerken. 
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 Voedselarme zwak gebufferde vennen (3130) 
systeemkenmerk/ indicator 

staat van instandhouding 
ref. 

A - goed   -   REFERENTIETOESTAND B - voldoende C - gedegradeerd 

S
TA

N
D

P
LA

A
TS
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C
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R

E
N

 

Bodem 
textuur 

minerale zandbodem tot zwak lemig substraat 
accumulatie van slib en/of organisch materiaal Heutz & Paelinckx 2005 

ten hoogste een dun laagje organisch materiaal 

voedselrijkdom venbodem oligotroof tot mesotroof  aanrijking van de minerale bodem  Arts 2000 

Hydrologie - 
dynamiek 

GHG  -     

GLG  -    

duur GLG  -     

inundatieduur  -    

amplitude 60 - 200 cm; sterk wisselende waterstand; periodiek droogvallende plassen en oevers (ten vroegste in (na) zomer) volledig droogvallen van het ven en uitdrogen van de 
bodem; niet meer periodiek droogvallen Arts 2000 

Hydrologie - 
chemische 
samenstelling 
(oppervlaktewater) 

conductiviteit < 150 μS/cm vermesting, verzuring, vervuiling, verdroging Bal et al. 2001 

nutriënten oligotroof, zeer lage stikstof en fosforconcentraties:  NO3-N < 0,15 mg/l; NH4-N < 0,08 mg/l; PO4-P < 0,015 mg/l   aanrijking; aanvoer aangerijkt water, atmosferische 
stikstofdepositie, interne eutrofiëring 

Arts et al. 2001                                  
Jaarsma & Verdonschot 2000           
Denys et al. 2005 

zuurgraad en 
buffering 
  

zwak zuur tot circumneutraal (pH 6,5-7,5); zwakke buffering (HCO3-: 0.1 - 1 meq/l;  = ±  6,1-61 mg/l), vaak gevoed door lokaal 
grondwater (lithotroof), wat belangrijk is voor de interne buffering (contactmilieu tussen zuur basenarm regenwater en mineralrijker 
grondwater) 

  Heutz & Paelinckx 2005                    
Arts 2000 

Atmosferische 
depositie 

vermesting kritische N-depositie: 5-10 kg N/ha.jaar (voorkomen verzuring); 14 kg N/ha.jaar (voorkomen verruiging oevers); 20 kg N/ha.jaar 
(voorkomen eutrofiëring)    

aanrijking: atmosferische depositie > dan kritische 
waarde 

Arts et al. 2001 

verzuring  250 - 350 Zeq/ha.jaar (meest gevoelige); 350 - 1250 Zeq/ha.jaar (minder gevoelig)   verzuring: atmosferische depositie > dan kritische 
waarde 
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Vegetatie - 
soortenrijkdom  

typische soorten 

Vlottende bies (Scirpus fluitans), Moerashertshooi (Hypericum elodes), Pilvaren (Pilularia globulifera), Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis), Drijvende waterweegbree (Luronum 
natans), Duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius), Kruipende moerasweegbree (Echinodorus repens), Moerassmele (Deschampsia setacea), Oeverkruid (Littorella 
uniflora), Kleinste egelskop (Sparganium natans), Gesteeld glaskroos (Elatine hexandra), Klein glaskroos (Elatine hydropiper) en Drietallig glaskroos (Elatine triandra) en diverse 
glanswieren (i.c. Nitella gracilis, Nitella translucens) 

 Heutz & Paelinckx 2005 
overige soorten Knolrus (Juncus bulbosus), Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis), Pijpenstrootje (Molinia caerulea), veenmossen (Sphagnum spp.) en Waternavel (Hydrocotyle vulgaris) 

soortenrijkdom   ≥ 4 typische soorten frequent aanwezig < 4 (2-4)  typische soorten frequent aanwezig overige soorten met de typische soorten slechts 
occasioneel aanwezig 

Vegetatie  -  
structuur & 
structuurbepalende 
processen 

algemeen  laagblijvende, eenvoudig gestructureerde, voedselarme, vrij soortenarme, min of meer open begroeiingen, soms rijk aan mossen   

Heutz & Paelinckx 2005 beschaduwing geen tot geringe beschaduwing (< 25 %)   

dynamiek voldoende dynamiek om versneld dichtgroeien te voorkomen: open vegetatie rondom het ven die voldoende windwerking toelaat + 
peilschommelingen; grotere plassen (belangrijk voor inwerking van wind) onvoldoende dynamiek: versneld dichtgroeien 

Vegetatie - 
verstoringsoorten 

verzuring 
verzuringsindicatoren: Knolrus (Juncus bulbosus) en veenmossen, m.n. Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum) en Geoord veenmos (Sphagnum denticulatum)  

Heutz & Paelinckx 2005 

afwezig tot frequent < 50 %  > 50 % 

vermesting 
eutrofiëringindicatoren: Pitrus (Juncus effusus), Waternavel (Hydrocotyle vulgaris), Riet (Phragmites australis), lisdodde (Typha spp.), Grote wederik (Lysimachia vulgaris), Fioringras 
(Agrostis stolonifera), Moerasstruisgras (Agrostis canina), Pijpenstrootje (Molinia caerulea) 

afwezig tot occasioneel < 10% > 10% 

Fauna  soorten  -   

Tabel V.7. Beoordelingstabel voor Voedselarme zwak gebufferde vennen (3130) op basis van biotische en abiotische systeemkenmerken. 
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 Dystrofe vennen (3160) 
systeemkenmerk/ indicator 

staat van instandhouding 
ref.  

A - goed   -   REFERENTIETOESTAND B - voldoende C - gedegradeerd 

S
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P
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A
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Bodem 
textuur veen, venig zand  sterke afzetting van slib Wamelink & Runhaar 2001 

voedselrijkdom oligotroof  sterke afzetting van slib   

Hydrologie - 
dynamiek 

GHG  -     

GLG  -    

duur GLG  -     

inundatieduur  -     

amplitude 50 - 120 cm   Arts 2000 

Hydrologie - 
chemische 
samenstelling 
(oppervlaktewater) 

conductiviteit < 100 μS/cm vermesting, verzuring, vervuiling, verdroging Bal et al. 2001 

nutriënten Oligotroof; zeer lage stikstof en fosforconcentraties:  NH4-N < 0,4 mg/l; PO4-P < 0,017 mg/l   aanrijking; aanvoer aangerijkt water, atmosferische 
stikstofdepositie Arts2000 

zuurgraad en 
buffering Zwak zuur tot zuur (pH 4,5-6);  HCO3- < 0,1 meq/l (= < ± 6,1 mg/l)  Verzuring: atmosferische depositie Heutz & Paelinckx 2005                    

Arts 2000 

kleur helder, door humuszuren vaak bruingekleurd water (thee- tot koffiekleurig) ontkleuring, vertroebeling Heutz & Paelinckx 2005                   
Arts 2000 

Atmosferische 
depositie 

vermesting  -  
 

verzuring  -  
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N
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E
N

 

Vegetatie - 
soortenrijkdom  

typische soorten 
Klein blaasjeskruid (Utricularia minor), Bleekgeel blaasjeskruid (U. ocholeuca), Drijvende egelskop (Sparganium angustifolium), Kleinste egelskop (Sparganium minimum), Rood 
schorpioenmos (Scorpidium sorpoides), Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum), Geoord veenmos (Sphagnum denticulatum), Fraai veenmos (S. fallax), Amfibisch veenmos (S. 
inundatum) 

 Heutz & Paelinckx 2005 overige soorten Vensikkelmos (Drepanocladus fluitans), Knolrus (Juncus bulbosus), Veenpluis (Eriophorum angustifolium), Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis) 

soortenrijkdom   > 4 typische soort frequent tot abundant aanwezig + overige 
soorten 3-4 typische soort frequent aanwezig + overige soorten < 3 typische soorten 

Vegetatie  - 
 structuur & 
structuurbepalende 
processen 

algemeen  lage, voedselarme (pioniers)begroeiing; geen beschaduwing lage, voedselarme( pioniers)begroeiing, deels met opslag
van bomen en struiken (gering beschaduwing 

 voor een groot deel uit bomen en struiken bestaande 
oever (veel beschaduwing 

Heutz & Paelinckx 2005 
diversiteit aan 
groeivormen 

ondergedoken, zwevend - kranswieren - magnopotamiden - overige wortelende caulescente hydrofyten - nymphaeïden - kleine en middelgrote oever- en moerasplanten 

≥ 5 groeivormen aanwezig 4 groeivormen aanwezig  < 4 groeivormen aanwezig 

dynamiek voldoende dynamiek om versneld dichtgroeien te voorkomen: bij wegvallen peilschommelingen evolutie naar hoogveen (7110) 
mogelijk   

Vegetatie - 
verstoringsoorten 

verzuring 
verzuringsindicatoren: Knolrus (Juncus bulbosus),, Vensikkelmos en veenmossen (Sphagnum sp.)  

Heutz & Paelinckx 2005 
10-50 % 10-50% < 10 % of > 50% 

vermesting 
eutrofiëringindicatoren: kroossorten (Lemna spp.) algenbloei, Pitrus (Juncus effusus), Waternavel (Hydrocotyle vulgaris), Grote Wederik (Lysimachia vulgaris), riet (Phragmites australis) 

afwezig tot occasioneel < 10% > 10% 

Fauna  soorten  -   

Tabel V.8. Beoordelingstabel voor Dystrofe vennen (3160) op basis van biotische en abiotische systeemkenmerken. 
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