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Samenvatting  

In deze studie worden gegevens verzameld en een overzicht gegeven inzake kennis van de 

impact van overstromingen op. Dat gebeurt aan de hand van een overzicht van de 

bevindingen van recente vakliteratuur uit binnen- en buitenland maar ook aan de hand van 

ecohydrologisch onderzoek in drie overstromingsgebieden met name het Schulensbroek, het 

Webbekomsbroek en de Doode Bemde. Ten slotte werd er ook aandacht besteed aan de 

fysische en chemische eigenschappen van de tijdens (recente) overstromingen aangevoerde 

riviersedimenten.  

De belangrijkste conclusies uit de literatuurstudie zijn:  

 De reeds langer gekende vuistregel „hoe langer, frequenter en dieper de 

overstromingen, des te groter de negatieve impact op de vegetaties en (planten-

)soortensamenstelling‟ blijft nog steeds overeind. De kwantitatieve invulling daarvan 

blijft eveneens nog steeds één van de belangrijkste hiaten in kennis. 

 Het belang dat wordt toegeschreven aan de aanvoer van nutriënten met het 

overstromingsproces neemt toe. Er is een duidelijke toename in kennis over de 

verschillende chemische processen die aan de basis liggen van (verschuivingen in) 

nutriëntenbeschikbaarheid voor de aanwezige plantensoorten en vegetatietypen als 

gevolg van (toegenomen) overstromingen. Maar ook hier blijven er grote 

kennishiaten inzake dosis-effectrelaties en referentiewaarden. 

In het tweede deel van de studie werd nieuw materiaal verzameld in drie 

overstromingsgebieden die recent in gebruik genomen werden of waarvan de 

overstromingskarakteristieken gedurende de laatste 10-15 jaar gewijzigd werden. 

Voorafgaand aan die wijzigingen werden destijds de vegetatie en de grondwaterdynamiek/-

chemie grondig beschreven.  

Dat laat toe om een vergelijking te maken met de reactie van de vegetatie op de gewijzigde 

hydrologische gebiedskarakteristieken.  

Ondanks de gekende noodzaak voor het grondig en gedetailleerd registreren van velddata, 

zowel voor het maken van vegetatieopnamen als voor het opvolgen van de abiotiek, bleken 

de beschikbare gegevens voor Webbekomsbroek en Schulensbroek ontoereikend te zijn (te 

veel gaten in de tijdreeksen, onaangekondigd stopzetten van metingen, slecht bewaarde 

digitale gegevens, …). Voor de Doode Bemde was dit wel het geval waardoor grondig 

onderbouwde conclusies wel mogelijk waren. De belangrijkste conclusies zijn:  

 Door toegenomen overstromingsduur, -diepte en/of frequentie treed er een 

(statistisch significante) daling op van het soortenaantal in de vegetatieopnamen. Op 

schaal van het volledige gebied verdwijnen er echter geen soorten. 

 Die daling van het soortenaantal treed meer uitgesproken op voor ruigten in 

vergelijking met graslanden. Beheer blijkt dus van belang te zijn voor handhaven 

van plantensoorten onder gewijzigde overstromingskarakteristieken 

 Bij „intensief‟ natuurlijk graslandbeheer (Doode Bemde – i.e. jaarlijks twee maal 

maaien of maaien en intensief nabegrazen) wordt de daling van het soortenaantal 

grotendeels tegengegaan; bij lagere beheerintensiteit (Webbekomsbroek i.e. 

begrazen met lage grazersdichtheid <1 GVE/ha) is de daling het duidelijkst. 
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 De inrichting als “natuurlijk” overstromingsgebied (Doode Bemde) heeft gezorgd 

voor een gevoelige stijging van de grondwatertafel in het gebied. Daardoor treden 

er, boven op de hierboven vastgestelde veranderingen, ook nog verschuivingen in 

vegetaties op. In Webbekomsbroek & Schulensbroek is er (meer dan waarschijnlijk) 

geen stijging van het grondwaterpeil opgetreden. 

De chemische en fysische karakteristieken van de sedimenten in de drie gebieden wees uit 

dat er, anders dan de heersende opvattingen van het sedimentatieproces in alluviale 

valleien, gefractioneerde sedimentatie niet opvallend optreed of vast te stellen is. Hoe korter 

de afstand tot de rivier hoe groter de gemiddelde korreldiameter van het gesedimenteerde 

materiaal werd niet overtuigend waargenomen. 

Wel opvallend zijn de zeer hoge nutriëntengehalten in recente sedimentafzettingen 

(overstromingen van november 2010 en februari 2011). De daarin gemeten 

nutriëntenconcentraties liggen liggen vele malen hoger dan de uit literatuur bekende 

referentiewaarden voor bijvoorbeeld Grote vossenstaartgraslanden of Moerasspirearuigten.  
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1 Inleiding & doelstelling 

In Vlaanderen liggen bijzonder veel natuurpotenties in valleigebieden. Dit uit zich door hun 

grote vertegenwoordiging in een reeks beleidsinstrumenten zoals Natura 2000 gebieden en 

VEN/IVON-gebieden, natuur- en reservaat gebieden op het gewestplan. Verkenningen van 

toekomstig landgebruik en verwachte klimaatverandering in de natuurverkenning 2010–2030 

(NARA 2009) geven aan dat het belang van valleigebieden voor zowel het realiseren van 

(Europees) beschermde natuur als voor waterberging zal toenemen. Bij de opmaak van 

inrichtings- of beheerplannen of de opmaak van de instandhoudingdoelstellingen zal rekening 

moeten worden gehouden met waterberging in valleigebieden. 

Door de inkrimping van de beschikbare open ruimte voor berging en het uitblijven van een 

brongerichte aanpak van de wateroverlastproblematiek wordt de aanleg van ingerichte 

overstromingsgebieden steeds meer als oplossing naar voor geschoven. Voor dergelijke 

overstromingsgebieden komen natuurgebieden en ook landbouwgebieden in aanmerking. In 

plaats van natuurlijke processen van waterberging in valleigebieden te laten spelen, wordt 

dan het rivierwater veelal tijdelijk geborgen op een zo klein mogelijke oppervlakte. De 

ecologisch negatieve druk op deze gebieden verhoogt met een toename in de 

overstromingsfrequentie, -duur en waterdiepte.  

Over de effecten van deze aangepaste overstromingsfrequentie op het ecosysteem is nog 

steeds weinig gekend. Er wordt voor deze problematiek voortdurend teruggegrepen naar 

„expertkennis‟ omdat concrete met feiten en cijfers onderbouwde kennis vaak totaal 

ontbreken, en dit zowel in Vlaamse als in Europese context. De onzekerheden zijn groot, 

zodat er vanuit de (natuur-)terreinbeheerders en eigenaars een grote terughoudendheid 

bestaat, cfr. het voorzorgprincipe.  

Een concrete stap om die kennishiaat in te vullen is het onderzoek van de bestaande 

ingerichte overstromingsgebieden en dan in het bijzonder deze waarvan de uitgangssituatie 

gekend is (zie hoofdstuk 3.1). De voorbije tien jaar is er in Vlaanderen een reeks 

overstromingsbekkens in werking getreden zoals Hoeleden, Stevoort, Webbekom en 

Schulen. Daarnaast werd ook een deel van de Dijlevallei ten zuiden van Leuven, ondermeer 

in het natuurreservaat de Doode Bemde, ingericht als natuurlijk overstromingsgebied. Van 

een aantal van deze gebieden werden op initiatief van het INBO de uitgangssituatie (voor het 

starten van de regelmatige overstromingen) betreffende vegetatie, grondwaterdynamiek en 

grondwaterchemie beschreven. Deze wachtbekkens of overstromingsgebieden zijn nu enkele 

jaren actief in gebruik. Hier dient zich een bijna unieke kans aan om de effecten van 

overstromingen te onderzoeken door de evolutie van vegetatie en planten-

soortensoortensamenstelling te analyseren tegen de hydrologische achtergrond en het 

hydrologisch beheer van de bergingsbekkens (zie hoofdstuk 4). 

Er is bijkomend wetenschappelijk onderzoek nodig naar de impact van overstromingen op de 

overstroomde vegetaties. In eerste instantie wordt een meetmethodiek beschreven om de 

belangrijke (a-)biotische processen die plaatsvinden tijdens overstromingen beter en 

eenduidig in kaart te brengen. Er zal worden vertrokken van literatuuronderzoek om een 

overzicht te krijgen van de recente stand van zaken in de kennis rond de sturende abiotische 

overstromingsprocessen (zie hoofdstuk 3.2). Vervolgens wordt voor de hier bestudeerde 

testgebieden een “meetmethodiek” ontwikkeld die moet toelaten om de effecten van 

overstromingen op (potentiële) ontwikkelingen van vegetatietypen en daaraan gekoppelde 

natuurdoelen te bepalen (zie hoofdstuk 6). Daarbij zal naast de courante hydrologische en 

vegetatiekundige benadering nu ook aandacht besteed worden aan een aantal 

bodemkundige aspecten (hoofdstuk 5).  
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Uit deze analyse zullen onderbouwde lessen getrokken kunnen worden over de wenselijkheid 

en haalbaarheid van waterberging in natuurgebieden, en de inrichting en het beheer van 

ingerichte overstromingsgebieden. De verbeterde kennis zal in ieder geval de discussies naar 

compatibiliteit tussen natuur- en waterbeheer faciliteren. De analyse van de 

onderzoeksresultaten zal leiden tot een beoordelings- of afwegingskader voor effecten van 

overstromingen op (potentiële) vegetatie-ontwikkeling (zie hoofdstuk 7). Dat kader kan 

vervolgens gebruikt worden voor beoordelen van wenselijkheid, haalbaarheid, compatibiliteit 

van waterberging met realisatie van natuurdoelen. 
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2 Methodiek 

Dit project betreft een concretisering van de vroegere studieopdracht die werd uitgevoerd 

door o.a. VITO en EVINBO, nl. „Multifunctionaliteit van overstromingsgebieden: 

wetenschappelijke bepaling van de impact van waterberging op natuur, bos en landbouw‟. 

(De Nocker et.al., 2007). In die studie ging om een vertaling van een Nederlandse studie 

naar een Vlaamse situatie waarbij de opgenomen kennis volledig gebaseerd was op 

expertkennis en niet getoetst aan terreinmetingen. Verder was er op het INBO ervaring met 

zgn. „integrale‟ waterbeheersingsprojecten in de valleien van de Dijle, Demer en Grote Nete. 

(o.a. De Wilde et al, 2001; Aubroeck et al, 1999; Baten et al, 2001)  

Het doel van deze studie is om de effecten van overstromingen te onderbouwen met 

gegevens en cijfers verzameld uit reële situaties in een streven naar een wetenschappelijk 

eerder dan op experten oordeel gebaseerd afwegingskader. 

Volgende taken zullen in deze studie aanbod komen:  

 Literatuuronderzoek betreffende de bestaande en recent ontwikkelde kennis rond de 

sturende abiotische overstromingsprocessen en de daaruit resulterende vegetatie-

ontwikkeling; 

 Evaluatie van de vegetatie-evolutie in alluviale gebieden als gevolg van wijzigingen in 

sturende standplaatsvariabelen zoals overstromings- en grondwaterdynamiek, 

grondwaterchemie en beheer. Dat alles binnen een aantal al dan niet ingerichte 

overstromingsgebieden waarvan de uitgangssituatie (pre overstromingen) bekend is; 

 Ontwikkeling van een meetmethodiek die toelaat om de effecten van overstromingen 

op (potentiële) ontwikkelingen van vegetatietypen en daaraan gekoppelde 

natuurdoelen te bepalen; 

 Pilootstudie naar technieken om recente sedimentatie binnen overstromingsgebieden 

naar kwaliteit en kwantiteit te kunnen begroten; 

 Opmaak van een beoordelings- en afwegingskader om de effecten van 

overstromingen op de (potentiële) vegetatie-ontwikkeling in beeld te brengen. 

 

De werkhypothese is als volgt opgevat: 

Over de (kwantitatieve) effecten van overstromingen op ecosystemen en zeker over de 

effecten op verschillende vegetatietypen is zeer weinig bekend. Het behoort overal in Europa 

tot één van de belangrijkste gaten in ecologische kennis (zie conclusie van EU-NOFDP-

project P. Horchler 2005). In het beste geval geraakt men tot een inschatting van effecten 

gebaseerd op “best professional judgement” eventueel na consultatie van panels van 

experten. Uit literatuur (Aubroeck et al. 2001) blijkt dat de impact van overstromingen op 

vegetatietypes zich hoofdzakelijk uit door: 

 een verlies aan (planten-)soorten,  

 het verhogen van nutriëntengehalten 

 het verhogen van zuurtegraad in de bodem. 

 

Er zal worden nagegaan of deze hypothese opgaat in de geselecteerde studiegebieden. Als er 

een effect van overstromingen is op het ecosysteem (i.c. de vegetatieontwikkeling), dan zou 

dat effect functie zijn van:  

 de overstromingsfrequentie 



 

 
www.inbo.be Verzamelen van basiskennis en Ontwikkeling van een 

beoordeling- of afwegingskader voor de ecologische 

effectanalyse van overstromingen. 

13 

 

 de overstromingsduur 

 de overstromingsdiepte 

 het seizoen waarin de overstromingen optreden 

 

Er wordt getracht om, in de mate van het mogelijke, die variabelen in beeld te brengen. 



 

 
14 Verzamelen van basiskennis en Ontwikkeling van een 

beoordeling- of afwegingskader voor de ecologische 

effectanalyse van overstromingen. 

www.inbo.be 

 

3 Literatuurstudie 

Deze literatuurstudie geeft een overzicht van de stand van zaken in de kennis rond de 

sturende abiotische overstromingsprocessen. Voorgaand zijn literatuurstudies uitgewerkt 

door Aubroeck et al (1998), Sival et al. (2002) en Runhaar et al. (2004).  

3.1 Definities 

Om verwarring te vermijden worden enkele begrippen hier opgesomd omdat deze in 

literatuur soms in verschillende context worden gebruikt.  

We spreken van overstroming als het gaat over de aanvoer van gebiedsvreemd water, bij 

gebiedseigen water wordt het begrip inundatie gebruikt (Massop et al, 2004). 

Natuurlijke overstromingsregimes in beekdalen worden vaak gedefinieerd als 

regelmatige, ondiepe overstromingen in de winter of het vroege voorjaar (Jalink et al. 2003; 

Runhaar et al.2004). 

Piekberging treedt op bij overstromingen veroorzaakt door een neerslagintensiteit met een 

bepaald minimum terugkeerperiode (jaarlijks tot 1/25 jaar) terwijl noodberging optreedt in 

zones die bij een hogere terugkeerperiode overstroomd worden (minder vaak dan 1/50 jaar) 

(van Bommel et al, 2002). 

Wachtbekkens en gecontroleerde overstromingsgebieden zijn open ruimten die 

kunnen aangewend worden om een volume water tijdelijk te bergen, dat via het bestaande 

waterlopenstelsel om welke redenen dan ook, niet onmiddellijk mag of kan afgevoerd 

worden. Wachtbekkens en gecontroleerde overstromingsgebieden vormen per definitie een 

doelbewuste ingreep in het afvoerproces. Ze vlakken de afvoergolf af. Louter technisch 

gezien zijn ideale overstromingsgebieden uiteraard deze die op een zo klein mogelijke 

oppervlakte een zo groot mogelijke hoeveelheid water kunnen bergen. Dit water moet 

volgens de nieuwe zienswijze echter bij voorkeur – om dure en storingsgevoelige 

kunstwerken te vermijden - op een natuurlijke wijze vanuit de waterloop naar het 

wachtbekken kunnen worden gevoerd en op dezelfde wijze kunnen worden geloosd. 

(Afdeling Water, 2004). 

Waterbergingsgebieden kan men ruwweg onderverdelen in 3 grote categorieën (De Nocker 

et al, 2007):  

 Natuurlijke overstromingsgebieden waarbij de natuurlijke 
waterbergingscapaciteit van een valleigebied hersteld wordt door het afgraven van 
de dijk of oever, door dijkdoorbraak, etc.… De overstromingsfrequentie –en periode 
worden niet gecontroleerd en kunnen overeenkomen met de natuurlijke situatie. 

 Semi-natuurlijke overstromingsgebieden waarbij nog steeds gebruik wordt 

gemaakt van het natuurlijke valleigebied maar waarbij de overstromingsfrequentie, –
periode en -duur gecontroleerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbrengen 
van dwarsdijken in de vallei en door het snoeren van de waterstroom met 
knijpconstructies. Ook kunnen ringdijken in het natuurlijke overstromingsgebied 
worden aangebracht om aanwezige gebouwen te beschermen. 

 Kunstmatige wachtbekkens: Hierbij wordt doorgaans niet gebruik gemaakt van 
een natuurlijk valleigebied en wordt op een kunstmatige manier getracht om op een 

relatief kleine oppervlakte zoveel mogelijk water te stockeren. Dit kan gebeuren door 

het uitgraven van kommen en/of het aanleggen van ringdijken. 
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3.2 Sturende variabelen en processen 

3.2.1 Effecten van waterberging 

Wat betreft de effecten van waterberging kan onderscheid worden gemaakt tussen: 

 het verdrinken van organismen als gevolg van inundaties, 

 de toename van de productiviteit als gevolg van de aanvoer van voedingsstoffen 

(externe eutrofiëring), 

 de toename van de productiviteit als gevolg van het vrijkomen van al aanwezige 

voedingsstoffen (interne eutrofiëring), 

 de stijging van de pH onder invloed van aangevoerd hard oppervlaktewater 

(alkalinisering) en 

 de vergiftiging van organismen door de aanvoer of vorming van toxische 

verbindingen. 

De voornaamste effecten van waterberging worden in Tabel 1 samengevat, samen met de 

overstromingskenmerken die deze effecten kunnen bepalen. De frequentie, het tijdstip, duur 

en diepte van overstroming zijn niet enkel bepalend voor het optreden van zuurstoftekort en 

het verdrinken van soorten, maar kunnen eveneens het potentieel optreden van eutrofiëring, 

alkalinisering en vergiftiging bepalen. 

Tabel 1 - Processen die bij waterberging belangrijk kunnen zijn met betrekking tot combineerbaarheid van waterberging 

met natuur, bos en landbouw (De Nocker et al, 2009) 

 

  

Effect Relevante overstromingskenmerken

Verdrinking Frequentie

Tijdstip

Duur

Diepte

Eutrofiëring

Extern Aanvoer Sediment en/of opgeloste nutriënten

Frequentie

Tijdstip

Intern Tijdstip

Duur

Sulfaatgehalte, carbonaatgehalte

Alkalinisering Hardheid

Frequentie

Vergiftiging Sulfaatgehalte

Tijdstip

Uitspoeling nutriënten Frequentie

Tijdstip

Duur

Mineralisatie nutriënten Frequentie

Tijdstip

Duur
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3.2.2 Standplaatscondities  

(deels gebaseerd op Beumer et al, 2010 en Sival et al, 2002) 

Overstroming met oppervlaktewater heeft niet alleen rechtstreeks invloed op de vegetatie 

door een afname in de beschikbaarheid van licht, zuurstof en fysieke beschadiging van 

weefsel, maar heeft ook indirecte effecten door veranderingen in standplaatscondities. Deze 

worden in de volgende paragrafen beschreven. Runhaar et al (2004) beschreven de 

processen die bepalend kunnen zijn voor het effect van waterberging op de 

soortensamenstelling (Figuur 1).  

De belangrijkste standplaatskenmerken zijn:  

 vochtregime,  

 basentoestand, 

 nutriëntentoestand, 

 redox-toestand, 

 beschikbaarheid van zware metalen (b.v. Cd, Pb, Cu en Mn).  

 

 

Figuur 1 Effecten van waterberging die de vegetatiesamenstelling kunnen bepalen (uit Runhaar et al 2004) 
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3.2.2.1 Vochtregime 

Door overstromingen neemt het vochtgehalte in de bodem toe (Wassen, 1996). Bij zware 

klei is dit fenomeen groter dan bij zandgronden (Schepers & Van der Zee, 1986). Na afloop 

van een overstroming droogt zandgrond sneller op zodat de wortels minder lang in een 

zuurstofarme omgeving blijven. Als op het tijdstip van de overstroming het grondwater aan 

het maaiveld staat, zal er nauwelijks meer oppervlaktewater in de bodem kunnen dringen. 

Indien de grondwaterstand diep wegzakt, zal een deel van het oppervlaktewater in de bodem 

kunnen infiltreren.  

Het grondwaterregime zorgt voor een basenrijke chemie in de bovenlaag of laat infiltratie toe 

van overstromingswater (Beumer et al 2007). Het oppervlaktewaterregime veroorzaakt 

overstroming en kan daarbij opgeloste stoffen en stoffen met het sediment aanvoeren (Sival 

et al. 2005, 2008a, b). Seizoen variatie van zowel het oppervlaktewater- als het 

grondwaterregime is van invloed op vochttoestand van de standplaatscondities voor een 

plant: enerzijds direct (O2 voor wortels, CO2 voor bovengrondse delen en licht) en anderzijds 

indirect (verandering van geochemische processen, aan-/afvoer van materiaal en 

verandering bodemtype). Deze factoren kunnen de vegetatiesamenstelling van overstroomde 

gebieden mee bepalen (Beumer et al 2008). Het type aanwezige water wordt vaak ook 

bepaald door reliëf: grondwatertoevoer in laagten, infiltratie in hogere delen, en inundatie 

met oppervlaktewater (Beumer et al. 2007). Het aanwezige type water in de bovenste 

bodemlaag is van belang omdat het chemische bodemprocessen kan beïnvloeden, 

bijvoorbeeld via aanvoer van ijzer en andere metalen, nutriënten en basen. Als een drassige 

bodem overstroomt zullen de veranderingen minder groot zijn omdat de bodem en de 

vegetatie tot op zeker hoogte aangepast waren aan anaerobe omstandigheden (Wienk et al, 

2000). 

3.2.2.2 Basentoestand 

Basen (Ca, Na, K en Mg) worden vooral aangevoerd door grondwater, maar ook door 

oppervlaktewater en hebben een directe invloed op de basenverzadiging en pH. De basen 

worden geadsorbeerd aan bodemdeeltjes. De hoeveelheid beschikbare adsorptieplekken 

(kationen uitwisselingscapaciteit) hangt af van het bodemtype, hoeveelheid klei en organisch 

materiaal. Daarnaast is de pH zelf van grote invloed, omdat het bepaalt hoeveel protonen er 

permanent geadsorbeerd zijn aan de bodemdeeltjes en hoeveel ruimte er dus nog is voor 

kationuitwisseling. De geadsorbeerde kationen kunnen bij aanbod van protonen (bij daling 

van de pH) uitwisselen met protonen, waardoor de pH gebufferd wordt. Dit is een bekend 

proces, maar ook de carbonaatchemie draagt significant bij in pH-buffercapaciteit tijdens 

overstroming (Beumer 2009). Carbonaatchemie is het evenwicht tussen CO2, HCO3 en 

H2CO3, waarbij protonen kunnen worden opgenomen of vrijgelaten. De pH heeft invloed op 

de toestand van alle andere stoffen: direct door aanbod van reactieve protonen en indirect 

door beïnvloeding van het leefmilieu van micro-organismen, die op hun beurt weer de 

toestand van stoffen kunnen beïnvloeden (mineralisatie, reductie, oxidatie etc.). 

3.2.2.3 Nutriëntentoestand 

Overstroming heeft een invloed op de afbraak van organische stof en het beschikbaar komen 

van nutriënten. Door overstroming is er een verschuiving van aerobe afbraak naar anaerobe 

afbraak van organisch materiaal. Deze laatste is minder efficiënt waardoor organische stof 

zal accumuleren (Mitsch & Gosselink, 1993).  

De nutriëntenbeschikbaarheid heeft directe invloed op de soortensamenstelling binnen een 

vegetatie. Voornamelijk N, P en K worden beschouwd als de belangrijkste nutriënten. 
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Stikstof komt als NH4 vrij uit organisch materiaal en wordt via NO2 omgezet naar NO3 

(nitrificatie). De NO3 kan gemakkelijk opgenomen worden door plantenwortels, terwijl NH4 in 

hoge concentraties toxisch is voor een aantal plantensoorten. De meeste wetland planten 

kunnen vaak wel hogere NH4 concentraties verdragen en kunnen NH4 als stikstof leverancier 

gebruiken (bv. Grote kattenstaart - Lythrum salicaria; Beumer 2009). Uit dit laatste 

onderzoek is ook gebleken dat verhoogde concentraties van NH4 tot 8 weken na de 

overstroming aanwezig kunnen zijn. Wanneer genoeg zuurstof voor handen is zal NH4 

genitrificeerd worden naar NO3, maar wanneer deze zuurstof verdwijnt, zal NH4 accumuleren 

en NO3 worden gedenitrificeerd tot N2. Dit is het geval bij overstroming, maar ook bij 

verzadiging van de bodem door grondwater. De hoge NH4 concentratie zal sommige 

plantensoorten benadelen, omdat ze gevoelig zijn voor de toxische werking van NH4, 

waardoor de vegetatiesamenstelling wordt beïnvloed. Vooral soorten als Lythrum salicaria, 

Equisetum fluviatile en Phragmites australis kunnen goed tegen verhoogde NH4 

concentraties.  

Fosfaat kan bij afbraak van organisch materiaal vrijkomen, maar ook als mineraal aanwezig 

zijn. Veel voorkomend zijn Fe-P, Ca-P en Al-P verbindingen. Zolang de fosfaten nog aan 

metalen zijn gebonden zijn ze niet vrij beschikbaar voor planten. Alle drie voornoemde 

verbindingen worden door de pH beïnvloed, dus bij een verandering van de pH zal ook de 

vorm en plantbeschikbaarheid van PO4 veranderen. Ook de redoxtoestand heeft invloed op 

PO4.vorm en beschikbaarheid. Bij een verlaging van de redoxpotentiaal (minder zuurstof) zal 

geoxideerd Fe3+ reduceren tot gereduceerd Fe2+. Gereduceerd Fe heeft een minder sterke 

binding met PO4 dan geoxideerd Fe, hierdoor zal er netto meer PO4 vrijkomen. Deze stijging 

van de vrije PO4 tijdens anaerobe toestand is een vaak waargenomen verschijnsel, maar is 

ook omkeerbaar. Als de overstroming zich terug trekt en zuurstof weer bij de bodem kan 

dringen, wordt Fe weer geoxideerd en wordt er weer PO4 gebonden. Daarbij kunnen zich een 

aantal problemen voordoen: PO4 komt in het oppervlaktewater terecht waardoor 

nutriëntennormen in oppervlakte wateren kunnen worden overschreden, of sulfiden uit 

sulfaatreductie binden gereduceerd Fe en de verhoging van PO4 is dan ook aanwezig na de 

overstroming. Nadat Fe is gereduceerd wordt ook SO4 gereduceerd tot sulfide. Deze sulfiden 

hebben grote affiniteit met gereduceerd Fe en kunnen neerslaan als FeS of zelfs als FeS2. Op 

locaties met een zandige ondergrond hoeft niet altijd sulfaatreductie voor te komen tijdens 

een winter overstroming (Beumer 2009). Een toename van beschikbaar fosfaat kan de 

soortensamenstelling veranderen en daardoor als knelpunt optreden voor bepaalde 

natuurdoelen, Carex aquatilis, C. curta, C. rostrata, Juncus filiformis en Viola palustris 

kunnen zowel in natte als fosfaatrijke overstromingsvlakten voorkomen.  

3.2.2.4 Redox-toestand en zuurtegraad 

De zuurgraad en redox-potentiaal beïnvloeden elkaar doordat bij de meeste 

reductieprocessen H+ wordt gebruikt (Gambrell & Patrick Jr. 1978). Jugsujinda & Patrick 

(1977) vonden een zowel in de aerobe als anaerobe laag geldende correlatie tussen de twee: 

hoe hoger de pH, hoe lager de redox-potentiaal. 

De redox-potentiaal is de verhouding tussen reduceerbare en oxideerbare stoffen. De redox-

potentiaal beïnvloedt de toestand van metalen en andere stoffen (die weer van invloed zijn 

op nutriëntenbeschikbaarheid) en kan direct van invloed zijn op planten door de hoge 

concentraties gereduceerde metalen (mogelijk toxisch) (Beumer 2009). Na zuurstof wordt 

NO3, Mn, Fe, SO4 en CO2 gereduceerd. Afbraak van organisch materiaal levert de energie 

aan micro-organismen waarbij zij bovenstaande stoffen reduceren. Vaak vindt er 

sulfaatreductie plaats bij waterverzadiging van de bodem, maar in het Kempendistrict zijn 
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enkele studies uitgevoerd die aanwijzingen geven dat dit niet altijd plaatsvindt 

(Vanbroekhoven et al. 2007; Beumer 2009). 

Na inundatie neemt de zuurstofconcentratie af en daalt de redoxpotentiaal (Blom e.a. 1994; 

Wienk e.a. 2000; Baldwin & Mitchell 2000). Dit proces kan al in enkele uren tot enkele dagen 

geschieden (Mitsch & Gosselink 1993). In situaties waarbij voor de inundatie de waterstand 

onder het maaiveld staat zal de zuurstofhuishouding het sterkst veranderen (Van Oorschot 

1996; Meuleman 1999; Blom & Voesenek 1996). De snelheid waarmee de redoxpotentiaal 

daalt, hangt af van de snelheid waarmee depletie van zuurstof plaatsvindt, van de 

hoeveelheid organisch materiaal in de bodem en de hoeveelheid reduceerbare componenten 

in de bodem. Ook de bodemtextuur bepaalt de aeratie (zuurstofhuishouding) omdat deze het 

vochthoudend vermogen en de capillaire opstijgingskarakteristiek bepaalt (Dirksz et al, 

1990). Verder hangt de depletie van zuurstof af van de zuurstofconsumptie door wortels van 

planten en micro-organismen en neemt toe bij stijgende temperatuur (Gries e.a. 1990: Blom 

& Voesenek 1996). Daarnaast consumeert chemische oxidatie ook zuurstof (Reddy & Patrick 

1984). De zuurstofaanvoer bepaalt in belangrijke mate in hoeverre de bodem anaeroob 

wordt. De redoxdynamiek is tevens afhankelijk van het seizoen. In november is de 

redoxpotentiaal lager en daalde deze minder na inundatie dan in september (Meuleman 

1999). Daarnaast wordt de redox-potentiaal beïnvloedt door de zuurgraad. De processen 

zullen niet overal in de bodem even snel/langzaam verlopen door de heterogeniteit. 

3.2.2.5 Beschikbaarheid van zware metalen 

De metalen worden direct beïnvloed door de aanvoer via sediment en water en door de pH 

en redox-potentiaal. Op hun beurt hebben ze effect op planten door hun toxische werking. 

Bij te lage concentraties kan ook limitatie optreden, maar in de praktijk is dit bijna nooit 

relevant. Voor de effecten van metalen is niet de totale, maar de beschikbare hoeveelheid 

van belang, dat wil in dit geval zeggen: de hoeveelheid die beschikbaar is voor opname door 

de planten. Metalen worden vooral gebonden door organisch materiaal en IJzeroxiden, en bij 

aanwezigheid van sulfide kunnen ze neerslaan als metaalsulfiden of samen met ijzersulfide  

3.2.3 Sedimentatie  

(deels gebaseerd op „Contamined sediments in European river basins‟, 2004, SEDNET en 

studiedag 9e Waterforum over Sedimentatie) 

Sedimenten zijn afkomstig van erosie processen in het rivierbekken en worden via 

riviersystemen getransporteerd naar de kust met als finale „sink‟ de oceanen. Landgebruik, 

hydrologie, geologie en topografie zijn factoren die deze erosie- en transportprocessen 

bepalen. Tijdelijke afzettingen kunnen plaatsvinden in riviersystemen, meer bepaald in 

overstromingsgebieden en meren.  

Erosie is de hoofdbron van sedimenten in rivieren. In onze streken is het niveau van erosie 

nauwelijks als natuurlijk te beschouwen. Door ontbossingen van rivierbekkens, is het 

afspoelen van sedimenten sterk toegenomen. Veranderingen in landgebruik, dikwijls al 

honderden jaren geleden begonnen, hebben het erosieproces sterk doen toenemen. Het is 

algemeen aanvaard dat die erosiesnelheid de laatste decennia nog verder is toegenomen. 

Toenemende bodemerosie heeft gezorgd voor een stijging van sedimentaanvoer naar 

rivieren. Deze bodemerosie is vooral een probleem in landbouwgebied waar vruchtbare 

bodem (doorgaans met een groot aandeel fijnere texturen zoals löss) wegspoelt naar de 

rivieren. Bodemerosie vindt plaats in gans Europa, bijna 17% van de totale landoppervlakte 

binnen Europa heeft er mee af te rekenen. Er bestaan grote verschillen binnen Europa, 

weerspiegeld in klimaat, landgebruik, topografie en hydrologie. Erosie door ontbossing, 
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landbouwactiviteiten, urbanisatie en andere vormen van landgebruik is één van de 

belangrijkste veranderingen voor het ganse wereldoppervlak. In kanalen kan de insnijding 

van de rivier in het rivierbed zorgen voor een tweede belangrijke bron van sedimenten. In 

rivieren is er in ieder geval een continue her mobilisatie van afgezet materiaal. Tijdens hoog 

waterafvoer vormen meren en overstromingsvlaktes natuurlijke sedimentvallen. Tijdens 

laagwater worden er sedimenten afgezet in het rivierbed zelf, maar dus niet permanent. 

Sediment transport is sterk afhankelijk van de watertoevoer van het riviersysteem.  

Overstromingen leiden vaak tot een afname van het jaarlijkse sediment transport door 

sedimentatie in overstromingsvlakten. De opbouw van de bodem in een overstromingsvlakte 

is het resultaat van deze regelmatige afzetting van sediment bij overstromingen (Sival et al. 

2005). Afhankelijk van de grootte van de overstroming en de topografie van de vlakte 

gebeurt er een sortering van de korrelgrootte van het sediment. Lateraal heb je een 

afzetting van toenemend fijn materiaal in zgn. 'backwaters' en laagveen en op grotere 

afstand van de waterloop. Longitudinaal worden fijnere partikels afgezet meer 

stroomafwaarts. Verticaal laten bodemprofielen de opeenvolging van overstromingen zien 

door fijn materiaal overspoeld met grover materiaal. Dit leidt tot spatiale patronen en 

gradiënten in bodemstructuur.  

De biologie van sedimenten is zeer divers, t.t.z. de bodemsedimenten in meren, stromen, 

grondwater en wetlands huisvesten een grote diversiteit aan organismen, geschat op meer 

dan 100.000 benthische invertebrata soorten, 10.000 algensoorten en meer dan 20.000 

soorten protozoa en bacteriën. Deze biodiversiteit is zeer slecht gekend o.a. door de 

moeilijkheid van samplen.  

Verder brengt sedimentatie ook nutriënten naar de overstromingsvlakten. Fosfor wordt 

vooral in deeltjesvorm aangebracht, maar ook stikstof wordt in verschillende vormen 

aangeleverd aan de overstromingshabitats. Opgeloste vormen van stikstof blijven enkel 

behouden daar waar er een trage stroming is zodat opname door planten en algen mogelijk 

is of waar denitrificatie plaatsvindt.  

De grootste afzettingen vinden ook plaats waar de stroming wordt gereduceerd zoals in 

rietmoerassen (hoge ruwheidsfactor), of in diepe meertjes/vijvers. Moerassen, vijvers en 

andere depressies in overstromingsvlaktes slibben daarom snel dicht, wat leidt tot 

heterogene vegetatiepatronen. 

Middenknoop (1997) vond waarden van 0.5 tot 3.5 mm/jaar voor de overstromingsvlaktes 

van de Nederlandse Rijn. Notebaert (2009) vond 3mm/jaar voor de Dijlevallei.  

Olde Venterik et al (2006) toonde aan dat sediment afzetting het grootste mechanisme is 

voor nutriënt retentie in de overstromingsvlaktes van de Nederlandse Rijn. Dit vooral voor P, 

omdat N meestal onder opgelost nitraat voorkomt en niet adsorbeert aan sediment. Het 

verdient dus zeker aandacht om te kijken of systemen die oorspronkelijk P-gelimiteerd zijn 

niet switchen naar N-gelimiteerd bij intensieve overstromingsdruk.  

Zoals Runhaar en Jansen (2004) aanhalen is er maar weinig onderzoek gedaan naar de 

hoeveelheid voedingstoffen die met het sediment worden aangevoerd. Kronvang (2003) 

toont met zijn onderzoek in Denemarken dat er bij overstroming met sediment tot 65 kg 

P/ha worden afgezet. Voor een moerasgebied aan de Cache-rivier, zijrivier van de Ohio 

vonden Mitsch et al (1979) 36 kg P/ha. In 2002 gaven Olde Venterink et al hoeveelheden 

van 5 tot 20 kg P/ha en 11 tot 45 kg N/ha bij overstroming van de IJsel.  

Gegevens over de aanvoer van nutriënten opgelost in water zijn schaars. Ook door Olde 

Venterink (2000) wordt voor een aantal beekdalgraslanden langs de Dommel en de Zwarte 
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Beek een maximale jaarlijkse input van 0.1 tot 4.3 kg N/ ha en 0.0S tot 0.71 kg P/ha 

berekend. Omdat grote delen van het water na overstroming ook weer worden afgevoerd 

zullen de werkelijke hoeveelheden lager zijn. Vergelijkend onderzoek in 5 beekdallocaties 

tonen aan dat de aanvoer van nutriënten met sediment kwantitatief veel belangrijker is dan 

de aanvoer van in water opgeloste nutriënten (Runhaar et al 2004). Dit wordt ook bevestigd 

in onderzoek van Sival et al. (2010) waarin aangetoond wordt dat de grootste hoeveelheid 

dicht bij de beek bezinkt (tot maximaal 10m) en de hoeveelheid afneemt met de afstand tot 

de beek. Het effect van de vegetatiestructuur werd in Olde Venterink et al (2002) bekeken 

en toont aan dat vooral in Rietland veel sediment wordt afgezet gevolgd door grasland en 

bos. 

Naast nutriënten kunnen ook contaminanten gebonden zijn aan sediment. Een onderscheid 

kan gemaakt worden op basis van hun oorsprong: afkomstig van landelijke gebieden, van 

urbane gebieden of directe input. Input van landelijk gebied gebeurt door bodemerosie, 

kanaalerosie, afvallozingen en indirect door atmosferische depositie. In stedelijk gebied zijn 

uitlogen van bouwmateriaal en rioleringen verantwoordelijk voor contaminatie van sediment. 

Directe input is afkomstig van industrie en scheepsvaart. In dit rapport wordt contaminatie 

niet mee in rekening genomen en wordt dus ook niet verder uitgeweid over deze topic. Meer 

informatie is terug te vinden in 'Contaminated sediments in European River basins'. 

3.3 Overstromingen en Biodiversiteit 

Runhaar et al. (2004) heeft beschreven wat theoretisch gezien de beste 

overstromingsfrequentie zou kunnen zijn in een beekdal. Dit is gebaseerd op de hersteltijd 

die een vegetatie nodig heeft na overstroming, de terugkeer van niet aangepaste soorten en 

het behoud van typische overstromingssoorten. Bij hoogfrequente overstromingen worden 

typische overstroming soorten bevoordeeld en bij laagfrequente overstromingen juist de niet 

aangepaste soorten. Een optimale frequentie is jaarlijks of tweejaarlijks, waarbij een balans 

tussen het voorkomen van deze twee typen soorten komt en de biodiversiteit het hoogst is.  

De individuele soorten worden vaak bepaald door andere standplaatscondities dan de 

frequentie en duur. Het effect van de waterdiepte op een vegetatietype is moeilijk te 

voorspellen en er is ook weinig over bekend.  

Volgens Aubroeck (1998) in het verkennend ecohydrologisch onderzoek van de Demervallei 

tussen Diest en Werchter vormt het herstel van rivierdynamiek, gepaard gaande met 

regelmatige overstromingen, geen probleem voor de graslanden van natte standplaatsen. 

Graslanden van vochtige standplaatsen tolereren enkel inundaties waarvan de duur beperkt 

is tot ongeveer één week tijdens het groeiseizoen en die maximaal eens in de 2 -3 jaar 

optreden.  

Verlinden en De Blust (1988) hebben de vegetatie van de overstromingsvlakte in de 

benedenloop van de Loire beschreven. De soortensamenstelling van de graslanden wordt in 

hoge mate bepaald door de (grond)waterstand en de veranderingen hierin. Graslanden die 

lang overspoeld blijven zijn armer aan soorten dan graslandtypen die slechts kort overspoeld 

worden. Het lage strooiselaandeel is een gunstige factor voor de tolerantie van overstroming, 

omdat rottend strooisel in het voorjaar het zuurstofgehalte van het milieu sterk afremt. Het 

nauwelijks verontreinigde slib in de Loire is vermoedelijk belangrijkste reden waarom de 

graslanden nog zo soortenrijk zijn. Daarbij is de landbouwkundige uitbating van de 

graslanden van een weinig intensief karakter. Door de geringe bemesting en de late 

inscharing van het vee, hebben veel plantensoorten goede overlevingskansen (o.a. 

Kievitsbloem). Gerard et al, 2008 stellen dat het herstel van het overstromingsregime in 
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combinatie met jaarlijks maaien en biomassa-afvoer de dominantie van grote, competitieve 

soorten zal afzwakken en het verschijnen van planten met verschillende 

overlevingsstrategieën zal versterken.  

Wanneer er veel hoogtevariatie is binnen een klein gebiedsoppervlak zal de diversiteit binnen 

dat gebied hoog zijn. Dit zal de soortendiversiteit ten goede komen, maar het zal moeilijker 

zijn om een eenduidig natuurdoel aan de verwachting te verbinden. De inventarisatie is van 

belang om de verschillen qua frequentie, duur en diepte binnen de overstromingsvlakte te 

bepalen, zodat een schatting gemaakt kan worden voor de verschillende standplaatsen. 

3.4 Kennishiaten 

De met cijfers onderbouwde kennis over effecten van waterberging op de natuur is beperkt. 

Voor plantensoortensamenstelling en vegetatie-ontwikkeling zijn er vooral vragen over de 

invloed van waterberging op de wijzigende productiviteit en concurrentieverhoudingen 

tussen soorten en verschuivingen in vegetatietypen/verlies aan biodiversiteit als gevolg 

daarvan. Ook over de lange-termijn-effecten van inundaties op de 

plantensoortensamenstelling is weinig gekend. Voor het effect op fauna zijn de kennishiaten 

nog veel groter. 

De hoeveelheid in het water opgeloste nutriënten blijkt slechts in beperkte mate invloed te 

hebben op de productiviteit van de vegetatie. De aan sediment gebonden nutriënten spelen 

echter een belangrijkere rol. Er is nood aan meer kwantitatieve onderbouwing van de 

effecten van de hoeveelheid nutriënten die in de waterkolom opgeloste en ook de op 

sedimenten gebonden nutriënten. Die laatsten worden door de rivieren getransporteerd en 

worden bij overstromingen in wisselende hoeveelheden afgezet. Om deze vragen te kunnen 

beantwoorden is experimenteel onderzoek in combinatie met lange meetreeksen in 

testgebieden de aangewezen weg. Ook de effecten van interne eutrofiëring, als gevolg van 

sterk wisselende redoxpotentialen voor, tijdens en na overstromingen, dienen verder 

onderzocht te worden.  

Welke eisen moeten gesteld worden aan de water-/sedimentkwaliteit om overstroming om 

ontwikkeling van aan alluviale systemen gebonden habitattypen te garanderen is niet 

geweten. Het opstellen van een norm voor N-, P-, K-, basische kationen- en sulfaatgehalte 

dringt zich op. Dit kan ecosysteemafhankelijk zijn. 

Er is weinig onderzoek gedaan naar de veerkracht van alluviale ecosystemen, vooral dan 

naar effecten van zowel frequente en ondiepe overstromingen (zoals die in natuurlijke 

overstromingssystemen voordoen) als sporadische en diepe inundaties (zoals die zich bij 

noodberging voordoen).  

Er is nood aan kennisvergaring betreffende dynamische vormen van natuur in 

waterbergingsgebieden 

Het wordt aanbevolen om bij de inrichting en/of aanwijzing van waterbergingsgebieden 

aandacht te besteden aan de monitoring van de effecten van waterberging, waarbij ook 

aandacht dient te worden besteed aan het vastleggen van de uitgangssituatie. Zo kan het 

gebrek aan empirische gegevens worden weggewerkt. Dit is al lang geweten, maar er wordt 

nagenoeg nergens op adequate manier geïnvesteerd in dergelijke monitoring. Dat heeft alles 

te maken met het lange termijnkarakter, de hoge kostprijs en het arbeidsintensieve karakter 

van dergelijke metingen. 
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4 Detailstudie in drie overstromingsgebieden - 
Evaluatie van evoluties in vegetatie, 

grondwaterdynamiek en –chemie 

Een belangrijke troef om de kennishiaat rond de ecologische impact van overstromingen in te 

vullen, is een onderzoek naar de bestaande en ingerichte overstromingsgebieden en dan in 

het bijzonder deze waarvan de uitgangssituatie gekend is.  

Verschuivingen in vegetatiesamenstelling, grondwaterdynamiek en -chemie maken het 

mogelijk de effecten van overstroming in kaart te brengen en zo het inzicht in de processen 

te verduidelijken en wetenschappelijk te onderbouwen.  

4.1 Geselecteerde overstromingsgebieden 

De voorbije tien jaar is er in Vlaanderen een reeks overstromingsgebieden in werking 

genomen zoals in Hoeleden, Stevoort, Webbekom en Schulen. Daarnaast werd ook de 

Dijlevallei ten zuiden van Leuven ingericht als „natuurlijk‟ overstromingsgebied. Van een 

aantal van deze gebieden werd op initiatief van het INBO voor het starten van de 

regelmatige overstromingen de uitgangssituatie opgemeten van vegetatie, 

grondwaterdynamiek en grondwaterchemie. Deze wachtbekkens/overstromingsgebieden zijn 

nu een tiental jaren actief. Zij bieden de mogelijkheid om de effecten van overstromingen 

een eerste keer te onderzoeken door de evolutie in vegetatie te analyseren tegen de 

hydrologische achtergrond en het hydrologisch beheer van de bergingsbekkens. 

Aan de hand van de beschikbare gegevens zijn volgende gebieden geselecteerd als 

onderzoeksgebied: 

 Wachtbekken van Webbekomsbroek 

 Wachtbekken van Schulensbroek (binnen- en buitenbekken) 

 Overstromingsgebied van de Doode Bemde in de Dijlevallei stroomopwaarts Leuven 

 

4.1.1 Het wachtbekken Webbekomsbroek. 

Dit wachtbekken benut de natuurlijke depressie gelegen te Webbekom-Diest tussen de 

ingedijkte Demer en de rijksweg Diest-Hasselt. De bergingscapaciteit werd vastgesteld op 

3,5 miljoen m3 over een oppervlakte van 144 ha. Ook hier is er een binnen- en een 

buitenbekken en werd alleen het binnenbekken omringd met dijken. De rest van het 

Webbekomsbroek functioneert binnen zijn natuurlijke valleigrenzen als buitenbekken. In dit 

wachtbekken worden de Velpe en de Begijnebeek afgevlakt. Het wachtbekken 

Webbekomsbroek werd in dienst genomen in september 1998 (VMM, 2004 _ 

Overstromingsvoorspeller). 
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4.1.2 Het wachtbekken Schulensbroek 

Het wachtbekken waarvan de bergingscapaciteit werd vastgesteld op 10,9 miljoen m3, werd 

oorspronkelijk ontworpen onder de vorm van twee deelbekkens:  

 een omdijkt binnenbekken van ongeveer 150 ha gelegen tussen de Demer en de 

rand van de zandwinningszone. Dit wachtbekken diende door afvlakking van de 

Demer en de Mangelbeek veiligheid te bieden voor afvoergolven die gemiddeld eens 

om de 10 jaar voorkomen;  

 een omdijkt buitenbekken van ongeveer 190 ha gelegen rondom het binnenbekken. 

In combinatie met het binnenbekken diende dit wachtbekken veiligheid te bieden 

voor afvoergolven met een retourperiode tot 100 jaar door afvlakking van de Herk en 

de Demer.  

Het buitenbekken werd, anders dan oorspronkelijk voorzien, nooit als wachtbekken 

uitgebouwd: het volledige gebied van de natuurlijke komgrond van het Schulensbroek 

rondom het binnenbekken werkt nog steeds als natuurlijk overstromingsgebied van ongeveer 

500 à 600 ha mee aan de afvlakking van de bovenstroomse piekdebieten. (VMM, 2004 _ 

Overstromingsvoorspeller). 

 

4.1.3 Het “natuurlijke” overstromingsgebied van de Doode Bemde 

In 1999 werd beslist om de vallei van de Dijle stroomopwaarts Leuven (tussen de taalgrens 

en Leuven) in te richten als zgn. natuurlijk overstromingsgebied. Streefdoel was Leuven en 

de universitaire campus te vrijwaren van overstromingen met een retourperiode tot 1/100 

jaar. Met dat veiligheidsniveau komt, volgens de berekeningen uitgevoerd in aanloop van de 

beslissing van 1999, een te bergen watervolume van 1.2 miljoen m³ overeen. Het principe 

dat gehanteerd werd/wordt is het te bergen watervolume (tijdelijk) spreiden over een zo 

groot mogelijke oppervlakte (hier was die circa 1200 ha) met als doel de overstromingsduur, 

-diepte en -frequentie zo laag mogelijk te houden. Het zo laag mogelijk houden van de duur, 

frequentie en diepte gebeurt met het oog op maximaal vermijden van negatieve ecologische 

impact. Het bergingsprincipe is omgekeerd aan dat van een wachtbekken. Eerder dan een 

groot volume water op een zo klein mogelijke oppervlakte te stockeren, werd hier gekozen 

om dat over een zo groot mogelijke oppervlakte te doen. Hier was het uitgangspunt dat alles 

mag overstromen, behalve een paar huizen die aan de rand van de overstromingsvlakte 

staan, evenals de (pomp)puttenbatterijen van een aantal drink(grond)waterwinningen die 

aanwezig zijn in het gebied. 

De Dijle werd, tenminste voor het deel ten zuiden van Leuven, nooit rechtgetrokken en de 

karakteristieke alluviale detailtopografie (met oeverwallen en komgronden) is weliswaar door 

de mens veroorzaakt (ontbossing van het stroombekken) maar nooit gewijzigd. Dat 

betekend dat er over de hele lengte van de vallei tussen de taalgrens en Leuven (ca. 15 km) 

er een ruimte van ca. 10 komgronden te vinden zijn. Vijf daarvan komen voor in het 

studiegebied (zie Figuur 19). 

Een deel van die vallei werd destijds grondig bestudeerd in het kader van allerlei 

onderzoeken (zie o.a. De Wilde et al. 2001; Huybrechts et al. 2000; De Becker et al. 2000 en 

1999). Het studiegebied dat voor deze studie gebruikt wordt, beslaat een deel van de 

perimeter van het private natuurreservaat de Doode Bemde. In totaal is dat een sectie uit de 



 

 
www.inbo.be Verzamelen van basiskennis en Ontwikkeling van een 

beoordeling- of afwegingskader voor de ecologische 

effectanalyse van overstromingen. 

25 

 

vallei met een lengte van ca. 4 kilometer, gelegen tussen de dorpskernen van Sint Joris 

Weert, Neerijse, Korbeek-Dijle en Oud-Heverlee (Figuur 2).  

4.2 Beschikbare basisgegevens 

4.2.1 Vegetatie 

Bij de vegetatieopnames werd gewerkt met proefvlakken van 3*3m² of 2*2m². In de 

proefvlakken werden alle soorten genoteerd met de schatting van hun bedekking en 

abundantie. Er werden verschillende schalen gebruikt zoals Londo en de Domin-Code. Deze 

kunnen omgezet worden naar de procentuele schaal zodat onderlinge vergelijking mogelijk 

is. 

Voor Schulensbroek is er ook een studie waarbij percelen werden geïnventariseerd. Ook deze 

zijn opnieuw geïnventariseerd. Er is hier gebruik gemaakt van de Tansley-schaal.  

Tabel 2 – Overzicht vegetatiegegevens voor de geselecteerde gebieden 

Gebied  jaartal aantal Opnameschaal Karteerder in studie meegenomen 

DYL 1999 382 Londo P De Becker, I Verstuyft ja 
SBR 1997 Niet teruggevonden* neen 
SBR 2002 percelen Tansley Aeolus ja 
SBR 2003 20 procentueel Haskoning neen 
SBR 2005 30 Domin-Code J Rijmen ja 
WEB 1997 86 Londo J Butaye ja 
WEB 2003 Niet teruggevonden* neen 
*Staat vermeld in de „Ecologische Inventarisatie en Visievorming: Stroomgebied van de Demer 

stroomopwaarts Diest.‟ (Haskoning, 2004). 

De locaties van de vegetatieopnames staan weergegeven in Figuur 2, Figuur 3, Figuur 4 en 

Figuur 5. 
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Figuur 2 Locaties van de vegetatieopnames gemaakt in 1999 in het natuurgebied „De Doode Bemde‟ 
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Figuur 3 Locaties van de vegetatieopnames gemaakt in 1997 in het gebied „Webbekom‟ 
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Figuur 4 Locaties van de vegetatieopnames gemaakt in 2005 in het gebied „Schulensbroek‟ 
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Figuur 5 Percelen geïnventariseerd in de studie van Aeolus (2002) en herdaan in 2011 
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4.2.2 Grondwaterdynamiek 

Om een beeld van de grondwaterdynamiek te krijgen werden destijds piëzometers in de 

gebieden geplaatst. Het is belangrijk te weten dat deze meetlocaties niet geplaatst werden 

met de hier gevolgde projectopzet in het achterhoofd. De installatie gebeurde om te kunnen 

antwoorden op diverse vragen die toen aan de orde waren. Het zijn die locaties d Een 

overzicht van het aantal en de start van het opmeten van de tijdreeksen staat in 

onderstaande tabel (Tabel 3) weergegeven.  

Tabel 3 – Overzicht van de piëzometers aanwezig in de geselecteerde gebieden 

Gebied # duur tijdreeks frequentie hiaten 

DYL 65 sinds 1985 2-wekelijks ja 
WEB 29 1995-2006 2-wekelijks ja 
SBR 28 sinds 1991 2-wekelijks ja 
 

Uit de tijdreeksen kunnen een aantal hydrologische variabelen worden afgeleid:  

 Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) 

 Gemiddelde Laagste Grondwaterstand (GLG) 

 Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand (GVG) 

 Amplitude 

 Minimum 

 Maximum 

 

4.2.2.1 Doode Bemde 

In het gebied zijn in de loop van de voorbije decennia in totaal ca. 170 piëzometers 

geïnstalleerd die gedurende kortere tot langere tijd opgemeten werden/worden. Voor de hier 

voorliggende studie wordt enkel gebruik gemaakt van die piëzometers die het freatisch 

oppervlak meten, t.t.z. het ondiep grondwater. Uit de groep van “ondiepe” piëzometers 

worden vervolgens die meetlocaties geselecteerd die tijdreeksen hebben van begin van de 

jaren negentig van vorige eeuw en bij voorkeur ononderbroken tot en met 2011. 

Als die selectiecriteria toegepast worden blijven er 65 meetpunten over. Een overzicht wordt 

gegeven in Figuur 6. Een beperkte set van meetpunten is recent (sinds 2008) uitgerust met 

automatische dataloggers. 

Het is duidelijk dat de dichtheid van meetlocaties niet homogeen is over het hele gebied. De 

meetlocaties zijn grotendeels beperkt tot 2-3 komgronden. Dit zal een verdere beperking van 

de omvang van het studiegebied betekenen voor het vervolg van de studie. 
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Figuur 6 Locaties van de 65 gebruikte piëzometers in de „Doode Bemde‟ 

Voor de meeste van deze meetlocaties zijn lange tot zeer lange, ononderbroken tijdreeksen 

van grondwaterpeilmetingen beschikbaar sinds begin van de jaren 90 tot nu. . Bij evaluatie 

van deze tijdreeksen is het belangrijk te weten dat er sinds 1999-2000 een ander 

drainageniveau werd ingesteld in bijvoorbeeld de komgrond Neerijse (zie 4.2.4.1) door 

aansluiting van een drainagegracht (Leigracht) op de IJse, daar waar die daar vroeger 

onderdoor liep. Daarom worden voor verdere analyse de GXG‟s berekend voor twee 

perioden: de „pre‟ & de „post‟ periode. Pre en post slaan op de periode voorafgaand aan 

respectievelijk volgend op het verhogen van het drainageniveau.  

In regel zijn de karakteristieke grondwaterstanden in de tweede periode gestegen, een paar 

uitzonderingen niet te na gesproken. Dat blijkt duidelijk uit het overzicht in Tabel 4, 

opgemaakt voor meetlocaties in de komgrond Neerijse. 
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Figuur 7 voorbeeld van een tijdreeks van grondwaterpeilen voor de komgrond Neerijse (meetlocatie DYLP070) 

 

Tabel 4 – overzicht van de GXG‟s voor de komgrond Neerijse voor de periode voorafgaand en volgend op de verhoging 

van het drainageniveau. De evolutie van de GXG‟s over beide periode is aangeduid met een kleur (blauw=verhoging, 

geel=status quo, oranje=verlaging) 

 

 

 

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

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

pre post
GHG GLG GG
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4.2.2.2 Webbekomsbroek 

In 1995 werden 29 peilbuizen geplaatst in het wachtbekken van Webbekom. In 1995 werd 

een set opgemeten gedurende een jaar. Sinds 1997 werd een tweede set voor een jaar 

opgevolgd. Sinds 2003 tot 2006 werd een 3de set van peilbuizen opgemeten. Door deze 

beperkte meting van de eerste 2 sets is het moeilijk trends te bepalen. Voor details wordt 

verwezen naar de bijlagen. 

Figuur 8 toont de piëzometer aanwezig (of ooit aanwezig) in het studiegebied.  

 

Figuur 8 Locaties van de piëzometers in „Webbekomsbroek‟ 

 

Uit de tijdreeksanalyses blijkt dat alle reeksen opgemeten na 2000 niet opgemeten zijn voor 

2000. Met gevolg is het moeilijk voor dit gebied een evolutie van de grondwaterdynamiek in 

kaart te brengen. Van de enkele peilbuizen waar zowel voor als na 2000 metingen zijn, blijkt 

het dan om slecht 1 of 2 metingen te gaan. Dit maakt het niet mogelijk om hier GXG-

variabelen uit af te leiden. Zelfs een tijdreeksanalyse met bv Menyanthes is niet mogelijk.  

Figuur 9 toont dat er een kleinere amplitude is voor de recenter opgemeten peilbuizen van 

201 en 202. De minimale diepte is gezakt, maar de maximale is gestegen. Er is dus een 

lichte vernatting opgetreden. De GHG is licht gestegen terwijl de GLG veel hoger staat voor 

deze twee peilbuizen. Uit de GXG-waarden zouden we dus met enige voorzichtigheid kunnen 

afleiden dat de locaties natter zijn geworden.  

Door het ontbreken van voldoende gegevens is er gekeken naar peilbuizen die in elkaars 

buurt liggen en vergelijkbaar zijn, de zogenaamde peilbuiskoppels. Voor peilbuiskoppel 
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WEBP013 – WEBP203 zijn de GXG-waarden vergelijkbaar, maar zien we dat de maximale 

diepte wel is gedaald. De gemiddelde waarde is eveneens licht gezakt. Maar aangezien het 

hier om één enkele extreme waarde kan gaan, wordt meer belang gehecht aan de GXG. De 

conclusie voor deze locatie is er één van 'geen verandering'. De peilbuizen WEBP033 en 

WEBP204 liggen volgens het DHM niet op vergelijkbare locaties. Het DHM geeft een verschil 

van 1 meter en dit zien we ook duidelijk in deze figuur naar voorkomen. De afgeleide 

variabelen verschillen tot een halve meter of meer.  

 

Figuur 9 karakteristieke grondwaterstanden afgeleid uit de tijdreeksen voor Webbekomsbroek 

 

4.2.2.3 Schulensbroek 

In Schulensbroek werden 23 peilbuizen geplaatst en 2 peillatten. Sinds 1990 werd een set 

opgemeten gedurende een jaar. Sinds 1996 worden dezelfde peilbuizen en enkele extra 

terug 2weekelijks opgemeten. Figuur 10 toont de locatie van de peilbuizen. Van de peillatten 

is slechts van 1 de meting terug te vinden. Voor details wordt verwezen naar de bijlagen. 
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Figuur 10 locatie van piëzometers in het Schulensbroek 

 

Uit de tijdreeksen komt duidelijk naar voor dat er vaak grote schommelingen plaatsvinden. 

De amplitudes zijn vaak 2 meter. Dit komt ook tot uiting in de GXG-waarden van Figuur 11. 

De waarden voor 2000 zijn vaak lager dan deze na 2000. Er zou dus een algemene 

vernatting kunnen plaatshebben. Dit uit zich ook in Figuur 12 waar de minimale en maximale 

dieptes onder maaiveld zijn weergegeven. 
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Figuur 11 GG-waarden berekend voor 2000(pre) en na 2000 (post) voor Schulensbroek. 

 

Figuur 12 Maximale en minimale diepte onder maaiveld voor Schulensbroek. 

 

4.2.3 Grondwaterchemie 

In alle gebieden werden de meetlocaties voor grondwater bemonsterd voor beide perioden. 

De bemonstering van het grondwater gebeurt door middel van staalname uit de vooraf 

grondig gereinigde piëzometers. In alle gebieden werden de standaard parameters 
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geanalyseerd, te weten: CondF, CondL, pHF, pHL, HCO3
-, P-PO4

3-, N-NO3
-, N-NO2

-, N-NH4
+, 

SO4
2-, Cl-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe(tot). In de verschillende gebieden zijn er op verschillende 

momenten waterstalen genomen, deze staan vermeld in Tabel 5.  

Tabel 5 – Data van de staalnamen voor chemische analysen van grondwater per gebied 

Gebied Staalname Gebied Staalname 

DYL 28-aug-90 DYL 05-okt-98 
DYL 09-jul-91 DYL 15-feb-99 
DYL 22-jul-91 DYL 11-dec-00 
DYL 29-jul-93 DYL 19-dec-00 
DYL 07-okt-93 DYL 03-apr-01 
DYL 31-mrt-94 DYL 10-apr-01 
DYL 01-apr-94 DYL 16-feb-10 
DYL 20-sep-94 DYL 22-feb-10 
DYL 10-apr-95 DYL 01-mrt-10 
DYL 15-sep-95 DYL 05-mrt-10 
DYL 15-jul-97 WEB 17-nov-97 
DYL 13-okt-97 SBR 29-nov-00 
DYL 16-feb-98 SBR 12-mei-09 
DYL 08-jun-98   
 

In het geval van de Dijlevallei hebben er, in functie van allerlei studies, zeer veel 

staalnamemomenten plaatsgevonden. 

De voorbereiding van de staalnamen bevat een aantal stappen:  

Voor deze studie werden, als er meerdere analyseresultaten voorhanden waren, enkel die 

resultaten weerhouden die hadden plaatsgevonden op een ogenblik dat zo dicht mogelijk 

aansloot bij de periode voorafgaand aan de vegetatiebeschrijvingen. Voor de eerste periode 

(ca. 1999) waren er voor de drie gebieden resultaten beschikbaar in de WATINA databank. 

Voor de tweede periode (ca. 2011) werden speciaal voor deze studie nieuwe analysen 

uitgevoerd daar er geen resultaten beschikbaar waren in een periode tot meer dan twee jaar 

voor 2011. 

Vervolgens werd geselecteerd op het electroneutraliteitpercentage. Daarbij wordt uitgegaan 

van de theorie dat een betrouwbaar analyseresultaat elektrisch neutraal is, t.t.z. de 

concentraties van de anionen en die van de kationen (uitgedrukt in meq/l) moet gelijk zijn. 

Dat is een theoretische beschouwing, aangezien er daarbij van uitgegaan wordt dat alle 

mogelijke ionen geanalyseerd zijn. De hier gebruikte analysen gebeurden enkel op de 

bovenstaande lijst van de 13 belangrijkste ionen. Het is gebruikelijk om een afwijking van 

+/-10% op de ionenbalans te accepteren als selectiecriterium. Dat is ook hier gebeurd. 

Stalen met een afwijking die groter is dan +/- 10% werden uit de analyse geweerd. 

De chemische samenstelling van het grondwater in de drie studiegebieden worden 

gekarakteriseerd op basis van de mineralen-samenstelling. Daarbij wordt gebruik gemaakt 

van inzichtelijke grafische overzichten: het EC/Ir-diagram (van Wirdum, 1991), en indien 

nodig ook door middel van Stiff- en Maucha-diagrammen. . 
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4.2.3.1 Doode Bemde 

In totaal zijn er ca. 600 bruikbare analyseresultaten beschikbaar voor dit gebied. Daarvan 

werden er 230 geselecteerd, t.t.z. telkens 115 betrouwbare stalen voor de beide perioden. 

In Figuur 13 wordt een overzicht gegeven van de stalen op een EC/Ir-diagram. Zowat alle 

stalen zitten sterk geconcentreerd in de lithotrofe hoek van het diagram. De stalen van beide 

bemonsteringsperioden zitten intens gemengd. 

 

 

Figuur 13 EC/Ir-diagram voor het grondwater in de Doode Bemde voor de perioden 1999 & 2011. 

 

Voor de beide bemonsteringsperioden is er geen enkele verschuiving te zien in de minerale 

samenstelling van het freatische grondwater. Het freatische grondwater in de Dijlevallei kan 

dan ook tot één, uniform en mineraalrijk type grondwater gerekend worden.  

Voor wat nutriënten betreft is er in beperkte mate en maar wel duidelijk gelokaliseerd sprake 

van aanrijking van het grondwater. Zowel voor nitraat-stikstof als voor ortho-fosfaat-fosfor 

zit het overgrote deel van de metingen rond de bepaalbaarheidsgrens (0.1 mg N/l resp. 0.01 

mg P/l). Over het algemeen is er in de bemonsteringsperiode een merkbare daling van de 

concentratie aan nutriënten waar te nemen (zie Figuur 14).  

Er is geen betekenisvolle of systematische trend af te leiden tussen de beide perioden. De 

grondwaterchemie heeft tussen de beide bemonsteringsperioden dus geen wijzigingen 

ondergaan. De chemische samenstelling is nagenoeg constant gebleven. 
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Figuur 14 box-plots voor de verschillende chemische variabelen en voor de bemonsteringsperioden 1999-2011 voor de 

Dijlevallei-Doode Bemde. (de chemische variabelen zijn telkens te vinden onderaan links in elke grafiek) 

 

4.2.3.2 Webbekomsbroek 

Zowel in 1997 als in 2011 werden in 4 meetlocaties chemische analyses van het grondwater 

uitgevoerd. Net zoals bij de bespreking van de grondwaterdynamiek (4.2.2.2) teruggegrepen 

naar de peilbuiskoppels. Hier kan enkel WEBP075 vergeleken worden met WEBP202. Voor de 

andere koppels ontbreken er gegevens.  

Voor bijna alle stalen is de concentratie aan sulfaat afgenomen in de periode 2011 in 

vergelijking met 1997. Dat is ook te zien in de stiffdiagrammen (zie bijlagen) afgenomen. 
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Verhoogde sulfaatconcentratie in het grondwater wordt doorgaans veroorzaakt door een 

aanrijking met nitraat in het infiltratiegebied. Door contact met o.a. pyriet bij het 

doorstromen van de watervoerende laag (hier de zeer ijzerrijke zanden van de formatie van 

Diest), wordt nitraat omgezet in N2O (lachgas). Er treedt met andere woorden denitrificatie 

op en daarbij ontstaat sulfaat als „afbraakproduct‟. De aanwezigheid van hoge concentraties 

sulfaat, heeft dus doorgaans te maken met overbemesting. Naast de afname van de 

sulfaatconcentraties valt de lichte stijging van het bicarbonaat (HCO3
-)gehalte op.  

Er dient wel opgemerkt dat de staalname in 2 verschillende seizoenen is gebeurd, in 1997 

was dit in het najaar (november), in 2011 was dit in het voorjaar (maart). Deze variatie kan 

trouwens buiten seizoen ook sterk gerelateerd zijn aan de klimatologische condities (net na 

een regenperiode, droge periode, …). Enkel peilbuis WEBP075 is te vergelijken met WEBP202 

en we zien hier dat bicarbonaat (HCO3
-) lichtjes gestegen is. Verder zijn de stalen voor beide 

perioden sterk vergelijkbaar.  

We zien duidelijk dat de range van de grondwatertypes niet verschoven is. De metingen van 

1997 en metingen van 2011 liggen binnen dezelfde zone. Om concreet te kunnen 

vergelijken, mogen enkel deze reeksen genomen worden waarvoor zowel in 1997 als in 2011 

metingen zijn gebeurd. Deze worden in Figuur 15 weergegeven. 

In Figuur 16 zien we algemeen een verschuiving naar rechtsboven. Dus weg van het 

atmotrofe watertype. Dit betekent dus een hoger elektrisch geleidingsvermogen en een 

toename in de IR (Ionic Ratio). 

 

 

Figuur 15 IR/EC diagram voor alle stalen voor Webbekomsbroek 
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Figuur 16 IR/EC diagram met enkel metingen van zowel voor als na 2000 voor Webbekomsbroek 

 

4.2.3.3 Schulensbroek 

In Schulensbroek zijn er meer stalen te vergelijken uit de periode voor en na 2000 dan in 

Webbekomsbroek. De figuren zijn weergegeven in naar de bijlagen. 

Er is geen algemene trend te bespeuren in de diagrammen. Er is een lichte afname van de 

concentratie in Ca, met uitzondering van WEBP019 waar er nu een hogere concentratie is 

gemeten. Het meest in het oog springend is de afname van SO4 wat duidt op een 

denitrificatie (vaak door verminderde of achterwege blijven van bemesting). Dit kwam ook 

duidelijk in Webbekomsbroek in beeld.  

Ook hier zien we duidelijk een afname van de concentratie in Ca en ook hier en daar in SO4.  

Voor de IR/EC diagrammen is er een lichte verschuiving naar links onder op te merken, meer 

naar het atmotrofe (Figuur 17 en Figuur 18). Er is dus meer invloed van neerslag en een 

afname van de invloed van grondwater.  
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Figuur 17 IR/EC diagram met alle metingen voor Schulensbroek. 

 

Figuur 18 IR/EC diagram met enkel deze punten die zowel voor als na 2000 zijn geanalyseerd voor Schulensbroek. 
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4.2.4 Oppervlaktewater - werking overstromingsbekkens 

4.2.4.1 Werking overstromingsvlakte Dijlevallei 

In dit gebied werd omstreeks 1999 beslist om in het kader van overstromingspreventie voor 

de stroomafwaarts gelegen binnenstad van Leuven en de campus Arenberg van de 

KULeuven, om een aantal aanpassingswerken te doen aan drainagesystemen zodat er sneller 

overstromingen zouden optreden. In de komgrond van Neerijse Grootbroek zorgt een lange 

leigracht voor de ontwatering. Om die ontwatering echt efficiënt te maken werd in het begin 

van vorige eeuw een constructie gemaakt waardoor die leigracht onder de IJse doorliep om 

een heel eind verder stroomafwaarts, ter hoogte van de dorpskern van Korbeek-Dijle in de 

Dijle uit te monden. De onderdoorgang onder de IJse werd opgeheven, waardoor de 

Leigracht opnieuw een zijriviertje van de IJse werd. Een honderdtal meter stroomafwaarts 

van deze samenvloeiing, stroomt de IJse op haar beurt in de Dijle. Als het peil in de Dijle 

stijgt, stijgt ook het peil in de IJse en in de Leigracht. 

Er wordt op die manier een deel van het piekafvoervolume van de Dijle tijdelijk in de 

Leigracht geborgen. Langs de Leigracht liggen geen oeverwallen, en al snel treed die gracht 

buiten haar oevers, waardoor die grote komgrond snel onder water komt te staan. Hierdoor 

wordt de afvoerpiek afgetopt, het overtollige rivierwater wordt immers tijdelijk in de alluviale 

vlakte geborgen, waardoor het trager en meer gespreid in de tijd afstroomt richting 

risicogebieden. Het totale volume afgevoerd rivierwater verandert niet, het debiet echter 

wel; dat daalt. 

Sinds 1990 worden de Dijle-oevers niet meer gemaaid en er worden geen slibstranden meer 

geruimd. Daardoor groeien er op de oevers van de Dijle weer bomen en struiken die in het 

rivierkanaal hangen. Dat zorgt voor een verruwing van dit rivierkanaal. Dat heeft tot gevolg 

dat bij eenzelfde debiet, het peil in de rivier hoger komt te staan, waardoor er sneller 

overtoppingen van de oeverwallen plaatsvindt. Opnieuw wordt daarbij tijdelijk overtollig 

rivierwater geborgen waardoor het piekdebiet nog verder aftopt, met een bijkomende 

afname van de overstromingsrisico‟s. Aangezien de rivieroevers tot 1990 quasi jaarlijks 

gemaaid werden, waardoor er alleen grazige vegetatie aanwezig was, heeft het bijna 10 jaar 

geduurd eer er enige bomen van betekenis aanwezig waren op de oevers. Sindsdien is het 

aantal bomen en struiken systematisch blijven stijgen. 

Ook sinds 2000 werd er bever geherintroduceerd in het Dijlebekken, deels in Wallonië, deels 

in Vlaanderen. Die dieren zorgen er in toenemende mate voor dat er grote gevelde bomen in 

het rivierkanaal terecht komen, met een nog spectaculairdere verruwing van de rivier tot 

gevolg. Overtoppingen van de oeverwallen en overstromingen treden alsmaar frequenter op. 

Dat is vooral het geval voor de komgrond Neerijse Grootbroek en de komgrond Doode 

Bemde. Voor de andere komgronden (Neerijse Langerode, Toemaat-Tarweblok en Ophem-

Ham) is dat veel minder tot niet het geval. Dat is ook wat destijds werd gemodelleerd 

(Belgroma 1998). De overstroomde oppervlakten in de Doode Bemde worden indicatief 

weergegeven in Figuur 20. 
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Figuur 19 Situering van het studiegebied in het natuurlijk overstromingsgebied van de Doode Bemde, met aanduiding 

van de vijf komgronden 

 

 

Figuur 20 Gemodelleerde overstromende zones in het natuurgebied de Doode Bemde als gevolg van een piekafvoer met 

retourperiode van ½, 1/5, 1/10, 1/25 en 1/50 jaar. 

 

Op de tijdreeks van de maximale dag debieten van de Dijle net stroomopwaarts van het 

studiegebied (Figuur 21) is duidelijk te zien dat gedurende de laatste dertig jaar de 
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frequentie van piekdebieten toeneemt maar ook de hoogte ervan is toegenomen. De 

basisafvoer stijgt eveneens lichtjes.  

 

Figuur 21 Tijdreeks van Dijle debieten in St. Joris Weert, net opwaarts van het studiegebied (dag maxima in m³/sec) 

Piekdebieten in de Dijle vertalen zich niet rechtstreeks in overstromingen in de verschillende 

komgronden van het studiegebied. Immers, sinds de stopzettingen van de ruimingen en het 

maaien van de oevers in het gebied sinds 1990, is de verruwing van het rivierkanaal 

geleidelijk ingetreden. De laatste jaren verloopt dat proces alsmaar sneller en sneller. Er kan 

dus niet één eenduidig debiet bepaald worden waarbij de rivier begint te overstromen. In 

ieder geval gebeurde dat in 1990 pas bij een debiet dat in de buurt van 22-23 m³/sec lag. 

Vandaag gebeurt dat al bij een debiet dat net iets groter is dan 20 m³/sec. Om te begrijpen 

wat er precies gebeurt wordt het overstromingsproces in de komgrond Neerijse-Grootbroek 

in detail bekeken. Dat is de best bemeten komgrond in het studiegebied. In Figuur 22 is een 

tijdreeks van maximale dag debieten voor de Dijle aan de Neerijsebaan te St. Joris Weert, 

net stroomopwaarts van het gebied. In Figuur 23 is een tijdreeks voor de Leigracht die 

centraal van zuid naar noord door de komgrond van Neerijse loopt. 
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Figuur 22 Detail uit de Tijdreeks van Dijle debieten in St. Joris Weert, net opwaarts van het studiegebied (dag maxima 

in m³/sec) voor de periode 1990-2011. 

 

Figuur 23 Tijdreeks van de waterpeilen (in m TAW) voor de Leigracht in de komgrond Neerijse Grootbroek. 

De peilen van de Leigracht worden sinds begin 1990 gemeten met de hand. Vanaf januari 

2008 is er een automatische druksonde geïnstalleerd die dagelijks meet om 12u „s nachts en 

om 12u ‟s middags.  

Opvallend is de geleidelijke peilstijging van de gracht vanaf het begin van de jaren ‟90 tot ca. 

2000. Vanaf september 2001 is er een plotse peilstijging te zien, die weer verdwijnt tegen 

het eind van 2003. Die periode valt samen met de werken, in het kader van de 

waterbeheersing, aan de voormalige sifon van de Leigracht onder de IJse. Die werken 
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hebben langer aangesleept dan gedacht en hebben voor een abnormale, langdurige 

peilstijging in de komgrond gezorgd. Na het beëindigen van de werken valt het peil en het 

regime weer in zijn normale plooi. 

Opmerkelijk is verder dat met de automatische druksonde veel meer pieken geregistreerd 

worden dan met de handmatige metingen. Dat heeft uiteraard te maken met de continue 

registratie. Maar in de jaren voorafgaand aan de installatie van de datalogger, werd al het 

mogelijke gedaan om de pieken effectief op te meten. Het is zeer waarschijnlijk dat dit niet 

altijd gelukt zal zijn, waardoor het peilverloop van voor 2008 zeker een onderschatting van 

het aantal pieken laat zien. Toch is duidelijk dat de laatste jaren het aantal plotse pieken en 

dus ook overstromingen, sterk in frequentie toeneemt. Dat heeft naar alle waarschijnlijkheid 

te maken met het steeds sneller verlopende verruwingsproces van de Dijle, als gevolg van 

steeds meer bomen in het rivierkanaal en overhangende struiken op de oevers. In ieder 

geval is het duidelijk dat de overstromingsfrequentie in de komgrond Neerijse Grootboek 

zeer sterk is toegenomen zie bijvoorbeeld ook Tabel 28 en Figuur 21 en Figuur 23.  

 

4.2.4.2 Werking wachtbekken Webbekom(m.m.v. Luc De Leeuw, VMM-AOW) 

De oppervlaktewatergegevens zijn gehaald van de website www.hydronet.be. Hier staan 

vaak enkel gegevens vanaf 2005. Voor een aantal kunstwerken zijn ook gegevens vanaf 

1998 beschikbaar als kwartier/uitmetingen. Deze zijn via access omgezet naar maximale dag 

peilen.  

 

Figuur 24 Het Wachtbekken van Webbekom met aanduiding van de kunstwerken. 

http://www.hydronet.be/
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Voor details over de werking wordt verwezen naar de bijlagen. Hierin staat in detail 

beschreven hoe en wanneer het bekken zich vult.  

De stuw K18 op de Velpe kan gebruikt worden om de Velpe op te stuwen of om te vermijden 

dat de Demer de Velpe te erg opstuwt. Net opwaarts is een overstortdijk die bij het bereiken 

van een peil hoger dan 21.00mTAW het bezinkingsbekken laat vullen. Als het peil van het 

bezinkingsbekken boven de 22mTAW stijgt, kan via inlaat K19 het binnenbekken gevuld 

worden. Via deze inlaat kan ook terug water geloosd worden als het peil van het 

binnenbekken hoger is dan overstortdijk en peil van de Velpe. 

Het verdeelwerk K24 op de Leugebeek bestaat uit 2 stuwen. Inlaat K24A kan water afleiden 

naar het binnenbekken van Webbekom. Via stuw K24B kan het water verder door de 

Leugebeek naar de Grote Leigracht en het buitenbekken van Webbekom. In normale 

toestand wordt alle water van de Leugebeek over stuw K24B gestuurd. 

Doorlaat K30 (K09_GT005) is de verbinding tussen het omdijkte binnenbekken van 

Webbekom en het niet-omdijkte buitenbekken van Webbekom. Wanneer het peil in het 

binnenbekken 22.00 m TAW bereikt, wordt het buitenbekken gevuld totdat het peil in het 

buitenbekken 21.50 m TAW bereikt. Dan wordt het binnenbekken verder maximaal gevuld. 

Via doorlaat K30 en de Grote Leigracht wordt het binnenbekken ook geloosd. 

 

4.2.4.3 Werking wachtbekken Schulen (m.m.v. Luc De Leeuw, VMM-AOW) 

De oppervlaktewatergegevens zijn gedownload van de website www.hydronet.be. Hier staan 

vaak enkel gegevens vanaf 2005. Voor een aantal kunstwerken zijn ook gegevens vanaf 

1998 beschikbaar als kwartier/uur metingen. Deze zijn via access omgezet naar maximale 

dag peilen.  

http://www.hydronet.be/


 

 
www.inbo.be Verzamelen van basiskennis en Ontwikkeling van een 

beoordeling- of afwegingskader voor de ecologische 

effectanalyse van overstromingen. 

49 

 

 

Figuur 25 Werking van het Schulensbroek 

Het binnenbekken is omdijkt en omvat het permanente meer (Schulensmeer). Normaal 

gezien bedraagt het peil er ongeveer 19.80 m TAW. In de zomer kan het peil soms zakken 

tot 19.70 of zelfs 19.60 m TAW. In de winter komt het peil vaak niet lager dan 19.90 m 

TAW.  

Via inlaat A (K09_GT02) wordt het binnenbekken van Schulen gevuld vanuit de Demer. Deze 

stuw bestaat uit 2 vlakke kleppen (A en B). Het binnenbekken wordt gevuld vanaf wanneer 

het peil van de Demer 22.50 m TAW bereikt. Het is ook mogelijk het binnenbekken te laten 

leeglopen via inlaat A als het peil in het binnenbekken hoger is dan het peil van de Demer. 

Via doorlaat D (K09_GT03) kan het buitenbekken van Schulen gevuld worden vanuit het 

binnenbekken of kan het binnenbekken leeggemaakt worden. Dit laatste gebeurt dan via de 

Vlootgracht en dan verder ofwel via uitlaat E naar de Demer of via het 'Schuifke' naar de 

Houwersbeek. Een vulling van het buitenbekken wordt gewoonlijk manueel gestuurd. 

Via uitlaat E (K09_GT04) kunnen zowel het binnenbekken als het buitenbekken leeggemaakt 

worden naar de Demer. Vaak is dit niet mogelijk omdat het peil van de Demer hoger is dan 

het peil in binnen- of buitenbekken. Het 'Schuifke' (K09_GT14) is een kleine schuif die de 

verbinding vormt tussen de Vlootgracht en de Houwersbeek. Via deze schuif kan het 

binnenbekken leeggemaakt worden als dit niet mogelijk is via de Demer. 

Voor 1987 tot 2007 is er een logboek voorhanden. Uit het logboek kunnen volgende 

gegevens worden afgeleid: het peil in het binnenbekken (Figuur 26 Peil van het 

binnenbekken afgeleid uit het logboek) en het volume in het binnenbekken (Figuur 27 Vulling 

van het binnenbekken uitgedrukt in miljoen m³). 
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Figuur 26 Peil van het binnenbekken afgeleid uit het logboek 

 

Figuur 27 Vulling van het binnenbekken uitgedrukt in miljoen m³ 
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4.2.5 Oppervlaktewaterkwaliteit 

De kwaliteit van het overstromingswater kan van belang zijn voor de potentiële 

ontwikkelingsmogelijkheden van een natuurgebied dat overstroomd wordt. Met het 

rivierwater worden letterlijk honderden chemische stoffen getransporteerd, waarvan er veel 

een impact kunnen hebben op de ontwikkeling van het alluviale ecosysteem. Van heel veel 

stoffen is het effect niet of nauwelijks gekend. 

In wat hieronder volgt wordt enkel en alleen gekeken naar de nutriënten (stikstof en fosfor 

verbindingen) die gemeten worden in de waterkolom van de rivier. De gegevens zijn voor 

alle gebieden afkomstig van de website “www.VMM.be\water”. Er is een sterke heterogeniteit 

in bemonsteringsfrequentie tussen de verschillende waterlopen.  

Het is belangrijk om te beseffen dat niet alleen de chemische samenstelling van de 

waterkolom van belang is, maar ook de chemische samenstelling van het sediment dat in de 

rivier afgevoerd wordt. Voor de meeste waterlopen is dat set van variabelen niet bemeten 

(geweest). Nochtans zou dat van groot belang kunnen als “eutrofiërende” factor in het 

systeem. Hierop wordt dieper ingegaan in hoofdstuk 5. 

4.2.5.1 Doode Bemde 

Voor de Dijle te Sint Joris Weert is er sinds meer dan 30 jaar een uitgebreide set van 

analyseresultaten beschikbaar. Net stroomopwaarts van het studiegebied is een VMM 

staalnamepunt aanwezig op de Dijle dat met een halfmaandelijkse frequentie bemonsterd 

wordt. Het gaat over de locatie „Dijle – Sint Joris Weert Neerijsebaan nr. 221000). 
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Figuur 28 Tijdreeksen van de concentraties van de belangrijkste nutriënten (in mg/l) in het Dijlewater ter hoogte van 

de Neerijsebaan te Sint Joris Weert. (VMM meetpunt 221000) 

Jaarlijkse gemiddelden geven slechts een algemene toestand weer. Voor de Dijle zijn er 

bijzonder veel chemische analyseresultaten beschikbaar. Er is geopteerd om ze voor een 

periode van 15 kaar allemaal weer te geven. Overstromingen kunnen in principe op elk 

ogenblik van het jaar optreden. Het is met andere woorden niet alleen belangrijk om de 

gemiddelde samenstelling maar ook de spreiding van concentraties doorheen het jaar te 

kennen. 

In Figuur 28 worden de tijdreeksen van concentraties van de belangrijkste nutriënten in het 

Dijlewater weergegeven. Voor ammonium, nitraat, nitriet en totaal fosfor zijn er (erg) 

lichtjes dalende trends waar te nemen. Orthofosfaat vertoonde een lichtjes stijgende trend 

tot einde 2011. 

De absolute concentraties voor ammonium, nitraat, totaal fosfor en orthofosfaat zijn hoog. 

De concentraties krijgen het predicaat matig tot ontoereikend mee (Schneiders et al 2007). 

 

4.2.5.2 Webbekomsbroek 

In Webbekomsbroek kan er zowel Demer- als Velpewater in het gebied stromen. Voor beide 

waterlopen zijn resultaten van wateranalyses in de buurt van Webbekom opgevraagd van de 

voorbije jaren (Figuur 29). Zo is het mogelijk de evolutie van de waterkwaliteit in beeld te 

brengen. Voor het meetstation op Demer zijn gegevens beschikbaar vanaf 2001, voor het 

meetstation op de Velpe is dit vanaf 2003.  

Nummer 394500    422900  

Coördinaten 199580/186230   200708/ 183861  

Waterloop DEMER     VELPE 

Omschrijving Webbekom, Badstraat, afw brug  Zelk, zijstraat Zelemstraat, afw brug 
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Figuur 29 Locatie meetpunten nabij Webbekomsbroek op de Demer (blauw) op Velpe (groen) 

De concentratie van de meeste nutriënten in het oppervlaktewater neemt af doorheen de 

jaren (gewerkt met het gemiddelde van de verschillende metingen per jaar). Deze zijn 

weergegeven in Figuur 30 voor de Demer en in Figuur 31 voor de Velpe. 
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Figuur 30 Gemiddelde jaarlijkse concentraties van de nutriënten in mgX/L (met NO2-, Pt en oPO4 op 2de Y-as) voor 

meetpunt op Demer 

 

Figuur 31 Gemiddelde jaarlijkse concentraties van de nutriënten in mgX/L (met NO2-, Pt en oPO4 op 2de Y-as) voor 

meetpunt op Velpe 

 

00,000

00,100

00,200

00,300

00,400

00,500

00,600

00,700

00,000

00,500

01,000

01,500

02,000

02,500

03,000

03,500

04,000

04,500

05,000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

KjN

NH4+

NO3-

NO2-

P t

oPO4

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0

1

2

3

4

5

6

2004 2005 2006 2007 2008

KjN

NH4+

NO3-

NO2-

oPO4

P t



 

 
www.inbo.be Verzamelen van basiskennis en Ontwikkeling van een 

beoordeling- of afwegingskader voor de ecologische 

effectanalyse van overstromingen. 

55 

 

Voor NH4 is er terug een lichte toename sinds 2007 in de Demer. Kjeldall N kent een piek in 

2008.  

De hoogste concentraties vinden we voor nitraat en de laagste voor nitriet. Fosfaten zitten er 

weinig in het oppervlaktewater. 

Tabel 6 – Volledige naamgeving nutriënten 

Parameter ParamText eenheid 

KjN Kjeldahlstikstof mgN/L 

NH4+ Ammonium mgN/L 

NO2- Nitriet mgN/L 

NO3- Nitraat mgN/L 

oPO4 Orthofosfaat mgP/L 

P t Fosfor, totaal mgP/L 
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4.2.5.3 Schulensbroek 

Van het volgende VMM-meetpunt zijn de wateranalyses opgevraagd van de voorbije jaren 

(Figuur 32). Zo is het mogelijk een evolutie in kwaliteit in beeld te brengen. Voor 

onderstaand station zijn helaas pas gegevens beschikbaar vanaf 2001. 

Nummer 397500  

Coördinaten 207340/184840   

Waterloop DEMER 

Omschrijving Schulen/Lummen, Schulense baan, aan de molen, opw fietsbrug 

 

Figuur 32 Locatie meetpunt Schulensbroek op de Demer 

De concentratie van de meeste nutriënten in het oppervlaktewater neemt af doorheen de 

jaren (gewerkt met het gemiddelde van de verschillende metingen per jaar). Deze zijn 

weergegeven in Figuur 33. 
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Figuur 33 – Gemiddelde jaarlijkse concentraties van de nutriënten in mgX/L (met NO2-, Pt en oPO4 op de 2de Y-as).  

Voor NH4 en Kjeldall N is dit zelfs spectaculair gedaald. Fosfaten zitten er weinig in het 

oppervlaktewater. 

Tabel 7 – Volledige naamgeving nutriënten 

Parameter ParamText eenheid 

KjN Kjeldahlstikstof mgN/L 

NH4+ Ammonium mgN/L 

NO2- Nitriet mgN/L 

NO3- Nitraat mgN/L 

O-PO4 Orthofosfaat mgP/L 

P t Fosfor, totaal mgP/L 
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4.3 Verwerking vegetatiegegevens 

4.3.1 Vegetatieopnames 

In het vegetatieseizoen van 2011 (begin mei tot begin juli) zijn voor de drie studiegebieden 

de vegetatiekarteringen zoals beschreven in §4.2.1 opnieuw uitgevoerd. De locaties werden 

ingevoerd in een hand gps die het op het terrein mogelijk maakte de vroegere opnames te 

lokaliseren tot op ca. 5 meter nauwkeurig. De grootte van de opnamevlakken (3*3 meter) 

werden gerespecteerd zodat bij onderlinge vergelijking dit niet voor statistische conflicten 

kan zorgen. Telkens werden van alle plantensoorten de bedekkingen genoteerd gebaseerd op 

de LONDO-opnameschaal. Dat is een gedetailleerde opnameschaal, die eenvoudig kan 

omgezet worden naar de andere opnameschalen voor onderlinge vergelijking. In 

Schulensbroek werd gebruik gemaakt van de Domin-code (Kent & Coker, 1992) voor de 

proefvlakken en van Tansley voor de perceel kartering. De schalen zijn weergegeven in de 

bijlagen. 

De betrouwbaarheid van dergelijke herhaalde monitoring wordt gehypothekeerd door het feit 

dat zowel de lokalisatie als de waarnemer meer verschillen in de vegetaties kunnen bepalen 

dan de wijzigingen in abiotiek of beheer. Het potentiële probleem van lokalisatie is 

ondervangen door de nauwkeurige GPS meting en goede plaatsbeschrijving. Het potentieel 

waarnemerseffect is opgevangen door een gecontroleerde opnametechniek waarbij de 

vegetatieopname van een plot in het veld vergeleken werd met de betreffende opname uit 

het verleden. Op deze wijze is de kans kleiner dat soorten over het hoofd gezien worden en 

konden veranderingen in bedekking in het veld al vastgelegd en geëvalueerd worden.  

4.3.2 Vegetatie data 

Als basis zijn de vegetatieopnames opgeslagen in het programma TURBOVEG (S. 

Hennekens). Voordelen van dit programma zijn het minimaliseren van fouten tijdens het 

invoeren door allerlei controles en de directe beschikbaarheid van de gegevens voor verdere 

verwerking via TWINSPAN en andere toepassingen. 

Voor elk van de 3 gebieden werd een TURBOVEG database aangemaakt waarin alle opnames 

die in het betreffende gebied werden gemaakt zijn ingevoerd. Voor elke opname apart is een 

kopbestand beschikbaar, waarin volgende kenmerken werden opgenomen: 

bedekkingsschaal, project code, auteur code, opnamedatum, bedekking van de afzonderlijke 

lagen en opmerkingen. Waar dit relevant is werd hoogte van boom- en struiklaag ingegeven.  

Alvorens te beginnen met analyseren, is het belangrijk dat de database wordt „gezuiverd‟: 

fout ingegeven soorten worden gecorrigeerd. Ook kan het nodig zijn om de soortenlijst (lijst 

van taxa) in te korten. Hierbij zijn er twee mogelijkheden: het samenvoegen van taxa of het 

verwijderen van taxa. De eerste mogelijkheid kan zich voordoen wanneer een soort onder 

twee verschillende benamingen is ingevoerd (oude en nieuwe benaming) of wanneer de 

opnames taxa met verschillende status bevatten, bv. Salix species en Salix cinerea. Om 

foute beoordelingen te vermijden zal in dit laatste geval alles moeten herleid worden tot 

Salix species. Ook kan het voorkomen van een soort in twee verschillende lagen moeten 

worden samengevoegd tot één notering wanneer de soort binnen één opname in twee 

verschillende lagen voorkomt. Het is gebruikelijk de hoogste bedekkings-notering toe te 

kennen aan de soort in kwestie (bv. Quercus robur abundant in boomlaag en occasioneel in 

kruidlaag wordt Quercus robur abundant). De tweede mogelijkheid, het verwijderen van 

soorten, kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op niet spontane begroeiing zoals ingezaaid 
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Engels raaigras (Lolium perenne) of Canadapopulier (Populus x canadensis). Het verwijderen 

van opnames wordt in principe niet gedaan, tenzij het zou gaan om opnames die om een of 

andere reden zeer onvolledig zijn en daardoor eigenlijk onjuist. De originele databank is 

bijgehouden, zodat originele gegevens altijd raadpleegbaar zijn. In de verwerkingsdatabank 

zijn ook enkel de opnames weerhouden die zowel in het verleden als in 2011 zijn uitgevoerd. 

4.3.3 Identificatie van de vegetatietypes 

Typering van vegetaties gebeurt via een iteratief proces waarbij volgende procedure werd 

gevolgd  

 Het zoeken van gelijkenissen tussen de opnames onderling: via het 

computerprogramma TWINSPAN 

 Het zoeken van gelijkenis tussen de afzonderlijke opnames met de syntaxonomische 

standaardtabellen uit „De Vegetatie van Nederland‟ (Schaminee et al, 1994-1999) 

computerprogramma ASSOCIA. 

 Het koppelen van de eerste twee stappen: de output van Associa wordt mee 

gerangschikt volgens de binaire code verkregen uit TWINSPAN. Zo kan worden 

gekeken of voor de groepen gelijkende opnames ook een vergelijkbaar syntaxon 

wordt aangehaald. 

Deze stappen worden verduidelijkt in de bijlagen. 

4.3.3.1 Doode Bemde 

In het gebied werden zowel in 1999 als in 2011 vegetatieopnames gemaakt. In 1999 werden 

hier 254 locaties bemonsterd, in 2011 waren dat 172 locaties.  

Na grondige inspectie, verbetering van fouten en verdere validatiestappen van de beide 

datasets, werd verder gewerkt met een selectie van 172 vegetatie opnamen, gespreid over 

het gebied en voor de jaren 1999 en 2011. 

Voor alle locaties waar een vegetatieopname werd gemaakt, werd tevens een beheertype 

weergegeven. Die inschatting beperkt zich tot drie categorieën: bos, ruigte en grasland. Die 

categorieën werden toegekend voor de beide opnameperioden. Er werden analysen 

uitgevoerd voor de sets van 1999 en 2011 afzonderlijk en ook voor beide perioden samen. 

Voor alle drie de Twinspan-analysen blijft het resultaat in grote lijnen hetzelfde. Dat wil 

zeggen dat er op het vlak van vegetatietypering eigenlijk niets veranderd is over de jaren. 

Ten slotte, omdat er nogal wat versnippering in de analyseresultaten te zien was, werd nog 

een vierde analyse uitgevoerd met enkel de plantensoorten uit de kruidlaag (dus met alle 

bomen, struiken en mossen weggelaten). Dat gaf veruit de beste resultaten. Het zijn dan 

ook de resultaten van die analyse die verder in deze studie gepresenteerd en gebruikt 

worden  

Het gebied wordt gekenmerkt door een uitgesproken zonering van vegetatietypen (zie o.a. 

De Becker et al. 1999). De set van opnamen wordt eerst gesplitst in een groep ruigten en 

bossen aan de ene kant en graslanden (in de ruime betekenis van het woord) aan de andere 

kant. 
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Bossen en ruigten worden vervolgens gesplitst in natte rietruigten langs de ene kant en 

vochtige ruigten bossen langs de andere kant. Van die laatste groep splitsen vervolgens de 

echte valleibossen af van een groep met nitrofiele ruigten en Moerasspirearuigten. De groep 

met bossen bevat de echte historische bospercelen en bossen of aanplantingen van 

recentere datum. In ieder geval gaat het om Vogelkers-Essenbossen (een subtype van de 

habitat “beek begeleidende bossen - 91 E0).  

In de groep van ruigten zijn er de brandnetel gedomineerde “nitrofiele ruigten” en de 

duidelijk veel soortenrijkere echte Moerasspirearuigten (Filipendulion – Habitat 6430).  

Van de groep van „graslanden‟ splitst direct een groep met grote zeggenvegetaties af 

(regionaal belangrijk biotoop Mc). Van de overige graslanden splitst vervolgens de groep met 

Dottergraslanden af (regionaal belangrijk biotoop Hc). De overige graslanden splitsen op in 

beemdgras-raaigras graslanden, die in regel soortenarm zijn; en de uitgesproken 

soortenrijke Glanshaver/Grote vossenstaartgraslanden (habitat Alopecurion 6510). Een 

overzicht van de locaties die bemonsterd werden in beide perioden is te vinden in Figuur 34. 

Het is duidelijk dat veruit de meeste gemeenschappelijke opnamen gemaakt werden in de 

zuidelijke drie komgronden.  

 

Figuur 34 Locatie van de vegetatieopnamen in de Doode Bemde in 1999 en 2011 
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Een globaal overzicht van de verschuivingen wordt gegeven in  

Tabel 8. De eerste rij geeft de vegetatietypen weer voor de periode 2011, de eerste kolom, 

geeft de typen weer voor 1999. 

Tabel 8 – samenvatting van de TWINSPAN resultaten voor de Doode Bemde voor de beide opnameperioden (1999-

2011), te lezen van links naar rechts.  

 

De belangrijkste verschuivingen zijn de volgende: 

 Het aantal beemdgras-raaigrasgraslanden daalt van 53 in 1999 naar slechts 30 in 

2011. Dat heeft alles te maken met het uitbreiden van het natuurreservaat waarbij 

graslandpercelen in landbouwbeheer, nu in natuurbeheer zijn. 

 Het aantal opnamen in dottergraslanden stijgt van 17 in 1999 naar 38 in 2011. Dat 

heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de gestegen drainageniveau‟ s en 

dus met het natter worden van het gebied. De meeste dottergraslanden worden 

immers gerealiseerd vertrekkende vanuit (destijds) onder landbouwbeheer vallende 

beemdgras-raaigraslanden 

 Het aantal opnamen in Glanshaver/grote vossenstaart graslanden stijgt eveneens 

van 19 in 1999 naar 33 in 2011. De meeste winst wordt andermaal geboekt 

vertrekkende vanuit de beemdgras-raaigraslanden. 

 Er wordt met andere woorden sterk aan graslandbeheer gedaan in dit gebied. 

 Het aantal opnamen in grote zeggevegetaties verdubbeld van 4 naar 8. De toename 

is toe te wijzen aan vernatting (vertrekkende vanuit drogere vegetatietypen in 1999) 

 Het aantal opnamen in Moerasspirearuigten is status quo gebleven. Nochtans is maar 

de helft van de oude Moerasspirearuigten ook nog in 2011 aanwezig. De andere zijn 

voornamelijk afkomstig van nitrofiele ruigten, die in dezelfde periode met meer dan 

80% afgenomen zijn (van 32 in 1999 naar slechts 7 in 2011) Ook hier speelt naar 

alle waarschijnlijkheid verschralend beheer en vernatting een belangrijke rol. 

 De bosopnamen zijn (zoals kan verwacht worden) quasi vergelijkbaar gebleven.  

De ruimtelijke verschuivingen in de vegetatietypen tussen de beide opnameperioden zijn 

weergegeven in Figuur 35. Opvallend zijn de verschuivingen van nitrofiele ruigten naar 

1999\2011

Beemdgras 

Raaigras-

grasland

Dottergras-

land

Glanshaver-

Grote 

Vossestaart

Grote Zegge-

vegetatie

Moersspirea-

ruigte
Rietruigte

Nitrofielere 

ruigte

Vogelkers/Essen

bos

# vegetype 

1999

Beemdgras 

Raaigras-

grasland

19 16 15 1 1 1 53

Dotter-grasland 1 8 2 2 2 1 1 17

Glanshaver 

Grote 

Vossestaart

4 2 12 1 19

Grote Zegge-

vegetatie
1 1 2 4

Moersspirea-

ruigte
1 5 1 3 12 1 3 26

Rietruigte 1 1 1 4 7

Nitrofielere 

ruigte
3 4 3 13 1 4 4 32

Vogelkers-

Essenbos
1 1 1 11 14

#vegetype 2011 30 38 33 8 29 11 7 16 172\172
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Moerasspirearuigten in de komgrond Neerijse. Dat is een zone waar geen beheer gevoerd 

werd de voorbije 12 jaar. 

 

Figuur 35 overzicht van de vegetatietypen op de opnamelocaties van 1999 (grote bol) en 2011 (kleinere bol) 

 

4.3.3.1 Webbekomsbroek 

De vegetatietypes voorkomend in het overstromingsbekken van Webbekom zijn vooral 

graslanden en populieraanplanten op voormalige graslanden. Hoewel ondertussen bijna alle 

populierenbossen zijn gerooid, op het perceel 1k na. Dit zal binnenkort worden gerooid. 

Verder is het beheer niet veranderd sinds 1997. In de bijlagen staat meer detail over het 

gevoerde beheer.  

In 1997 werden 86 opnames gemaakt, hiervan werden er 76 opnieuw gemaakt in 2011. 

Enkel deze locaties waarvoor zowel in 1987 als in 2011 opnames werden gemaakt zijn 

betrokken bij de TWINSPAN analyse. In 2011 zijn voor opname WEB40 twee opnames 
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gemaakt (A en B). B is later uit de dataset verwijderd, omdat hetzelfde vegetatietype werd 

toegekend. 

In totaal zijn er dus 153 vegetatieopnames verwerkt naar vegetatietypen (Tabel 9) op basis 

van TWINSAN en ASSOCIA.  

Tabel 9 – Toegekende vegetatietypes op basis van Twinspan en Associa voor Webbekom 

TWINSPAN Vegetatietype Beschrijving 

000 pioniervegetatie pioniervegetatie 

0010 RG Carex disticha-[Calthion palustris] 
verruigde Dottergraslanden met dominantie 
van Tweerijige zegge 

0011 
RG Alopecurus pratensis-Elymus repens-
[Arrhenatheretalia] 

verruigde Grote vossenstaartgraslanden 

0100 nitrofiele vegetatie nitrofiele vegetatie 

01010 RG Holcus lanatus - Lolium perenne 
drogere graslanden, overgang bemest naar 
niet bemest 

010110 Lolium-Potentilion anserina Zilverschoongraslanden 

010111 Alopecurion pratensis Grote vossenstaartgrasland 

01100 Lolium-Potentilion anserina Zilverschoongraslanden 

01101 Alopercurion pratensis Grote vossenstaartgrasland 

0111 RG Carex disticha-[Calthion palustris] 
verruigde Dottergraslanden met dominantie 
van Tweerijige zegge 

100 Calthion palustris Dottergrasland 

1010 Magnocaricion Grote zeggenvegetatie (natte variant) 

1011 Magnocaricion Grote zeggenvegetatie 

110 Filipendulion Moerasspirearuigten 

11100 RG Phalaris arundinacea-[Phragmitetalia] rompgemeenschap van Rietgras 

11101 Phragmition australis Rietland 

1111 Filipendulion Moerasspirearuigten 
 

Als we naar aantallen kijken, dan zijn er duidelijke verschuivingen op te merken (Tabel 10). 

Zo is het aantal Grote vossenstaartgraslanden toegenomen, idem voor Dottergraslanden. 

Filipendulion is afgenomen, dit ten voordele van Dottergrasland en Grote Zeggevegetaties. 

Ook Zilverschoongraslanden komen minder voor en zijn geëvolueerd naar Grote 

vossenstaartgrasland of Moerasspirearuigte.  

De RG Holcus lanatus (uit landbouw genomen drogere graslanden) zijn vooral geëvolueerd 

naar al dan niet verruigde Grote vossenstaartgraslanden. 

Grote Zeggevegetaties kwamen in de eerste kartering niet voor, net zoals Rietvegetatie en 

pioniersvegetatie (vaak door lang onder water staan). 
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Tabel 10 – Aantal vegetatietypen per jaar onderscheiden voor Webbekom 

TwinGrF # TwinGrF JAAR Vegetatietype 

010111 5 1997 Alopecurion pratensis 

01101 8 2011 Alopercurion pratensis 

100 9 1997 Calthion palustris 

100 11 2011 Calthion palustris 

110 24 1997 Filipendulion 

110 6 2011 Filipendulion 

1111 4 1997 Filipendulion 

1111 6 2011 Filipendulion 

010110 8 1997 Lolium-Potentilion anserine 

010110 1 2011 Lolium-Potentilion anserine 

01100 6 1997 Lolium-Potentilion anserine 

01100 1 2011 Lolium-Potentilion anserine 

1010 4 2011 Magnocaricion (natte variant) 

1011 11 2011 Magnocaricion 

0100 2 1997 nitrofiele vegetatie 

11101 4 2011 Phragmition australis 

000 4 2011 Pioniervegetatie 

0011 7 2011 RG Alopecurus pratensis-Elymus repens-[Arrhenatheretalia] 

0111 8 1997 RG Carex disticha-[Calthion palustris] 

0010 5 2011 RG Carex disticha-[Calthion palustris] 

0111 1 2011 RG Carex disticha-[Calthion palustris] 

01010 9 1997 RG Holcus lanatus - Lolium perenne 

11100 2 1997 RG Phalaris arundinacea-[Phragmitetalia] 

11100 7 2011 RG Phalaris arundinacea-[Phragmitetalia] 
 

In Figuur 36 wordt dit ruimtelijk weergegeven. De figuur bestaat uit zgn. „geneste‟ bollen. De 

grootste bol geeft telkens het type vegetatietype weer in 1997, de kleinere (geneste) bol het 

type in 2011. Wanneer er geen kleurverschil is tussen beide (geneste) bollen, is er geen 

verandering in vegetatietype tussen beide karteerperioden.  

Voor de soortensamenstelling zijn er evoluties naar nattere en ruigere vegetatietypes. Het 

aantal verruigde Dottergraslanden is toegenomen, samen met de verruigde Grote 

vossenstaartgraslanden. Toch gaat de kwaliteit van de vegetatie niet overal achteruit en zijn 

er goed ontwikkelde Grote zeggevegetaties (op de natste plaatsen) en Dottergraslanden al 

dan niet ontstaan uit Moerasspirearuigten (zuidwesten van het gebied). 
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Figuur 36 Ruimtelijke spreiding van de vegetatietypen voor Webbekom (onderste, grote bol: 1997, bovenste, kleine 

bol: 2011) 

 

4.3.3.2 Schulensbroek 

De vegetatietypes voorkomend in het wachtbekken van Schulen zijn vooral graslanden en 

ruigten. Hoewel het beheer hetzelfde is gebleven voor de beide karteerperioden, leek er op 

terrein toch een verruiging te zijn opgetreden. Bij navraag aan de conservator bleek er wel 

degelijk een verandering in beheer: vooral in het oostelijke deel dat enkel nog gemaaid 

wordt (2 keer per jaar) en geen nabegrazing meer kent. De niet maaibare stukken zijn aan 

het verruigen. Dit is ook het geval in het zuidwestelijke deel.  
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a) Proefvlakken (Thesis J. Rymen) 

In 2005 werden 30 opnames gemaakt van 2m*2m, hiervan werden er 29 opnieuw gemaakt 

in 2011. Enkel deze locaties waarvoor zowel in 2005 als in 2011 opnames werden gemaakt 

zijn betrokken bij de TWINSPAN analyse.  

In totaal zijn er dus 58 vegetatieopnames verwerkt tot vegetatietypes op basis van 

TWINSAN en ASSOCIA (Tabel 11). 

Tabel 11 – Toegekende vegetatietypes voor Schulensbroek (proefvlakken) 

TWIN Vegetatietype beschrijving 

000 Lolio - Potentillion anserina 
overgang Grote vossenstaart naar 
Zilverschoongrasland 

001 Alopecurion pratensis Grote vossenstaartgraslanden 

010 RG Holcus lanatus - Lolium perenne overgang naar onbemeste percelen 

011 Molinio - Arrhenaterethea vochtige hooiweide 

100 overgang Filipendulion - Caricion gracilis begraasde vochtige weilanden 

101 RG  Alopecurion pratensis  - Elymus repens verstoorde percelen 

11 RG Urtica dioica (Galio - urticetea) nitrofiele ruigten 
 

Als we de aantallen per vegetatietype en jaar bekijken, dan zien we een aantal 

verschuivingen (Tabel 12). Het aantal Grote vossenstaartgraslanden is toegenomen, net 

zoals de Moerasspirea – Grote zeggevegetaties. Zilverschoongrasland is erbij gekomen en 

ook de nitrofiele ruigte (RG Urtica dioica) zijn toegenomen, terwijl de verruigde Grote 

vossenstaartgraslanden zijn verdwenen.  

Tabel 12 – Aantallen van de vegetatietypes per jaar voor Schulensbroek 

TwinGrF #TwinGrF Vegetatietype JAAR 

001 1 Alopecurion pratensis 2005 

001 8 Alopecurion pratensis 2011 

000 9 Lolio - Potentillion anserina 2011 

011 5 Molinio - Arrhenaterethea 2005 

100 2 overgang Filipendulion - Caricion gracilis 2005 

100 5 overgang Filipendulion - Caricion gracilis 2011 

101 3 RG  Alopecurion pratensis  - Elymus repens 2005 

010 13 RG Holcus lanatus - Lolium perenne 2005 

11 5 RG Urtica dioica (Galio - urticetea) 2005 

11 7 RG Urtica dioica (Galio - urticetea) 2011 
 

 

Ruimtelijk geeft dit volgend beeld (Figuur 37): 
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Figuur 37 Ruimtelijke spreiding van de vegetatietypen in 2005 en 2011 voor Schulensbroek (onderste, grote bol: 2005, 

bovenste, kleine bol: 2011) 

De evolutie van de vegetatietypes laat een verschuiving naar nattere of frequent 

overstroomde vegetatietypes zien.  

b) Perceel kartering Schulensbroek 2002 

In 2002 werd een vegetatiekartering uitgevoerd in het kader van de evaluatie van het 

gevoerde beheer (Aeolus, 2002). Hierbij werden percelen beschreven aan de hand van de 

Tansley-schaal. 

Een aantal percelen werden geherkarteerd in 2011. Een moeilijkheid hier was het 

respecteren van de toen gebruikte perceelgrenzen. Vaak was er lokaal een verschuiving in 

plantensamenstelling, maar dit komt niet tot uiting bij dit type analyse. Een perceel kartering 

maakt het niet mogelijk tot in detail te gaan. Verder moeten perceelgrenzen van de eerste 

kartering gerespecteerd worden anders geeft dit een vertekend beeld. Op basis van 

TWINSPAN en ASSOCIA worden vegetatietypen afgeleid, weergegeven in Tabel 13. 

Tabel 13 – Toegekende vegetatietypen voor de perceel kartering in Schulensbroek 

TWINSPAN Vegetatie Beschrijving 

0000 
RG  Alopecurion pratensis  - Elymus repens 

Verruigde Grote 
vossenstaartgrasland 

0001 Alopecurion pratensis Grote vossenstaartgrasland 

001 Lolio - Potentillion anserina Zilverschoongrasland 

0100 RG Phalaris arundinacea-[Phragmitetalia] Liesgras ruigte 
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TWINSPAN Vegetatie Beschrijving 

01100 Salicion cinerea Wilgen struweel 

011010 Filipendulion Moerasspirearuigte 

011011 Salicion cinerea Wilgenstruweel 

0111 Salicion cinerea Wilgenstruweel 

10 
RG Calystegia sepium-Phragmites australis-
[Convolvulo-Filipenduletea] Rietruigte 

11 Phragmition australis Rietland 
 

Als we de verdeling bekijken voor de vegetaties per jaar (Tabel 14) dan zien we dat Grote 

vossenstaartgraslanden zijn toegenomen, idem voor Moerasspirearuigten. 

Zilverschoongraslanden en Liesgrasruigte zijn afgenomen. De Rietlanden van 2002 zijn nu 

terug te vinden onder een verruigde vorm. Verder zijn er nu ook verruigde Grote 

vossenstaartgraslanden opgedoken. Het aantal wilgenstruwelen (over de verschillende 

Twinspangroepen) is ongeveer gelijk gebleven.  

Tabel 14 – Aantal vegetatietypen per jaar voor Schulensbroek (perceel) 

Twin 
Groep 

# 
TwinFin Vegetatie Beschrijving Jaar 

0001 6 Alopecurion pratensis Grote vossenstaartgrasland 2002 

0001 14 Alopecurion pratensis Grote vossenstaartgrasland 2011 

011010 1 Filipendulion Moerasspirearuigte 2002 

011010 8 Filipendulion Moerasspirearuigte 2011 

001111 1 geen type   2002 

0101 1 geen type   2002 

001 23 Lolio - Potentillion anserina Zilverschoongrasland 2002 

001 16 Lolio - Potentillion anserina Zilverschoongrasland 2011 

11 3 Phragmition australis Rietland 2002 

0000 5 RG  Alopecurion pratensis  - Elymus repens 
Verruigd Grote 
vossenstaartgrasland 2011 

10 3 
RG Calystegia sepium-Phragmites australis-
[Convolvulo-Filipenduletea] Rietruigte 2011 

0100 19 RG Phalaris arundinacea-[Phragmitetalia] Liesgras ruigte 2002 

0100 7 RG Phalaris arundinacea-[Phragmitetalia] Liesgras ruigte 2011 

01100 2 Salicion cinerea Wilgenstruweel 2002 

01100 1 Salicion cinerea Wilgenstruweel 2011 

0111 5 Salicion cinerea Wilgenstruweel 2011 

0111 1 Salicion cinerea Wilgenstruweel 2002 

011011 2 Salicion cinerea Wilgenstruweel 2002 
 

Figuur 38 geeft de ruimtelijke spreiding van de types weer. Er is duidelijk een toename in 

Zilverschoongrasland te zien in het oostelijke en centrale deel van het binnenbekken. Een 
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aantal percelen is duidelijk aan het dichtgroeien met wilgen. Dit is een effect van het 

achterwege blijven van maai-/begrazingbeheer. 

 

Figuur 38 Ruimtelijke evolutie voor de percelen in Schulensbroek (bol = centrum perceel, onderste: 2002, bovenste 

2011 

 

4.3.4 Verwerking vegetatiegegevens 

Aan de hand van enkele statistische analyses worden de vegetatiegegevens verwerkt om 

beter inzicht te krijgen in de dataset maar vooral ook in de evolutie van de vegetatie na het 

in werk stellen van de wachtbekkens of het herstel van natuurlijke overstroming. 

Bij een eerste verkenning worden het aantal soorten bekeken. Een stapje verder is het 

afleiden van indicatorwaarden, nl hoe indicatief zijn soorten per jaar. Dit is gebaseerd op de 

methode van Dufrêne & Legrende (1997).  

Het werken met de Ellenberggetallen geeft een inschatting van het abiotische milieu waar de 

planten voorkomen. Er is gewerkt met een gemiddelde waarde per opname, zonder rekening 

te houden met hun abundantie (Diekmann, 2002). Ze geven indirect omgevingscondities aan 

en kunnen in vergelijking tussen opnamejaren een maat geven voor veranderingen. 

Verder is er ook de species turnover berekend (Koleff et al, 2008). Turnover (of soms ook 

gedefinieerd als beta-diversity) wordt door verschillende mathematische indices gedefinieerd 

die algemeen de variatie in soortensamenstelling tussen verschillende plots (in tijd of ruimte) 

uitdrukken (Vellend, 2001). 
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4.3.4.1 Evolutie soortenaantallen 

Het aantal soorten per opname is vergeleken tussen de 1ste en 2de vegetatieopnameperiode 

waarbij geen rekening gehouden is met abundantie.  

4.3.4.1.1 Doode Bemde 

Voor alle vegetatieopnamen werd per beheercategorie (bos, ruigte, natuurbeheer- en 

landbouwgrasland) nagegaan hoe het soortenaantal evolueerde. De natuurbeheergraslanden 

zijn het meest bemonsterd (79 van de 172 locaties). Het is belangrijk om te beseffen dat 

hier ook graslanden inzitten die in 1999 nog in landbouwgebruik waren en sindsdien naar 

natuurbeheer zijn overgeschakeld. Het omgekeerde is nooit gebeurt. De 22 graslanden die 

actueel nog in landbouwgebruik zijn, waren dat ook in 1999. Verder zijn er nog 46 locaties in 

moerasspirea- of rietruigte gelegen en 16 locaties in bos. 

Per beheercategorie werd voor de soortenaantallen een mediaanwaarde en de 5-95 

percentiel berekend. De resultaten daarvan zijn weergegeven in Tabel 15. 

Tabel 15 - Overzicht van soortenaantallen voor de vegetatieopnamen voor de Doode Bemde in de twee 

opnameperioden en gesorteerd per beheercategorie. 

 

De belangrijkste vaststellingen zijn dat voor: 

a. ruigten er niets verandert.  

b. bossen en natuurbeheergraslanden er (duidelijk) op vooruit gaan 

c. landbouwgraslanden er (duidelijk)op achteruit gaan 

Voor de overgrote meerderheid van de vegetatieopnamen in het gebied kan gesteld worden 

dat ze soortenrijker geworden zijn in 2011, in vergelijking met 1999. 

Zijn er verschuivingen in soorten(-groepen)? 

In totaal werden over alle opnamen en in de twee perioden 237 soorten hogere planten (incl. 

bomen en struiken) genoteerd. In 1999 waren dat er 181 en in 2011 waren er dat 203. In de 

bijlagen is weergegeven welke plantensoorten in elk van de twee opnameperioden in de 

vegetatieopnamen terug te vinden zijn.  

Soorten die in 1999 nog voorkwamen en in 2011 niet meer werden door middel van een 

gekleurd vakje aangeduid. Als soorten uit het hele gebied verdwenen zijn, dan werden ze in 

het rood aangeduid. In totaal gaat het over vijf soorten: Fijnspar, Reuzenbereklauw en 

soortenaantal # samps 1999 2011

5% 4.0 11.0

natuurbeheergrasland 79 mediaan 16.0 19.0

95% 27.0 30.2

5% 5.1 5.1

landbouwgrasland 22 mediaan 14.5 11.0

95% 23.0 18.9

5% 3.5 3.2

ruigte 46 mediaan 11.0 11.0

95% 22.0 22.0

5% 6.3 9.0

bos 16 mediaan 15.0 21.0

95% 27.3 31.0
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Noorse esdoorn werden actief en succesvol bestreden in het gebied. Kluwenhoornbloem en 

Italiaans raaigras hangen samen met vroeger landbouwgebruik, wat intussen op de locaties 

waar de soorten voorkwamen, is stopgezet.  

Daarnaast zijn er nog 23 andere soorten die niet meer in de opnamen terug te vinden zijn, 

maar nog wel elders in het gebied, en vrijwel steeds in dezelfde komgrond, terug te vinden 

zijn. Er zijn met andere woorden geen soorten verdwenen anders dan deze die actief 

bestreden werden of verdwenen zijn als gevolg van het stopzetten van landbouwgebruik (in 

de vegetatieopnamen welteverstaan!). 

 

 Paired t-test 

data:  Sdyl$A2011 and Sdyl$Aniet2011  

t = 3.5051, df = 165, p-value = 0.0005877 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0  

95 percent confidence interval: 

 1.018089 3.644561  

sample estimates: 

mean of the differences   2.331325  

Figuur 39 Resultaat van een gepaarde t-test 

 

 

Figuur 40 Boxplot van het aantal soorten per vegetatieopname in 2011 (linkse box) en in 1999 (rechtse box - niet2011) 
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Figuur 41 Evolutie van aantal soorten per opname (onder 1999, boven 2011 

 

4.3.4.1.2 Webbekomsbroek 

Figuur 43 geeft de evolutie van het aantal soorten weer. In het zuiden zijn het aantal soorten 

per opname gedaald, maar in het noorden zijn er ook plots met een toename van soorten. 

Als we een gepaarde t-test doen (p-value = 4.613e-08), dan vinden we een significant 

verschil tussen 2011 en 1997. Het aantal soorten is afgenomen (Figuur 42). 
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Figuur 42 Boxplot van het aantal soorten in 2011 ten opzichte van het aantal soorten in 1997 (niet2011) 

 

Als we het gemiddeld aantal soorten per beheerklassen bekijken, dan neemt dit voor elke 

klasse af (Tabel 16). Voor de begraasde percelen is de afname sterker dan voor de gemaaide 

percelen (al dan niet in combinatie met nabegrazing).  

Tabel 16 – Overzicht van het gemiddeld aantal soorten per beheerklasse, opgedeeld per jaar van de opname. 

Beheer # plots Mean # Min # Max # Jaar 

begrazing vanaf mei tot eind augustus 12 
22.0 12 34 1997 

15.4 8 24 2011 

hooilandbeheer 7 
24.3 18 28 1997 

20.0 13 31 2011 

maaien en nabegrazing vanaf september 10 
26.1 16 36 1997 

22.8 15 28 2011 

rietlandbeheer 17 
20.5 6 30 1997 

12.2 7 22 2011 

winterbegrazing vanaf eind november tot 
mei 

29 
18.9 9 30 1997 

14.7 8 26 2011 
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Figuur 43 Evolutie van het aantal soorten per opname (onderaan 1997, boven 2011) 

 

4.3.4.1.3 Schulensbroek 

In het Schulensbroek lijken in de zuidelijke middenblok het aantal soorten per opname toe te 

nemen ten opzichte van 2005 (Figuur 45). In het oosten is er een afname. De gepaarde t-

test is niet significant (p-value = 0.8926), dit is ook duidelijk in de boxplot (Figuur 44). 
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Figuur 44 Boxplot van het aantal soorten voor 2011 en 2005 (niet2011) 

Voor Schulensbroek hebben we enkel informatie over het beheer uit de Thesis van J. Rymen 

(2005). Gemiddeld zien we dat de aantallen ongeveer gelijk zijn gebleven (Tabel 17). 

 

Tabel 17 – Overzicht van het gemiddeld aantal soorten per beheerklasse, opgedeeld per jaar van de opname.  

Beheer # plots Mean # Min # Max # Jaar 

jaarlijks maaien en afvoeren 20 
27.7 14 48 2005 

27.5 8 44 2011 

geen jaarlijks beheer/begrazing 9 
21.3 16 32 2005 

22.7 14 32 2011 
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Figuur 45 Evolutie van het aantal soorten per opname (onder 2005, boven 2011) 

 

4.3.4.2 Species Indicator Value (IndVal) 

Om na te gaan of bepaalde soorten meer indicatief zijn voor een bepaalde opnameperiode 

werd een analyse van indicatorsoorten uitgevoerd m.b.v. de software PC-ORD 5.0 (McCune & 

Mefford 1999) volgens de methode van Dufrêne & Legendre (1997). Deze methode 

combineert informatie over de abundantie/bedekking van een soort in een welbepaalde 

groep met de trouwheid van voorkomen binnen deze groep. Voor elke soort i in elke 

opnamegroep j wordt het product van 'Aij' (de gemiddelde abundantie/bedekking van soort i 

in de opnamen van groep j t.o.v. alle groepen in de studie) en Bij (de relatieve frequentie 

van voorkomen van soort i in de opnamen van groep j) berekend als volgt: 

IndVal ij = A ij X  B ij = 100 
 
A ij =   Nindividuen ij 

Nindividuenj 
 

B ij  =  Nopnamen ij 
Nopnamenj 

Waarbij: 'Nindividuenij'= de gemiddelde abundantie/bedekking van soort i over de opnamen 

in groep j,  

Nindividueni = de som van de gemiddelde abundantie/bedekking van soort i over alle 

groepen,  
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Nopnamenij = het aantal opnamen in groep j waar soort i aanwezig is,  

Nopnamenj = het totaal aantal opnamen in groep j. 

 

Hieruit volgt een indicatorwaarde voor elke soort in elke groep waarvan significante 

verschillen getest kunnen worden m.b.v. Monte Carlo randomisatietest die eveneens 

beschikbaar is in PC-ORD. De analyse werd uitgevoerd voor een groepering op basis van 

jaartal (19xx = eerste opname, 2011= herhaling van de opname) en een Monte Carlo 

simulatie met 4999 permutaties (cfr. Taverna et al. 2005). Hieruit volgt voor elke soort een 

indicatorwaarde voor 19xx en 2011 met aanduiding van significante affiniteit voor een 

welbepaald tijdsstip. 

Voor elke significante indicatorsoort wordt de relatieve frequentie berekend door het aantal 

opnamen waarin deze soort voorkomt (frequentie) te delen door de som van frequenties van 

alle indicatorsoorten. 

4.3.4.2.1 Doode Bemde 

De resultaten van een indicatorsoortenanalyse worden weergegeven in Tabel 18 en Tabel 19 

voor 1999 respectievelijk 2011. Hier worden enkel significante indicatorsoorten weergegeven 

op basis van een Monte Carlo simulatie met 4999 permutaties en significantieniveau 5%. 

In beide opnameperioden zijn er 22 (significante) indicatorsoorten aangetroffen. Van de 

soorten die in 1999+ indicatorsoort worden er in 2011 20 teruggevonden. Omgekeerd zijn 

van de soorten die in 2011 indicatorsoort zijn slechts 14 dat ook in 1999. Er treden dus vrij 

grote verschuivingen op.  

Tabel 18 - Lijst met de significante indicatorsoorten voor de Doode Bemde voor 1999 met IndicatorValue (IV), relatieve 

frequentie (RF) en de MonteCarlo test (MC_p) 

 

IV_1999 IV_2011 RF_1999 RF_2011 MC_p

Holcus lanatus 43 10 57 40 0.0002

Poa trivialis 37 19 57 54 0.0132

Galium aparine 33 2 37 24 0.0002

Urtica dioica 31 11 45 36 0.0062

Angelica sylvestris 29 2 33 19 0.0002

Heracleum sphondylium 28 1 31 10 0.0002

Cirsium oleraceum 27 2 30 15 0.0002

Glechoma hederacea 25 2 27 23 0.0008

Alopecurus pratensis 21 45 56 71 0.0022

Cirsium arvensis 20 4 26 16 0.0094

Galeopsis tetrahit 18 1 21 7 0.0002

Phleum pratensis 17 1 20 7 0.0002

Arrhenatherum elatius 12 2 16 9 0.0146

Equisetum palustris 9 21 23 34 0.0484

Rumex crispus 6 20 19 27 0.0138

Juncus effusus 4 20 13 28 0.0062

Anthriscus sylvestris 4 0 4 0 0.0154

Ranunculus ficaria 3 0 4 1 0.0366

Rumex conglomeratus 3 12 9 19 0.0476

Lythrum salicaria 2 13 6 18 0.0022

Humulus lupulus 1 9 6 12 0.017

Lotus uliginosus 1 7 4 9 0.0312
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Tussen de twee opnameperioden is er nagenoeg geen verschil voor wat betreft het aantal 

indicatorsoorten en de hoogte van de gemiddelde indicatorwaarden. Wel valt op dat een 

grote groep van indicatorsoorten gewijzigd is. Dat geeft op zijn minst aan dat er een vrij 

grote evolutie in de vegetatiesamenstelling heeft voorgedaan tussen beide perioden. Eerder 

werd al aangetoond dat er nauwelijks soorten verdwenen of bijgekomen waren, maar het is 

duidelijk dat er soms aanzienlijke verschuivingen in bedekkingen hebben voorgedaan. 

Het is vooral opvallend dat in 2011 een reeks graslandindicatoren de bovenhand halen. Grote 

vossenstaart, Grote ratelaar en Lidrus nemen in belangrijkheid fors toe. Grote ratelaar kwam 

in 1999 slechts lokaal voor in het gebied, in 2011 is het zowat de meest prominente 

graslandsoort. Grote vossenstaart en Lidrus schuiven fors naar omhoog. 

Belangrijkste dalers zijn Ruw beemdgras, Grote Brandnetel, Gestreepte witbol en 

Akkerdistel. Dat zijn eerder soorten van voedselrijke standplaatsen. Zij nemen fors af in 

belang ten voordele van vernattings- en verschralingsindicatoren. 

Tabel 19 - Lijst met de significante indicatorsoorten voor de Doode Bemde voor 2011 met IndicatorValue (IV), relatieve 

frequentie (RF) en de MonteCarlo test (MC_p) 

 

 

4.3.4.2.2 Webbekomsbroek 

De resultaten van een indicatorsoortenanalyse worden weergegeven in Tabel 20 en Tabel 21 

voor respectievelijk 1997 en 2011. Hier worden enkel significante indicatorsoorten 

weergegeven op basis van een Monte Carlo simulatie met 4999 permutaties en 

significantieniveau 5%.  

IV_2011 IV_1999 RF_2011 RF_1999 MC_p

Alopecurus pratensis 45 21 71 56 0.0022

Rhinantus angustifolius 30 0 32 4 0.0002

Equisetum palustris 21 9 34 23 0.0484

Rumex crispus 20 6 27 19 0.0138

Juncus effusus 20 4 28 13 0.0062

Plantago lanceolata 20 0 21 5 0.0002

Poa trivialis 19 37 54 57 0.0132

Phalaris arundinacea 19 0 21 4 0.0002

Rubus caesius 16 0 16 0 0.0002

Lythrum salicaria 13 2 18 6 0.0022

Rumex conglomeratus 12 3 19 9 0.0476

Urtica dioica 11 31 36 45 0.0062

Holcus lanatus 10 43 40 57 0.0002

Galeopsis spec 10 0 10 0 0.0002

Humulus lupulus 9 1 12 6 0.017

Galium palustris 9 0 12 2 0.001

Lotus uliginosus 7 1 9 4 0.0312

Mentha aquatica 6 0 7 1 0.0084

Plantago major 5 0 7 1 0.0204

Cirsium arvensis 4 20 16 26 0.0094

Epilobium hirsutum 3 0 3 0 0.0304

Rubus spec. 3 0 4 1 0.035
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Allereerst blijkt dat er meer soorten significant indicatief zijn voor 1997 (29 soorten) dan 

voor 2011 (8 soorten). Deze voor 1997 zijn vooral graslandsoorten, voor 2011 behoren de 

indicatorsoorten vooral tot de natte moerasvegetaties.  

Het is eveneens duidelijk dat de hoogste indicatorwaarden voor indicatorsoorten van 1997 

beduidend hoger liggen dan deze voor 2011. Zo geven Ranunulus repens, Poa trivialis, 

Holcus lanatus en Equisetum palustris voor 1997 indicatorwaarden groter dan 50 (resp. 67, 

62, 59 en 54) terwijl dit voor de hoogste indicatorwaarden van 2011, zoals voor Lythrum 

salicaria en Carex acuta (resp. 33 en 31), ongeveer dertig eenheden lager ligt.  

Wanneer gekeken wordt naar de frequentie van opnamen waarin de indicatorsoorten 

voorkomen, kunnen aanwinsten en verliezen (E.:‟gains and losses‟) tussen beide jaren 

aangeduid worden. Soorten die indicatief zijn voor 1997 maar in 2011 niet voorkwamen, zijn 

o.a. Cirsium palustre (Kale Jonker), Cirsium vulgare (Speerdistel), Juncus bufonius 

(Greppelrus), Cynosurus cristatus (Kamgras), Agrostis capillaris (Gewoon struisgras), Juncus 

articulatus (Zomprus) en Arrhenatherum elatius (Glanshaver). Hiertegenover staat de groep 

van indicatieve soorten voor 2011 die in 1987 niet opgenomen werden. Deze „aanwinsten‟ 

zijn Calliergonella cuspidata (Gewoon puntmos), Typha latifolia (Grote Lisdodde), Bidens 

frondosa (Zwart tandzaad) en Cynoglossum officinale (Veldhondstong). 

Tabel 20 – Lijst met de significante indicatorsoorten voor Webbekomsbroek voor 1997 met IndicatorValue (IV), 

relatieve frequentie (RF) en de MonteCarlo test (MC_p)  

 

  

soorten IV_2011 IV_1997 RF_2011 RF_1997 MC_p

Ranunculus repens 3 67 39 72 0.0002

Poa trivialis 14 62 47 88 0.0002

Holcus lanatus 0 59 8 61 0.0002

Equisetum palustre 21 54 73 77 0.0278

Trifolium repens 1 46 15 49 0.0002

Agrostis stolonifera 3 43 18 54 0.0002

Cerastium fontanum ssp. vulgare 0 36 5 39 0.0002

Polygonum amphibium 16 34 42 55 0.0442

Polygonum hydropiper 3 34 20 39 0.0052

Angelica sylvestris 2 33 12 39 0.0004

Cirsium palustre 0 31 0 31 0.0002

Phleum pratense 1 29 12 31 0.0006

Cirsium arvense 6 28 16 45 0.0118

Glechoma hederacea 1 27 11 30 0.0006

Cirsium vulgare 0 22 0 22 0.0002

Taraxacum species 4 21 16 28 0.0352

Juncus bufonius 0 19 0 19 0.0006

Stellaria aquatica 0 19 3 20 0.001

Lolium perenne 0 19 4 19 0.0012

Glyceria fluitans 2 16 8 20 0.0472

Valeriana officinalis 1 16 8 19 0.0198

Caltha palustris s.l. 0 16 1 16 0.0008

Cynosurus cristatus 0 15 0 15 0.001

Trifolium dubium 0 15 1 15 0.0036

Agrostis capillaris 0 14 0 14 0.001

Bromus hordeaceus 0 14 0 14 0.002

Trifolium pratense 0 11 1 12 0.0166

Juncus articulatus 0 9 0 9 0.0144

Arrhenatherum elatius 0 8 0 8 0.0262
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Tabel 21 - Lijst met de significante indicatorsoorten voor Webbekomsbroek voor 2011 met IndicatorValue (IV), 

relatieve frequentie (RF) en de MonteCarlo test (MC_p) 

 

 

4.3.4.2.3 Schulensbroek 

De resultaten van een indicatorsoorten analyse worden weergegeven in Tabel 22. Hier 
worden enkel significante indicatorsoorten weergegeven op basis van een Monte Carlo 
simulatie met 4999 permutaties en significantieniveau 5%.  
Allereerst blijkt dat er slechts 11 soorten significant zijn, 7 voor 2005 en 4 voor 2011. Deze 

keer zijn de hoogste indicatorwaarden terug te vinden voor de indicatorsoorten van 2011 
vooral Alopecurus pratensis (Grote vossenstaart) en Poa pratensis (Veldbeemdgras) 
(respectievelijk 74 en 60). Voor 2005 zijn dit Holcus lanatus (Gestreepte witbol) en Elymus 
repens (Kweek) met 55 en 51 als indicatorwaarde. 
Wanneer gekeken wordt naar de frequentie van opnamen waarin de indicatorsoorten 

voorkomen, kunnen aanwinsten en verliezen (E.:‟gains and losses‟) tussen beide jaren 

aangeduid worden . Soorten die indicatief zijn voor 2005 maar in 2011 niet voorkwamen, 
zijn 
Agrostis gigantea (Hoog struisgras), Agrostis capillaris (Gewoon struisgras) en Hordeum 
secalinum (Veldgerst). Voor 2011 zijn er geen significante indicatieve soorten die enkel in dit 
jaar zijn opgenomen. Maar bv Lolium perenne (Engels raaigras) en Leontodon autumnalis 
(Vertakte leeuwentand) zijn wel enkel genoteerd in 2011. 
 

Tabel 22 – Lijst met significante indicatorsoorten voor Schulensbroek voor 2005 en 2011, IndicatorValue (IV), relatieve 

frequentie (RF) en de MonteCarlo test (MC_p) 

 

 

Soorten IV_2011 IV_1997 RF_2011 RF_1997 MC_p

Lythrum salicaria 33 10 50 28 0.0106

Carex acuta 31 12 46 39 0.0496

Rumex crispus 23 4 32 15 0.0112

Calliergonella cuspidata 20 0 20 0 0.0002

Potentilla anserina 15 1 16 8 0.0286

Typha latifolia 12 0 12 0 0.0024

Bidens frondosa 11 0 11 0 0.0084

Cynoglossum officinale 8 0 8 0 0.0254

soorten IV_2005 IV_2011 RF_2005 RF_2011 MC_p

Holcus lanatus 55 0 55 10 0.0002

Elymus repens 51 6 59 45 0.016

Agrostis gigantea 41 0 41 0 0.0006

Anthoxanthum odoratum 38 4 48 17 0.0218

Agrostis capillaris 34 0 34 0 0.0006

Lotus uliginosus 27 0 28 3 0.0046

Hordeum secalinum 17 0 17 0 0.05

Alopecurus pratensis 22 74 86 100 0.0002

Poa pratensis 0 60 3 62 0.0002

Agrostis stolonifera 0 38 7 38 0.0022

Cardamine pratensis 2 31 7 41 0.0044

20
05

20
11
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4.3.4.3 Evolutie aantal freatofyten 

Voor de freatofyten is enkel 1 t/m 5 in rekening genomen.  

Kenmerk waarde waarde_beschrijving 

Grondwater 1 Hydrofyt 

Grondwater 2 Natte freatofyt(obligaat) 

Grondwater 3 Vochtige freatofyt (obl.) 

Grondwater 4 Vochtige freatofyt (fac.) 

Grondwater 5 Plaatselijke freatofyt 

Grondwater 6 Kalk-afreatofyten 

Grondwater 7 Afreatofyt 

Grondwater 8 Zoutplant 

Grondwater 9 Duinfreatofyt 
 

4.3.4.3.1 Doode Bemde 

Het aantal freatofyten is significant toegenomen voor de Dijlevallei (Figuur 46, Figuur 47). 

Figuur 48 geeft het ruimtelijk overzicht van de evolutie. 

 Paired t-test 

data:  Fdyl$F2011 and Fdyl$Fniet2011  

t = 2.029, df = 162, p-value = 0.04409 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0  

95 percent confidence interval: 

 0.01790614 1.31951717  

sample estimates: 

mean of the differences     0.6687117  

Figuur 46 - Resultaat van de gepaarde t-test 
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Figuur 47 Boxplot van het aantal freatofyten in de Doode Bemde voor 2011 en 1999 (niet2011) 

 



 

 
www.inbo.be Verzamelen van basiskennis en Ontwikkeling van een 

beoordeling- of afwegingskader voor de ecologische 

effectanalyse van overstromingen. 

83 

 

 

Figuur 48 Evolutie van het aantal freatofyten in de Doode Bemde per opname (onder 1999, boven 2011) 
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4.3.4.3.2 Webbekomsbroek 

Het aantal freatofyten is niet significant toegenomen voor Webbekom  (p-value = 

0.4631). Figuur 50 geeft het ruimtelijk overzicht van de evolutie. 

 

Figuur 49 Boxplot van het aantal soorten in Webbekomsbroek voor 2011 en 1997 (niet2011) 
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Figuur 50 Evolutie van het aantal freatofyten in Webbekomsbroek per opname (onder 1997, boven 2011) 
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4.3.4.3.3 Schulensbroek (proefvlak) 

Het aantal freatofyten is niet significant veranderd voor Schulensbroek (p-value = 0.27). 

Toch zien we een lichte afname van het aantal freatofyten. (Figuur 51). Figuur 52 geeft het 

ruimtelijk overzicht van de evolutie. 

 

 

Figuur 51 Boxplot van het aantal soorten in Schulensbroek voor 2011 en 2005 (=niet2011) 
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Figuur 52 Evolutie van het aantal freatofyten in Schulensbroek per opname (onder 2005, boven 2011) 

 

4.3.4.4 Evolutie van het Vochtgetal (M) 

Kenmerk waarde waarde_beschrijving 

Ellenberg Vocht   x: indifferent 

Ellenberg Vocht   x~: indifferent, maar sterk wisselende waterstand 

Ellenberg Vocht   x=: indifferent, maar ook bestand tegen overstroming 

Ellenberg Vocht 1 1: indicator van zeer droge standplaatsen 

Ellenberg Vocht 2 
2: tussen 1 (indicator van zeer droge standplaatsen) en 3 (indicator van 
droge standplaatsen) 

Ellenberg Vocht 3 3: indicator van droge standplaatsen 

Ellenberg Vocht 3 3~: indicator van droge standplaatsen, maar sterk wisselende waterstand 

Ellenberg Vocht 4 
4: tussen 3 (indicator van droge standplaatsen) en 5 (indicator van matig 
vochtige standplaatsen) 

Ellenberg Vocht 4 
4~: tussen 3 (indicator van droge standplaatsen) en 5 (indicator van matig 
vochtige standplaatsen), maar sterk wisselende waterstand 
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Kenmerk waarde waarde_beschrijving 

Ellenberg Vocht 5 
5 : indicator van matig vochtige standplaatsen, maar ook bestand tegen 
overstromingen 

Ellenberg Vocht 5 5: indicator van matig vochtige standplaatsen 

Ellenberg Vocht 5 
5~:indicator van matig vochtige standplaatsen, maar sterk wisselende 
waterstand 

Ellenberg Vocht 6 
6: tussen 5 (indicator van matig vochtige standplaatsen) en 7 (indicator van 
vochtige standplaatsen) 

Ellenberg Vocht 6 
6: tussen 5 (indicator van matig vochtige standplaatsen) en 7 (indicator van 
vochtige standplaatsen), maar ook bestand tegen overstromingen 

Ellenberg Vocht 6 
6: tussen 5 (indicator van matig vochtige standplaatsen) en 7 (indicator van 
vochtige standplaatsen), maar sterk wisselende waterstand 

Ellenberg Vocht 7 7: indicator van vochtige standplaatsen 

Ellenberg Vocht 7 
7~: indicator van vochtige standplaatsen, maar sterk wisselende 
waterstand 

Ellenberg Vocht 7 
7=: indicator van vochtige standplaatsen, maar ook bestand tegen 
overstromingen 

Ellenberg Vocht 8 
8: tussen 7 (indicator van vochtige standplaatsen) en 9 (indicator van natte, 
waterverzadigde standplaatsen) 

Ellenberg Vocht 8 
8~: tussen 7 (indicator van vochtige standplaatsen) en 9 (indicator van 
natte, waterverzadigde standplaatsen), maar sterk wisselende waterstand 

Ellenberg Vocht 8 

8=: tussen 7 (indicator van vochtige standplaatsen) en 9 (indicator van 
natte, waterverzadigde standplaatsen), maar ook bestand tegen 
overstromingen 

Ellenberg Vocht 9 9: indicator van natte, waterverzadigde standplaatsen 

Ellenberg Vocht 9 
9~: indicator van natte, waterverzadigde standplaatsen, maar sterk 
wisselende waterstand 

Ellenberg Vocht 9 
9=: indicator van natte, waterverzadigde standplaatsen, maar ook bestand 
tegen overstromingen 

Ellenberg Vocht 10 10: indicator van vaak onder water staande, ondiepe standplaatsen 

Ellenberg Vocht 10 
10~: indicator van vaak onder water, ondiepe staande standplaatsen, maar 
sterk wisselende waterstand 

Ellenberg Vocht 10 
10=: indicator van vaak onder water, ondiepe staande standplaatsen, maar 
sterk wisselende waterstand, maar ook bestand tegen overstromingen 

Ellenberg Vocht 11 
11: waterplanten die onder water wortelen maar minstens tijdelijk aan of 
boven de oppervlakte uitkomen 

Ellenberg Vocht 12 12: ondergedoken waterplanten 

Ellenberg Vocht 12 12~:ondergedoken waterplanten, maar sterk wisselende waterstand 
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4.3.4.4.1 Dijlevallei 

Het Vochtgetal is niet significant veranderd voor de Dijlevallei (Figuur 54). Figuur 55 geeft 

het ruimtelijk overzicht van de evolutie, maar er is zeer weinig verandering op te merken. 

 

Paired t-test 
 
data:  Vdyl$V2011 and Vdyl$Vniet2011  
t = 1.8259, df = 165, p-value = 0.06968 
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0  
95 percent confidence interval: 
 -0.007753877  0.198336542  
sample estimates: 
mean of the differences 0.09529133  

Figuur 53 Resultaat van de gepaarde t-test 

 

 

Figuur 54 Boxplot van het Vochtgetal voor de Doode Bemde voor 2011 en 1999 (=niet2011) 
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Figuur 55 Evolutie van het Vochtgetal voor de Doode Bemde per opname (onder 1999, boven 2011)  
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4.3.4.4.2 Webbekomsbroek 

Het Vochtgetal is significant veranderd voor Webbekom (p-value = 2.199e-11 en Figuur 

56). Figuur 57 geeft het ruimtelijk overzicht van de evolutie, er is duidelijk een toename in 

vochtgetal in het westen van het gebied. 

 

 

Figuur 56 Boxplot van het Vochtgetal voor Webbekomsbroek voor 2011 en 1997 (=niet2011) 
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Figuur 57 Evolutie van het Vochtgetal voor Webbekomsbroek per opname (onder 1997, boven 2011) 
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4.3.4.4.3 Schulensbroek 

Het Vochtgetal is net niet significant veranderd voor Schulensbroek (p-value = 0.05847, 

Figuur 58) We zien een lichte afname in vochtgetal. Figuur 59 geeft het ruimtelijk overzicht 

van de evolutie in vochtgetal. 

 

Figuur 58 Boxplot van het vochtgetal voor Schulensbroek voor 2011 en 2005 (=niet2011) 
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Figuur 59 Evolutie van het Vochtgetal voor schulensbroek per opname (onder 2005, boven 2011) 

 

4.3.4.5 Evolutie van het Stikstofgetal (N) 

Kenmerk waarde waarde_beschrijving 

Ellenberg Stikstof 
 

onbekend volgens Ellenberg 

Ellenberg Stikstof 
 

x: indifferent 

Ellenberg Stikstof 1 1: zeer stikstofarme bodems 

Ellenberg Stikstof 2 2: zeer stikstofarme bod. / stikstofarme bod. 

Ellenberg Stikstof 3 3: stikstofarme bodems 

Ellenberg Stikstof 4 4 stikstofarme bod. / matig stikstofrijke bod. 

Ellenberg Stikstof 5 5: matig stikstofrijke bodems 

Ellenberg Stikstof 6 6: matig stikstofrijke bod. / stikstofrijke bod. 

Ellenberg Stikstof 7 7: stikstofrijke bodems 

Ellenberg Stikstof 8 8: uitgesproken stikstofrijke bodems 

Ellenberg Stikstof 9 9: zeer uitgesproken stikstofrijke bodems 
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4.3.4.5.1 Doode Bemde 

Het Stikstofgetal is significant veranderd. Er is een lichte afname te zien tussen beide 

karteerperioden (Figuur 61). Figuur 62 geeft het ruimtelijk beeld van de evolutie van het 

stikstofgetal. 

 

 Paired t-test 
 
data:  Ndyl$N2011 and Ndyl$Nniet2011  
t = -3.1724, df = 171, p-value = 0.001793 
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0  
95 percent confidence interval: 
 -0.28528748 -0.06643743  
sample estimates: 
mean of the differences    -0.1758625 

Figuur 60 Resultaat van de gepaarde t-test 

 

 

Figuur 61 Boxplot van het Stikstofgetal voor de Doode Bemde voor 2011 en 1999 (= niet2011) 
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Figuur 62 Evolutie van het stikstofgetal voor de Doode Bemde per opname (onder 1999, boven 2011) 
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4.3.4.5.2 Webbekomsbroek 

Het Stikstofgetal is niet significant veranderd (p-vale = 0.1339; Figuur 63). Figuur 64 

geeft het ruimtelijk overzicht van de evolutie in vochtgetal. 

 

 

Figuur 63 Boxplot van het Stikstofgetal voor Webbekomsbroek 2011 en 1997 (= niet2011) 
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Figuur 64 Evolutie van het Stikstofgetal voor Webbekomsbroek per opname (onder 1997, boven 2011) 
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4.3.4.5.3 Schulensbroek 

Het Stikstofgetal is niet significant veranderd (p-vale = 0.7196; Figuur 65). Figuur 66 

geeft het ruimtelijk beeld van de evolutie in vochtgetal. 

 

 

Figuur 65 Boxplot van het Stikstofgetal voor Schulensbroek voor 2011 en 2005 (niet2011) 
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Figuur 66 Evolutie van het Stikstofgetal voor Schulensbroek per opname (onder 2005, boven 2011) 

 

4.3.4.6 Evolutie van het reactiegetal (R) 

Kenner waarden waarde_beschrijving 

Ellenberg Reactiegetal 
 

x: indifferent 

Ellenberg Reactiegetal 1 1: sterke zuurindicator 

Ellenberg Reactiegetal 2 2: tussen sterke zuurindicator en zuurindicator 

Ellenberg Reactiegetal 3 3: zuurindincator 

Ellenberg Reactiegetal 4 4: tussen zuurindicator en matige zuurindicator 

Ellenberg Reactiegetal 5 5: matige zuurindicator, op sterk zure tot zwak basische bodems 

Ellenberg Reactiegetal 6 6: tussen matige zuurindicator en zwakke zuurindicator 

Ellenberg Reactiegetal 7 7: zwakke zuurindicator tot zwakke base-indicator 

Ellenberg Reactiegetal 8 
8: tussen zwakke base-indicator en base- en kalkindicator,meest 
op basische bodem 

Ellenberg Reactiegetal 9 9: base- en kalkindicator, steeds op kalkrijke bodem 
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4.3.4.6.1 Doode Bemde 

Het reactiegetal is niet significant veranderd (Figuur 67 en Figuur 68). Figuur 69 geeft het 

ruimtelijk beeld van de evoluties in reactietgetal. 

 Paired t-test 
 
data:  Rdyl$R2011 and Rdyl$Rniet2011  
t = 1.1463, df = 170, p-value = 0.2533 
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0  
95 percent confidence interval: 
 -0.04450707  0.16778610  
sample estimates: 
mean of the differences   0.06163951  

Figuur 67 Resultaat van de gepaarde t-test voor het verschil in reactiegetal voor de Doode Bemde opnamen (1999-

2011). 

 

 

Figuur 68 Boxplot van het Reactiegetal voor de Doode Bemde voor 2011 en 1999 (= niet2011) 
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Figuur 69 Evolutie van het Reactiegetal voor de Doode Bemde per opname (onder 1999, boven 2011). 
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4.3.4.6.2 Webbekomsbroek 

Het Reactiegetal is voor de beide opnameperioden significant veranderd (Figuur 70), het 

aantal zuurindicatoren is afgenomen (p-value = 3.62e-07) Figuur 71 geeft het ruimtelijk 

beeld van de veranderingen in het Reactietgetal.  

 

Figuur 70 Boxplot van het Reactiegetal voor Webbekomsbroek voor 2011 en 1997 (= niet2011) 
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Figuur 71 Evolutie van het Reactiegetal voor Webbekomsbroek per opname (onder 1997, boven 2011) 
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4.3.4.6.3 Schulensbroek 

Het Reactiegetal is niet significant veranderd (p-value = 0.08164) voor de beide 

opnameperioden (Figuur 72). Toch laten de boxplots uitschijnen dat het aantal zuurindicators 

is afgenomen. Figuur 73 geeft het ruimtelijke beeld van de evoluties in reactietgetal.  

 

Figuur 72 Boxplot van het Reactiegetal voor Schulensbroek voor 2011 en 2005 (= niet2011) 
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Figuur 73 Evolutie van het Reactiegetal per opname (onder 2005, boven 2011) voor Schulensbroek 

 

4.3.4.7 Similariteitsindex of maat voor gelijkenis/verandering 

Om de grootte van de veranderingen in de vegetatieopnamen tussen de beide 

opnameperioden te kwantificeren, wordt gebruik gemaakt van de zgn. „temporele simpson-

index of similariteitsindex‟. Daarvoor werd gebruik gemaakt van het R-package „vegan‟ 

(Oksanen J, 2012). 

Die similariteitsindex wordt berekend als volgt:   

"sim" = pmin(b,c)/(pmin(b,c)+a) 
Waarbij „a‟ het aantal soorten dat gemeenschappelijk voorkomt in de opnamen van beide 

perioden, „b‟ = aantal soorten voorkomend in de plot van 2011, „c‟ is het aantal, dat 

voorkomen in de eerste opnameperiode (hier dus einde jaren ‟90). 

De vergelijkbaarheid of de mate van verschil tussen de twee opnamenperioden wordt 

gekwantificeerd op basis van de verschuivingen in de soortensamenstelling. Is de 

soortensamenstelling exact dezelfde gebleven dan is de similariteit gelijk aan 1. Is echter de 

soortensamenstelling volledig gewijzigd, dan is de similariteit gelijk aan 0. 

4.3.4.7.1 Similariteitsindices voor de Doode Bemde 

Als de similariteiten voor de opnamen in de Doode Bemde gegroepeerd worden per 

beheertype (Figuur 74), dan blijken er niet echt grote verschillen te bestaan in de medianen 

van de verschillende beheergroepen. Ze schommelen allemaal rond de 0.5. De graslanden en 
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ruigte vallen op door de erg ruime spreiding in de indices. Bossen zijn duidelijk stabieler qua 

soortensamenstelling. 

 

Figuur 74 similariteiten voor de opnamen in de Doode Bemde gegroepeerd per beheertype 
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Figuur 75 similariteiten voor de opnamen in de Doode Bemde gegroepeerd volgens vegetatietype. 1: Beemdgras-

raaigras-grasland; 2: Dottergrasland; 3: Glanshaver/Grote vossenstaartgrasland; 4: Grote zeggenvegetatie; 5: 

Moerasspirearuigte; 6: Rietruigte; 7: Vogelkers-Essenbos 

Als de similariteiten gegroepeerd worden naar de vegetatietypen (in 2011) zijn er evenmin 

erg grote verschillen tussen de vegetatietypes te merken (Figuur 75). In de verschillende 

graslandtypes (Beemdgras-raaigras-, Dotter en Glanshaver/Grote vossenstaartgraslanden 

liggen de similariteiten lager dan voor de ruigten en zeker in vergelijking met de bossen. Dat 

betekent dat de verschuivingen in soortensamenstelling daar het grootst is 

Over het algemeen liggen de verschuivingen in soortensamenstelling van de 

vegetatieopnamen in de Doode Bemde hoger dan in Webbekomsbroek of Schulensbroek. 

4.3.4.7.2 Similariteitsindices voor het Webbekomsbroek 

De laagste gelijkenis wordt gevonden bij de plots die gemaaid worden, gevolgd door 

rietland- en hooilandbeheer (Figuur 76).  
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Figuur 76 Similariteitsindices voor Webbekomsbroek gegroepeerd per beheerklasse 

Als de turn-over gegroepeerd wordt per vegetatietype aanwezig in 2011 (vegetatietypes zijn 

verandert ten opzichte van 2011), dan wordt de hoogste waarden gevonden voor 

pioniervegetatie (Figuur 77). Ook bij Moerasspirearuigten worden hoge waarden gevonden. 

Zilverschoongrasland en Rietland kennen de laagste turn-over. 
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Figuur 77 Similariteitsindices voor Webbekomsbroek gegroepeerd per vegetatietype aanwezig in 2011 met 

pioniervegetatie" = "1, "RG Alopecurus pratensis-Elymus repens-[Arrhenatheretalia]" = "3", "Lolium-Potentilion 

anserina" = "6", "Alopercurion pratensis" = "7", "RG Carex disticha-[Calthion palustris]" = "8", “Calthion palustris” = 

“9”, "Magnocaricion" = "10", "Filipendulion" = "11", "RG Phalaris arundinacea-[Phragmitetalia]" = "13", "Phragmition 

australis" = "14") 

Als enkel de opnamen geselecteerd worden die over de beide perioden niet van 

vegetatietype veranderen, of althans in dezelfde groep zijn ondergebracht (Tabel 23) dan 

wordt gemiddeld een similariteit van 0.45 gevonden. Er zijn dus weldegelijk verschillen in 

soortensamenstelling tussen beide opnameperioden. 

Tabel 24 geeft de gemiddelde waarde weer per type. De ruigten hebben een grotere turnover 

dan de Dottergraslanden en de Zilverschoongraslanden. 

Tabel 23 – Overzicht van locaties waar de vegetatietypes in 1997 en 2011 in dezelfde twinspangroep zijn ingedeeld 

 

 

LocatieID Sim VegNt2011 Veg2011 Beheer Ofreq

WEB_10 0.263 Calthion palustris Calthion palustris maaien en nabegrazing vanaf september 1

WEB_11 0.21 Calthion palustris Calthion palustris maaien en nabegrazing vanaf september 1

WEB_14 0.267 Calthion palustris Calthion palustris maaien en nabegrazing vanaf september 1

WEB_19 0.286
Lolium-Potentilion 

anserina

Lolium-Potentilion 

anserina
begrazing vanaf mei tot eind augustus 1

WEB_36 0.368
RG Carex disticha-

[Calthion palustris]

RG Carex disticha-

[Calthion palustris]

winterbegrazing vanaf eind november 

tot mei
1

WEB_44 0.143 Filipendulion Filipendulion hooilandbeheer 1

WEB_45 0.389 Calthion palustris Calthion palustris hooilandbeheer 1

WEB_50 0.5 Filipendulion Filipendulion begrazing vanaf mei tot eind augustus 1

WEB_62 0.417
RG Carex disticha-

[Calthion palustris]

RG Carex disticha-

[Calthion palustris]

winterbegrazing vanaf eind november 

tot mei
1

WEB_72 0.533
RG Carex disticha-

[Calthion palustris]

RG Carex disticha-

[Calthion palustris]

winterbegrazing vanaf eind november 

tot mei
1

WEB_78 0.333

RG Phalaris 

arundinacea-

[Phragmitetalia]

RG Phalaris 

arundinacea-

[Phragmitetalia]

rietlandbeheer 1
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Tabel 24 – Gemiddelde turnover per vegetatietype in het Webbekomsbroek 

Vegetatietypen Mean_Sim StDev_Sim # Sim 

Calthion palustris 0.282 7.556E-02 4 

Filipendulion 0.321 0.2525 2 

Lolium-Potentilion anserina 0.286  1 

RG Carex disticha-[Calthion 
palustris] 

0.440 8.4787E-02 3 

RG Phalaris arundinacea-
[Phragmitetalia] 

0.333  1 

 

4.3.4.7.3 Similariteitsindices voor het Schulensbroek 

Voor Schulensbroek is er enkel onderscheid gemaakt in beheerde en onbeheerde locaties. Dit 

levert naar similariteit een grotere spreiding van waarden op bij de beheerde (Figuur 78), in 

vergelijking met de onbeheerde terreinen. 

 

Figuur 78 Turn over voor beheerde en niet beheerde percelen in Schulensbroek. 

We vinden de hoogste turn over bij de Zilverschoongraslanden, de laagste bij de Grote 

vossenstaartgraslanden (Figuur 79). Als we de plots selecteren waar het vegetatietype niet 

veranderd is tussen 2005 en 2011, dan vinden we gemiddeld een turnover van 0.45 (Tabel 

25). Er zijn slechts 2 vegetatietypen gelijk gebleven nl Overgang van Moerasspirea naar 

Grote zeggevegetatie en een brandnetelruigte.  
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Figuur 79 Similariteitsindices voor de opnamen van Schulensbroek gegroepeerd per vegetatietype aanwezig in 2011 

(met "Lolio - Potentillion anserina" = "1", "Alopecurion pratensis" = "2","overgang Filipendulion - Caricion gracilis" = 

"5", "RG Urtica dioica (Galio - Urticetea)" = "7") 

Tabel 25 – Selectie van plots met zelfde vegetatietype in 2005 en 2011 

LocatieID Sim VegNt2011 Veg2011 Beheer Freq 

SBR_06 0.444 overgang Filipendulion - Caricion gracilis overgang Filipendulion - Caricion gracilis onbeheerd 0 

SBR_14 0.5 RG Urtica dioica (Galio - Urticetea) RG Urtica dioica (Galio - Urticetea) onbeheerd 0 

SBR_20 0.444 RG Urtica dioica (Galio - Urticetea) RG Urtica dioica (Galio - Urticetea) onbeheerd 1 

SBR_25 0.444 RG Urtica dioica (Galio - Urticetea) RG Urtica dioica (Galio - Urticetea) onbeheerd 1 

SBR_26 0.429 RG Urtica dioica (Galio - Urticetea) RG Urtica dioica (Galio - Urticetea) onbeheerd 1 

SBR_27 0.5 RG Urtica dioica (Galio - Urticetea) RG Urtica dioica (Galio - Urticetea) onbeheerd 1 

 

Tabel 26 – Gemiddelde van de turn over per vegetatietype 

VegNt2011 GemVanSim StDevVanSim AantalVanSim 

overgang Filipendulion - Caricion gracilis 0.444  1 

RG Urtica dioica (Galio - Urticetea) 0.463 3.395E-02 5 

 

4.3.4.8 Samenvatting 

In de Doode Bemde neemt in 2011 het aantal soorten en freatofyten significant toe, het 

vochtgetal en het reactiegetal blijft ongewijzigd. Het stikstofgetal daalt significant. Voor 
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beide perioden hebben de opnamen 22 indicatorsoorten maar er treden aanzienlijke 

verschuivingen op.  

Voor Webbekomsbroek is er een significante daling van het aantal soorten in 2011 t.o.v. 

1997. Het aantal freatofyten stijgt lichtjes (niet significant). Het vochtgetal en het 

reactiegetal stijgen significant. Het aantal zuur minnende soorten neemt dus af. Het 

stikstofgetal blijft ongewijzigd.  

Voor Schulensbroek treedt er geen enkele significante verandering op. Alles lijkt quasi 

ongewijzigd te blijven 

 

4.4 Verwerking Oppervlaktewatergegevens 

4.4.1 Doode Bemde 

4.4.1.1 Afleiden overstromingsparameters 

Om de impact van overstromingen na te gaan op de vegetatie wordt, vertrekkende vanuit de 

maaiveldhoogte van 93 vegetatieopnamen in de komgrond Neerijse-Grootbroek nagegaan 

wat de overstromingsdiepte en frequentie is per vegetatieopname. De leigracht in diezelfde 

komgrond zorgt initieel voor overstromingen, vanaf het ogenblik dat het peil de 26.6m T.A.W 

overschrijd (zie Figuur 23). Op die Leigracht is immers een netwerk van vele tientallen 

grotere en kleinere drainagegrachten en –greppels aangeschakeld, die er voor zorgen dat het 

stijgende water relatief snel verspreid geraakt over de volledige komgrond. De resultaten 

van die berekening is weergegeven in de bijlagen In  
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Tabel 27 is de samenvatting van de resultaten weergegeven. In de periode 1989-1999 

werden 3 vullingen van de komgrond van Neerijse Grootbroek geregistreerd met beperkte 

overstromingsdiepten van 1 tot 17 cm. In de periode 2000-2011 waren er 13 geregistreerde 

vullingen met diverse overstromingsdiepten tussen 14 en 124 cm. De ruimtelijke spreiding 

ervan is weergegeven in Figuur 80. In Tabel 28 is terug te vinden hoeveel opnamelocaties in 

elke retourperiode. Het is daarbij duidelijk dat er in de tweede periode een zeer duidelijke 

stijging van de overstromingsfrequenties en ook van het aantal overstroomde 

opnamelocaties heeft voorgedaan.  
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Tabel 27 - overzicht van het aantal geregistreerde overstromingen per proefvlak en per periode 

 

Tabel 28 - overzicht van het aantal opnamelocaties per overstromingsfrequentie en per periode 

 

 

opnummer mv (m TAW) freq89_99 freq00_11 opnummer mv (m TAW) freq89_99 freq00_11 opnummer mv (m TAW) freq89_99 freq00_11

I1 27.29 0 1 I4 27.3 0 12 P103 28.52 0 0

I10 26.71 2 12 I45 26.86 0 9 P226 27.75 0 1

I107 27.14 0 2 I46 26.4 3 11 P26 28.14 0 0

I108 28.02 0 0 I5 27.3 0 1 P27 27.11 0 2

I109 26.88 0 6 I58 26.81 0 9 P28 27.59 0 1

I11 26.71 2 12 I59 27 0 3 P29 27.73 0 1

I110 26.78 0 9 I6 27.25 0 1 P30 28.31 0 0

I111 26.7 2 12 I60 26.95 0 3 P31 28.18 0 0

I112 26.7 2 12 I61 26.9 0 4 P32 27.27 0 1

I113 26.68 2 12 I64 26.88 0 7 P33 26.86 0 9

I114 26.7 2 12 I65 27.47 0 1 P34 26.77 1 10

I115 26.7 2 12 I66 27 0 3 P35 26.75 1 11

I12 26.76 1 11 I67 27 0 3 P36 26.66 2 13

I13 26.77 1 11 I68 26.77 1 10 P37 26.72 2 12

I14 26.75 1 11 I69 27.1 0 10 P39 26.73 1 12

I15 27.25 0 2 I7 27.5 0 1 P40 28.15 0 0

I157 27.06 0 3 I70 28.3 0 0 P41 27.35 0 1

I159 26.78 0 9 I71 26.62 0 1 P43 27.02 0 3

I16 26.89 0 5 I77 27.03 0 3 P47 26.94 0 3

I160 27.5 0 1 I78 26.9 0 4 P51 26.92 0 4

I161 26.82 0 9 I79 26.95 0 3 P52 26.72 2 12

I162 26.72 1 12 I8 27.06 0 3 P53 26.61 2 12

I163 27.82 0 1 I80 26.94 0 3 P54 27.05 0 10

I168 27.9 0 0 I81 28.8 0 0 P55 26.9 0 9

I171 27.2 0 1 I82 27.9 0 0 P56 27.02 0 10

I173 27.06 0 3 I83 27.4 0 1 P57 27.69 0 1

I176 27.25 0 1 I84 27.03 0 3 P58 27.04 0 10

I2 26.98 0 3 I86 27.26 0 1 P67 27.64 0 12

I3 27.02 0 3 I87 26.79 0 9 P74 26.64 2 13

I31 27.64 0 1 I89 27.2 0 1

I35 26.87 1 9 I9 26.79 0 9

I36 26.65 2 13 P100 28.63 0 0

aantal 

overstromingen 

per periode

1989-

1999

2000-

2011

0 70 11

1 9 20

2 13 3

3 1 15

4 - 3

5 - 1

6 - 1

7 - 1

8 - -

9 - 10

10 - 6

11 - 5

12 - 14

13 - 3



 

 
116 Verzamelen van basiskennis en Ontwikkeling van een 

beoordeling- of afwegingskader voor de ecologische 

effectanalyse van overstromingen. 

www.inbo.be 

 

 

 

Figuur 80 ruimtelijke spreiding van de overstromingsfrequentie van de 93 proefvlakken in de komgrond van Neerijse. 

Links de situatie in de periode 1989-1999, rechts de situatie in de periode 2000-2011. De symbolen zijn proportioneel 

met de frequentie. 

 

4.4.1.2 Inschatting van het effect van overstromingen op de vegetatie 

Als er gekeken wordt naar de evolutie van het soortenaantal per groep van 

vegetatieopnamen, rekening houden met de overstromingsfrequentie per periode, dan komt 

daar dezelfde trend uit naar voren, vergelijkbaar met wat hierboven werd beschreven voor 

het hele gebied. Het soortenaantal neemt toe in de tweede periode, ongeacht de 

overstromingsfrequentie 

4.4.2 Webbekomsbroek 

4.4.2.1 Ruimtelijke vulling binnenbekken 

In de maanden dat het gebied zich vult, is gekeken naar het gemiddelde maand debiet aan 

inlaat K19. Dit debiet is vertaald naar een volume (aantal dagen dat het peil boven de limiet 

gaat: gemiddeld maanddebiet * aantal dagen). Dat volume wordt verder omgezet naar een 

peil in het binnenbekken. 

De hoogte – volume relatie 

 

 

1989-1999 2000-2011 
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Tabel 29) is gebruikt om te kijken wat het peil van het binnenbekken is bij het instromen van 

een bepaald volume. 

 

 

Tabel 29 - Relatie Hoogte – Volume van het binnenbekken 

peil 
(mTAW) 

volume 
(m³) 

percent 
(%) 

 

peil 
(mTAW) 

volume 
(m³) 

percent 
(%) 

19.4 0 0 

 

21 444000 30.5 

19.5 1000 0.1 

 

21.1 504000 34.6 

19.6 3500 0.2 

 

21.2 567000 38.9 

19.7 7000 0.5 

 

21.3 631000 43.3 

19.8 12500 0.9 

 

21.4 697000 47.8 

19.9 21500 1.5 

 

21.5 764000 52.4 

20 37000 2.5 

 

21.6 832000 57.1 

20.1 59000 4 

 

21.7 901000 61.8 

20.2 86500 5.9 

 

21.8 970000 66.6 

20.3 119000 8.2 

 

21.9 1039000 71.3 

20.4 154000 10.6 

 

22 1108000 76 

20.5 192500 13.2 

 

22.1 1177000 80.8 

20.6 234000 16.1 

 

22.2 1247000 85.6 

20.7 281000 19.3 

 

22.3 1317000 90.4 

20.8 332000 22.8 

 

22.4 1387000 95.2 

20.9 386000 26.5 

 

22.5 1457000 100 
 

Tabel 30 geeft per overstroming het afgeleide volume dat in het binnenbekken is gestroomd. 

Dit gekoppeld aan  

 

 

Tabel 29 geeft een overeenkomstig peil. Dit peil is gekoppeld aan de vegetatielocaties zodat 

gekeken kan worden of deze al dan niet overstroomd zijn. 

Voor de eerste jaren ontbreken metingen in Hydronet en is gegrepen naar de 

peilbuisgegevens voorhanden (zie volgende §). Uiteraard is dit een theoretische benadering 

bij gebrek aan registraties van het aantal overstromingen, duur en overeenkomstige peilen 

of volumes. Door enkel rekening te houden met het instromen van water kan er geen duur of 

evolutie van diepte afgeleid worden uit de oppervlaktewaterpeilen.  

Tabel 30 - Afgeleid overstromingspeil uit ingestroomd volume water in het binnenbekken 

Maand.Jaar # dagen m³/dag 
m³ per 
overstroming 

Peil van 
overstroming in 
gebied 

vullen 
buitenbekken 

2.2001 2 * 0     
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Maand.Jaar # dagen m³/dag 
m³ per 
overstroming 

Peil van 
overstroming in 
gebied 

vullen 
buitenbekken 

3.2001 1 * 0     
4.2001 2 * 0     
12.2001 2 * 0     
1.2002 2 * 0     
2.2002 11 * 0     
3.2002 2 * 0     
1.2003 5 * 0     
2.2003 1 * 0     
1.2004 2 * 0     
11.2004 1 * 0     
1.2007 1 265334.4 265334.4 20.67550458 0 
12.2007 1 285033.6 285033.6 20.70858213 0 
3.2008 3 629596.8 1888790.4 23.11684343 1 
1.2009 1 256780.8 256780.8 20.65489349 0 
2.2009 3 562723.2 1688169.6 22.83024229 1 
11.2010 2 842572.8 1685145.6 22.82592229 1 
1.2011 7 849398.4 5945788.8 28.91255543 1 

* geen gegevens op Hydronet voorhanden 

 

4.4.2.2 Afleiden overstromingsparameters 

Op basis van de gegevens afkomstig van Hydronet is getracht het overstromingsregime te 

reconstrueren. Dit bleek helaas niet mogelijk. We kunnen afleiden wanneer het 

binnenbekken en buitenbekken zich beginnen vullen, en hoelang het water blijft 

binnenstromen, wat het overeenkomstige volume is, maar dus niet hoelang het water in het 

bekken blijft staan en hoe diep. 

Dit is cruciale informatie die we nodig hebben om het overstromingsregime te linken aan de 

evolutie in de vegetatie.  

Bij benadering hebben we het gemiddelde volume genomen uit de peilen wanneer enkel het 

binnenbekken zich vult en vertaald naar overstromingspeil. Dit is 20.68 mTAW. Bij 

benadering is de contour van 20.50mTAW genomen als „frequent overstroomde zone‟ met 

een retour van 1x per jaar gedurende de winter (Figuur 81). Als ook het buitenbekken zich 

begint te vullen, is het moeilijk in te schatten hoeveel van het volume uit het binnenbekken 

wegvloeit en of dit zich vertaalt in een peilverlaging van het binnenbekken. Deze (minder 

frequente) overstromingen zijn daarom buiten beschouwing gelaten.  
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Figuur 81 Frequent overstroomde zone in Webbekomsbroek met een retourperiode van 1 jaar, gedurende de winter 
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4.4.2.3 Afleiden van overstroming uit grondwaterreeksen 

Er is een poging ondernomen om uit de tijdreeksen overstromingen te halen. Onderstaande 

tabel (Tabel 31) geeft de peilbuis weer met het gemiddelde peil dat zich boven maaiveld 

bevindt. We zien dat de waterstanden boven maaiveld om enkele centimeters gaat. Het is 

dus niet te achterhalen of het om „echte overstroming‟ dan wel over uittredend grondwater 

gaat.  

Daarnaast dient opgemerkt dat het om gegevens gaat met grote hiaten. Een tweede 

opmerking is de 14daagse meting waarbij pieken tussen metingen niet worden meegenomen 

en vaak ook het terrein net niet toegankelijk is bij overstroming of hoge waterstanden.  

Tabel 31 – Piëzometers van het Webbekomsbroek met waterstanden boven maaiveld, gemiddelde en aantal/ 

Peilbuis mTAWground 
gemiddelde 
m boven mv 

Gem. peil (mTAW) 
boven maaiveld 

# metingen 
boven mv 

WEBP002X 19.97 0.07 20.04 3 

WEBP004X 19.98 0.08 20.06 5 

WEBP007X 19.94 0.01 19.96 2 

WEBP008X 19.88 0.04 19.92 2 

WEBP011X 19.89 0.02 19.91 1 

WEBP013X 20.13 0.03 20.16 1 

WEBP048A 19.918 0.01 19.93 1 

WEBP048X 19.93 0.09 20.02 3 

WEBP051X 20.44 0.24 20.68 10 

WEBP056A 20.069 0.04 20.11 2 

WEBP056X 20.069 0.20 20.27 16 

WEBP058X 20.21 0.15 20.36 9 

WEBP062X 20.53 0.06 20.59 9 

WEBP067X 20.78 0.08 20.86 8 

WEBP072X 20.59 0.11 20.70 12 

WEBP075X 20.04 0.11 20.15 6 

WEBP078A 19.785 0.04 19.82 2 

WEBP078X 19.785 0.25 20.03 8 

WEBP084X 19.89 0.07 19.96 4 

WEBP086X 20.05 0.07 20.12 7 

WEBP201X 19.95 0.03 19.98 4 

WEBP204X 20.443 0.07 20.51 4 

WEBP205X 19.869 0.14 20.01 3 

WEBP209X 19.582 0.03 19.61 2 

WEBP210X 19.885 0.12 20.01 3 

WEBP213X 19.3 0.13 19.43 2 
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Ruimtelijk geeft dit volgende beeld (Figuur 82). We zien duidelijk de zone waar het water het 

meest boven het maaiveld staat. In de figuur met Freatofyten komt dit ook tot uiting. Het 

gaat hier om een kwelzone en dus niet altijd een weerspiegeling van eventuele 

overstromingsevents. 

Het is dus niet mogelijk om op basis van deze gegevens de overstromingen te reconstrueren.  

In de bijlage staat nog een verdere uitwerking waarbij gekeken wordt naar het gemiddeld 

peil boven maaiveld per datum van overschrijding. 

Maar zoals vermeld, kan dit niet altijd gekoppeld worden aan overstromingen. Het probleem 

met deze analyse is dat enkel in 1997-1998 intensief is gemeten. Daarna is er zeer 

onregelmatig gemeten en zijn de analyses dus ook niet representatief. 

 

Figuur 82 Piëzometers van het Webbekomsbroek met aantal keer de waterstand boven maaiveld 

 

4.4.2.4 Het verband tussen overstromingspeil en locatie van vegetatie-opname 

Via het DHM kan afgeleid worden hoe frequent bepaalde zones overstromen en in welke 

periodes als er overstromingsgegevens voorhanden zijn (Figuur 83).  

Aan de vegetatieopnames worden de hoogtes van het DHM gehangen (value to point, spatial 

analyst). Als we weten hoe hoog de opnames gelegen zijn, dan is het eenvoudig te 

achterhalen hoe vaak zij overstromen bij een bepaald regime.  
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Een belangrijke kanttekening hierbij is de fout op het DHM. Vooral in gebieden met een 

uitgesproken microreliëf faalt het DHM. Voor Webbekomsbroek zijn er gedetailleerde 

opmetingen beschikbaar (VMM – AOW, Figuur 83). Het gebruik van deze opmetingen kan 

bijdrage tot een betere inschatting van de overstromingseffecten op de vegetatie.  

 

 

Figuur 83 Contouren afgeleid van het DHM met 50 cm interval en puntlocaties van detailmetingen door VMM 
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Wanneer de opnames geselecteerd vworden die gelegen zijn binnen de contour van 20.50 

mTAW en worden vergeleken met de minder intensief overstroomde opnames, wordt het 

volgende vastgesteld: 

Voor 1997 komt Grote vossenstaartgrasland (Alopecurion pratensis) enkel voor bij de minder 

intensieve overstromingen. De Rietgrasruigte (RG Phalaris arundinacea) en 

Moerasspirearuigten (Filipendulion) komen enkel in de frequent overstroomde zones voor. 

Voor 2011 vinden we enkel een rompgemeenschap van Grote vossenstaart terug bij de niet 

frequent overstroomde, de andere vegetatietypes komen bij frequente overstromingen voor. 

Er is wel een sterke toename van de Grote Zeggevegetatie in de frequent overstroomde 

zones. Dottergrasland en Rietland liggen enkel in de frequent overstroomde zone. 

Zoals al besproken bij de vegetatietypen in 4.3.3.1 zijn er nieuwe vegetatietypen 

verschenen, nl Grote Zeggevegetatie en Rietland. Deze waren niet aanwezig in 1997.  

Tabel 32 – Aanwezige vegetatietypen voor Webbekomsbroek in 1997 bij frequent (1)/minder frequente (0) 

overstromingen 

Frequente 
overstroming 

# Vegetatietype 1997 

0 5 Alopecurion pratensis 

0 2 Calthion palustris 

0 6 Lolium-Potentilion anserina 

0 1 nitrofiele opnames 

0 2 RG Carex disticha-[Calthion palustris] 

0 7 RG Holcus lanatus - Lolium perenne 

1 7 Calthion palustris 

1 27 Filipendulion 

1 7 Lolium-Potentilion anserina 

1 1 nitrofiele opnames 

1 5 RG Carex disticha-[Calthion palustris] 

1 2 RG Holcus lanatus - Lolium perenne 

1 2 RG Phalaris arundinacea-[Phragmitetalia] 
 

Tabel 33 - Aanwezige vegetatietypen voor Webbekomsbroek in 2011 bij frequent (1)/minder frequente (0) 

overstromingen 

Frequente 
overstroming 

# Vegetatietype 2011 

0 1 Alopercurion pratensis 

0 6 Filipendulion 

0 1 Lolium-Potentilion anserina 

0 1 Magnocaricion 

0 4 pioniervegetatie 

0 7 RG Alopecurus pratensis-Elymus repens-[Arrhenatheretalia] 

0 2 RG Carex disticha-[Calthion palustris] 
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Frequente 
overstroming 

# Vegetatietype 2011 

0 1 RG Phalaris arundinacea-[Phragmitetalia] 

1 7 Alopercurion pratensis 

1 11 Calthion palustris 

1 4 Filipendulion 

1 1 Lolium-Potentilion anserina 

1 14 Magnocaricion 

1 4 Phragmition australis 

1 4 RG Carex disticha-[Calthion palustris] 

1 6 RG Phalaris arundinacea-[Phragmitetalia] 
 

4.4.3 Schulensbroek 

Het overstromingsregime staat tot 1998 beschreven in het rapport „Inrichtingsplan 

Schulensbroek‟ (Envico, 1999). 

4.4.3.1 Vulling van het binnenbekken 

Er werd geprobeerd om voor de laatste tien jaar te achterhalen wat de exacte vulling van het 

binnenbekken was (frequentie, duur, diepte), maar de oppervlaktewaterpeilmetingen bleken 

niet correct te zijn. Bovendien wordt door het „manueel‟ ingrijpen (de vulling gebeurt dan 

niet gravitair) en „rondsturen‟ van het water (inlaat wordt zowel in- als uitlaat), is het niet 

mogelijk om het vullen van het binnen- en buitenbekken af te leiden of te reconstrueren 

(mond.med. Luc De Leeuw, VMM-AOW). 

4.4.3.2 Afleiden van overstroming uit grondwaterreeksen 

Uit de lange tijdreeksen zijn de waterstanden boven het maaiveld afgeleid. Zo is geprobeerd 

om zones af te lijnen waar en wanneer het binnenbekken zich vult. 

Een nadeel is de 14daagse handmetingen, hierdoor is het niet mogelijk om de duur af te 

leiden. Verder gebeurd het vaak dat tijdens de vulling van het bekken het niet mogelijk is de 

peilbuizen te bereiken. En krijgen we dus weerom een vertekend beeld.  

4.4.3.3 Toekennen overstromingsfrequentie aan de vegetatieopnames 

Uit het rapport van het inrichtingsplan Schulensbroek staat vermeld dat het gebied in 3 

zones kan ingedeeld worden, nl.: 

 Frequent overstromend gebied met een gemiddelde hoogte van 20 – 20.5 mTAW, 

waarschijnlijk elke winter (jaarlijks) 

 Frequent overstromend gebied met een gemiddelde hoogte van 20.5 tot 21.0 mTAW, 

niet elke winter (frequent) 

 Overstromend gebied, eens in de drie jaar overstromend met een gemiddelde hoogte 

van 21.0 – 22.5 mTAW (niet frequent) 

Deze zijn voorgesteld in Figuur 84. (Conditional in Spatial analyst (value > x1 and value <= 

x2). 
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Aan de vegetatieopnames worden de hoogtes van het DHM gehangen (value to point, spatial 

analyst). Als we weten hoe hoog de opnames gelegen zijn, is het eenvoudig te achterhalen 

hoe vaak zij overstromen. Maar bij een gebrek aan informatie om de overstromingsregimes 

te reconstrueren is het enkel mogelijk een inschatting te maken van de frequentie van 

overstromen.  

 

Figuur 84 Overstromingscontouren (met 50 cm interval) voor Schulensbroek afgeleid van het DHM 

Wanneer de opnames geselecteerd worden die gelegen zijn binnen de contour van jaarlijkse 

winteroverstroming, frequent en minder frequent winteroverstroming, wordt het volgende 

vastgesteld: 

In 2005 kwamen de Grote vossenstaartgraslanden enkel voor bij de frequent overstroomde 

zones. De Moerasspirea-Grote zeggenvegetaties (Filipendulion – Capriccio graciële) komt bij 

jaarlijkse en frequente overstromingen voor.  

Ook in 2011 komen Moerasspirea-Grote zeggenvegetaties enkel bij jaarlijkse en frequent 

overstromingen voor. De nitrofiel ruigten (RG Urtica idiotica) komen in elke zone voor, terwijl 

de Grote vossenstaartgraslanden niet voorkomen bij de jaarlijkse overstromingen. 

Zilverschoonverbond komt voor bij jaarlijks en frequente overstroming.  

Zoals al besproken bij de vegetatietypen in 4.3.3.1 is er 1 nieuw vegetatietype verschenen, 

nl Lolium –Potentillion anserina (Zilverschoonverbond). Dit was niet aanwezig in 2005.  
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Tabel 34 – Aanwezige vegetatietypes voor het Schulensbroek in 2005 bij geen, jaarlijkse, frequente en niet frequente 

overstromingen 

Frequentie # Vegetatietypen in 2005 

0 1 Molinio - Arrhenaterethea 

0 2 RG Holcus lanatus - Lolium perenne 

0 2 RG Urtica dioica (Galio - Urticetea) 

jaarlijks 3 Molinio - Arrhenaterethea 

jaarlijks 1 overgang Filipendulion - Caricion gracilis 

frequent 1 overgang Filipendulion - Caricion gracilis 

frequent 3 RG  Alopecurion pratensis  - Elymus repens 

frequent 10 RG Holcus lanatus - Lolium perenne 

frequent 3 RG Urtica dioica (Galio - Urticetea) 

niet frequent 1 Alopecurion pratensis 

niet frequent 1 Molinio - Arrhenaterethea 

niet frequent 1 RG Holcus lanatus - Lolium perenne 
 

Tabel 35 - Aanwezige vegetatietypes voor het Schulensbroek in 2011 bij geen, jaarlijkse, frequente en niet frequente 

overstromingen 

Frequentie # Vegetatietypen in 2011 

0 1 Alopecurion pratensis 

0 2 Lolio - Potentillion anserina 

0 2 RG Urtica dioica (Galio - Urticetea) 

jaarlijks 2 Lolio - Potentillion anserina 

jaarlijks 1 overgang Filipendulion - Caricion gracilis 

jaarlijks 1 RG Urtica dioica (Galio - Urticetea) 

frequent 5 Alopecurion pratensis 

frequent 5 Lolio - Potentillion anserina 

frequent 4 overgang Filipendulion - Caricion gracilis 

frequent 3 RG Urtica dioica (Galio - Urticetea) 

niet frequent 2 Alopecurion pratensis 

niet frequent 1 RG Urtica dioica (Galio - Urticetea) 
 

4.5 Verband tussen vegetatie(evolutie) – en veranderende 

omgevingsvariabelen 

Om een beter zicht te krijgen tussen vegetatie evolutie en veranderende 

omgevingsvariabelen, en dan vooral de veranderende overstromingsregimes, wordt gebruik 

gemaakt van zogenaamde ordinatietechnieken. Dat is een vaak gebruikte mathematische 

(op verctorrekenen gesteunde) technieken waarmee in grote hoeveelheden data geprobeerd 

wordt om orde te scheppen onder de vorm van groeperen van minder of meer gelijkende 
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stalen. Die stalen dat kunnen vegetatieopnamen zijn, maar evengoed bepalingen van 

abiotische condities voor bepaalde bemonsterde locaties.  

Het is niet nodig om de technische achtergrond van deze data-ordenende technieken te 

kennen. Het is van belang om te bevatten dat in grafische voorstellingen (de 

ordinatiediagrammen) van de berekeningen gelijkende stalen dicht bij elkaar liggen en 

minder tot niet gelijkende stalen ver van elkaar verwijderd zijn. De technieken resulteren 

allemaal in grafische weergaven van ordeningen (vandaar ordinatie) van puntenwolken. De 

punten uit die wolken zijn de stalen. Om die ordening begrijpbaar te kunnen weergeven 

worden in de puntenwolken (altijd mathematisch) assen aangebracht. Die assen, ook wel 

dimensies genoemd, worden zo getrokken dat ze dwars door gebieden gaan met zo veel 

mogelijk variatie. Ordinatie-assen kunnen dus gezien worden als hypothetische 

samenvattende omgevingsvariabelen, zodanig geconstrueerd dat de soorten optimaal passen 

in een statistisch model dat de soort-abundanties langs gradiënten beschrijft (ter Braak, 

1985). Met behulp van ordinatie kunnen meerdere soorten tegelijkertijd worden bestudeerd; 

de verbanden tussen soorten/locaties van vegetatieopnamen onderling en relaties tussen 

soorten/locaties van vegetatieopnamen en milieu worden gedetecteerd.  

Verder kunnen deze technieken een inzicht geven in het belang en de onderlinge rangorde 

van belangrijkheid van omgevingsvariabelen én ten slotte ook nog een eerste inzicht geven 

in het eventueel ontbreken van een of enkele belangrijke verklarende omgevingsvariabelen 

in de dataset. Eens dat geweten, kan er gericht gezocht worden naar de kandidaat 

ontbrekende variabele(n). 

Er wordt per gebied telkens gewerkt met twee dataset: 

 De zgn. „biotische‟ set van vegetatieopnamen (met soorten en hun 

bedekkingsgraden) voor twee opnameperioden 

 De zgn. abiotische‟ set met belangrijke omgevingsvariabelen per 

vegetatieopnamelocatie en met een waarde voor de beide opnameperioden 

Er wordt bij ordinatie onderscheid gemaakt in 2 groepen van technieken:  

 de indirecte (of ongebonden) gradiëntanalyse (PCA= principal components analysis, 

CA = correspondence analysis, DCA = detrended CA) die enkel de biotische set 

ordent 

 de directe (gebonden) gradiëntanalyse (RDA = redundancy analysis, CCA= canonical 

correspondence analysis, DCCA Detrended CCA). Hierbij wordt de biotische dataset 

gerangschikt gebruik makende van de variatie in de abiotische dataset. Er wordt met 

andere woorden gezocht naar de beste variabelen die de verschillen/gelijkenissen in 

soortsamenstelling verklaren 

In wat hierna volgt zal enkel naar verbanden tussen vegetatieopname-locaties gekeken 

worden. Er wordt dus niet naar de verbanden tussen de individuele soorten gekeken. Aan die 

opnamelocaties kan telkens een bepaald vegetatietype verbonden worden (die link werd 

gelegd in paragraaf 4.3.3.  

Hierna is voor de indirecte ordinatie gebruik gemaakt van PCA of DCA en voor de directe 

ordinatie van DCCA waarbij de eerste toegepast is op enkel de omgevingsvariabelen. Dit 

wordt gedaan om te kijken of er relaties bestaan tussen de variabelen en om te kijken welke 

de meest verklarende variabelen zijn in de dataset. Vaak wordt dit ook gebruikt om de 

opnames in groepen in te delen op basis van hun omgevingsvariabelen.  
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Een DCA en DCCA zijn toegepast om te kijken of de variatie in de opnames verklaard wordt 

door de omgevingsvariabelen in de dataset. Bij het berekenen van de DCA wordt de variatie 

in de dataset door de soortsamenstelling weergegeven, maar je zou de variatie verklaard 

door de omgeving kunnen missen. Bij directe ordinatie neem je deze variatie mee, maar hier 

zou je een deel van de variatie kunnen missen die niet gerelateerd is aan de gemeten 

variabelen.  

De belangrijkste conclusies zijn hier te vinden, voor meer gedetailleerde informatie wordt 

verwijzen naar de bijlagen per gebied. 

4.5.1 Doode Bemde 

Uit de voorgaande hoofdstukken en paragrafen komt naar voor dat er een beperkt aantal 

abiotische variabelen sturend zijn. Dat betekent dat ze meer dan waarschijnlijk van 

doorslaggevend belang zijn om verschuivingen in vegetatietypen te verklaren. De 

oppervlaktewaterkwaliteit kan niet uitgemiddeld worden voor de beide perioden, de 

veranderingen in chemische samenstellen zijn niet echt betekenisvol. Bodemchemie is in 

deze studie niet uitgebreid bemonsterd. Resten nog grondwaterdynamiek en 

overstromingsfrequentie. Voor de Doode Bemde en vooral voor de komgrond van Neerijse 

zijn die wijzigingen pertinent. 

Omwille van de eenvoud van de discussie zal er dan ook gericht naar het effect van deze 

variabelen op de vegetatie evolutie gekeken worden. Alle andere, minder belangrijke 

variabelen worden buiten beschouwing gelaten. Wel zal het relatieve belang van deze beide 

groepen variabelen toegelicht en gekwantificeerd worden. 

In dat deelgebied (komgrond van Neerijse) werden in beide opnameperioden 83 

vegetatieopnamen gemaakt. Grosso modo zijn de opnamen verdeeld over 40 locaties onder 

graslandbeheer, 20 onder ruigte beheer en 10 onder niets doen beheer of bos. 

Graslandbeheer betekent hier hoofdzakelijk jaarlijks maaien met nabegrazing. Met 

ruigtebeheer wordt bedoeld dat die locaties eens om de 5 a 10 jaar gemaaid worden. Bos 

betekent eenvoudigweg spontane evolutie of niets doen beheer. 

4.5.1.1 DCA Doode Bemde  

In het ordinatiediagram (Figuur 85) valt meteen op dat er een verschuiving van de 

soortensamenstelling van een groot aantal de opnamen heeft plaatsgevonden tussen 

1999(zwarte symbolen) en 2011 (witte symbolen). 
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Figuur 85 ordinatiediagram DCA Doode Bemde - komgrond Neerijse 

De reden waarom die verschuivingen hebben plaatsgevonden, is uit deze ordinatie niet te 

halen. De grootte van de verschuivingen in het diagram werd samengevat in Figuur 86. 

Hierin werden alleen die opnamelocaties meegenomen die voor de beide opnameperioden 

hetzelfde beheer hadden. Als er een verschillend beheer was in de twee perioden (bv van 

bos of ruigte in 1999 naar grasland in 2011, is de verschuiving groot en niet in hoofdzaak 

gerelateerd met verschuivingen in abiotische omstandigheden. In ieder geval is wel 

opvallend dat de grootte van de verschuivingen van de soortensamenstelling van de 

vegetatieopnamen tussen de twee opnameperioden significant veel groter zijn voor de 

ruigten dan voor de graslanden.  
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Figuur 86 Grootte van de verschuivingen in de DCA scatterplot tussen de twee opnameperioden en voor de drie beheer 

groepen 

De bossen hebben, naar verschuiving op de DCA scatterplot een zeer ruime spreiding (Figuur 

86). Conclusies daarrond zijn niet éénduidig. Het gaat hier slechts over 11 opnamelocaties. 

In ieder geval is het duidelijk dat er een groot verschil is tussen graslanden en ruigten.  

4.5.1.2 DCCA Doode Bemde 

Bij de (detrended) canonische correspondentie analyse wordt gezocht naar mogelijke 

verklaringen voor de verschuivingen zoals die vastgesteld werden in paragraaf 4.5.1.1. 

In de Figuur 87 worden een aantal zaken duidelijk. Zo is te zien dat de pijlen voor de 

abiotische variabelen in twee groepen loodrecht op elkaar staan. Er is met andere woorden 

geen (lineair) verband tussen overstromingsfrequentie en de karakteristieke 

grondwaterstanden GLG en GHG. De lengte van de pijlen voor de karakteristieke 

grondwaterstanden is langer dan deze voor overstromingsfrequentie. De 

grondwaterdynamiek is hier dus belangrijker, als sturende factor dan 

overstromingsfrequentie. 

Verder valt op dat een belangrijke groep van opnamelocaties uit de periode 2011 zich 

afscheid van de rest van de vegetatieopnamen. Dat heeft alles te maken met de scherpe 

toename van de overstromingsfrequentie in een groot deel van de komgrond in de tweede 

opnameperiode (zie Figuur 87, en Tabel 28). 
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Figuur 87 Ordinatiediagram DCCA Doode Bemde Komgrond Neerijse 

Meer naar onder in het ordinatiediagram zit een grote groep van gemengde opnamen uit de 

beide opnameperioden. Daarin zijn de verschuivingen hoofdzakelijk naar links gebeurd, 

t.t.z., in de richting van een hogere (minder negatieve) GLG en GHG. Dat is de groep van 

opnamen waarvan de soortensamenstelling gewijzigd is als gevolg van een gestegen 

drainageniveau, of anders gezegd als gevolg van een vernatting, maar dan zonder een 

toename van de overstromingsfrequentie. 

Hoger in dezelfde diagram zit een groep van opnamelocaties uit 2011. Dit zijn 

vegetatieopnamen die niet alleen onder invloed staan van de verhoogde Gigi‟s maar tevens 

ook aan een (soms sterk) verhoogde overstromingsfrequentie onderhevig zijn (i.e. de groep 

met een score op de 2e DCCA-as > 2.2). Voor verdere analyse van beide groepen werd 

alleen nog gebruik gemaakt van vegetatieopnamen die voor beide perioden hetzelfde beheer 

kregen (t.t.z. Bos, Grasland of Ruigte). Een overzicht van de gebruikte aantallen opnamen in 

beide groepen is te zien in Tabel 36. De beheerinspanningen zowel voor de graslanden als 

voor de ruigten zijn in beide groepen dezelfde gebleven, wat anders is voor de “<2.2 groep” 

is dus de gestegen GXG‟s, voor de “>2.2 groep” is naast de stijging van de GXG‟s ook een 

stijging van de overstromingsfrequentie opgetreden. 

 

Tabel 36 – overzicht van het aantal opnamen per beheertype in de beide DCCA groepen voor de Doode 

Bemde/komgrond van Neerijse 
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  >2.2 groep <2.2 groep 

Bos 4 6 

Grasland 22 26 

Ruigte 8 11 
 

Voor de bossen zijn er te weinig opnamen beschikbaar om onderbouwde uitspraken te 

kunnen doen, voor ruigten zijn er net voldoende en voor graslanden ruim voldoende 

opnames beschikbaar om de impact van de beide veranderingen afzonderlijk te kunnen 

inschatten, vooral voor de evoluties in soortenaantallen 

.  

Figuur 88 soortenaantallen voor locaties in grasland- en ruigtebeheer voor de beide opnameperioden (Doode Bemde 

Komgrond Neerijse) 

Op basis van die twee groepen kan een onderscheid gemaakt worden naar de impact van 

een verhoogde overstromingsfrequentie op bv de evolutie van het soortenaantal per 

vegetatieopname. 
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4.5.2 Webbekomsbroek 

Als we enkel naar de omgevingsvariabelen kijken (via PCA) dan geeft Tabel 37 de 

rangschikking weer volgens belangrijkheid (in deze dataset). De belangrijkste variabelen zijn 

Winterbegrazing, Jaar van opname en Overstromingsfrequentie. Grafisch levert dit Figuur 89 

op. 

Tabel 37 – Omgevingsvariabelen gerangschikt volgens belangrijkheid 

N NAME AX1 AX2 AX3 AX4 Lente12 

8 WinterB 0.9222 -0.1715 -0.0001 -0.1101 0.938011 

1 J1997 -0.1401 -0.8871 -0.305 -0.0487 0.898095 

2 J2011 0.1401 0.8871 0.305 0.0487 0.898095 

11 Ofreq -0.8769 0.1512 0.0015 0.0883 0.88984 

3 Aantal -0.3723 -0.5932 0.3518 0.083 0.700352 

4 Sim 0.5816 -0.0705 -0.1911 0.3023 0.585857 

14 GZ -0.1354 0.5102 -0.0448 0.5158 0.527861 

7 RietlB -0.4404 0.2904 -0.5351 -0.502 0.527527 

22 vGroteVo 0.3762 0.1919 0.1003 -0.093 0.422317 

15 MR -0.328 -0.2509 -0.5032 0.1396 0.412959 

19 RGWitbol 0.2463 -0.3173 -0.0511 -0.1137 0.401675 

17 Pionier 0.3646 0.1299 0.011 0.0703 0.387049 

23 Zilver 0.085 -0.3554 0.0895 0.1092 0.365423 

18 RGRietgr -0.0911 0.3268 -0.2976 -0.4369 0.33926 

6 MaaiNaB -0.274 -0.1789 0.7017 -0.1547 0.327233 

12 Dotter -0.3037 -0.0351 0.5219 -0.1351 0.305722 

5 HooiB -0.2927 -0.07 0.1397 0.0739 0.300954 

20 Rietl -0.1122 0.2693 -0.1314 -0.2854 0.291738 

9 ZomerB -0.2242 0.1157 -0.151 0.8025 0.252294 

21 vDot2rij 0.2435 -0.0659 0.0346 -0.1055 0.25226 

16 Nitrofie 0.0889 -0.1204 -0.1291 0.2309 0.149664 

13 GroteVos 0.081 -0.0212 0.4131 -0.0669 0.083728 
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Figuur 89 Ordinatiediagram van de PCA uitgevoerd op dataset van Webbekomsbroek 

 

Als er enkel naar de vegetatieopnames wordt gekeken, zonder rekening te houden met de 

omgevingsvariabelen (DCA), dan wordt de ruimtelijke spreiding langs de eerste twee 

ordinatie-assen weergegeven in Figuur 90. De eerste as kan gezien worden als een 

vochtgradiënt met rechts de soorten van natte standplaatsen.  

Figuur 91 geeft de positie van de verschillende opnamen weer in een ordinatiediagram. 
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Figuur 90 Ordinatiediagram van de DCA op dataset van Webbekomsbroek 
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Figuur 91 DCA-diagram voor Webbekomsbroek met indeling volgens Vegetatiecode, gelabeld met opnamenummer 

 

Bij het uitvoeren van een DCCA, waarbij direct rekening wordt gehouden met de 

omgevingsvariabelen aanwezig in de dataset, dan is er een duidelijke gelijkenis met de 

Figuur 92. Er is enkel een spiegeling rond de as 2.  
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Figuur 92 DCCA-diagram voor Webbekomsbroek met aanduiding van opnamenummer in kleur van Vegetatietype 

 

4.5.3 Schulensbroek 

Voor Schulensbroek blijkt de dataset verre van ideaal. Uit de PCA-analyse blijkt dat het jaar 

van opnames maken domineert (
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Tabel 38). Dit kan onrechtstreeks impliceren dat de herhaling van de opnames niet goed is 

gebeurd (afwijking op locatie proefvlakken). Ook in de DCA worden de proefvlakken vooral 

geordend volgens jaar van opname (Figuur 93). 

Bij de DCCA vinden we een volledig ander patroon terug dan bij DCA voor de ordinatie van 

de vegetatieopnames (Figuur 94 en Figuur 95). We kunnen dus besluiten dat niet alle 

omgevingsvariabelen bemonsterd zijn die de variatie in de soortensamenstelling verklaren. 

Tabel 39 geeft een verklaring voor de TwinspanCode (nummers) gebruikt in Figuur 94 en 

Figuur 95. 
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Tabel 38 – Omgevingsvariabelen voor Schulensbroek geordend volgens afnemende belangrijkheid 

Names AX1 AX2 Lengte12 

Aantal 0.9668 -0.0037 0.966807 

J2011 0.6903 -0.6706 0.962402 

J2005 0.6894 0.6668 0.959111 

BeheerC 0.8961 0.0495 0.897466 

Freq 0.7884 -0.0515 0.79008 

WitbolZil 0.4818 0.5703 0.746574 

GrVossZil 0.4436 -0.4648 0.642511 

GrVoss 0.4151 -0.3467 0.540841 

Glansh 0.3698 0.3441 0.505131 

Nitrofiel 0.3674 -0.1233 0.387538 

FilipGrZ 0.2775 -0.1758 0.328499 

VerstoGr 0.1632 0.2778 0.322191 

 

 

Figuur 93 DCA-diagram voor Schulensbroek met aanduiding van het jaar van de opname 
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Figuur 94 DCA-diagram voor Schulensbroek met indeling in Vegetatietype en opnamenummer als labels 
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Figuur 95 DCCA-diagram voor Schulensbroek met indeling in Vegetatietype en opnamenummer als labels 

 

Tabel 39 – Twincode met vegetatietypen zoals gebruikt in DCA en DCCA diagram 

TwinCode TwinGrF Vegetatietype Beschrijving 

1 000 Lolio - Potentillion anserina 
overgang Grote vossenstaart naar 
Zilverschoongrasland 

2 001 Alopecurion pratensis Grote vossenstaartgraslanden 

3 010 RG Holcus lanatus - Lolium perenne overgang naar onbemeste percelen 

4 011 Molinio - Arrhenaterethea vochtige hooiweide 

5 100 overgang Filipendulion - Caricion gracilis begraasde vochtige weilanden 

6 101 RG  Alopecurion pratensis  - Elymus repens verstoorde percelen 

7 11 RG Urtica dioica (Galio - Urticetea) nitrofiele ruigten 
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4.6 Conclusies en aanbevelingen 

4.6.1 Conclusies voor de Doode Bemde 

Er is een ruime en degelijke set aan vergelijkingsmateriaal aanwezig voor wat de abiotiek en 

de vegetatie betreft. Er kan een goede vergelijking gemaakt worden tussen de periode 

waarin er relatief weinig overstromingen optraden (1989-1999) en de daaropvolgende 

periode (2000-2011) waarin de overstromingsfrequentie (tot meer dan ) vier keer zo hoog 

geworden is. Naast een gewijzigd overstromingsregime, is ook het beheer gewijzigd (nog 

grote delen in landbouwgebruik in 1999, en nagenoeg niets meer in 2011). Daarnaast is ook 

het drainageniveau verhoogd, waardoor het gebied hogere grondwaterstanden kreeg, 

kortom natter geworden is. Op het eerste zicht lijkt deze combinatie van veranderingen geen 

negatieve impact te hebben, ja zelfs een positief effect op plantensoortenaantallen. Als 

echter de verschillende veranderingen (voor zover dat mogelijk is) gescheiden bekeken 

worden, blijkt het toegenomen overstromingsregime een remmende tot (significant) licht 

negatif effect te hebben op de evolutie in aantallen plantensoorten. Nochtans is die trend 

voor het gebied als geheel (dus voor alle veranderingen samen) licht positief. Voor ruigten is 

er een status quo naar plantensoortenaantallen te zien, maar voor bossen en 

natuurbeheergraslanden is er een opvallende stijging (met 20 à 25%) van het soortenaantal. 

Uitzondering vormen de landbouwgraslanden, waar het soortenaantal (fors) daalt (ca. 25%), 

naar alle waarschijnlijkheid omwille van intensief landbouwkundig gebruik (bemesting, 

pesticiden, …). Als er gekeken wordt naar de ecologie van de plantensoorten, via 

indicatorwaarden voor stikstof, zuurtegraad en grondwaterafhankelijkheid dan weerspiegelen 

de verschuivingen van plantensoorten een vernatting en een verschraling (verlaagde 

nutriëntenbeschikbaarheid). 

Op gebiedsniveau (over alle opnamen in beide perioden), is het signaal verre van duidelijk. 

Als er gefocust wordt op één, bijzonder goed bemeten deelgebied en als daar de 

verschillende veranderingen uit elkaar gerafeld worden, dan zijn er wel degelijk sterke 

verschuivingen te zien. Locaties die in de eerste periode bedekt waren met bijvoorbeeld 

dottergrasland of glanshaver-/grote vossenstaartgrasland, zijn in de tweede periode 

geëvolueerd naar grote zeggenvegetatie respectievelijk dottergrasland. Dat heeft te maken 

met het verhogen van het drainageniveau. Door het verhogen van peil van de Leigracht in 

het deelgebied komgrond Neerijse-Grootbroek is immers het grondwaterregime in het hele 

deelgebied gewijzigd. Daardoor zijn locatie per locatie de standplaatskarakteristieken 

gewijzigd waardoor er vegetatieverschuivingen optreden. In eerste instantie lijkt het er op 

dat een combinatie van beide fenomenen, het verhogen van de grondwatertafel en het 

verhogen van overstromingsfrequentie, niet leidt tot een afname van aantallen 

plantensoorten, wel in tegendeel dus. Maar als een onderscheid gemaakt wordt tussen 

locaties waar én overstromingsdynamiek en drainageniveau gestegen is en locaties waarin 

overstromingsdynamiek niet gestegen is maar drainageniveau wel, dan blijkt dat de eerste 

groep licht (maar significant) negatief evolueert (naar soortenaantal en –samenstelling) ten 

opzichte van de tweede groep die (significant) positief reageert. 

Slechtst in 2008 werden de peilmetingen geautomatiseerd en verhoogde de frequentie van 

tweewekelijks naar dagelijks. Het is bijgevolg niet mogelijk om de stijging in 

overstromingsduur te reconstrueren, omdat de lengte van de overstromingen in de periode 

voor 2008 onvoldoende gedetailleerd geregistreerd werden. Alleen de huidige duur is goed in 

beeld, maar de historische overstromingsduren zijn helaas niet meer te achterhalen. 

Dagelijkse metingen zijn dus een must voor dit type onderzoek.  
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4.6.2 Conclusies voor het Webbekomsbroek 

Hier is het onmogelijk om uit de beschikbare peilgegevens voor oppervlaktewater, het 

overstromingsregime af te leiden. Het grootste probleem vormt het afleiden van de duur van 

de overstroming.  

Daarnaast zijn de grondwatermeetreeksen verre van ideaal. Er ontbreken metingen en 

vooral na 2000 zit het netwerk vol hiaten. Het afleiden van overstromingsregimes uit deze 

reeksen is onmogelijk. Bijkomend is er ook kwel aanwezig in het wachtbekken en kan de 

waterstand boven het maaiveld afgeleid uit de piëzometers dus zowel duiden op externe 

overstroming als uittredend kwelwater. 

Voor Webbekomsbroek zijn er gedetailleerde opmetingen van het maaiveld beschikbaar en 

kunnen deze gelinkt worden met de vegetatieopnames. Hierdoor is een nauwkeurigere 

hoogteligging af te leiden dan uit het DHM. Dit laatste blijkt vaak onnauwkeurig te zijn vooral 

voor microtopografie, wat erg belangrijk is voor de hier bestudeerde problematiek.  

Enkel op basis van de vegetatie en indicatorwaarden kan geconcludeerd worden dat 

Webbekomsbroek in 2011 minder zure standplaatscondities kent, natter is geworden en 

gemiddeld minder soorten herbergt dan in de eerste periode. Uit het vergelijken van 

afgeleide GXG-waarden op de beperkte dataset, vinden we ook een vernattingstrend terug 

waarbij de amplitude is verkleind en de GLG hoger staat. Uit de chemische analyse blijkt de 

concentratie uit SO42- afgenomen wat duidt op het achterwege blijven van bemesting. 

Voor de soortensamenstelling zijn er evoluties naar nattere en ruigere vegetatietypes. Het 

aantal verruigde Dottergraslanden is toegenomen, samen met de verruigde Grote 

vossenstaartgraslanden. Toch gaat de kwaliteit van de vegetatie niet overal achteruit en zijn 

er goed ontwikkelde Grote zeggevegetaties (op de natste plaatsen) en Dottergraslanden 

ontstaan uit Moerasspirearuigten.  

 

4.6.3 Conclusies voor Het Schulensbroek 

Hier is het niet mogelijk op basis van de oppervlaktewaterpeilen overstromingsregimes af te 

leiden. Doordat het systeem veelal manueel wordt bediend en water zowel in- als uitstroomt 

via dezelfde inlaat is het onmogelijk de overstromingsparameters correct af te leiden. 

Hetzelfde met de grondwatermeetreeksen. Door de 14daagse bemonstering vallen er hiaten 

en is het moeilijk de duur van de overstromingen te achterhalen. Bij grote overstromingen is 

het gebied ook niet altijd toegankelijk wat een vertekend beeld geeft in de meetreeksen. 

Enkel voor de proefvlakken was het mogelijk om indicatorwaarden eenduidig te berekenen. 

Hierin zijn geen significante verschuivingen terug te vinden. Voor de perceelkartering is dit 

achterwege gelaten omdat de kans op het over het hoofd zien van soorten groter is en ook 

dit een foutief beeld of evolutie kan geven.  

Op basis van de tijdreeksen van het grondwater, zien we dat er ondanks de nog steeds grote 

amplitudes wel vernatting plaatsvindt. Verder zien we bij grondwaterchemie dat er een 

afname is van SO4
2-concentratie  wat duidt op afname van nitraatinfiltratie en dus de afname 

van uitspoeling van nutriënten in het infiltratiegebied. 

De evolutie van de vegetatietypes laat een verschuiving naar nattere of frequent 

overstroomde vegetatietypes zien. Verder is er ook een verruiging aan het optreden als 

gevolg van minder intensief beheer, dit voor de rietlanden en de Grote 

vossenstaartgraslanden.  
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4.6.4 Aanbevelingen 

Er zijn dus grote gebiedsverschillen, zowel naar het voorhanden zijn van basisgegevens als 

naar de werking van de systemen. Alle drie de gebieden blijken gevoelig te zijn voor de 

effecten van toegenomen overstromingsdynamiek, maar de reactie verschilt van gebied tot 

gebied. Beheer gericht op afvoer van productie, blijkt een belangrijke milderende maatregel 

te kunnen zijn. Om interfererende factoren goed te kunnen scheiden van de toegenomen 

overstromingsdynamiek, zoals verandering in beheer, verandering in lokale hydrologie (bv 

dempen grachtjes), veranderingen in klimatologische condities … zijn gedisciplineerd 

archiveren van uitgevoerde maatregelen en consequent volgehouden meetinspanningen 

nodig in een voldoende dicht netwerk. In alle drie de gebieden werden gebreken vastgesteld. 

 

1. Betreffende het verwerken van gegevens: 

Het is niet eenvoudig/onmogelijk om voor de drie bestudeerde gebieden op eenzelfde 

niveau tot conclusies te komen. Dat heeft voornamelijk te maken met het gebrek 

aan degelijke/uniforme monitoringdata 

o Het is van zeer groot belang dat de oppervlaktewaterpeilen in de gebieden in 

detail gevolgd worden (meetfrequentie tenminste dagelijks, bij voorkeur 

frequenter i.v.m. kennis van de overstromingsduur) 

o Kennis van de detailtopografie is van groot belang. Het Vlaamse DHM blijkt 

niet te voldoen als gegevensbron 

o Vegetatieopnamen moeten consequent op dezelfde manier gebeuren (Londo-

schaal, zelfde oppervlakte, goed gegeorefereerd,…) om de vergelijkbaarheid 

te garanderen 

o Perceel karteringen leiden op het eerste zicht niet tot bruikbaar 

vergelijkingsmateriaal, indeling in percelen wijzigt over de jaren, het 

detailniveau is niet groot genoeg.  

o Aangezien het niet tot in detail te voorzien is hoe de overstromingen zich in 

het gebied juist af gaan spelen, is het best om een ruim aantal 

vegetatieopnamen te voorzien, zodat de set aan vergelijkingsmateriaal groot 

genoeg is. 

2. inzake het effect van overstromingen 

Er spelen zich doorgaans verschillende veranderingen in cruciale standplaatskarakteristieken 

tegelijkertijd af. Goed scheiden van de verschillende groepen van standplaatsfactoren is 

noodzakelijk! Een voldoende hoge dichtheid aan vegetatieopnamen is ook hier van 

doorslaggevend belang voor succes bij het onderzoek!  

 Doode Bemde:  

o De voorliggende toename in overstromingsfrequentie lijkt op gebiedsniveau 

en op het eerste gezicht geen negatieve impact te hebben op de ecologische 

waarde van de vegetatie in het gebied. 

o Opsplitsen in deelgebieden, scheiden van groepen van abiotische variabelen 

en verder analyseren van groepen van locaties leidt tot betere inzichten. Uit 

meer gedetailleerde analyse van de data blijkt dat het gewijzigde 

overstromingsregime een negatieve impact heeft op soortenaantallen. Het 

punctuele/consequente beheer heet dan weer een positief effect. Beide 

effecten spelen echter samen en leiden over het algemeen tot een lichte 

stijging van de soortenaantallen 

 Webbekomsbroek 
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o Het gewijzigde overstromingsregime was niet eenduidig af te leiden, wegens 

gebrek aan kwalitatief hoogstaande abiotische data. Het beheer is over de 

beide studieperioden grotendeels constant gebleven. Er kan verondersteld 

worden dat veranderingen in vegetatie hoofdzakelijk het gevolg zijn van 

verandering in hydrologie. Het onderscheid maken in gewijzigde 

overstromingsdynamiek en gewijzigde GXG‟s is hier echter niet mogelijk 

gebleken 

o Het aantal soorten per vegetatieopname is afgenomen; dit impliceert echter 

niet noodzakelijk dat de vegetatie achteruitgaat. Er treden echter wel 

verschuivingen op, lokaal zijn er goed ontwikkelde vegetatietypen die 

standhouden/ontwikkelen.  

 Schulensbroek 

o Ook hier is het afleiden van variabelen voor het gewijzigde 

overstromingsregime niet eenduidig te maken, wegens gebrek aan 

kwalitatief hoogstaande abiotische data.  

o Wel is er een duidelijke evolutie naar nattere en frequenter overstroomde 

vegetatietypen (met name richting Zilverschoongraslanden).  

o Het beheer is in de recente karteerperiode minder intensief (eigenlijk minder 

punctueel/ consequent/nauwkeurig geworden in vergelijking met vroeger; De 

algemene trend naar verruiging voor dit gebied kan zowel te wijten zijn aan 

(minder intensief)beheer als aan het gewijzigde overstromingsregime. Het 

scheiden van beide effecten is echter niet mogelijk.  

 

Het is aan te bevelen om gebieden waarvan de overstromingsparameters in kaart dienen 

gebracht te worden, voorzien worden van een netwerk hydrologische meetlocaties uitgerust 

met automatische druksondes die een minimale meetfrequentie hebben van 24u. Dit maakt 

het mogelijk gedetailleerde overstromingsregimes af te leiden.  

Een gedetailleerde topografische opmeting waarbij het microreliëf te achterhalen is, kan 

bijdrage tot een nauwkeurigere inschatting van de dieptes van overstroming. 

Verder is het werken met een ruime set van duidelijk gelokaliseerde proefvlaken aan te 

bevelen. Dit verkleint de kans op fouten in vegetatieopnames en zo foute conclusies naar 

evoluties in vegetatietypen. Het werken met percelen wordt niet aangemoedigd. Bij 

ingrepen, zowel in abiotiek als bij beheer, kunnen de eerst duidelijke grenzen van de 

vegetatietypes vervagen of verschuiven. Dit maakt het moeilijk om exact dezelfde perceel 

vlakken te karteren. Lokale afwijkingen in een homogeen perceel (bv door micro reliëf) 

verdwijnen bij de analyses in het niets.  
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5 Pilootstudie naar eigenschappen van 

sedimenten 

Overstromingen gaan gepaard met afzetting van sedimenten in de alluviale vlakte. De 

hoeveelheid en de aard van het aangevoerde en afgezette sediment varieert sterk, als 

gevolg van tal van factoren, zoals de meteorologische voorgeschiedenis van een 

overstroming (sneeuwdek, plotse dooi, korte hevige regens dan wel aanhoudende erg 

langdurige neerslag, …). Samen met het aangevoerde sediment worden ook andere stoffen 

in het valleigebied gebracht. 

Het najaar van 2010 was uitermate regenrijk, zowat overal in Vlaanderen traden bijzonder 

hoge piekdebieten op in waterlopen, zo ook voor de Demer en de Dijle. De winter van 2010 

op 2011 was gekenmerkt door een persistent en vrij dik sneeuwtapijt, dat dan begin januari 

snel afsmolt met opnieuw forse overstromingen tot gevolg. In de Dijlevallei werd daarbij erg 

veel sediment afgezet. Met het blote oog waren her en der verspreid duidelijke vlekken met 

een oppervlakte tot een paar tientallen vierkante meter te zien. Ook in Webbekomsbroek 

waren de sporen van de laatste overstroming onder de vorm van sedimentafzetting 

zichtbaar, maar wel in mindere mate dan in Dijlevallei. In Schulensbroek was dit zo goed als 

niet terug te vinden.  

Er werd besloten als eerste verkenning om de duidelijk zichtbare sedimentafzettingen 

beperkt te bemonsteren. Verder is er in dit project gekozen om te focussen op 

bodemtransecten zodat een beeld kan gevormd worden van textuurvariatie en variatie in 

nutriënten. De procedures staan hieronder beschreven.  

Het sedimentbudget van de Dijle stroomopwaarts Leuven is recent gedetailleerd onderzocht 

(Notebaert, 2009). Deze onderzocht de gevoeligheid van riviersystemen voor menselijke 

impact en klimatologische variatie tijdens het Holoceen. Uit deze studie kwam naar voor dat 

er globaal per jaar 0.1 mm sediment wordt afgezet in de Dijlevallei. Dit is een zeer lage 

waarde. Om deze reden werd besloten enkel een verkennend onderzoek te doen naar 

sedimentafzetting. 

5.1 Staalname van recente overstromingssedimenten 

Na de zware overstromingen van begin januari 2011 was er vooral in de Dijlevallei een 

duidelijke afzetting van recente sedimenten terug te vinden. Deze kon soms een paar 

centimeters dik zijn. Op een aantal van deze locaties werden enkele monsters genomen. Het 

betrof telkens locaties op de (linker) oeverwal waar tijdens de recente overstromingen 

massaal en langdurige overtopping van het rivierwater had plaatsgevonden. 

In Webbekomsbroek was er een zeer dunne afzetting te zien (enkele millimeter), deze werd 

van de bodem of onderliggend strooisel geschraapt tot voldoende recent sediment was 

verzameld. De voornaamste reden om deze recente sedimenten te bemonsteren, was 

nagaan of er door die sedimentatie betekenisvolle hoeveelheden nutriënten kunnen worden 

aangevoerd. 

De bemonstering had plaats in maart 2011 en verliep als volgt: de bovenste (recentste) 

sedimenten werden verzameld, maar ook de horizonten hieronder tot op ongeveer 30-40cm 

in 2 tot 3 lagen opgesplitst. Telkens werden, per locatie, 5 mengstalen genomen van de 

onderliggende horizonten. De locaties werden met GPS ingemeten (Figuur 96 en Figuur 97) 

en een profielbeschrijving werd gemaakt.  
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De profielbeschrijvingen zijn terug te vinden in de bijlagen.  

 

Figuur 96 Locatie staalname recente overstromingssediment in de Dijlevallei 

 

Figuur 97 Locatie sedimentstaalname in Webbekomsbroek 
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5.2 Bodemstaalname op transecten  

Naast de bemonstering van recente overstromingssedimenten werd ook geprobeerd om 
loodrecht op de rivier een sedimentanalyse uit te voeren. Algemeen wordt er van uitgegaan 
dat in alluviale systemen een gefractioneerde sedimentatie optreedt waarbij de grovere 
sedimenten eerst (en dus het dichtst bij de rivier) bezinken en de fijnere sedimenten 
verderop in de vallei. De staalname had plaats in april 2011. 

5.2.1 Methode 

Per gebied zijn er 2 transecten uitgezet met de bedoeling de ruimtelijke gradiënt loodrecht 

op de rivier in beeld te brengen. Enkel voor de Dijlevallei is er slechts 1 transect uitgezet. Per 

transect worden er 20 stalen genomen, verdeeld over 5 locaties. Per locaties worden er 4 

dieptes bemonsterd. Per diepte gaat het om een mengstaal van 5 boringen. Deze staalname 

gebeurt met een guts boor. Dit maakt het mogelijk om met vaste dieptes te werken. 

De vaste dieptes zijn: 

 0 – 5 cm 

 5 – 10 cm 

 10 – 20 cm 

 20 – 40 cm 

 
De stalen werden voorbehandeld: zeven (2 mm) en verwijderen van onzuiverheden - drogen 

bij 40°C (droogkast) - malen (2 mm). Door het labo worden de stalen gehomogeniseerd en 

volgende analysen uitgevoerd: 

 Droogrest 105°C 

 Zuurtegraad: pH water 

 LOI (organisch materiaal) 

 Totaal C en N (analyser) 

 Plan beschikbaar P (zie pH) 

 Zware metalen (excl. Hg) 

  
Bij het voorstel van de locaties werd als basiskaarten gebruik gemaakt van: 

 DHM 

 Bodemkaart, 

 Vegetatiekaart 

 Waterlopen 

 Overstromingsrichting, NOG, ROG 

 
In Webbekomsbroek is het eerste traject (T2*) gekozen op basis van vegetatietypen, gaande 

van Zilverschoon, over Dottergrasland naar Grote zeggenvegetaties. Het tweede traject ligt 

in minder intensief overstroomd deelgebied (buitenbekken; T1*).  

In het Schulensbroek wordt een transect uitgezet in het wachtbekken (T3*), daar waar het 

water eerste binnenkomt. De dijk is er het laagste (zie DHM + mond med Piet Rymen). Er is 

eveneens een overgang van leem- naar kleibodems. Het tweede transect bevindt zich in het 

buitenbekken (T4*) waar er geen voormalige akkers zijn gekarteerd. Het gaat wel om 

rompgemeenschappen van Zachte witbol en Engels Raaigras. Vlakbij is er een raai van 

peilbuizen aanwezig. 
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In de Dijlevallei is de vegetatiegradiënt doorslaggevend voor de keuze van traject (T5*). 

5.2.2 Monstername 

Voor de monstername werd een profielbeschrijving gemaakt tot op een meter diepte. Zo 

wordt een beter zicht verkregen op de bodemkundige opbouw en bv. de situering van de 

diepte van de reductiehorizont. 

In de beschrijving wordt vooral aandacht besteed aan kleur, textuur, bewortelingsdiepte en 

organisch materiaal. Van elke profielboring werd minstens 1 foto gemaakt. De beschrijvingen 

zijn terug te vinden in de bijlagen. 

De locaties van staalname (zie Figuur 98, Figuur 99 & Figuur 100) werden opgemeten met 

een hand gps (nauwkeurigheid +/- 5 meter).  

 

Figuur 98 Locatie bodemstaalnamen op transect in de Doode Bemde. In het transect ligt deelstaal 1 op de oeverwal, de 

nummering loopt op in de richting van de komgrond. 
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Figuur 99 Locatie bodemstaalnamen op transecten in Webbekomsbroek. T1* is gelegen in het zgn. buitenbekken, T2* 

is gelegen in het zgn. binnenbekken. In de transecten ligt deelstaal 1 op de oeverwal, de nummering loopt op in de 

richting van de komgrond (verder verwijderd van de rivier). 

 

Figuur 100 Locatie bodemstaalnamen op transecten in het Schulensbroek. T3* is gelegen in het zgn. binnenbekken, 

T4* is gelegen in het zgn. buitenbekken. In de transecten worden de deelstalen genummerd van noord 

naar zuid. 
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5.3 Analyseresultaten 

5.3.1 Voorbereiding en analysetechnieken 

Stalen van sediment van recente overstromingen 

 Doode Bemde: 12 (4 locaties * 3 dieptes) 

 Webbekomsbroek: 6 (2 locaties * 3 dieptes) 

Bodemstalen op transecten: 

 Schulensbroek: 40 (10 locaties * 4 dieptes) 

 Webbekomsbroek: 40 (10 locaties * 4 dieptes) 

 Doode Bemde: 20 (5 locaties * 4 dieptes) 

 
De stalen worden voorbehandeld als volgt: 

Drogen: na staalname worden stalen zo snel mogelijk gedroogd op 40°C. In afwachting van 

drogen, worden stalen zo koel mogelijk bewaard om biologische processen en omzettingen 

stil te leggen. Uit de minerale bodems, zeker die met zwaardere texturen, worden 

wortelfragmenten, stenen, e.d. best verwijderd voor drogen. 

Zeven: de gedroogde stalen worden gezeefd over een 2-mm zeef. 

Malen: een deelstaal van het <2-mm gezeefde staal wordt vermalen voor analyse van totaal 

elementconcentraties. Hiervoor is 20–50 g staal nodig. 

Onderstaande tabel (Tabel 40) geeft een overzicht van de bodemkenmerken die in kader van 

dit project bepaald werden.  

Tabel 40 – Geanalyseerde bodemkenmerken op de sediment- en bodemstalen 

Parameter Staaltype 

Textuur 2-mm gezeefd 

Drooggewicht (105°C) 2-mm gezeefd 

pH-water 2-mm gezeefd 

Koolstof + stikstof (totaal) Gemalen 

Olsen-P 2-mm gezeefd 

AUM-P 2-mm gezeefd 

Totaalconcentraties P, S; Fe, Al, Mn; Ca, Mg, Na, K; zware metalen Gemalen 

 

5.3.2 Resultaten analyses 

5.3.2.1 Textuurclassificatie van recente overstromingssedimenten 

 
Van de 18 deelstalen van de recente overstromingssedimenten worden er 16 tot Leem en 2 

tot zandleem gerekend. De toekenning van de textuurklasse werd uitgevoerd met het R-

package „Soiltexture‟ (Moens, 2012) en levert volgende tabel (Tabel 42). Figuur 101 geeft de 

textuurdriehoek weer waarop de sedimentstalen staan geplot. Ze liggen duidelijk 
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gecentreerd in de rechteronderhoek (leem). In bijlagen staan de driehoeken per traject 

weergegeven.  

 

Figuur 101 Textuurdriehoek met alle recente overstromingssedimentstalen er op geplot (R-package SoilTexture) 

 

Tabel 41 – Toekenning van een textuurklasse aan de staalmonsters op basis van % klei, % leem en % zand 

  Zware klei Klei Leem Zandleem 
Licht 

zandleem 
Lemig 
zand  

Zand 

ID U E A L P S Z 

Sediment 0 0 16 2 0 0 0 

 

5.3.2.2 Textuurclassificatie van de bodemstaalname op transecten 

In de textuuranalyseresultaten voor de staalname op transecten vinden we logischerwijs iets 

meer variatie. Voor de drie gebieden samen werden 112 deelstalen geanalyseerd. Daarvan 

zijn er 69 gecatalogeerd als leem, 42 als zandleem, 3 als licht zandleem en 1 lemige 

zandbodem (Tabel 42). Figuur 102 toont duidelijk meer variatie in de textuur.  

Tabel 42 – Indeling van onze bodemstalen in de Belgische textuurklassen 

  
Zware 

klei 
Klei Leem Zandleem 

Licht 
zandleem 

Lemig 
zand  

Zand 

ID U E A L P S Z 

Som 0 0 53 40 3 1 0 

 

a = bovenste horizont,  

b = 2de, c= 3de, 

d = 4de en diepste horizont 



 

 
www.inbo.be Verzamelen van basiskennis en Ontwikkeling van een 

beoordeling- of afwegingskader voor de ecologische 

effectanalyse van overstromingen. 

153 

 

 

Figuur 102 Textuurdriehoek met de bodemstalen op transecten geplot (R-package SoilTexture) 

Anders dan wat doorgaans aangenomen wordt is er in de korrelgrootteverdeling langs de 

transecten geen duidelijke sortering van korrelgrootte te zien.  

In Webbekomsbroek is er in de komgronden een groter aandeel zand te vinden dan op de 

oeverwal van de Demer. Bovendien fluctueert het gehalte zand nogal met de diepte (Figuur 

103 & Figuur 104).  

In het Schulensbroek valt het hoge percentage zand op in het zuidelijke transect (T4 -Figuur 

106). Eigenlijk ligt dat transect al grotendeels op colluvium. In het noordelijke transect (T3 - 

Figuur 105) is eveneens een vrij hoog percentage zand aangetroffen. De sortering klopt niet 

met wat kan verondersteld worden. De rivieren (Demer en Herk) werden in dit gebied al 

herhaaldelijk verlegd. Daarnaast zou hieruit kunnen worden besloten dat het 

bezinkingsbekken (eerste bergingsvijver) in Schulensbroek niet meer naar behoren werkt.  

In de Doode Bemde komt de sortering van de korrelgrootten in algemene lijnen het best 

overeen met de verwachtingen (Figuur 107). Op de oeverwal (T51 en T52) wordt zand 

aangetroffen en in de komgronden (een uitzondering niet te na gesproken) niet meer. 

Opvallend hier is ook de toename van klei in de diepte. 

 

 

a = bovenste horizont,  

b = 2de, c= 3de, 

d = 4de en diepste horizont 
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Figuur 103 Korrelgrootteverdeling over de verschillende deelstalen in Webbekomsbroek transect 1*(buitenbekken) 

 

Figuur 104 Korrelgrootteverdeling over de verschillende deelstalen in Webbekomsbroek transect 2*(binnenbekken) 
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Figuur 105 Korrelgrootteverdeling over de verschillende deelstalen in Schulensbroek transect 3*(binnenbekken) 

 

Figuur 106 Korrelgrootteverdeling over de verschillende deelstalen in Schulensbroek transect 4*(buitenbekken) 

 

Figuur 107 Korrelgrootteverdeling over de verschillende deelstalen in de Doode Bemde transect 5*  
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5.3.2.3 Chemische analyseresultaten 

Zuurgraad (pH-H2O) 

De pH(H2O) of actuele zuurgraad van de bodem geeft de H+-concentratie weer gemeten in 

de vloeistof die voldoende tijd in contact is geweest met de bodem. Bij pH(KCl) zijn de 

concentraties hoger omdat KCl een veel sterker elektrolyt is en dus ook de geadsorbeerde 

H+-ionen van het bodemmonster in oplossing brengt. pH(KCl) waarden zijn daarom 

doorgaans 0.5 tot 1 eenheid lager dan pH(H2O). Hier werd enkel pH(H2O) uitgevoerd. 

De pH speelt onder meer een belangrijke rol bij biogeochemische processen. Hoe hoger de 

pH, hoe hoger bijvoorbeeld de microbiële activiteit zal zijn, en dus hoe hoger de graad van 

mineralisatie van organisch materiaal in de bodem. Hoe hoger de pH hoe beter gebufferd een 

systeem is. Tabel 43 geeft de indeling van de pH H2O in vaak gebruikte zuurklassen. 

Tabel 43 – Indeling zuurklassen op basis van de pH H2O 

 

 

 

 

 

In de Doode Bemde varieert de pH H2O het sterkst (Figuur 108). Opvallend is de wel erg 

hoge pH-waarden, gemiddeld 7.51, van de recente overstromingssedimenten in vergelijking 

met de diepere deelstalen op die locaties (gemiddelde 5.83). Algemeen kan gesteld worden 

dat die sedimenten erg rijk moeten zijn aan mineralen (en nutriënten).  

Voor Webbekomsbroek (Figuur 109) zijn de verschillen tussen top- en onderlagen minder 

uitgesproken. Over het algemeen zijn daar in de komgronden lagere pH‟s aangetroffen dan 

op de oeverwallen. De toplaag heeft gemiddeld een pH van 5.87, de diepere deelstalen 5.35. 

In het Schulensbroek worden, algemeen gesproken, de laagste waren aangetroffen, wat niet 

onlogisch is, gezien het hogere percentage zandige texturen (Figuur 110). De variatie in 

waarden tussen de verschillende bemonsteringsdiepten is, opnieuw algemeen gesproken, 

klein. De gemiddelde waarde bedraagt 5.13. 

pH-H2O bodem Zuurgraadklasse bodem 

< 4.5 zuur  

4.5 - 5.5 matig zuur 

5.5 - 6.5  zwak zuur 

 > 6.5 neutraal/basisch  
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Figuur 108 pH-H2O van de bodemstalen in de Doode Bemde. De verschillende bemonsteringsdiepten worden per locatie 

weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het deelstaal op een grotere diepte genomen  
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Figuur 109  pH-H2O van de bodemstalen in het Webbekomsbroek. De verschillende bemonsteringsdiepten worden per 

locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het deelstaal op een grotere diepte 

genomen is. 
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Figuur 110 pH-H2O van de bodemstalen in het Schulensbroek. De verschillende bemonsteringsdiepten worden per 

locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het deelstaal op een grotere diepte 

genomen is. 
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Totaal Koolstofgehalte (%) 

Het gehalte aan koolstof geeft een idee van het aanwezige organische materiaal in de 

bodem.  

Opvallend is de quasi afwezigheid van organisch materiaal in het recent afgezet 

overstromingssediment in de Doode Bemde (Figuur 111). Een maximale waarde van 2.3 % C 

is volslagen afwijkend van de „normale‟ toestand, ttz. de gehalten in de oudere sedimenten. 

Doorgaans worden in de bovenste lagen de hoogste gehalten organisch materiaal gevonden. 

Dat heeft alles te maken met de ondiepe beworteling in de doorgaans grazige vegetaties. 

De concentratie aan organische stof in de recente overstromingssedimenten is in 

Webbekomsbroek (Figuur 112) wel relatief hoog (+/-10%). Een mogelijke oorzaak zou 

kunnen zijn dat het recent afgezette laagje wel erg dun was, en dat een deel van het 

onderliggende organische materiaal werd mee bemonsterd.  

Het totale koolstofgehalte situeert zich in een marge van 0.14 tot 16 %C. 

In Schulensbroek (Figuur 113) volgen de koolstofgehalten sedimenten in de transecten (er 

werden daar immers geen recente sedimenten aantroffen), dezelfde trend als in de beide 

andere gebieden 

 

 

Figuur 111 Totaal koolstofgehalte voor de bodemstalen in de Doode Bemde. De verschillende bemonsteringsdiepten 

worden per locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het deelstaal op een 

grotere diepte genomen is. 
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Figuur 112 Totaal koolstofgehalte voor de bodemstalen in Webbekomsbroek. De verschillende bemonsteringsdiepten 

worden per locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het deelstaal op een 

grotere diepte genomen is. 
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Figuur 113 Totaal koolstofgehalte voor de bodemstalen in Schulensbroek. De verschillende bemonsteringsdiepten 

worden per locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het deelstaal op een 

grotere diepte genomen is. 

Stikstof N 

Overstromingsvlaktes zijn vaak N-gelimiteerd door de hoge uitstroom van 

stikstofverbindingen via denitrificatie en ook door de lage toevoer via het alluviale 

(overstromings-)proces. Stikstof is nl meestal aanwezig als opgelost nitraat in het 

overstromingswater en niet gebonden aan bodempartikels (negatief geladen) zoals dat bv 

wel het geval is met fosforverbindingen (positief geladen). Toch is er via atmosferische 

depositie een belangrijke N-aanrijking en zijn de hier onderzochte systemen in het verleden 

gedefinieerd als P-gelimiteerd (Drouillon, 2002).  

Het algemene beeld in de drie gebieden (Figuur 114, Figuur 115 & Figuur 116) is 

gelijklopend; stikstofgehalten nemen af met de diepte. In geen van de drie gebieden wordt 

er bemest. Dat wil zeggen dat de stikstof hier hoofdzakelijk afkomstig is van het organisch 

materiaal in de bodem. Logisch dat het beeld van de concentratiegradiënt gelijklopend is. 

Het Schulensbroek wijkt het meest af van deze algemene regel. 

Uitzondering vormt het recente overstromingssediment in de Doode Bemde waarin 

nauwelijks organisch materiaal en nauwelijks stikstof in aanwezig is. Bij de 

sedimentmonsters neemt stikstof af met de diepte voor Webbekomsbroek. Voor de Dijlevallei 

vinden we een omgekeerd beeld met lage waarden voor het sediment. De 

sedimentstaalname wijkt duidelijk af van de bodemstalen genomen in het traject op de Dijle. 
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In de bodemstalen varieert het percentage N van 0.07 tot 1.44% N. De bodemstalen geven 

voor de Dijlevallei een ander beeld dan de sedimentstalen, nl hier heeft de bovenste horizont 

de hoogste N waarden, vergelijkbaar met zowel de bodemtrajecten in Webbekomsbroek en 

Schulensbroek. 

 

Figuur 114 Totale Stikstofgehalte (%) in de bodemstalen voor de Doode Bemde. De verschillende bemonsteringsdiepten 

worden per locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het deelstaal op een 

grotere diepte genomen is. 
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Figuur 115 Totale Stikstofgehalte (%) in de bodemstalen uit Webbekomsbroek. De verschillende bemonsteringsdiepten 

worden per locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het deelstaal op een 

grotere diepte genomen is. 

 

Figuur 116 Totaal Stikstofgehalte (%) in de bodemstalen in het Schulensbroek. De verschillende bemonsteringsdiepten 

worden per locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het deelstaal op een 

grotere diepte genomen is. 
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Fosfor – P 

1. Totaal P-gehalte (mgP/kg) 

 
De belangrijkste bron van P in natuurlijke ecosystemen is mineralisatie van organische stof 

in de bodem (Drouillon, 2004). Door planten wordt P opgenomen onder de vorm van fosfaat 

(H2PO4-). De beschikbaarheid hiervan in bodemvocht wordt echter bepaald door 

verschillende geochemische sorptiereacties. Fosfaat bindt bijvoorbeeld zeer sterk aan Ca bij 

neutrale tot hoge pH en aan Fe en Al bij een neutrale tot zure pH. Door deze binding komt er 

minder P beschikbaar voor de plantenwortels (Ceuleman et al, 2003). 

De beschikbaarheid van P wordt bepaald door een evenwicht van neerslag, oplossen van P-

mineralen, adsorptie en desorptie van P op bodempartikels, en de mineralisatie van 

organisch P. Atmosferische depositie wordt beschouwd als verwaarloosbaar.  

Zoals Olde Venterink et al (2006) beschrijven zijn overstromingsvlaktes belangrijke 'sinks' 

voor fosfor, en in mindere mate voor N. Via het overstromingswater worden veelal 

aanzienlijke hoeveelheden fosfaatverbindingen aangevoerd. Het oppervlaktewater van Dijle 

en Demer is immers relatief zwaar beladen met huishoudelijk afvalwater waarin 

fosfaatverbindingen in belangrijke mate aanwezig zijn. Eenmaal het met fosfaat beladen 

oppervlaktewater zich in de alluviale vlakte bevindt (bij overstromingen) dus, kan er, 

afhankelijk van de verblijftijd van het oppervlaktewater in het systeem, meer of minder 

fosfaat neerslaan en achterblijven in het systeem. Het totale gehalte aan P geeft alleen een 

beeld van de fosforvoorraad in de bodem en zeker niet de hoeveelheid die direct beschikbaar 

is voor levende organismen. Via andere meettechnieken, zoals Olsen en AUM,  kan deze 

effectief beschikbare P worden bemeten. 

De totale P waarden bij de analysen van de drie overstromingsgebieden zijn aan de (zeer) 

hoge kant. Totale P concentraties variëren tussen 134 en 2890 mg P/kg. Er is eveneens vrij 

grote variatie tussen de verschillende bemonsteringsdiepten. In ieder geval zijn de hogere 

waarden vergelijkbaar met die van intensief bewerkte landbouwgronden. De hoogste 

waarden worden aangetroffen in Webbekomsbroek, de laagste waarden in Schulensbroek. 

Als we dan weten dat deze onderzochte systemen in het verleden werden gecategoriseerd bij 

P-gelimiteerde systemen dringt de vraag zich op of er hier een turn is geweest van P- naar 

N-gelimiteerd. Deze vraag kan beantwoord worden door verder onderzoek in de vorm van 

bovengrondse biomassa analyse. Uit de N/P verhouding kan nl de limiterende factor worden 

bepaald. 
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Figuur 117 Totaal fosfaatgehalte (%) voor de stalen in de Dijlevallei. De verschillende bemonsteringsdiepten worden 

per locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het deelstaal op een grotere diepte 

genomen is. 
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Figuur 118 Totaal fosfaatgehalte (%) in de stalen in Webbekomsbroek. De verschillende bemonsteringsdiepten worden 

per locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het deelstaal op een grotere diepte 

genomen is. 
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Figuur 119 Totaal fosfaatgehalte (%) in de bodemstalen in Schulensbroek. De verschillende bemonsteringsdiepten 

worden per locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het deelstaal op een 

grotere diepte genomen is. 

 
2 Olsen-P 

Olsen-P is een gebruikelijke maat voor het gehalte aan beschikbare fosfor in de bodem. 

Volgens Ghesquiere et al (2002) is het gebruik van Olsen-P aangewezen als P-

beschikbaarheidsparameter voor analyse van bodems in natte natuurgebieden in Vlaanderen.  

Deze waarde variëren voor de sedimenten van 54 mg P/kg in Webbekomsbroek (Figuur 121) 

tot 105 mg P/kg in de recente overstromingssedimenten voor de Doode Bemde (Figuur 120). 

Als we de bodemstalen onder dit sediment bekijken dan zien we duidelijk een sterk afname 

naar 13 mg P/kg in Dijle (0-5cm) en 11mg P/kg voor Webbekomsbroek. De beschikbare P 

voorziening neemt dus sterk af met de diepte. 

Voor de bodemstalen varieert deze van 2.82 tot 53.20 mg P/kg, beide waarden gevonden in 

het Schulensbroek. De recente sedimenten hebben duidelijk hogere waarden en dit komt ook 

naar voor in het berekenen van de verhouding P Olsen t.o.v. totale P. Deze verhouding geeft 

een beeld van het aandeel op korte termijn beschikbaar P. 

Olson-P waarden die lager zijn dan 10 à 20 mg P/kg kunnen bestempeld worden als 

“schraallandwaarden”. Door het gevoerde beheer (geen extra minerale of dierlijke 

bemesting, jarenlang maaien met afvoeren van maaisel) is er sprake van verschraling. 

Afzetting van sediment bij overstromingsprocessen (bij de actuele waterkwaliteit) is dus een 

(zeer) belangrijke bron voor P toevoer. 
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Figuur 120 Olsen-P (mg P/kg) in de bodemstalen van de Doode Bemde. De verschillende bemonsteringsdiepten worden 

per locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het deelstaal op een grotere diepte 

genomen is. 
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Figuur 121 Olsen-P (mg P/kg) in de bodemstalen van Webbekomsbroek. De verschillende bemonsteringsdiepten 

worden per locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het deelstaal op een 

grotere diepte genomen is. 
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Figuur 122 Olsen-P (mg P/kg) voor de bodemstalen van Schulensbroek. De verschillende bemonsteringsdiepten worden 

per locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het deelstaal op een grotere diepte 

genomen is. 

 
De relatie tussen totale P en Olsen P voor de sedimenten is zeer zwak (R² =0.29). Vooral de 

sedimentstalen zelf (profiel a) wijken sterk af (Figuur 123). Als we de relatie tussen totale P 

en P Olsen bekijken voor de bodemtrajecten is deze sterker dan bij de sedimentstalen (R² = 

0.61) en wordt weergegeven in Figuur 124.  

R-code: 

Call: 
lm(formula = Polsen ~ Ptot, data = SedCh) 
 
Coefficients: 
(Intercept)         Ptot   
      1.709      430.260   
 
> summary(mod) 
 
Call: 
lm(formula = Polsen ~ Ptot, data = SedCh) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-31.657 -16.438 -15.059  -9.988  64.624  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept)    1.709     15.233   0.112   0.9121   
Ptot         430.260    168.635   2.551   0.0213 * 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
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Residual standard error: 33.07 on 16 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.2892, Adjusted R-squared: 0.2448  
F-statistic:  6.51 on 1 and 16 DF,  p-value: 0.02134  

 

 

Figuur 123 Relatie tussen P Olsen en P totaal voor de sedimentstaalname in zowel Dijle (rood) als Webbekomsbroek 

(groen), onderscheid makend tussen de monsterdieptes (a= bovenste sediment, b= 1ste horizont, c= 2de horizont) 

 
R-code: 
Call: 
lm(formula = Polsen ~ Ptot, data = BodemCh) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-14.092  -3.930  -1.824   3.182  27.681  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)    2.286      1.386    1.65    0.102     
Ptot         143.113     11.479   12.47   <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
Residual standard error: 6.996 on 96 degrees of freedom 
  (1 observation deleted due to missingness) 
Multiple R-squared: 0.6182, Adjusted R-squared: 0.6142  
F-statistic: 155.4 on 1 and 96 DF,  p-value: < 2.2e-16  
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Figuur 124 Relatie tussen P Olsen en P totaal voor de bodemtrajecten in zowel Dijle (rood), Webbekomsbroek (groen), 

als Schulensbroek (SBR), onderscheid makend tussen de monsterdieptes (a= 1ste horizont, b= 2de horizont, c= 3de 

horizont, d= 4de horizont) 

 

3 – P AUM 

De AUM-techniek extraheert minder P uit de bodem dan P-Olsen-techniek. De techniek werkt 

op basis van zgn. AnionenUitwisselingsMembranen die aan een waterige bodemoplossing 

worden toegevoegd. De vrije fosfaten uit de oplossing worden op de membranen gebonden. 

Omdat de hoeveelheid fosfaten in de waterige oplossing streeft naar een (dynamisch) 

chemisch evenwicht met de fosfaten die gebonden zijn op de bodemdeeltjes, gaan er op de 

bodempartikels gebonden fosfaten in de waterige oplossing en worden eveneens op de 

membranen gebonden. Deze manier van extraheren probeert de werking van plantenwortels 

na te bootsen. 

De AUM-techniek extraheert minder P uit de bodem dan P-Olsen-techniek wat ook blijkt uit 

de range van P AUM, nl van 0.67 tot 68.65 mgP/kg voor de bodemstalen. De patronen zijn 

grotendeels hetzelfde met meer P AUM in de toplagen en een afname met diepte.  
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Figuur 125 P AUM (mg P/kg) concentraties voor de bodemstalen in de Doode Bemde. De verschillende 

bemonsteringsdiepten worden per locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het 

deelstaal op een grotere diepte genomen is. 

 

Figuur 126 P AUM (mg P/kg) concentraties voor de bodemstalen in Webbekomsbroek. De verschillende 

bemonsteringsdiepten worden per locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het 

deelstaal op een grotere diepte genomen is. 
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Figuur 127 P AUM (mg P/kg) concentraties voor de bodemstalen in Schulensbroek. De verschillende 

bemonsteringsdiepten worden per locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het 

deelstaal op een grotere diepte genomen is. 

Als P AUM vergeleken wordt met de totale P-concentraties dan wordt een lage R² van 0.31 

gevonden voor de bodemtrajectstalen (Figuur 129). Voor de sedimentstalen is dit 0.65. Ook 

hier zij de toplagen (sedimentafzettingen) afwijkend van de onderliggende horizonten (Figuur 

128). 

R-code: 

Call: 
lm(formula = Paum ~ Ptot, data = SedCh) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-19.935  -9.395   1.992   4.872  23.422  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)    2.342      5.260   0.445    0.662     
Ptot         321.113     58.229   5.515 4.71e-05 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
Residual standard error: 11.42 on 16 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.6553, Adjusted R-squared: 0.6337  
F-statistic: 30.41 on 1 and 16 DF,  p-value: 4.709e-05  
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Figuur 128 Relatie P AUM en totale P voor de sedimentstalen in zowel Dijle (rood) als Webbekomsbroek (groen), 

onderscheid makend tussen de monsterdieptes (a= bovenste sediment, b= 1ste horizont, c= 2de horizont) 

 

Call: 
lm(formula = Paum ~ Ptot, data = BodemCh) 
 
Coefficients: 
(Intercept)         Ptot   
      3.575      141.045   
 
> summary(mod) 
 
Call: 
lm(formula = Paum ~ Ptot, data = BodemCh) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-23.329  -8.214  -3.917   6.146  43.827  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)    3.575      2.560   1.396    0.166     
Ptot         141.045     21.209   6.650 1.79e-09 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
Residual standard error: 12.93 on 96 degrees of freedom 
  (1 observation deleted due to missingness) 
Multiple R-squared: 0.3154, Adjusted R-squared: 0.3083  
F-statistic: 44.23 on 1 and 96 DF,  p-value: 1.787e-09  
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Figuur 129 Vergelijken van P-AUM met totale P voor de bodemtrajectstalen in zowel Dijle (rood), Webbekomsbroek 

(groen), als Schulensbroek (SBR), onderscheid makend tussen de monsterdieptes (a= 1ste horizont, b= 2de horizont, c= 

3de horizont, d= 4de horizont) 

 

Bij vergelijking van P AUM met P Olsen wordt een lage correlatie voor zowel de 

sedimentstalen als de bodemtrajectstalen gevonden, respectievelijk 0.54 en 0.43 mgP/kg 

DS. Figuur 130 geeft de relatie voor de sedimentstalen en toont duidelijk het afwijkende 

karakter van de recente sedimentafzettingen. Figuur 131 toont de brede spreiding van de 

bodemtrajectstalen.  

R-code: 
Call: 
lm(formula = Paum ~ Polsen, data = SedCh) 
 
Coefficients: 
(Intercept)       Polsen   
    14.4617       0.3647   
 
> summary(mod) 
 
Call: 
lm(formula = Paum ~ Polsen, data = SedCh) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-19.985  -9.221  -0.377   6.431  36.500  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
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(Intercept) 14.46168    4.28148   3.378 0.003836 **  
Polsen       0.36472    0.08397   4.343 0.000503 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
Residual standard error: 13.18 on 16 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.5411, Adjusted R-squared: 0.5124  
F-statistic: 18.87 on 1 and 16 DF,  p-value: 0.000503  

 

Figuur 130 Relatie P AUM met P Olsen voor de sedimentstaalname in zowel Dijle (rood) als Webbekomsbroek (groen), 

onderscheid makend tussen de monsterdieptes (a= bovenste sediment, b= 1ste horizont, c= 2de horizont) 

R-code: 
Call: 
lm(formula = Paum ~ Polsen, data = BodemCh) 
 
Coefficients: 
(Intercept)       Polsen   
     2.6122       0.9103   
 
> summary(mod) 
 
Call: 
lm(formula = Paum ~ Polsen, data = BodemCh) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-19.856  -6.608  -3.073   4.523  35.801  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)   2.6122     2.1680   1.205    0.231     
Polsen        0.9103     0.1058   8.602 1.49e-13 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
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Residual standard error: 11.74 on 96 degrees of freedom 
  (1 observation deleted due to missingness) 
Multiple R-squared: 0.4353, Adjusted R-squared: 0.4294  
F-statistic: 73.99 on 1 and 96 DF,  p-value: 1.491e-13  

 

 

 

Figuur 131 Relatie P AUM met P Olsen voor de trajectstaalname in zowel Doode Bemde (rood), Webbekomsbroek 

(groen), als Schulensbroek (SBR), onderscheid makend tussen de monsterdieptes (a= 1ste horizont, b= 2de horizont, c= 

3de horizont, d= 4de horizont) 

 

Koolstof – Stikstofverhouding (Ctot/Ntot) 

De verhouding C/N geeft een beeld van de stikstofhuishouding. Bij een verhouding lager dan 

21 spreken we van N-mobilisatie, indien hoger dan 33 van immobilisatie.  

Voor zowel onze sedimentmonsters als de bodemstalen variëren de verhoudingen van 0.73 

tot 14. Dit wijst dus op een N-mobilisatie.  

Tabel 44 geeft een indeling naar voedselrijkdom, hieruit kan worden geconcludeerd dat de 

drie studiegebieden zeer voedselrijke systemen zijn. In Figuur 132, Figuur 133 & Figuur 134 

is te zien dat de C/N voor alle drie de gebieden een met de diepte afnemende trend 

vertoond. 
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Tabel 44 – Klassegrenzen voor nutriëntentoestand gebaseerd op Verhoeven et al (1990) 

 C/N C/P 
Productie  

 

(ton 
DS/ha) 

Voedselarm > 35  > 750  < 4 

Matig voedselrijk 20 - 35 300 - 700  3-7 

Zeer voedselrijk < 20 < 300 > 6 
 

 

Figuur 132 Koolstof/Stikstofverhouding voor de bodemstalen uit de Doode Bemde. De verschillende 

bemonsteringsdiepten worden per locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het 

deelstaal op een grotere diepte genomen is. 
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Figuur 133 Koolstof/Stikstofverhouding voor de bodemstalen uit de Webbekomsbroek. De verschillende 

bemonsteringsdiepten worden per locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het 

deelstaal op een grotere diepte genomen is. 

 

Figuur 134 Koolstof/Stikstofverhouding voor de bodemstalen uit de Schulensbroek. De verschillende 

bemonsteringsdiepten worden per locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het 

deelstaal op een grotere diepte genomen is. 
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Het gehalte stikstof uitzetten ten opzichte van koolstof levert een sterke lineaire relatie op 

voor zowel de recente overstromingssedimentstalen (R² = 0.98) als de bodemmonsters uit 

de transecten (R² = 93). 

Het afbreken van koolstof o.a. door micro-organismen vormt een bron van vrijgekomen 

nutriënten zoals N. 

R-code:  
Call: 
lm(formula = Ntot ~ Ctot, data = SedCh) 
 
Coefficients: 
(Intercept)         Ctot   
    0.03325      0.08113   
 
> summary(mod) 
 
Call: 
lm(formula = Ntot ~ Ctot, data = SedCh) 
 
Residuals: 
      Min        1Q    Median        3Q       Max  
-0.042497 -0.020036 -0.005866  0.017041  0.095835  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 0.033251   0.012695   2.619   0.0186 *   
Ctot        0.081126   0.002943  27.562  6.5e-15 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
Residual standard error: 0.03503 on 16 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.9794, Adjusted R-squared: 0.9781  
F-statistic: 759.6 on 1 and 16 DF,  p-value: 6.498e-15  
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Figuur 135 Relatie totaal koolstofgehalte ten opzichte van stikstof voor zowel Dijle (rood) als Webbekomsbroek (groen), 

onderscheid makend tussen de monsterdieptes (a= bovenste sediment, b= 1ste horizont, c= 2de horizont) 

 

R-code:  
Call: 
lm(formula = Ntot ~ Ctot, data = BodemCh) 
 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-0.15867 -0.03035 -0.01504  0.00786  0.39488  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 0.078390   0.012940   6.058 2.62e-08 *** 
Ctot        0.078829   0.002172  36.300  < 2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
Residual standard error: 0.07603 on 97 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.9314, Adjusted R-squared: 0.9307  
F-statistic:  1318 on 1 and 97 DF,  p-value: < 2.2e-16  
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Figuur 136 Relatie totaal koolstofgehalte ten opzichte van stikstof voor zowel Dijle (rood), Webbekomsbroek (groen), 

als Schulensbroek (SBR), onderscheid makend tussen de monsterdieptes (a= 1ste horizont, b= 2de horizont, c= 3de 

horizont, d= 4de horizont) 

 

Koolstof/Fosforverhouding (C/P) 

De verhouding C/P geeft een beeld van de fosfor huishouding. Bij een verhouding lager dan 

200 is er sprake van mineralisatie, indien hoger dan 300 van immobilisatie.  

Voor alle in deze studie geanalyseerde bodemstalen variëren de verhoudingen van 6 tot 120. 

Dit wijst dus duidelijk op mineralisatie. En volgens de indeling van Tabel 44 zijn onze 

systemen zeer voedselrijk wat ook al duidelijk werd bij de C/N verhouding. De Figuur 137, 

Figuur 138 & Figuur 139 geven het verloop van de verhouding C/P, net als bij de C/N zit 

hierin, voor alle drie de gebieden, een duidelijk afnemende trend met diepte. 
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Figuur 137 Koolstof/Fosforverhouding voor de bodemstalen uit de Doode Bemde. De verschillende 

bemonsteringsdiepten worden per locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het 

deelstaal op een grotere diepte genomen is. 

 

Figuur 138 Koolstof/Fosforverhouding voor de bodemstalen uit Webbekomsbroek. De verschillende 

bemonsteringsdiepten worden per locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het 

deelstaal op een grotere diepte genomen is. 



 

 
186 Verzamelen van basiskennis en Ontwikkeling van een 

beoordeling- of afwegingskader voor de ecologische 

effectanalyse van overstromingen. 

www.inbo.be 

 

 

 

Figuur 139 Koolstof/Fosforverhouding voor de bodemstalen uit Schulensbroek. De verschillende bemonsteringsdiepten 

worden per locatie weergegeven in gestapelde bolsymbolen met grotere diameter naarmate het deelstaal op een 

grotere diepte genomen is. 

 
Figuur 140 geeft de verhouding aan tussen het totale koolstofgehalte en de totale 

fosfaatgehalte voor de sedimentstaalname. Deze is significant en heeft een R²= 0.88. De 

verhouding is veel lager voor de bodemtraject monsters met een R² = 0.46.   

 

De verschillende bemonsteringsdiepten worden per locatie weergegeven in gestapelde 

bolsymbolen met grotere diameter naarmate het deelstaal op een grotere diepte 

genomen is.Call: 
lm(formula = Ptot ~ Ctot, data = SedCh) 
 
Residuals: 
      Min        1Q    Median        3Q       Max  
-0.021795 -0.009179 -0.006275  0.007777  0.032001  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  0.02687    0.00608   4.419  0.00043 *** 
Ctot         0.01549    0.00141  10.985 7.32e-09 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
Residual standard error: 0.01678 on 16 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.8829, Adjusted R-squared: 0.8756  
F-statistic: 120.7 on 1 and 16 DF,  p-value: 7.324e-09  
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Figuur 140 Relatie tussen totaal koolstofgehalte en het totale fosfaatgehalte in zowel Dijle (rood) als Webbekomsbroek 

(groen), onderscheid makend tussen de monsterdieptes (a= bovenste sediment, b= 1ste horizont, c= 2de horizont) 

De verschillende bemonsteringsdiepten worden per locatie weergegeven in gestapelde 

bolsymbolen met grotere diameter naarmate het deelstaal op een grotere diepte genomen is. 

Call: 
lm(formula = Ptot ~ Ctot, data = BodemCh) 
 
Residuals: 
      Min        1Q    Median        3Q       Max  
-0.082971 -0.026468 -0.009291  0.016006  0.148105  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 0.047374   0.007803   6.071 2.47e-08 *** 
Ctot        0.011914   0.001309   9.098 1.19e-14 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
Residual standard error: 0.04585 on 97 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.4605, Adjusted R-squared: 0.4549  
F-statistic: 82.78 on 1 and 97 DF,  p-value: 1.186e-14  
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Figuur 141 Relatie tussen totaal C-gehalte en totale fosfaatgehalte voor de bodemtrajectmonsters in zowel Dijle (rood), 

Webbekomsbroek (groen), als Schulensbroek (SBR), onderscheid makend tussen de monsterdieptes (a= 1ste horizont, 

b= 2de horizont, c= 3de horizont, d= 4de horizont) 
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5.4 Conclusie 

Overstromingen gaan vaak gepaard met sedimentafzetting. In een eerste verkennend 

bodemkundig onderzoek wordt met behulp van een zgn. “Quick scan” nagegaan hoe het zit 

met de bodem chemische eigenschappen van de aanwezige en recent aangevoerde 

sedimenten. Dat laatste was vooral het geval in De Doode Bemde in het vroege voorjaar 

2011. Iets minder duidelijk was dat terug te vinden in Webbekomsbroek en in Schulensbroek 

werden geen betekenisvolle sedimentdepots aangetroffen. 

Vergelijking van de nutriënteninhoud van deze recente overstromingssedimenten met 

onderliggende, oudere sedimenten wijzen erop dat samen met de aanvoer van sedimenten 

er aanzienlijke hoeveelheden nutriënten in de gebieden kunnen worden ingebracht. In het 

geval van de Doode Bemde ging het over extreem hoge hoeveelheden plant beschikbare 

fosfor. Samen met de vaststelling, dat het systeem actueel fosfor gelimiteerd is, kan een 

regelmatig optreden van deze influx voor een grondige verandering in vegetatie zorgen.  

De recente sedimentafzettingen weken, qua nutriëntenconcentraties in de meeste gevallen af 

van de onderliggende horizonten en ook van de toplaag van de bemonsterde 

bodemtransecten. Zo hadden de sedimentafzettingen in de Doode Bemde duidelijk een meer 

basische zuurgraad dan de andere staalnames. De verhouding Olsen-P t.o.v. totale P waren 

hoger voor sediment dan de onderliggende horizonten. Dit duidt erop dat sediment een 

belangrijke bron van P-toevoer is. In de recente afzettingen uit de Demervallei, was het 

verschil minder frappant.  

De vraag rijst of deze systemen die vroeger werden ingedeeld bij de P-gelimiteerde gebieden 

een overschakelen naar N-gelimiteerd. Dit kan enkel met verder onderzoek (zoals analyses 

van biomassa) worden aangetoond. 
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6 Ontwikkeling meetmethodiek 

Op basis van de bevindingen uit hoofdstuk 4 en 5 wordt een „slimme‟ meetmethodiek 

ontwikkeld die moet toelaten om de effecten van overstromingen op (potentiële) 

ontwikkelingen van vegetatietypen en daaraan gekoppelde natuurdoelen te bepalen.  

Daarvoor is het van belang om te beschikken over een doordachte en volledige dataset 

waarbij de uitgangssituatie voor het instellen van het gewijzigde overstromingsregime in 

beeld kan worden gebracht. Dit maakt het mogelijk om in de toekomst de situatie af te 

toetsen met een referentiedatabank zodat het mogelijk is een inschatting te maken van de 

verwachte veranderingen in de huidige vegetatiesamenstelling.  

Het principe berust op een indeling van het gebied in homogene zones waarvan de 

standplaats in kaart wordt gebracht. Naast de courante hydrologische en vegetatiekundige 

benadering wordt nu ook aandacht besteed aan een aantal bodemkundige aspecten. Het 

huidige en verwachte overstromingsregime vormt mee de bouwsteen voor de evaluatie. 

Hieronder worden zowel de nodige data als de dataverzameling voor het biotische en 

abiotische luik in detail besproken.  

6.1 Biotisch luik 

6.1.1 Vegetatieopnames 

De vegetatie dient in beeld gebracht te worden aan de hand van representatieve 

proefvlakken, verspreid over de overstromingsvlakte. Bij de selectie moet naast 

hoogtegradiënt ook rekening gehouden worden met de afstand tot de waterloop.  

De locatie van de proefvlakken moet nauwkeurig worden ingemeten met RTK-GPS, waarbij 

zowel X- en Y-coördinaten, als de Z-waarde (hoogte) van belang is. Ook een eventuele 

schets of locatiebeschrijving kan zijn dienst bewijzen als later de opname wordt herdaan.  

Voor bossen worden proefvlakken van 10m*10m voorgesteld, voor graslanden en ruigten 

wordt vaak 3m*3m gehanteerd. Binnen deze proefvlakken worden alle aanwezige 

plantensoorten gedetermineerd en per verticale structuur laag (boom-, struik-, kruid- en 

moslaag) de totale bedekking en bedekking per soort geschat. Voor het schatten van de 

bedekking wordt gebruik gemaakt van opnameschalen. De schaal van Londo verdient onze 

voorkeur aangezien zij voor soorten met een lage bedekking ook rekening houdt met de 

abundantie (Tabel 45). Zo worden soorten die veel voorkomen maar weinig bedekken niet 

onderschat. Een tweede voordeel is de grotere nauwkeurigheid van deze schaal zodat ze 

steeds kan omgezet worden naar een minder gedetailleerde schaalindeling. 

Tabel 45 - Schaal van Londo 

Londo Aantal individuen Bedekking 

 r1 sporadisch 1-3 (rarum) < 1 % 
 r2 sporadisch 1-3 (rarum) 1-3 % 
 r4 sporadisch 1-3 (rarum) 3-5 % 
 p1 weinig talrijk 4-20 (paululum) < 1 % 
 p2 weinig talrijk 4-20 (paululum) 1-3 % 
 p4 weinig talrijk 4-20 (paululum) 3-5 % 
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Londo Aantal individuen Bedekking 

 a1 talrijk 21-100 (amplum) < 1 % 
 a2 talrijk 21-100 (amplum) 1-3 % 
 a4 talrijk 21-100 (amplum) 3-5 % 
 m1 zeer talrijk >100 (multum) < 1 % 
 m2 zeer talrijk >100 (multum) 1-3 % 
 m4 zeer talrijk >100 (multum) 3-5 % 
 1- willekeurig 5-10 % 
 1+ willekeurig 10-15 % 
 2 willekeurig 15-25 % 
 3 willekeurig 25-35 % 
 4 willekeurig 35-45 % 
 5 willekeurig 45-55 % 
 6 willekeurig 55-65 % 
 7 willekeurig 65-75 % 
 8 willekeurig 75-85 % 
 9 willekeurig 85-95 % 
 

Een belangrijke randopmerking is het gebruik van een eenduidige plantennomenclatuur. 

Door de jaren heen kan deze af en toe veranderen. Bij statistische analysen kan dit tot grote 

en erg vervelende foute conclusies leiden, waardoor conclusies kunnen verloren gaan als de 

fouten niet opgemerkt worden. Na statistische analyse is het mogelijk een vegetatietypologie 

op te stellen (ofwel lokaal ofwel passend binnen de Vlaamse vegetatietypologie).  

Zo kan gedetecteerd worden of er in tijd een verschuiving is in vegetatietypen of er nieuwe 

vegetaties ontwikkelen of anderen verdwijnen.  

6.1.2 Ellenberg-indicatorwaarden 

Via de Ellenbergwaarden kan de huidige vegetatiesamenstelling een indicatie geven van de 

zuurgraad en voedselrijkdom van de standplaats. Per vegetatiebeschrijving 

(vegetatieopname of soortenlijst) kan door koppeling met Ellenbergwaarden (vochttoestand, 

nutriëntentoestand en zuurtoestand) het huidige standplaatstype worden bepaald. Neem het 

gemiddelde van de Ellenbergwaarden per vegetatieopname aan de hand van de aanwezige 

soorten. Het werken met gewogen gemiddelde gebaseerd op bedekkingswaarden wordt 

afgeraden. 

Bij een herhaling in tijd kunnen eventuele verschuivingen worden gedetecteerd.  

6.1.3 Productiviteit  

Het verzamelen van biomassa kan een indicatie geven van limiterende nutriënten van de 

standplaats. Uit een representatief proefvlak wordt de vegetatie in een vlak van 0.5 x 0.5 m² 

afgeknipt tot aan het maaiveld. Het tijdstip van verzamelen is afhankelijk van het 

bemonsterde vegetatietype. Telkens wordt in de periode van maximale standing crop het 

staal verzameld. Voor graslanden is dit net voor de eerste snede (eind juni – juli). Voor de 

andere vegetatietypen is dit eind augustus, begin september. 

Voor deze biomassa-stalen kunnen de nutriënten P en N worden bepaald. De verhouding 

tussen deze nutriënten zeggen iets over de standplaats waar de nutriënten werden 
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opgenomen. Uit deze nutriëntenverhouding kan worden afgeleid of een nutriënt al dan niet 

limiterend is voor de standplaats (Tabel 46). 

Tabel 46 - Methode van N, P en K limitatie berekening volgens Olde Venterink (2000) 

 
N/P N/K K/P 

N gelimiteerd < 14.5 < 2.1   

P gelimiteerd > 14.5   > 3.4 

K gelimiteerd   > 2.1 < 3.4 
 

Zo kan gedetecteerd worden of er een turn is van N- naar P-gelimiteerd, of omgekeerd door 

de jaren heen. Dat aspect is in deze studie nog niet bekeken. 

6.2 Abiotische luik 

6.2.1 Bodem 

Het beschrijven van de bodemopbouw aan de hand van profielbeschrijvingen geeft een idee 

van de processen die hebben plaatsgevonden in het verleden. Werd deze locatie in het 

verleden al overstroomd (alluviale afzettingen) of niet? 

Een vaak gehanteerde methode is deze met behulp van een guts boor van 1m. Hierbij wordt 

elke horizont beschreven a.d.h.v. textuur, kleur en organisch materiaal en eventuele 

bijmenging. De hoogte per horizont wordt genoteerd en de reductiehorizont bepaald.  

Het nemen van bodemmonsters in de verschillende zones van de overstromingsvlakte 

kunnen altijd het best in het voorjaar, voor aanvang van het groeiseizoen, worden genomen 

(februari/maart), ongeacht of het een zomer- of winteroverstroming betreft. Voor het 

bepalen van de locatie:  

 het monsterpunt zoveel mogelijk in het midden van de zone, langs een gradiënt op 

de rivier,  

 in een stuk vegetatie dat het gemiddelde beeld van de zone weergeeft, 

 niet in een toevallige oneffenheid (kuil of heuveltje) ligt. 

Een bodemmonster bestaat steeds uit een mengstaal van minstens 5 deelstalen, verzameld 

op vaste diepte. Toplagen kunnen zeer heterogeen zijn, maar dit wordt verkleind door het 

nemen van mengstalen. Het werken met vaste diepten maakt het mogelijk om verschillende 

locaties te vergelijken. Deze staalname gebeurt met een guts boor wat het mogelijk maakt 

om met vaste dieptes te werken: 

 0 – 5 cm 

 5 – 10 cm 

 10 – 20 cm 

 20 – 40 cm 
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De te analyseren parameters staan in volgende tabel: 

Tabel 47 – Geanalyseerde bodemkenmerken op de sediment- en bodemstalen 

Parameter Staaltype 

Textuur 2-mm gezeefd 

Drooggewicht (105°C) 2-mm gezeefd 

pH-water 2-mm gezeefd 

Koolstof + stikstof (totaal) Gemalen 

Olsen-P 2-mm gezeefd 

AUM-P 2-mm gezeefd 

Totaalconcentraties P, S; Fe, Al, Mn; Ca, Mg, Na, K; zware metalen Gemalen 

 

Zoals bij nutriënten in planten kunnen we ook de nutriëntverhoudingen in de bodem 

gebruiken om standplaatskenmerken af te leiden. De verhouding tussen stikstof en koolstof 

in de bodem geeft een indicatie van potentiële mineralisatie. Bij een C/N verhouding van 

meer dan 35 is er geen of slechts zeer geringe stikstofmineralisatie en bij waarden < 20 is 

de beschikbaarheid zeer hoog (Verhoeven et al. 1993). Hetzelfde geldt voor de verhouding 

tussen fosfor (P) en stikstof (N). Bij C/P verhouding onder de 300 komt P beschikbaar, bij 

waarden boven de 750 niet. Het koolstofgehalte is een afgeleide van het organisch 

stofgehalte waarbij is aangenomen dat dit voor 50 % uit koolstof bestaat. 

6.2.2 Reliëf 

Het gebruik van het Digitale Hoogte Model (DHM) wordt afgeraden. Het is niet nauwkeurig 

genoeg om de detailtopografie, die vaak uitgesproken aanwezig is in overstromingsvlakten, 

in beeld te brengen. Indien geen detailopmetingen kunnen worden uitgevoerd is het toch 

belangrijk om zeker de juiste hoogte van de vegetatieopnames op te meten.  

6.2.3 Sedimentatie  

Het afzetten van sedimenten is een belangrijk proces bij overstroming. Vooral omdat er 

naast sediment vaak ook andere stoffen het gebied worden binnengebracht. 

Het bemonsteren van recente sedimenten kan gebeuren ad hoc, of met behulp van het 

uitleggen van kunststofgrasmatten (van 50cm *50 cm). Dit laat toe om recent afgezet 

materiaal te bemonsteren en analyseren op korrelgrootte fractie, organische stof en 

nutriëntenconcentratie. Dit is arbeidsintensief en uiteraard sterk afhankelijk van het al dan 

niet overstromen van de vlakte tijdens de staalnamecampagne. 

De kennis over de kwaliteit van de sedimenten kan bijdrage tot een inschatting van de 

effecten van overstroming op de vegetatie. Zoals bv schift van P-gelimiteerd naar N-

gelimiteerde standplaatsen.  



 

 
194 Verzamelen van basiskennis en Ontwikkeling van een 

beoordeling- of afwegingskader voor de ecologische 

effectanalyse van overstromingen. 

www.inbo.be 

 

6.2.4 Overstromingsregime 

Om de overstromingskarakteristieken (seizoen, frequentie, duur en diepte) te kunnen 

bepalen dienen er verspreid peilbuizen te worden geplaatst die meerdere keren per dag 

automatisch het peil registeren ( via dataloggers). Ook het peil van de rivier of beek zelf 

dient met regelmatige tijdsintervallen te worden opgemeten. Zo kan de link gelegd worden 

tussen overstroming en tijd dat het water effectief in de overstromingsvlakte blijft staan. Uit 

deze gegevens kunnen naast seizoen en frequentie verder de duur en diepte worden 

afgeleid.  

Voor de bepaling van effecten van stoffen in overstromingswater is het allereerst belangrijk 

te weten hoeveel water aangevoerd wordt, en hoe dit zich over het overstromingsgebied 

verdeeld (oppervlakte overstroomd gebied ten opzichte van de afvoer en de rest van het 

beekdal). Voor inschatting van aan- en afvoer van water en de kwaliteit daarvan is het 

verder belangrijk te bepalen of en in welke mate er sprake is van uittredend grondwater of 

accumulerend regenwater, en of er laagten met stagnerend water aanwezig zijn. 

6.2.5 Grondwaterdynamiek 

In valleigebieden is grondwaterdynamiek quasi altijd de belangrijkste of één van de 

belangrijkste sturende groep van variabelen naar vegetatiepotenties toe. Een netwerk van 

grondwatermeetpunten installeren, onderhouden en consequent opvolgen is van 

doorslaggevend belang voor het succes van studies zoals deze. In principe volstaan 

tweewekelijkse metingen, maar ervaring leert dat een dergelijke inspanning erg moeilijk is 

om vol te houden. Automatische druksonden bieden dan een mogelijke uitkomst. Ook die 

systemen hebben beperkingen. Het gaat om elektronische apparaten die defecten kunnen 

vertonen, regelmatige controles, callibratiemetingen en uitlezingen van data zijn belangrijk 

om gaten in de tijdreeksen te vermijden. 

6.2.6 Registreren en archivering van uitgevoerde beheer werken 

In deze studie is herhaaldelijk gebleken dat het gevoerde beheer eveneens een belangrijk 

variabele is. Het is gebleken dat dit voor de meeste gebieden bijzonder moeilijk te 

achterhalen is, gewoon omdat het niet bijgehouden wordt. Er moet dan teruggevallen 

worden op mondelinge mededelingen voor wat ze waard zijn. Het is sterk aan te bevelen om 

jaarlijks een gedetailleerd, en ruimtelijk goed gelokaliseerd overzicht bij te houden van de 

gevoerde beheer inspanningen. Het absolute minimum is daarbij een indeling in grove 

categorieën: grasland, ruigte en bos. Maar het is verder aan te bevelen om de verschillende 

vormen verder te specifiëren (bv. maaien en nabegrazen, jaarrond begrazen, seizoen 

begrazing, maaidatum, …) en verder ook andere relevante ingrepen te documenteren: 

plaggen, dempen of ruimen van grachten, … 

6.2.7 Voldoende tijd 

Het is bekend dat vegetaties voldoende tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen en aan te 

passen aan veranderde abiotische omstandigheden. Dat fenomeen wordt “na-ijlen” 

genoemd. 

Abiotische omstandigheden kunnen al jaren gewijzigd zijn en de vegetatie kan nog helemaal 

niet aan de nieuwe omstandigheden aangepast zijn. Er zijn voorbeelden bekend dat 

dergelijke aanpassingen 5 10 jaar in beslag nemen. Om risico‟s op verkeerde interpretaties 

te vermijden, is het nemen van (ruim) voldoende tijd tussen de uitgangssituatie en de 
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nieuwe situatie eveneens een zeer belangrijke factor. Dat is mede een belangrijk stuk van de 

verklaring waarom de kennis van de impact van overstromingen op vegetatie-ontwikkeling 

en soortenaantallen, zo fragmentair beschikbaar is. De weg naar een volledig overzicht is 

nog lang. 
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7 Opmaak beoordelings- of afwegingskader om de 
effecten van overstromingen op de (potentiele) 

vegetatie-evolutie te begroten 

Het opstellen van een beoordelings- of afwegingskader is na dit onderzoeksproject nog niet 

mogelijk. De datasets vertonen hiervoor te veel hiaten, vooral naar overstromingskenmerken 

toe. Hierdoor is het enkel mogelijk om een beperkt aantal stellingen aangenomen in 

literatuur af te toetsen met onze dataset/bevindingen. 

7.1 Consensusstelling uit literatuur 

7.1.1 Overstromingsregime heeft een invloed op de vegetatietypen  

Algemeen wordt aangenomen dat overstromingen tijdens de winterperiode weinig invloed 

hebben op de vegetatie. Verlinden (1985) toonde aan dat de meeste planten (en dus ook 

vegetaties) overstromingen kunnen tolereren tijdens de winterperiode omdat ze dan in een 

dormantiestadium zijn. Volgens Van den Steeg (1990) hebben overstromingen die 

plaatsvinden in de periode mei tot augustus de grootste invloed op de vegetaties. Zijn 

argumenten zijn: winterperiode fysiologisch niet actief, in maanden maart – april blijft door 

lage temperatuur van het overstromingswater de fysiologische schade beperkt. 

Overstromingen in het najaar (september – oktober) hebben weinig impact omdat dan het 

groei- en voortplantingsseizoen al voorbij is. Ook van Eck et al (2004) vonden dat verstoring 

door overstroming in het groeiseizoen de hoogtegrens van soortenverspreiding in de 

overstromingsvlakte bepaalt. Van Eck et al (2006) toonden aan dat soorten een 

winteroverstroming langer overleven dan een zomeroverstroming. De zomer-

overstromingstollerante soorten hadden ook een veel hogere tolerantie naar 

winteroverstromingen toe, soorten gevoelig aan zomeroverstroming overleefden wel langer 

bij winteroverstromingen.  

Verder zijn water- en moerasplanten vaak morfologisch en fysiologisch aangepast aan 

overstromingen. Volgens Knaapen & Rademakers (1990) kunnen planten van Grote Zegge- 

en Rietverbond meerdere weken overstroming in de zomer overleven wanneer ze niet 

volledig zijn ondergedompeld. Riet, Grote boterbloem, Grote egelskop, Kleine lisdodde en 

Grote lisdodde zijn zeer gevoelig aan volledige inundatie. 

Morfologische aanpassingen kunnen zijn: groeirichtingverandering van de wortels, vorming 

van extra aerenchym in wortels en bovengrondse delen, vormen van adventief wortels, 

vorming van een ondiep wortelstelsel (vooral bij freatofyten) en een snelle strekkingsgroei 

zodat bladeren of stengels boven wateroppervlak uitgroeien.  

Onder fysiologische aanpassingen of reactie wordt de verhoogde interne ethyleen 

concentratie gerekend. Dit stimuleert en versnelt de strekkingsgroei bij 

overstromingstolerante soorten. Verder zou het ook de vorming van aerenchym stimuleren. 

Een tweede mogelijkheid is het overgaan naar dormantie, hierbij treedt net groeireductie op 

o.a. door vermindering van fotosynthese (sluiten van de huidmondjes). Dit kan versterkt 

worden door de lage temperaturen van het overstromingswater. Bij overstromingsintolerante 

soorten overleven zij vaak de overstroming maar sterven kort erna door de ontregelde 

hormonale functies of mutaties als gevolg van accumulatie van radicalen. Weefsels van 

overstromingstolerante soorten zijn vermoedelijk beter beschermd tegen deze radicalen.  
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Grootjans (1986) en Hellberg (1995) beweren dat het merendeel van de Dottergraslanden 

zeer tolerant zijn voor overstromingen op voorwaarde dat het einde van de overstroming 

niet later is dan half april. Overstromingen tijdens het groeiseizoen zijn wel ongunstig en 

verminderen o.a. de bloei en kieming van Echte koekoeksbloem, en Moerasrolklaver. 

Verlinden (1990) en Van Den Brink et al (1993) stellen dat de overstromingsduur negatief 

correleert met het soortenaantal.  

Over de overstromingsdiepte is weinig terug te vinden in de literatuur, vaak beperkt tot 

experimenteel onderzoek met een beperkt aantal plantensoorten. 

7.1.2 Buffering door hogere grondwaterstanden 

Aubroeck et al (1998) maakte al onderscheid in graslanden van de natte standplaats en deze 

van de vochtige standplaatsen. De eerste graslanden ondervinden nauwelijks problemen met 

overstromingen tijdens het groeiseizoen. Graslanden van vochtige standplaatsen echter 

tolereren enkel overstromingen waarvan de duur beperkt is tot ongeveer 1 week en 

maximaal om de 2 -3 jaar optreden. Neemt de frequentie toe dan evolueren ze naar 

gemeenschappen van het Zilverschoonverbond. Wilgenstruwelen en Elzenbroekbossen zijn 

zeer tolerant voor langdurige overstromingen. Gemeenschappen van Glanshaver- en 

Kamgrasassociatie verdragen overstromingen wanneer deze maximaal om de 2-3 jaar 

optreden en de inundatieduur beperkt is tot één respectievelijk anderhalve week tijdens het 

groeiseizoen. Bij volledige onderdompeling is het beperkt tot slechts enkele dagen. 

Dottergraslanden worden negatief beïnvloed als de overstromingen in het begin van het 

groeiseizoen te lang aanhouden maar verdragen zeker winteroverstromingen. Wienk et al 

2000 maakt ook vermelding dat als een drassige bodem overstroomt de impact minder groot 

is omdat bodem en vegetatie aangepast zijn aan anaerobe omstandigheden. Volgens Beumer 

et al 2008 bepaald de grondwaterstand in de winter het effect van overstroming op zowel 

geochemie als samenstelling van de vegetatie. Zij vonden ook dat de verspreiding van 

soorten duidelijk gecorreleerd had met geochemie en overstromingsregime van de 

standplaats. 

 

7.1.3 Beheer 

Volgens literatuur heeft maaibeheer met afvoer van strooisel een positief effect, ook al 

overstroomt het gebied. Bij het achterwege blijven van beheer en het overstromen van een 

gebied ontstaan nutriëntrijke ruigtes. Bij regelmatige overstromingen met eutroof water kan 

een hooiland- of hooiweidebeheer met afvoer van maaisel de eutrofiëring tegengaan 

(Hellberg, 1995). Gerard et al (2008a) toonden aan dat zowel maaien als overstroming de 

soortensamenstelling beïnvloed, hoewel het effect van overstroming kleiner is dat dat van 

maaien. De grootste soortenrijkdom werd gevonden bij een combinatie van frequente 

overstroming met jaarlijks maaien. Dit werd ook al aangetoond door Verlinde et al (1990) 

die bevestigd dat bij het achterwege laten van beheer de invloed van overstromingen veel 

groter is dan bij vegetaties onder hooibeheer. Dit houdt verband met de dikte van de 

strooisel laag die ten eerste het kiemen van planten bemoeilijkt maar anderzijds ook het 

zuurstofverbruik beïnvloedt. De beheersvorm kan een invloed hebben op de 

overstromingstolerantie en op de mogelijkheid van bepaalde soorten om zich te handhaven. 

Bij begrazing worden planten beschadigd en treedt bodemcompactie op, dit kan beide 

negatieve gevolgen hebben ten opzichte van de overstromingstolerantie. Bij beschadiging 
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kunnen planten minder snel boven het wateroppervlak uitgroeien. Compactie van de bodem 

leidt tot zuurstofdeficiëntie. Zo is bv Krulzuring overstromingstolerant behalve in combinatie 

met begrazing (Engelaar en Blom, 1995).  

7.1.4 sedimentatiebudget 

Overstromingen gaan vaak gepaard met sedimentafzettingen in de overstromingsvlakte. 

Vaak zijn gradiënten in sedimentafzetting terug te vinden met fijn materiaal op grotere 

afstand van de waterloop, maar ook longitudinaal worden fijnere partikels meer 

stroomafwaarts afgezet. Naast sediment worden ook nutriënten aangevoerd, al dan niet 

gebonden. Stikstof, maar vooral Fosfor zijn de belangrijkste bron van aanvoer. Fosfor is vaak 

gebonden terwijl Stikstof in verschillende vormen wordt aangeleverd (Sival et al 2010). 

7.2 Bevindingen uit de dataset 

7.2.1 Overstromingsregime heeft een invloed op de vegetatietypen  

Voor Webbekomsbroek liggen Dottergraslanden, Moerasspirearuigten en Rietgrasruigten 

steeds in de zones met frequente overstroming. De Grote vossenstaartgraslanden echter 

worden teruggevonden bij zowel frequent als minder frequent overstroomde zones. De nieuw 

ontwikkelde Grote zeggevegetaties en het rietland liggen in de frequent overstroomde zone. 

Ook in Schulensbroek komen de Grote vossenstaartgraslanden niet in de meest intensief 

overstroomde zone maar wel de frequente zone. Moerasspirea- Grote Zeggevegetatie komen 

zowel voor bij de frequente als de zeer frequent overstroomde zones. Ruigten hebben een 

bredere tolerantie en zijn vertegenwoordigd in elke zone van overstromingsfrequentie. 

Zilverschoon, niet aanwezig in 2005 is vertegenwoordigd in de meest frequent overstroomde 

zones.  

In het natuurlijke overstromingsgebied van de Doode Bemde is de impact van een gewijzigd 

overstromingsregime over grote delen van het gebied gelinkt aan een gewijzigde (gestegen) 

grondwatertafel en de daarmee samenhangende (eveneens gestegen) karakteristieke 

grondwaterstanden. Als beide veranderingen uit elkaar getrokken worden, wordt duidelijk 

dat een gestegen overstromingsfrequentie (en ook duur en diepte) een (significant) 

negatieve impact hebben op de soortenrijkdom van de vegetaties.  

7.2.1 Buffering door hogere grondwaterstanden 

Hiervoor is in de dataset van Webbekomsbroek en Schulensbroek geen uitspraak over te 

doen.  

Voor de Doode Bemde kan dat wel geschat worden. Blijkt dat daar de verhoging van de 

karakteristieke grondwaterstanden (in combinatie met het gevoerde beheer), gunstige 

effecten gehad heeft; belangrijk daarbij is dat er vertrokken werd van een, in functie van de 

landbouw, gedraineerd systeem. Door het verhogen van het drainageniveau veranderd niet 

zozeer de omvang van de grondwatertafelschommelingen maar het hele dynamische patroon 

wordt omhoog gebracht, met vernatting en een aangetoonde (significante) verhoging van de 

soortenaantallen en verschuiving van vegetatiegordels tot gevolg.  

Bedenking daarbij is dat het gebied groot genoeg moet zijn en voldoende topografische 

variatie, om toe te laten dat vegetatiegordels kunnen verschuiven. 
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7.2.2 Beheer 

Voor Webbekomsbroek geeft Figuur 142 duidelijk aan dat bij „maaien met nabegrazing‟ het 

meest aantal soorten per plot wordt aangetroffen, gevolgd door „hooilandbeheer‟ en 

„zomerbegrazing‟. Als we de opnames groeperen per jaar (Figuur 143) dan vinden de 

hoogste aantallen ook hier bij „maaien met nabegrazing‟ (MB), „hooilandbeheer‟ (HB) en 

„zomerbegrazing‟ (ZB), onafhankelijk van jaar, maar er is wel een lichte afname van het 

aantal soorten per plot voor 2011 ten opzichte van 1997.  

Voor Schulensbroek is slechts onderscheid gemaakt tussen „geen beheer‟ en „maaien met 

afvoer strooisel‟. Hier zien we ook dat de plots onder maaibeheer een hoger aantal 

plantensoorten per opname herbergen (Figuur 144). Als we deze verder opdelen volgens de 

frequente en niet frequente overstroomde zones, dan is het onderscheid nog duidelijker, bij 

de frequent overstroomde is het soortenaantal zeer laag bij geen beheer en hoog bij maaien 

en strooiselafvoer, vooral in 2005. De afname van het aantal soorten kan verklaard worden 

van een algemene verruiging van het gebied door een minder intensief beheer (med Piet 

Rymen).  

 

Figuur 142 Boxplot voor Webbekomsbroek met het aantal soorten per opname gegroepeerd per beheer. 
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Figuur 143 Boxplots voor Webbekomsbroek, opgedeeld per jaar, gegroepeerd per beheerklasse (HB = hooibeheer, 

MN=maaien en nabegrazing, RB = Rietlandbeheer, WB = winterbegrazing, ZB = zomerbegrazing) 
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Figuur 144 Boxplots voor Schulensbroek, opgedeeld per jaar, gegroepeerd per beheerklasse (GB = geen beheer, 

MA=maaien en afvoeren) 
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Figuur 145 Boxplots voor Schulensbroek, opgedeeld per jaar in combinatie met frequent (1) en niet frequente (0) 

overstroming, gegroepeerd per beheerklasse (GB = geen beheer, MA=maaien en afvoeren) 

 

7.2.3 sedimentatiebudget 

Overstromingen gaan vaak gepaard met soms aanzienlijke sedimentafzetting. Dat was vooral 

te zien in de Doode Bemde in het vroege voorjaar 2011. Iets minder duidelijk was dat terug 

te vinden in het Webbekomsbroek. In het Schulensbroek werden geen betekenisvolle 

sedimentdepots aangetroffen. 

De korrelgrootteverdeling langs de transecten (afstand loodrecht op waterloop of instroom 

overstromingswater) vertoont geen duidelijke sortering. De heersende opvatting van 

gefractioneerde sedimentatie, met grotere korreldiameters dicht bij de rivier en kleinere 

diameters verder verwijderd van de rivier, is niet uitgesproken terug te vinden op het 

terrein. Ofwel is de inschatting van instroom van sedimenten met overstromingswater 

verkeerd ofwel spelen er andere parameters dan afstand waterloop/instroom een rol bij de 

afzetting (snelle doorstroom, over dominantie van één korreldiameter in het aangevoerde 

sediment, …). 

Vergelijking van de nutriënteninhoud van deze recente overstromingssedimenten met 

onderliggende, oudere sedimenten wijzen erop dat samen met de aanvoer van sedimenten 

er aanzienlijke hoeveelheden nutriënten in de gebieden kunnen worden ingebracht. Vooral 

grote hoeveelheden plant beschikbare fosfor werden aangetroffen. De verhouding Olsen-P 
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t.o.v. totale P waren hoger voor sediment dan de onderliggende horizonten. Dit duidt erop 

dat sediment een belangrijke bron van P-toevoer is.  
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