
Instituut voor Natuurbehoud 

Het Landinrichtingsproject 'Grote Netegebied'. 

Eindrapport: Landschapsecologische beschrijving en visie ontwikkeling. 

Rapport: IN 95 .15. 

Studie uitgevoerd in qpdracht van 
de Vlaamse Landmaatschappij 

door Verhagen Bart en De Blust Geert. 

September 1995. 

Kiewitdreef 5 - B-3500 Hasselt - België - Telefoon 011 - 21 01 10 - Fax 01} - 24 22 62 - E-mail instnat@ vub.ac.be 



. _ { . ... :· ·: -Jt ~. : .'·J:··.u'iit [ ;!:CL:U "j 

~:~;~~d~;~' .' ~-:~ .~~~~ 1' 

f"Y ··~:; .. J": -~;- -... ~5 
1t:. ?L) =·: \ J:~.s:::L 

Inhoudstafel. 
Pag. 

l. Inleiding. 1 

2. Beleidskader. 2 

ll De Groene Hoofdstructuur. 2 
2.2. Het Gewestplan. 3 
2.3. Beschermingszones voor vogels. 3 
2.4. Ruilverkaveling. 3 
2.5. Natuurreservaat. 3 
2.6. Bescherming van landschappen dorps- en stadsgezichten en monumenten. 3 

3. Landschapsecologische beschrijving van het studiegebied. 4 

ll Benadering. 4 
3.2. Topologische indeling en beschrijving van de homogene deelgebieden. 7 

3.2.1. Methodiek voor de opdeling in deelgebieden. 7 
3.2.2. Indeling naar grondgebruik afgeleid van de Biologische 7 

Waarderingskaart. 
3.2.3. Beschrijving en overzicht van de homogene deelgebieden. 11 

3.2.3.1. Begrenzing van de deelgebieden. 
3.2.3.2. Beschrijving van de deelgebieden. 
3. 2. 3. 3. Overzicht van de deelgebieden. 
3. 2. 3 . .J. De Centrale Kempen. 
3.2.3.5. Het Kempisch Heuvelland. 
3.2.3.6. Het Kempisch Plateau. 

3. 3. Horizontale relaties. 

3. 3. 1. Algemeen. 
3.3.2. Hydrologische relaties. 

3. 3. 2.1. Algemeen. 
3.3.2.2. Basismateriaal. 
3. 3. 2. 3. Indeling in deelstroomgebieden. 
3.3.2.4. Indeling in kwel-; overgangs-en infiltratiegebieden. 

3.3 .3. Overige horizontale relaties. 

3.3.3.1. Algemeen. 
3.3.3.2. Migratie van organismen. 

16 

16 
16 

20 



4. Kwaliteiten- en knelpuntenanalyse. 

ti Algemeen. 
4 2. Kwaliteiten. 

4.2. 1. Aanwezige natuurwaarden. 
4.2.2. Algemene factoren die de intrinsieke waarde van een natuurge

bied kunnen versterken .. 

4 3. Problematiek. 

4.3.1. Hydrologische relaties. 
4.3 .2. Gevoeligheidsanalyse voor uitspoeling van stikstof en fosfaat, verzu 

ring en verdroging. 

4.3.3.1. Algemeen. 
4.3.3.2. Methodiek. 
4. 3. 3. 3. Gevoeligheid voor uitspoeling van stikstof en fosfaat naar het 

diepe grondwater. 
4. 3. 3. 4. Gevoeligheid voor verzuring. 
4.3.3.5. Gevoeligheid voor verdroging. 

4.3.3. Verstoring en versnippering. 

./.3.3.1. Algemeen. 
4.3.3.2. Versnippering . 
./.3.3.3. Verstoring. 

4.4 Knelpuntenanalyse. 

5. Visie ontwikkeling. 

ll Algemene streefdoelen met betrekking tot het natuurbehoud. 
5.2. Natuurgebieden. 

5.2.1. Streefdoelen. 
5.2.2. Acties en randvoorwaarden. 

5.3. Hydrologische ontwikkelings-/buffergebieden. 

5.3.1. Streefdoelen. 
5.3.2. Acties en randvoorwaarden. 

5.3.2.1. Algemeen. 
5. 3. 2. 2. Kwantitatief georiënteerde acties. 
5. 3. 2. 3. Kwalitatief georiënteerde acties. 

22 

22 

22 
24 

25 

25 
30 

37 

38 

39 

39 
40 

40 
40 

40 

40 
42 



5 4 Buffergebieden. 

5.4.1. Streefdoelen. 
5.4.2. Acties en randvoorwaarden. 

5 . .J. 2.1. Buffersystemen als migratieroute. 
5. 4. 2. 2. Buffersystemen als isolator. 
5.4.2.3. Verweving met overig grondgebruik. 

ll Ecologische basiskwaliteit. 

5.5.1. Streefdoelen. 
5.5.2. Acties en randvoorwaarden. 

5.5. 2.1. Basiskwaliteitsgebieden. 
5.5.2.2. Sterk antropogene gebieden. 

5.6. Synthese. 

5.6.1 . Algemeen. 
5.6.2. Ecologische structuur. 
5.6.3. Visie. 

6. Referenties. 

Bijlage A: Uitgevoerde selecties. 

Al: Indeling grondgebruik afgeleid van de Biologische Waarderingskaart 
A2: Indeling in kwel-, overgangs-en infiltratiezone afgeleid van de bodemkaart. 
A3: Uitspoeling van stikstof naar grondwater afgeleid van de bodemkaart. 
A4: Uitspoeling van fosfaat naar grondwater afgeleid van de bodemkaart. 
A5: Gevoeligheidskaart voor verzuring afgeleid van de bodemkaart. 
A6: Gevoeligheidskaart voor verdroging afgeleid van de bodemkaart. 

Bijlage B: Overzicht van de files. 

Bijlage C: Specifieke deelgebiedsbeschrijvingen. 

57 

57 
57 

62 

62 
62 

63 

63 
63 
64 

66 



Kaarten 

Kaart 1: Overzicht van het grondgebruik afgeleid van de Biologische Waarderingskaart. 
Kaart:?.: Indeling van het Studiegebied in homogene deelgebieden. 
Kaart 3: Overzicht van de natuurwaarden afgeleid van de Biologische Waarderingskaart. 
Kaart 4 : Grondwatersysteemkaart afgeleid van de bodemkaart. 
Kaart 5: Overlay van de topografie, de grondwatertrappenkaart, de waterlopenkaart en de 

infiltratiegebieden. 
Kaart 6: Indeling in deelstroomgebieden. 
Kaart 7: Overlay van de topografie, de grondwatersysteemkaart afgeleid van de bodemkaart, 

de regionale kwelkaart en alluviale natuurwaarden. 
Kaart 8: Vereenvoudigde grondwatersysteemkaart. 
Kaart 9: Gevoeligheid voor uitspoeling van stikstofnaar het diepe grondwater (afgeleid van de 

bodemkaart). 
Kaart 10: Gevoeligheid voor de uitspoeling van fosfaat naar het diepe grondwater (afgeleid van 

de bodemkaart). 
Kaart 11 : Gevoeligheid voor verzuring (afgeleid van de bodemkaart). 
Kaart 12: Gevoeligheid voor verdroging (afgeleid van de bodemkaart). 
Kaart 13: Ecologische structuur. 
Kaart 14: Visie. 



1. Inleiding. 

Door de ontwikkeling naar een multifunktioneellandgebruik gedurende de laatste decennia 
wordt landinrichting als instrument gebruikt om een optimale ruimtelijke verdeling van de 
verschillende gebruiksfunkties te waarborgen. De belangrijkste gebruiksfunkties met 
betrekking tot het bekken van de Grote Nete zijn landbouw, bosbouw, recreatie, bebouwing en 
natuur. Dit rapport omhelst een visievorming in funktie van de ecologie ten behoeve van het 
opstellen van een richtplan voor het landinrichtingsproject van het bekken van de Grote Nete. 

Een eerste faze van het landschapsecologisch onderzoek betreft een algemene typering van de 
landschapsecologische basiseenheden en relaties tussen deze eenheden. Naast een algemene 
beschrijv1ng van deze homogene deelgebieden en de belangrijkste horizontale relaties worden 
de algemene streefdoelen en voorwaarden voor natuurbehoud en -ontwikkeling per deelgebied 
vermeld. 

In een tweede faze worden de volgende aspecten meer specifiek behandeld: de horizontale 
relaties tussen de deelgebieden, de mogelijke verweving van natuur met overig grondgebruik 
en het beheer of de inrichting van biologisch waardevolle zones of elementen. 

Het studiegebied omvat grotendeels het bekken van de Grote Nete (met uitzondering van het 
deelstroomsysteem van de Waterbroekloop ten noordoosten van Geel) tot de kruising met het 
Albertkanaal. Westelijk wordt het studiegebied begrensd door de gemeentegrens Herentals
Geel. Het zuidwestelijk deel wordt begrensd door het Albertkanaal tot Kwaadmechelen, verder 
in oostelijke richting en ten oosten wordt de grens bepaald door respectievelijk de N146 en de 
N73. Noordelijk wordt de begrenzing grotendeels bepaald door respectievelijk het Kempisch 
Kanaal, de Nll8, deN 110, de N71 , het kanaal van Beverlo, de zuidelijke grens van de 
Lommelse werkplaatsen en opnieuw de N71 . 



2. Beleidskader. 

2.1. Groene Hoofdstructuur. 

De Groene Hoofdstructuur (GHS) (Anoniem, 1993a) is een beleidsvisie vanuit de sector 
natuur voor de open ruimte en op 16/02/93 besliste de Vlaamse minister van Leefmilieu en 
Huisvesting, Norhert de Batselier, deze kaart te gebruiken als beleidsondersteunend document 
t.b.v. het beleid inzake natuurbehoud. 

Er worden vier gebiedscategorieën onderscheiden: 
- natuurkerngebieden. 
- natuurontwikkelingsgebieden. 
- natuurverbindingsgebieden. 
- natuurbuffergebieden. 

Het onderscheid tussen deze gebiedscategorieën berust in de eerste plaats op verschillen in 
biologische waarde en ecologische funktie en houdt rekening met een gradatie inzake 
oppervlakte en dichtheid van de aanwezige natuur. 

In het studiegebied liggen vier natuurkerngebieden, het Malesbroek, de Molse Nete 
stroomopwaarts van de monding van de Scheppeleikse Nete, de Rammelaars en het Militair 
domein- Pijnven complex. Een natuurkerngebied heeft een hoge natuurwaarde, een 
minimumoppervlakte van 50 ha en natuurbehoud als hoofdfunktie, waarbij de bescherming van 
waardevolle natuurwaarden de prioriteit krijgt t.o.v. ander grondgebruik. Omwille van het 
natuurbehoud als hoofdfunktie kunnen randvoorwaarden opgelegd worden aan andere 
gebruiksfun.kties van deze gebieden. Het biologisch belang van een natuurgebied kan toenemen 
via een gepast natuurteclmisch beheer. 

Verder worden de alluviale zones van de Grote en de Molse Nete aangeduid als 
natuurontwikkelingsgebieden. De natuurontwikkelingsgebieden hebben een oppervlakte van 
dezelfde grootte-orde als de natuurkerngebieden, maar het natuurbehoud is een nevenfunktie. 
Door verweving van de verschillende gebruiksfunkties kan aan natuur nieuwe kansen gegeven 
worden. 

Natuurverbindingsgebieden zijn ofwel gehele landschappen ofwel brede zones tot smalle 
stroken waarvan de biologische waarde bepaald wordt door de aanwezigheid vanlijn-en/of 
puntvormige elementen. Een natuurverbindingsgebied kan voor het natuurbehoud als 
hoofdfunktie ' verbinding' hebben maar dit is niet noodzakelijk. 

Natuurbuffergebieden horen bij de beïnvloedingsgebieden van natuurkerngebieden en 
natuurontwikkelingsgebieden en hebben als funktie plaatselijke negatieve invloeden op te 
vangen. Aangezien het om een ontwerp gaat, liggen de grenzen van de verschillende gebieden 
niet vast en kunnen de buffergebieden bijgevolg nog niet aangeduid worden. 
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2.2. Het Gewestplan. 

Het Gewestplan geeft de bestemming van de ruimte weer. In funktie hiervan wordt het 
grondgebied in zones opgedeeld waarvoor verschillende bestemmingen zijn toegekend. Aan 
deze bestemmingen zijn voorschriften gekoppeld die aangeven voor welke activiteiten die 
zones bestemd zijn. Het projectgebied is gelegen binnen de gewestplannen Herentais Mol en 
Neerpelt-B ree. 

2 3 Beschermingszones voor vogels. 

De Europese Richtlijn 79/409/EEG van 2/4/79 inzake het behoud van de vogelstand heeft 
België verplicht, voor bijzonder te beschermen vogelsoorten, alsook voor geregeld 
voorkomende trekvogels, speciale beschermingsmaatregelen te treffen. Het besluit van de 
Vlaamse executieve van 17/10/88 dat 23 speciale beschermingszones voor vogels lokaliseert, 
komt tegemoet aan deze richtlijn. Voorlopig zijn in deze nog geen beschermingsmaatregelen 
vastgelegd. Het Malesbroek, de bovenloop van de Grote Nete en de Lange Heuvelheide is 
aangeduid als speciale beschermingszone voor vogels . 

2. 4 Ruilverkaveling. 

De wetgeving inzake ruilverkaveling omvat in hoofdzaak de wet van 22/7/70 op de 
ruilverkaveling. Op het grondgebied van Meerhout werd een ruilverkaveling uitgevoerd. 
Ruilverkaveling houdt in dat ten behoeve van de landbouw kleine percelen verenigd worden in 
grotere eenheden, waarbij de waterhuishouding geoptimaliseerd wordt, een betere ontsluiting 
kan ontstaan, .... 

2 .5. Natuurreservaat. 

De wet op het natuurbehoud dateert van 12 juli 1973. In uitvoering ervan werden onder meer 
diverse staatsnatuurreservaten opgericht en werd in 1981 de erkenning en subsidiëring van 
private reservaten mogelijk. In het studiegebied bevindt zich 1 erkend natuurreservaat, de 
Gerhoeven- De Rammelaars te Ham. Het reservaat wordt gekenmerkt door een grote 
verscheidenheid aan bodemtypen en een hoge waterstand. 

2.6. Bescherming van landschappen, stads- en dorpsgezichten en monumenten. 

De rangschikking van landschappen wordt vastgelegd bij besluit van de Vlaamse regering. In 
de rangschikkingsbesluiten worden beperken en verbodsbepalingen opgelegd. Gerangschikte 
landschappen in het studiegebied zijn: 

- Malesbroek -Scherpenberg. 
- Hoolstmolen. 
- Meerhoutmolen. 
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3. Landschapsecologische beschrijving van het studiegebied. 

3. 1. Benadering. 

Bij een landschapsecologische beschrijving is naast een analyse van de topologische of 
verticale relaties ( standplaatsfactoren, aanwezig grondgebruik, ... ) eveneens inzicht in de 
chorologische of horizontale relaties en processen (hydrologische relaties, verspreiding van 
organismen, ... ) belangrijk. De hiërarchische ecosysteem benadering zoals voorgesteld door 
Klijn en Udo de Haes (1990) vormt een praktisch werkinstrument voor het bespreken van de 
diverse relaties en is gefundeerd op de volgende uitgangspunten: 

- Zowel de topologische als de chorologische relaties zijn intrinsiek gekoppeld aan de definitie 
van het ecosysteem, waarmee respectievelijk de levensgemeenschap (getypeerd door het 
plaatselijk biotisch en abiotisch milieu) en de uitwisselingsprocessen met de omgeving 
overeen komen. Antropogene invloeden kunnen hierbij eveneens getypeerd worden als 
procesmatige factoren en zo als een component van het ecosysteem beschouwd worden. 

-De hiërarchische oriëntering maakt het mogelijk om op verschillende schaalniveaus te 
werken. Dit is gebaseerd op het rangordemodel van Van Der Maarel & Dauvallier (1978). 
Hierbij wordt aan de verschillende componenten en processen van een ecosysteem een 
wederzijdse relatieve invloedssfeer toegekend. Figuur 3 .1. geeft een rangschikking van deze 
componenten weer, waaruit blijkt dat zowel in de tijd als in de ruimte de invloedsfeer van de 
lager gerangsch.ikte componenten steeds kleiner wordt. Op figuur 3 .2. werden eveneens de 
belangrijkste antropogene invloeden aangeduid. Zo kunnen op verschillende schaalniveaus 
naargelang het organisatieniveau, ecotypes gedefinieerd worden. 

-Het landschap word beschouwd als 'chorologisch conglomeraat' van ecosystemen naast 
elkaar. Dit benadrukt dat ecosystemen in het landschap geen onafhankelijke systemen zijn en 
dus elkaar op een bepaald niveau kunnen beïnvloeden. 

Deze benadering laat toe dat de planvorming ten behoeve van het landinrichtingsproject kan 
steunen op een geïntegreerd landschapsecologisch principe. De hiërarchische benadering laat 
eveneens toe dat systematisch steeds op een kleiner schaalniveau gewerkt kan worden. Dit kan 
uiteindelijk leiden tot een concretisering van de streefdoelen, acties en randvoorwaarden in de 
kleinste opdelingen (lees: homogene deelgebieden). In dit hoofdstuk wordt een overzicht 
gegeven van de ecosystemen en hun relaties. Een eerste deel omvat een topologische indeling 
in homogene deelgebieden. Een tweede deel geeft een overzicht van de belangrijkste 
horizontale relaties. 
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Figuur 3 .1· Boven: Hiërarchische rangschikking van de ecosysteemcomponenten volgens het 
rangorde model. Onder: het verband tussen de componenten met indicatie van de 
overeenkomstige invloedssfeer in tijd en ruimte (naar K.lijn & Udo de Haes 1990). 
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Figuur 3. 2. : Hiërarchische rangschikking van de ecosysteemcomponenten met aanduiding 
van de belangrijkste processen. Links de antropogene componenten die 
vooral vanaf de l9de eeuw belangrijk worden. 
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3.2. Topologische indeling en beschrijving van de homogene deelgebieden. 

3.2 .1. Methodiek voor de opdeling in deelgebieden. 

Voor de aflijning en beschrijving van de deelgebieden is gebruik gemaakt van de verticale 
relaties, die bestaan tussen de landschapsvormende componenten. Hierbij werd gebruik 
gemaakt van de volgende documenten: 

- topografische kaarten ( 1/100000-1/1 0000) 
- bodemkaarten (1/20000) 
-historische kaarten (Ferraris, Van der Maelen) 
-biologische waarderingskaarten (1110000-1/25000) 
- orthofotoplans (1/10000) 
- bestaande gebiedsbeschrijvingen, hydrologische deelstudies. 
- meerdere terreinbezoeken maakten ons vertrouwd met de verschillende 

landschapstypen. 

De indeling gebeurde in drie stappen met de volgende criteria per opdeling: 

1- Geologische (vnl. Tertiair) en geomorfologische criteria. 

2- Meer specifieke geologische (Kwartair), geomorfologische/ reliëf, hydrologische en 
bodemkundige criteria. 

3- Historische ontwikkeling en grondgebruik. 

Deze hiërarchische georiënteerde opdeling, zowel in tijd als in ruimte, leidt in principe tot 
ecologisch homogene entiteiten. De criteria zoals hierboven opgesomd werden niet heel strik-t 
gevolgd bij de opdeling, omdat bijvoorbeeld grondgebruik en historische ontwikkeling 
(antropogeen ofvan nature) sterk gekoppeld zijn aan reliëf, bodem en hydrologische 
kenmerken. Grondgebruik en historische ontwikkeling zijn eerder van praktisch belang bij de 
uiteindelijke begrenzing van de deelgebieden. 

Bij de algemene landschapsecologische beschrijving van deze deelgebieden (zie verder 3.2.3 .) 
werd gebruik gemaakt van kanografische interpretatie, enkele terreinbezoeken, bestaande 
gebiedsbeschrijvingen en inventarisatiegegevens voor zover beschikbaar. 

3.2.2. Indeling naar grondgebruik afgeleid van de Biologische Waarderingskaart. 

Hier wordt een samenvattend overzicht gegeven van de aanwezige grondgebruiksfunkties in 
het studiegebied afgeleid van de Biologische Waarderingskaart. Natuurwaarden worden 
verder ingedeeld volgens type biotoop. Gebieden waar de antropogene beïnvloeding sterk 
aanwezig is, zijn eveneens als dusdanig aangeduid. Een overzicht van de gehanteerde indeling 
volgens grondgebruik met de overeenkomstige karteringen van de Biologische 
Waarderingskaart is weergegeven in tabel3 .1. en op kaart 1. Voor de overeenkomstige 
selecties uitgevoerd binnen Genamap wordt verwezen naar bijlage A. 
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Omdat bij het gebruik en interpretatie van de Biologische Waarderingskaart de nodige 
voorzichtigheid geboden wordt, volgen hier enkele kritische opmerkingen (Van Ghelue et al. 
1992): 

-De inventarisatie periode gebeurde tussen 1978 en 1989. Hierdoor is het mogelijk dat de 
Biologische Waarderingskaart niet steeds overeenstemt met de werkelijkheid. 

- Door het beperkte tijdsbestek werd elke plaats slechts éénrnalig bezocht. Omdat het 
tijdstip eveneens van belang is voor de vegetatiebeschrijving en -waardering, kunnen 
hierdoor enkele foutieve of onvolledige waarnemingen mogelijk zijn. 

- Eveneens worden karteringseenheden dikwijls samengevoegd tot complexen. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat de manier van samenvoegen en de volgorde van de 
verschillende karteringen verschillend kan zijn naargelang de karteerder. Ook is het niet 
noodzakelijk dat de eerste karteringseenheid steeds de belangrijkste is. 

- Een ander probleem betreft de landschapselementen. Op stafkaarten van 11 25000 
was het niet mogelijk alle lijn- of puntvormige elementen als dusdanig weer te geven. 
In vele gevallen werd het belang van de lijnvormige elementen onderschat. 

Om enigzins het probleem van de complexkartering te omzeilen, is voor de landbouwgebieden 
en de bosgebieden (vooral de naald- en populier aanplantingen) de volgende werk-wijze 
toegepast. Er is verondersteld dat in complexkarteringen met een hoge waardering (3 of 2) 
nog waardevolle natuurwaarden kunnen voorkomen. Op dergelijke complexen werd dan 
verder geselecteerd op de specifieke natuurwaarden die binnen de complexkartering zijn 
opgenomen. Een mogelijk probleem hierbij is dat de oppervläkte van de waardevolle percelen 
ten opzichte van de totale oppervlakte van het complex zeer klein kan zijn. 

Zoals reeds vermeld zijn de lijnvormige elementen eveneens in complexvorm gekarteerd en 
gebeurde de kartering niet altijd op dezelfde wijze. Hier werd een onderscheid gemaakt tussen 
de landbouwgebieden waar geen of weinig lijnelementen werden gekarteerd en de 
landbouwgebieden waar zeer veellijnelementen aanwezig zijn. Daar waar inconsistenties na 
vergelijking met de orthofotoplans duidelijk waarneembaar zijn, werden deze als dusdanig 
verbeterd (niet gedigitaliseerd, handmatig verbeterd). 
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Tabel 3. 1.: Overzicht van de aanwezige biotopen. 

Grondgebruiksfunktie. BWK- Begeleidende vegetaties. %totale 
kartering I !BWK-karterinJt) oppervlak-te. 

Droge struikheide vegetatie (eventueel met boom- of Cg, Cgb. Had, CmCl>, CmbCl>, CdCl), 0.6 
struiko_!)_sla_g). CdbCl>. 

Stuivende vegetatie-arme landdum Dm,(Dmb). Ha, Had, Ppa, Ppmh. 0.3 
( eventueel met boomopslag). 

Droog, zuur struisgrasland eventueel met boomopslag. Ha,Had, Dm, Pp, Sz, Ppmh. 0.1 
Hab. 

Oudere naaldhoutaanplantingen met ondergroei van: overige P**-karteringen, 12.6 
- hoge struiken en bomen Pmb,Ppmb Qb, Cgb, Cdb, Ae, Sz, 
- laag struikgewas Pms, Ppms Had,Bet, 
- grassen en kruiden. Pmh,Ppmh 

Gedegradeerde heide met dominantie van: 0.4 
- pijpestmotje Cm, (Cmb) Sz, Lhb, Mr, Dm, Pop 
- bochtige smele (eventueel met boomopslag) Cd. (Cdb) 

Lootbossen niet speciti.ek \'OOr nat milieu. 0.7 
- zuur, oligotrafent eikenbos. Qb 

Ppmb<4>, Sz. - zuur, oligotra1ènt beuken-eikenbos. Fb 
- 'berk.' Bet 
-'eik'. Que 
- 'beuk'. Fag 

Vochtige tot natte dopheide vegetatie (eventueel met Ce, Ces. Ms, So, Vo, Vt, Cm\2>. 0.6 
hoogveenelementen) 

Vochtige tot natte graslanden: 0.6 
- vochtig mesotroof grasland met dominantie van russen. Hj 

Hp, Vn.Ms,Mr,Sf, So, Sz, - mesofiel, licht bemest hooiland. Hu 
- nat, verruigd grasland of hooiland. Hf,(Hfb) Kb*. 

- oligotrafent, vochtig pijpestrootjes-hooiland. Hm 
- mesotroof grasland. He 

eventueel met boomopslag. 

Moeras en vochtige struwelen. 0.6 
- rietland, grote helof)'tenvegetaties eventueel met Mr, (Mrb). 

Hf, Hj, Vn, Vm, Lhb, Ao, boom opslag. 
- frequent overstroomd wilgenstruweeL Sf. Ae 

- gagelstruweel op natte-vochtige struwelen. Sm. 
-vochtig wilgenstruweel op vochtige zure grond. So 

Alluviale bossen. 0.9 
- zeggenrijk, mesotroof elzenbroek bos. Vm 

Vo, Hj, Hf, Sf, Ae, Lhb(3>, 
- nitrofiel elzenbroekbos zonder lente-aspect. Vn 
- oligotrafent berken-broekbos. Vt Sm, Mr. 

-'zwarte els'. Alng 

Plassen. 0.3 
- eutrofe plas. Ae Hf, Sf, Sz, So, Sm, Mr. 
- olig_otrofe plas. Ao 

Vochtige landbouwpercelen. 0.5 
- graslandpercelen met vochtige struwelen, moeras of Hp,Hpr,Hx. Sf, Hj, He, Mr, Vm. Cl> 
graslanden CJIJde volgende karteringseenheden. 

Landbouwgebieden met een hoog aandeel aan Hf, Hpr,Hx, Kb*,Kh*,Kj, Kl, Kw, Ks <6) 7.8 
houtwallen. B, 

9 



Tabel 3. 1. (Vervolg): 

Grondgebruiks1'unk1ies. B\.l/K-kartering % totale 
oooervlak1e. 

Loofuoutaanplantingen: 
-populier. -Lhb, Lhs, Pop. I 
- overige. -N. 

Naaldhoutaanplantingen. - P*<n 3.6 
Landbouwgebied met matig of geen lijnvormige 36.7 
elementen. 
- dicotylen en soortenarm grasland -Hx. 
-regelmatig begraasde, permanente weide (al dan niet - Hp (Hpr). 

met microrelie2. 
- teruderaliseer mesofiel grasland (eventueel - Hr (Hrb). 

oomopslag). -B*. 
-akkers. - Kq 
- boomkwekerij, serre. - Ur,Un. 
- losstaande hoeve, bebouwing md veel natuw-lijke 
begroeiin~. 

Visvijvers (recreatie). - Uv-Ao 0.4 
Infrastructuw-: 26.3 
- wegen, kanalen. -Weg, Wat. 
- open, dichte bebouwing. - Ua, Ud. 
- industrieterreinen, stort, ruderale terreinen, - Ui,.Ko,.Kz, Kc, Ku. 

ont!Pnningsterrein. 
- Kp, Kpk, Se,Sz. - parKen, begraafplaats, kasteel. struwelen op 

antropogene grond, kapvlaktes. 

Recreatie: 
- verblijfsrecreatie, camping - Uv,Uc. 
- vliegveld. - Ki. 
- niet gekarteerd of onbekend. - ?, ng. 6.4 

( 1). Hierbij werden de complexen van gedegradeerde heide met zeer waardevolle biotopen 
bijgevoegd, deze biotopen zijn vooral gekenmerkt door droge struikheide vegetaties. 

(2). Hierbij werden van de gedegradeerde heide de gebieden geselecteerd waar op de tweede 
kartering vochtige dopheide vegetatie is aangeduid. 

(3 ). De complexkarteringen van de populieraanplanten met zeer waardevolle tot waardevolle 
vochtige graslanden, struwelen of alluviale bossen werden hier bij geselecteerd. 

( 4). Hierbij werden de naaldhoutaanplantingen bijgevoegd met biologische waardering 3 die 
allen gekenmerkt werden door de aanwezigheid van eik. 

( 5). Landbouwgebied met een biologische waarde van 2 of 3 en gekenmerkt door vochtige 
biotopen op de volgende kartenngen. 

( 6). Landbouwgebied met waarde 2 of 3 met de aanwezigheid van houtwallen of 
landbouwgebied met zeer veel houtwalelementen. 

(7). Hierbij zijn niet de aanplantingen in rekening genomen waar recreatie aanwezig is. 

Opmerkingen i.v.m. kaart 1 en tabel 3.1. 

- Geel en Balen worden aangegeven als een zones gekenmerkt door verspreide bebouwing, 
terwijl centraal eerder dichte bebouwing van toepassing is. 

- De ruet gekarteerde elementen en het kleinschalig landbouwareaal werden aangevuld door 
afleiding van de topografische kaarten en de orthofotoplans in de visie-ontwikkeling (zie 5.). 

- Een groot percentage van de niet gekarteerde elementen wordt ingenomen door het militair 
domein Lange Heuvelheide. 

-Verder dient opgemerkt te worden dat de antropogene natuurwaarden biologisch waardevol 
tot zeer waardevol kunnen zijn. 
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3 .2.3. Beschrijving en overzicht van de homogene deelgebieden. 

3. 2. 3. 1. Begren::ing van de deelgebieden. 

De begrenzing van de deelgebieden is niet absoluut . Dit heeft verschillende oorzaken. In de 
eerste plaats is de begrenzing van de verschillende verticale attributen niet noodzakelijk 
dezelfde. Ten tweede is het mogelijk dat de grenzen van het gradiënt type zijn, zodat een 
éénduidige grens moeilijk te definiëren is. Bij de beschrijving van de deelgebieden (zie 3.2.3 .2 
en bijlage C) wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende typen begrenzingen: 

- enkelvoudige grens bepaald door 1 criterium. 
- samengestelde grens bepaald door meerdere criteria. 
- diffuse grens waarbij de gemiddelde grens bepaald is volgens een gradiënt of 

dichtheden (bijvoorbeeld dichte t.o.v. verspreide bebouwing). 

3. 2.3.2. Beschrijving van de deelgebieden. 

De deelgebieden (totaal 43) worden elk beschreven volgens een steekkaartsysteem (bijlage C) 
waarbij de volgende aspecten per deelgebied worden behandeld: 

- een algemene landschapsecologische beschrijving. 
- het aangeven van de gewenste streefdoelen. 
- een knelpuntenanalyse. 
- de overeenkomstige acties in funktie van de vooropgestelde streefdoelen. 
- een typering van de begrenzing. 
- een typeaanduiding per deelgebied als natuurgebied, hydrologisch ontwikkelings-

/buffergebied, buffergebied of ecologische basiskwaliteitsgebied (zie 4.2 .. 1.) 

Voor de analyse van de knelpunten, streefdoelen en acties wordt verwezen naar hoofdstukken 
4 en 5. De resultaten hiervan zijn eveneens per deelgebied beschreven in de steekkaarten 
(bijlage C). De indeling is weergegeven op kaart 2. 

3.2.3.3. Overzicht van de deelgebieden. 

Het studiegebied werd opgedeeld in drie grote deelgebieden: de Centrale Kempen, het 
Kempisch Heuvelland en het Kempisch Plateau. Tabel3 .2. geeft een overzicht van de criteria 
die gebruikt werden per deelgebied (met betrekking tot de eerste en de tweede opdeling) en de 
algemene landschapskenmerken. Voor de verdere opdeling wordt verwezen naar de specifieke 
gebiedsbeschrijvingen in bijlage C. Kaart 2 geeft een overzicht van de verschillende opdelingen. 
Deze kaart werd verder wel gedigitaliseerd om als referentie te dienen voor de overige kaarten. 
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Tabel 3 .2.: De Centrale Kempen. 

Geolo2,ie/deel-
~o:ebicden. 

Bodem Hvdrololtie. Reliëf. Al~emene kenmerken. 

Pletstoeene dekzanden. 

1. 1. Ontnningsgebied • Lemig zand. - O!W waterscheiding · Vlakte zwak dalend - Open rot gesloten. 
rond Gee. • Plaggenbodems tussen bekken van de van noord naar oost klem rot grootschalig 

uitgebretd. Grote en de Kleme landbouwlandschap. 
Ne re. · Bebouwing sterk 

verspreid ( uttz. Geel). 

1.2 . Leopoldsburg- - Gedegradeerde · Grondwatertafel hoger • Vlakte hellend van · Vrij verspreide 
Asdonk· Schoorheide. zandbodems. in noordwestelijke oost naar west. bebouwing, enkel 

richting. lintbebouwin~ oostelijk 
sterk aanweztg. 

Stuifduinruggen . interfluvia. 

1.3. Intertluvium Molse ·Voornamelijk ·Voornamelijk · Uitgestrekte, lan.z· • Lintbebouwing 
en Grote Nete. zandgronden. intiltratiegebied. werptge duinru~. eep- volgens lengte sterk 

· Plaatselijk Uitszezonderd tussen en Rosselaarse oop ontwikkeld. Akkers en 
plaggenbodems Balen en Bel plaatselijk weinig ingesneden. weilanden algemeen. 
uitgebreid. Ie\ vel. Naaldhout plaatselijk 

sterk aanwezig. 

1.4. Intertluvium Molse 
en Scheppeleikse Nete. 

- Droge zandgronden. · Infiltratiezone. - Interfluviale duinrug. • Centraal gesloten 
naaldbos. aan weers-
zijden bebouwmg. 

1.5. Zuidelijk gedeelte · Droge zandgronden. · Intiltratiezone. - Intertluviale duinrug. • Aaneengesloten 
intertluvium tussen naaldhoutaanklantingen. 
Grote en KJeine ~ete. Westelijk ster ·e 

bebouwing (Mol). 

1.6. Winkelomhcide. . Zandboàems odc de · Hogere delen · Oostelijke duinrug - Duinruggen: vooral 
drogere hogere clen. intiltratie. duidelijke naaldhoutaanplanttogen 

Mraboolvorm. naar en lintbebouwing. 
eerhout toe meer 

versneden. 
• Lemige gronden · Vochtig tot nat. -Centraal vlak. · Gesloten. agrarisch 
centraal. landschap noordelijk en 

meer open kara!...1er 
zuideliJk. 

Alluvia. 

1.7. Grote Nete - Lemig zand tot licht -Al~emene kwelzone - Vallei breed ten oosten - Vnl. klemschalige 
zandleem. plaatselijk en p aatselijk vochtige van de 11.raslandpercelen. 
veen t -substraat). tot natte valleiranden. Diestiaanopduikingen. broekbossen en 
Samenvloeiingszones populieraanplantingen. 
soms breed. -Vtsvijvers opvallend. 

1.8. Molse Nete. - Lemig zand tot licht · Algemene 1...-welzone. -Minder brede vallei -Eveneens kleinschalige 
zandleem, plaatselijk dan Grote Nete. perc.~len met veel 
veen (-substraat). VISVIJVerS. 
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Tabel3 .2.(vervolg): Kempisch Heuvelland. 

Geolo~:ie/deel- Bodem 
cebied~n. 

Hydrologie. Reliëf. Al~:emene kenmerke n. 

Tertiair substraat dagzomend. 

2.1. Heuvelrug - Droge zandbodems. - Infiltratiestrook welke - Duidelijke verhelling - Versnipperde 
Eindhout-Meerhout- Klaggenbodems rond overeenkomt met de (tot 15m). naar het naaldhoutaan plan-
Olmen. 1eerhout en Olmen waterscheiding van de oosten toe wordt het tingen. 

uttgebreid GroteNeteen de hoofeeverschil minder - Lmtbebouwmg sterk 
afwatering van de Grote dui elijk. ontwikkeld. 
Laak. 

2 .2. Heuvelrug - Droge zandgronden - Intiltratiestrook. Komt - Heuvelrug duidelijk - Meer aaneen~esloten 
K waadmechelen-Ham- plaggen bodems, overeen met de waarneembaar, maar naaldhoutaanp an-
Heppen-Leopoldsburg. plaatselijk uitgebreid. waterscheiding tussen minder uitgesproken tin gen. 

Grote Laak en Grote dan voorgaande. - Lmtbebouwing sterk 
Beek. ontwikkeld. 

Tertiair substraat niet dagzomend. 

:.3. Vallet S1.evom1d - .:~.indbodems - C.:mraal een - '.'lak. Z\vak Jalend - ..\gr:~nsch landschap 
à oor o.a. Grote beek en aigemeen, rond Stotert, uitgebreide kwelzone. naar het westen. met variabele 
Halfwegloop. Gestel en Gerhees - Over het algemeen kleinschaligheid en open 

plaggenbodems natte bodems. tot zeer ~~:esloten 
uitgebreid. - Noordoostelijke karakter~ 

waterscheiding zeer Lootbospercelen 
smal. aanwezig. 

Tabel 3 2. (vervolg): Kempisch Plateau. 

Geolol!ie/deel-
~.:;ebieden. 

Bodem H.,·drologie. Reliëf. Al~:emene kenmerk~n. 

T crtiair substraat dagzomcnd. stuifduincomplexen plaatselijk. 

3 .1 . Naaldhoutcomplex -Zand met - Zwak ~~:olvend. -Iniiltratiegebied. - Aaneengesloten 
Pijnven grintbijmen ging. al~emeèn dalend van naaldhoutaanplan-

-Niet Sl.cdillèrentieerde h-óOm (o) naar ttngen. 
zandbodems. 45m(w) 

Stuifduincomplexen uitgebreid. 

3 .2. Lange Heuvelheide. - OnSI.ediiTerentieerde -Zwak golvend. dalend - Intiltratiegebied. - Hootöz:1kelijk heide, 
zandbodems. naar W. - Centraal ~;weigebied, lanjs randen 

brongebied Visbedden. naa dhoutaanplan-

tin gen. 

3.3. Kattenbos. - On~ifferentieerde - Zwak dalend naar - Infiltratiezone. - Hoofdzakelijk 
zand ems. Molse Nete toe. naaldhoutaanplantingen. 

plaatselijk 
heiderestanten. 

Alluviaal. 

3.4. Grote Nete. - Zand. licht zand leem. - Depressie komt - Vrij smalle relatief diep - Kleinschalige vochtige 
lemig zand. grotendeels overeen met ingesneden vallei. graasweiden. moerassen 
- Veensubstraat kwel en overgangszone. en heide. 
plaatselijk aanwezig. - Landbouw en 
-Plaggen bodems. bebouwing in 

ontwikkeltng. 

3.5. Balengracht -Zand. licht zandleem, - Kwel en - Relatief brede weinig - Vri~ grootschalige 
Jemig zand. overgangszone. ingesneden vallei. land ouwstrook met 
- Veensubstraat plaatselijk heide relicten. 
plaatselijk aanwezig. 

3.6. Molse Netc- - Pla~genbodems het -Tussen beide beken - Zwak ingesneden - t.h.v. waterscheiding 
Eindergatloop. ~ehe e alluvium waterscheiding tussen vallei. sterk ontwikkeling van 

edekkend. Schelde en bebouwing, overig open 
Maasbekken. agrarisch landschap. 

3.7. Holvense Beek. - Pla~genbodems -Kwel en - Zwak ingesneden en - Vri~ kleinschalige 
uitge reid . overgangszone. brede vallei. land ouwstrook. 

- Behoort tot het 
Maas bekken. 
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3.2.3.-1. De Centrale Kempen. 

Het Tertiair substraat (Diestiaan, Kasterliaan en het Zand van Mol) dagzoomt niet in dit deel 
van het studiegebied. Pleistocene dekzanden kunnen piaatselijk teruggevonden worden. De 
evolutie gedurende het Holoceen is aspectbepalend; het onstaan van landduinen door 
verstuiving en de werking van de rivieren (erosie en alluviale afzettingen) met als gevolg een 
zwak golvend patroon volgens de intemuvia en beekvalleien. Dit patroon is nog steeds 
duidelijk herkenbaar en weerspiegelt zich eveneens in het grondgebruik. Op de hogere en 
drogere delen worden de dorpen en naaldhoutaanplantingen teruggevonden, terwijl in de 
valleien natte graslanden overheersen. De antropogene invloed van de laatste decennia heeft 
geleid tot een verdere versnippering (lintbebouwing) en het verdwijnen van oorspronkelijke 
typische abiotische gradiënten (voedselarm-voedselrijk en droog-nat). De verdere indeling 
volgt eveneens het vermelde patroon. 

1. 1. Ontginningsgebied rond Geel. 
1.1. l . Kleinschalig landbouwgebied te Gooreind. 
1.1.2 . Open landbouwgebied te Kasseman-Berkven. 
1.1.3 . Oud cultuurland ten 0 van Geel. 
1.1.4. Geel centrum. 

I . 2. Dekzandlandschap Leopoldsburg-Asdonk-Schoorheide. 
1.2. 1. Vennen-Kerkhoven. 
1.2.2. Schoorheide. 
1.2.3 . Agrarisch landschap Asdonk-Leopoldsburg. 
1.2.4. Gerheserheide. 
1.2.5. Heppen-Leopoldsburg. 

1.3. Interfluvium GroteNeteen Molse Nete. 
1.3 . l. Oud cultuurlandschap rond Bel. 
1.3. 2. Ontginningsgebied rond Grees en Hulzen. 
1.3.3 . Balen. 
1. 3 .4. KeiheuveL 

1 4. Interfluvium MolseNeteen Scheppeleikse Nete. 
1.5 . Begin Interfluvium Bekken GroteNeteen Kleine Nete. 
1.6. Stuifduincomplex Winkelomheide. 

1.6.1 . Winkelomheide. 
1.6.2. Hutten 
1.6.3 . Gebergte 

1.7. Alluvium Grote Nete. 
1. 7. 1. Alluvium Grote Nete stroomafwaarts van Malesbroek tot het A.lbertkanaal. 
1.7.2. Malesbroek en de samenvloeiing met de Molse Nete. 
1.7.3 . Alluvium Grote Nete van Malesbroek tot kanaal Desse1-Kwaadmechelen 
1.7.4. Aluvium Grote Nete, Kleine Hoofdgracht en Balengracht. 
1.7.5 . Alluvium Grote Nete tot Kempisch Plateau. 
1. 7. 6. Centrale alluviale vlakte ten oosten van het kanaal Dessel-K waadmechelen. 
1. 7. 7. Alluvium van de Asdonkbeek. 

1.8. Alluvium Molse Nete. 
1.8.1. Alluvium Molse Nete tot N 71. 
1.8.2. Alluvium Molse Nete van N 71 tot Kempisch plateau. 
1.8.3 . Alluvium Scheppeleikse Nete. 
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3.2.3.5. Het Kempisch Heuvelland. 

Het Kempisch Heuvelland wordt vooral gekenmerkt door tertiaire Diestiaan opduikingen, deze 
opduikingen accentueren het reliëf sterk (het hoogteverschil kan tot !Sm bedragen). Het 
substraat bestaat uit kleiig zand, plaatselijk verweerd tot stenig zand. Een belangrijk criterium 
bij de begrenzing van dit deel is de waterscheiding tussen de GroteNeteen de afwatering naar 
de Grote Laak. Twee heuvelruggen nl. Eindhout-Meerhout-Olmen en Kwaadmechelen
Heppen-Leopoldsburg omsluiten deze afwateringszone. In het oosten is deze waterscheiding 
zeer smal. Het grondgebruik is net zoals in de Centrale Kempen sterk gekoppeld aan het reliëf. 

2. 1. Heuvelrug Eindhout-Meerhout-Leopoldsburg. 
2.1 .1. Zittaart-Meerhout. 
2.1.2. Bokkenrode-Zandvliet 
2.1.3. Olmen. 

2.2. Heuvelrug Ham-Heppen-Leopoldsburg 
2. 3. Vallei van afwatering naar de Grote Laak. 

2.3.1. Bovengedeeite Stotert-Heivoort-Hamse Hoeven. 
2.3.2. Middengedeelte rondom de Rammelaars. 
2.3.3. Benedengedeelte rondom Gestel. 

3.2.3.6. Het Kempisch Plateau. 

Dit gedeelte van het studiegebied vormt de noord-westelijke uitloper van het Kempisch 
plateau. Het substraat bestaat voornamelijk uit grint met een dunne laag Pleistocene 
dekzanden. Stuifduincomplexen zijn algemeen aanwezig. Het reliëf is zwakgolvend met aan de 
westelijke zijde een relatief sterke daling. De belangrijkste criteria voor de aflijning van dit deel 
is de 45m hoogtelijn en de aanwezigheid van het grintsubstraat Hydrologisch vormt het 
Kempisch plateau een infiltratiezone met een vrij snelle drainage door de goeddoorlatende zand 
en grint ondergrond. Het vormt eveneens de brongebieden van enkele beken (Grote Nete, 
Molse Nete, Balengracht, Visbeek). De valleien zijn weinig breed en ingesneden. De 
waterscheiding tussen het bekken van de Schelde en de Maas loopt in noordwest
zuidoostelijke richting. Oorspronkelijk werden uitgebreide heidecomplexen teruggevonden. 
Enkel in het oosten worden landbouwgronden teruggevonden (typische plaggenbodems). 
Vanaf einde 18de eeuw werd in het noordelijk deel stelselmatig naaldhout aangeplant. 

3.1. Naaldboscomplex Domein van Pijnven. 
3 .2. Lange Heuvelheide. 
3.3 . Naaldhoutcomplex ten noorden van Kattenbos. 
3.4 AJluvium bovenloop Grote Nete. 

3.4.1. Bovenloop tussen Pijnven en Lange Heuvelheide. 
3.4.2. Brongebied te Hechtel-Eksel. 

3.5. Alluvium Balengracht 
3.6. Bovenloop Molse Nete-Eindergatloop. 
3.7. Bovenloop Holvense Beek. 
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3 .3. Horizontale relaties. 

3.3. 1. Algemeen. 

Zoals reeds vermeld staan landschapseenheden niet geïsoleerd in het landschap en kunnen 
processen tussen de landschapseenheden belangrijk zijn. Hieronder verstaat men algemeen de 
zogenaamde horizontale relaties. Vooral vanaf de negentiende eeuw worden de 
oorspronkelijke horizontale relaties verstoord (zie figuur 3.2.). De ontwikkeling naar een 
multifunktioneel grondgebruik en de dikwijls tegenstrijdige doelstellingen zijn verantwoordelijk 
voor een éénzij di ge of tweezijdige negatieve invloed. Onder horizontale relaties wordt hier 
verstaan: transport van nutriënten, zware metalen e.d., door grond- en oppervlaktewateren, 
lucht\·erplaatsingen (ammoniakemissies, geluid e.d.), verkeer en verplaatsingen van 
orgamsmen. 

Hier volgt een beschrijving van deze horizontale relaties waar een onderscheid gemaakt wordt 
tussen enerzijds de hydrologische relaties en anderzijds de overige horizontale relaties die als 
basis moeten dienen voor de beschrijving van de knelpunten en de streefdoelen en acties in de 
visie-ontwikkeling. 

3 .3.2. Hydrologische relaties. 

3.3.2.1. Algemeen. 

T wee aspecten, nl. het multifunktioneel gebruik van water met een veelheid aan beïnvloeding 
van en eisen ten aanzien van dat water en de natuurlijke hydrologische relaties binnen het 
landschap maken dat de waterhuishouding op het schaalniveau van het studiegebied als 
belangrijkste horizontaal proces kan aangeduid worden. Voor de analyse van de hydrologische 
relaties is een typering van de hydrologische eenheden binnen het studiegebied noodzakelijk. 
Hier blijft de beschrijving van de hydrologische relaties beperkt tot een indeling in afzonderlijke 
deelstroomgebieden en een vereenvoudigde grondwatersysteemkaart met vermelding van 
infiltratie-, overgang- en kwelgebieden. Dit kan dienen als instrument voor de analyse van de 
knelpunten, streefdoelen en acties in funktie van het aanwezige grondgebruik. 

3. 3. 2. 2. Basismateriaal. 

Aangezien een gedetailleerde hydrologische studie van het studiegebied nog niet is uitgevoerd, 
werd hier gekozen voor een integratie van verschillende basisdocumenten om tot een ruwe 
indeling in afzonderlijke hydrologische deelstroomgebieden te komen. Voor de indelingen werd 
het volgende materiaal gebruikt: 

- gedigitaliseerde bodemkaart 
- gedigitaliseerde waterlopenkaart op 1110000. 
-een regionale grondwaterstudie van het Nete-, Dijle-en Demerbekken (Batelaan & De 

Smedt 1994). 
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Omdat aan elk van deze kaarten voor- en nadelen verbonden zijn en soms een verdere 
specifieke verwerking nodig was, wordt het gebruik van elk document hieronder kort 
toegelicht. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat ondanks de nadelen van elk document 
het gebruik toch verantwoord is. De begrenzing ·:an de deelstroomgebieden op zich is 
eveneens niet absoluut, de documenten werden gebruikt als leiddraad om de nauwkeurigheid 
van de begrenzingen te optimaliseren. 

Gedigitaliseerde Bodemkaart: Deze kaart werd gedigitaliseerd van de oorspronkelijke 
bodemkaarten op 1/20000 (Baeyens 1974). Uit de bodemkaart werd een 
grondwatersysteemkaart en de gevoeligheidskaarten voor verzuring, verdroging en de 
uitspoeling van fosfaat en stikstofnaar het diepe grondwater afgeleid (voor de 
gevoeligheidskaarten zie verder hoofdstuk 4). Hierbij werd de werkwijze toegepast zoals 
beschreven door Van Ghelue et al. (1992), naar voorbeeld van respectievelijk Van Beusekom 
et al. (1990) enKlijn (1988). Belangrijk is dat deze kaarten slechts een vereenvoudigde 
voorstelling zijn van de werkelijkheid en dat de resultaten op het veld niet werden 
gecontroleerd. 

Voor de grondwatersysteemkaart afgeleid van de bodemkaart werden de capillaire opstijging 
van water en het grondwaterpeilverloop als belangrijkste parameters gebruikt. Na vertaling van 
deze parameters naar informatie (textuurklasse, drainageldasse en bodemtype) die in de 
bodemkaart is opgeslagen. kan een onderscheid gemaakt worden tussen k.-wel-, overgangs- en 
infiltratiegebieden. Voor de uiteindelijke verwerking van deze gegevens en de omrekening 
hiervan wordt verwezen naar bijlage A. Een overzicht van de opdeling in infiltratie-, overgang
en kwelgebieden afgeleid van de bodemkaart is weergegeven op kaart 4. 

De Regionale Grondwaterkaart (Batelaan & De Smedt 1994): Deze grondwaterkaart is een 
modellering van de regionale grondwaterstroming van het Dijle-, Demer- en Netebekken, dat 
vooral gebaseerd is op de topografie en de geologie. Voor de toepassing hier worden de 
volgende deelbestanden gebruikt: 

- een regionale kwelkaart. 
- topografische gegevens. 
- regionale grondwatertrappenkaart. 

Er kan eveneens een onderscheid gemaakt worden tussen de invloed van grondwaterwinningen 
en zonder de invloed van grondwaterwinningen. Met betrekking tot het studiegebied zijn de 
verschillen door de plaatselijke grondwaterwinningen te verwaarlozen, daarom werden de 
kaarten met pompinvloed gebruikt. Het gebruik van deze kaarten wordt verder uitgelegd. Hier 
volgen nog enkele kritische randbemerkingen die belangrijk zijn voor de interpretatie en 
gebruik van deze kaarten. 

In de eerste plaats betreft het een modellering van de regionale grondwaterstromingen. 
Hierdoor zijn effecten van plaatselijke stuifduinen, irrigatie- en drainage-effecten in funktie van 
de landbouw en mogelijk plaatselijk ondoorlaatbare lagen niet mee in rekening gebracht. Zo 
kunnen lokale grondwaterstromingen niet afgeleid worden uit deze kaarten. Ook in de valleien 
kunnen hoogteverschillen van 1 m belangrijk zijn voor het al dan niet optreden van kwel, deze 
zijn eveneens niet in het model opgenomen. 
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Verder is het mogelijk dat door een dislocatie van de topografische bestanden ten opzicht van 
de gedigitaliseerde waterlopenkaart een verschuiving van de kwelgebieden ten opzicht van de 
waterlopenkaart kan optreden tot 150 m. 

De gedigitaliseerde waterlopen kaart ( 111 0000): Deze kaart bevat enkel de geklasseerde 
waterlopen. Overige waterlopen en irrigatie- of drainagesystemen zijn hierin niet opgenomen. 
Op kaart werden deze wel gedeeltelijk aangevuld afgeleid van de topografische kaarten 
(1125000). 

3. 3.2.3. Indeling in deelstroomgebieden 

Hierbij werd een hiërarchisch principe gevolgd waarbij de opdeling in drie stappen gebeurde. 
De uiteindelijke begrenzing van de verschillende opdelingen gebeurde d.m.v. overlapping van 
de verschillende kaarten. Een 'overlay' van de topografie. de grondwatertrappenkaart, de 
waterlopenkaart en de infiltratiegebieden (afgeleid van de bodemkaart) met de uiteindelijke 
indeling in deelstroomgebieden is weergegeven op respectievelijk kaarten 5 en 6. 

De eerste opdeling maakt een onderscheid tussen de grote bekkens binnen het studiegebied. Zo 
worden 4 grote bekkens onderscheiden: het Maasbekken, het Grote Nete bekken, het Kleine 
N ete bekken en zuideiijk het bekken van de Halfwegloop en de Dode Beek. Deze laatste 
mondt uit in het Albertkanaal. De Halfwegloop mondt uit in de Grote Laak die zuidelijk van 
het studiegebied in de Grote Nete uitkomt. De begrenzing gebeurde op basis van de volledige 
scheiding van de 4 oppervlakte-waterstelsels, de topografie en de hoogste dichtheid aan 
infiltratiegebieden. 

De tweede opdeling maakt vooral een onderscheid tussen de bekkens waar de hoofdafwatering 
een drainerend effect heeft op de regionale grondwaterkaart. Deze zijn te herkennen door de 
aanwezigheid van een 'knik' in de grondwatertrappenkaart. De begrenzing werd bepaald door 
de bijbehorende oppervlaktewatersystemen. de topografie en de aanwezigheid van 
infiltratiegebieden. 

De laatste opdeling gebeurde voor de grotere beken die geen knik veroorzaken in de 
grondwatertrappenkaart. Enkel wanneer de beken zeer dicht naast elkaar gesitueerd waren, 
behoorde deze tot eenzelfde deelstroombekken. De afbakening gebeurde volgens de topografie 
en de aanwezigheid van infiltratie gebieden. 

3.3.2.3. Indeling in kwel-, overgangs-en infiltratiegebieden 

Voor de uiteindelijke indeling in kwel-, overgang- en infiltratiegebieden werden de topografi
sche kaart, de grondwatersysteem kaart afgeleid van de bodemkaart, de regionale kwelkaart, 
de waterlopen kaart en de grondwaterafhankelijke vegetaties afgeleid van de Biologische 
Waarderingskaart gebruikt volgens het schema voorgesteld in figuur 3. 3. (vereenvoudigd naar 
Vissers 1988) en is voorgesteld op kaart 7. De uiteindelijke vereenvoudigde grondwatersy
steemkaart met vermelding van kwel-, overgang en infiltratie, is weergegeven op kaart 8. 
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Figuur 3 .3. Beslissingsschema voor het opstellen van de vereenvoudigde grondwater
systeemkaart (vereenvoudigd naar Vissers et al. 1988). 
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Kritische opmerkingen: 

- Plaatselijk kan op ondoorlaatbare Jagen water stagneren. Deze gebieden zijn niet af te leiden 
door de hier gebruikte methodiek. Plaatselijk kunnen deze wel herkend worden door de 
aanwezigheid van vennen in infiltratiegebieden. 

- Invloeden door irrigatie of drainage of grondwatertafelverlagingen kunnen gedeeltelijk 
aanwezig zijn. Gezien de bodemkaart dateert van 1970, moeten deze zones met de nodige 
voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Deze hebben dan ook vooral betrekking tot de 
valleisystemen en plaatselijk langsheen de kanalen .. 

- Een mogelijke uitbreiding van de sterk antropogeen gestoorde gronden is sinds 1970 niet uit 
te sluiten. 

- Ook dient opgemerkt te worden dat de oppervlakte van de kwelgebieden, volgens de 
grondwatersysteemkaart afgeleid van de bodemkaart, steeds groter is dan de kwelgebieden 
aangeduid door de regionale kwelkaart of de kwelgebieden afgeleid van de Biologische 
Waarderingskaart. De grondwatersysteemkaart en de regionale kwelkaart zijn modelmatig 
afgeleid. De beperkingen met betrekking tot de regionale kwelkaart zijn hierboven reeds 
opgesomd. Belangrijk hierbij is dat de lokale grondwaterstromingen niet in het model zijn 
betrokken. \1et betrekking tot de bodemkaart kan gesteld worden dat de plaatselijk natte 
zones door bijvoorbeeld de aanwezigheid van ondoordringbare lagen wel zijn opgenomen. 
Verder kan gesteld worden dat kwel gedefinieerd wordt als water dat werkelijk aan de 
oppervlakte komt. De bodemkaart daarentegen duidt eerder de natte gebieden aan die niet 
noodzakelijk gekenmerkt worden door kwel. De Biologische Waarderingskaart geeft een 
beeld van het grondgebruik, waardoor kwelvegetaties door het huidige grondgebruik niet 
meer tot uiting kunnen komen. 

3.3 .3 . Overige horizontale relaties. 

3. 3. 3.1. Algemeen. 

De analyse van de overige horizontale relaties wordt benaderd vanuit de problematiek met 
betrekking tot versnippering en verstoring (zie hiervoor hoofdstuk 4). De methodiek verschilt 
met deze van van de hydrologische relaties door te vertrekken van de aanwezige 
natuurwaarden waarbij de interacties zo optimaal mogelijk gehouden worden. In de volgende 
paragraaf (3. 3. 3 .2.) worden de belangrijkste processen besproken die voornamelijk van 
toepassing zijn voor de verplaatsing van organismen. Voor de negatieve effecten van transport 
van stoffen, geluid, verstoring vanuit de omgeving naar natuurwaarden wordt verwezen naar 
hoofdstukken 4 en 5. 

3.3.3.2. Migratie van organismen. 

Aangezien een uitgebreide inventarisatie door het beperkte tijdsbestek en de grootte van het 
studiegebied praktisch niet haalbaar was, werd gekozen voor een meer funktionele benadering. 
Hierbij zijn vooral de ruimtelijke structuur en verdeling van de grondgebruiksfunkties binnen 
het studiegebied de belangrijkste factoren. Deze factoren bepalen in grote mate de ecologische 
rol en/ofkwaliteit van een gebied, welke van 'funktioneel' belang zijn voor de verplaatsing van 
organismen. 
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De belangrijkste migratieprocessen zijn: verplaatsing van organismen binnen het soortspecifiek 
habitat, verplaatsingen tussen foerageer- en broedgebieden, verplaatsingen in funktie van de 
reproduktie tussen deel populaties, .. . . Deze processen zijn binnen het landschap afhankelijk 
van de mate van isolatie van de specifieke biotopen. de mate waarin de specifieke biotopen met 
elkaar verbonden zijn door lijnvormige elementen zoals bijvoorbeeld houtkanten of 
beekbegeleidende broekbossen, de grootte van een specifiek habitat, .... Het dispersie 
vermogen van een soort staat verder in funktie van het minimumareaal, het 
verbreidingsvermogen, de levensduur, het reproduktievermogen, de vestigingskans en de bij de 
reproduktie betrokken individuen, .... 

Kaart 3 geeft een beeld van de variatie aan en de ruimtelijk situering van de verschillende 
biotopen (afgeleid van de Biologische Waarderingskaart, zie verder 4.2.2.1.) binnen het 
studiegebied. Naast de intrinsieke waarde van deze natuurwaarden op zich, kunnen deze dus 
eveneens belangrijk zijn als migratieroute voor organismen (zie verder hoofdstuk 4 en 5). 
Hierbij zijn landbouw-gebieden, die gekenmerkt worden door een hoog aandeel aan 
lijnvormige elementen mee opgenomen, omdat deze belangrijk kunnen zijn voor migratie van 
organismen. 
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4. Kwaliteiten- en knelpuntenanalyse. 

4. 1. Algemeen. 

Bij de beschrijving van de knelpunten kunnen twee types van knelpunten onderscheiden 
worden. Namelijk de plaatselijk aanwezige verstoringen (topologische) binnen een deelgebied 
en de horizontale verstoringen vanuit de omgeving. In het eerste geval zullen de knelpunten 
vooral in funktie van de plaatselijk aanwezige natuurwaarden van belang zijn, het tweede heeft 
vooral betrekking op de buffergebieden. 

Hier wordt een overzicht gegeven van de effecten van verstoring, versnippering en een 
overzicht van de problematiek met betrekking tot de hydrologische relaties. Ook worden de 
gevoeligheid voor uitspoeling van stikstof en fosfaat naar het grondwater, verzuring en 
verdroging afgeleid van de bodemkaart in kaart gebracht. Verder zullen voor de analyse van de 
knelpunten verschillende processen beschreven worden, die via vuistregels kunnen dienen voor 
de definiëring van acties en randvoorwaarden. Als basis wordt vertrokken van de factoren die 
bepalend zijn voor de intrinsieke waarde van een natuurgebied. Hierbij wordt eerst een 
overzicht gegeven van de aanwezige natuurwaarden binnen het studiegebied. Voor de 
specifieke beschrijving van de knelpunten per deelgebied wordt verwezen naar bijlage C. 

4 .2. Kwaliteiten. 

4 .2. 1. Aanwezige natuurwaarden. 

Een overzicht van de aanwezige natuurwaarden is weergegeven op kaart 3 en tabel 3. 1 .. De 
onderscheiden ecotopen afgeleid van de Biologische Waarderingskaart kunnen verder 
ingedeeld worden in types die aan verschillende streefdoelen en kwaliteitsdoelstellingen moeten 
voldoen. Deze indeling is afhankelijk van de aanwezige ecologische en biolgische waarde en de 
mate waarbij verweving van natuur met overige gebruiksfunkties aanwezig of noodzakelijk is. 
Met betrekking tot de mate van verweving van natuur met overige grondgebruiksfunkties 
wordt een onderscheid gemaakt tussen gebieden waar het behoud of ontwikkeling van 
natuurwaarden primeert (hoge mate aan verweving) en gebieden die moeten voldoen aan een 
basisnatuurkwaliteit. In het eerste geval zullen specifieke acties uitgewerkt en geargumenteerd 
worden. In het tweede geval zullen vuistregels opgesteld worden zodat aan een 
basisnatuurkwaliteit voldaan kan worden. De criteria voor de indeling zijn: 

- De gebieden met een vastgestelde biologische en ecologische waarde bepaald door de 
Gewestplannen, Groene Hoofdstructuur, Gerangschikte Landschappen, 
Habitatrichtlijngebieden, natuurreservaten en gebieden met waardevolle floristische 
en faunistische elementen (afgeleid van de BWK). 

- De gebieden die aan deze gebieden aansluiten en belangrijk zijn omwille van 
wederzijdse afhankelijkheid. 

- De gebieden waarbij verweving van natuur met ander grondgebruik als hoofdfunktie aan
wezig is of versterkt moet worden. 
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Zo kunnen de volgende types onderscheiden worden (een samenvatting van de gehanteerde 
karteringen volgens de Biologische Waarderingskaart per type is weergegeven in tabel4.0.): 

Behoud of ontwikkeling mn natuurn·aarden. 

1- Natuurgebieden: kunnen gedefinieerd worden als de natuurrijke zones die over een hoge 
biologische en ecologische waarde beschikken. Algemeen kan gesteld worden dat de mate van 
diversiteit aan fauna en flora en de zeldzaamheid bepalend zijn voor de intrinsieke waarde van 
een natuurgebied. Tot de natuurgebieden behoren: de natuurkerngebieden zoals aangeduid 
door de Groene Hoofdstructuur, de Habitatrichtlijngebieden Lange Heuvelheide en het 
Malesbroek, de gebieden aangeduid als natuurgebied door de Gewestplannen en de gebieden 
die door de Biologische Waarderingskaart als zeer waardevol tot waardevol zijn aangeduid en 
als dusdanig nog niet in het voorgaande zijn opgenomen. Een overzicht van de waardevolle tot 
zeer waardevolle natuurwaarden, afgeleid van de Biologische Waarderingskaart, is 
weergegeven op kaart 3 (zie eveneens tabel3.1. voor de gehanteerde criteria.). Voor een 
beschrijving van deze natuurwaarden wordt verwezen naar tabel 5. 1. en de specifieke 
deelgebiedsbeschrijvingen (bijlage C). 

2- Hydrologische buffer- of ontwikkelingsgebieden: zijn enerzijds de waterwingebieden en de 
gebieden die aansluiten aan de natuurgebieden waar een goede waterkwaliteit of -kwantiteit 
verzekerd moet worden en anderzijds de alluviale zones die door de Groene Hootästructuur 
zijn aangeduid als natuuront\vikkelingsgebieden. In deze gebieden kan natuur zowel als 
hoofdfunktie als nevenfunktie aanwezig zijn. 

3- Buffergebieden: zijn de gebieden die aansluiten bij de natuurgebieden en belangrijk zijn om 
negatieve h01izontale processen, met uitzondering van de hydrologische relaties, tussen de 
natuurgebieden en de omgeving te beperken. Hierbij kan natuur als nevenfunktie aanwezig zijn 
en wordt verweving met het plaatselijk grondgebruik belangrijk. In deze categorie zijn 
eveneens landbouwgebieden opgenomen die gekenmerkt worden door een hoog aandeel aan 
lijnvormige elementen. Algemeen zijn deze gebieden door de Gewestplannen aangeduid als 
landbouwgebied met landschappelijke of ecologische waarde, tevens worden deze gebieden 
door de Biologische Waarderingskaart aangeduid als biologisch waardevol tot zeer waardevol 
(zie bijv. kaart 3.). Naast de intrinsieke natuurwaarde van deze kleinschalige gesloten 
landbouwgebieden, zijn deze belangrijk voor migratie van tal van organismen (zie hiervoor 
hoofdstuk 4). 

Ecologische basiskwaliteit. 

4- Basiskwaliteitsgebieden: zijn met betrekking tot het studiegebied vooral de 
landbouwgebieden. 

5- Sterk antropogene gebieden: zijn de sterk bebouwde zones en industrieterreinen. 

Deze werkwijze heeft een aantal voordelen. Ten eerste geeft dit een aanduiding voor de 
zwaartepunten waar de acties ondernomen moeten worden om reeds op korte termijn de 
plaatselijke ' natuurkernen' werkelijk veilig te stellen. Ten tweede zou dit automatisch moeten 
leiden tot de ontwikkeling van bufferzones rond de kerngebieden waardoor de intrinsieke 
waarde hiervan kan stijgen. De aanduiding van deze types per deelgebied is weergegeven op 
kaart 2. 
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Tabel 4.0.: Overzicht van de gehanteerde karteringen (BWK) per type. 

Natuur. - stuivende vegetatiearme landduinen. 
- droge struikheH.k \·cgetJl!es. 
- natte dophe1de \'eg.etaties. 
- gedegradeerde stru1k- of dopheide vegetaties. 
- droge, zure struisgraslanden. 
- oudere naaldhoutaanplantingen met ondergroei. 
- lootbossen. 
- alluviale bossen. 
- vochtige tot natte graslanden. 
- moeras en vochtige struwelen. 
- eutrotè en oligotrotè plassen. 
- vochtige landbomvpercelen. 
- kleinschalig en gcsloten landbouw. 

Ecologische oasiskwaliteit 

Basiskwaliteit. - loofhoutaanplanten. 
- jonge naaldhoutaanplanten zonder duidelijke 

ondergroei. 
- landbouwpercelen met weinig nf geen lijnvonnige 

dementen. 

Antropogene gebieden. - recreatie lVisvijvers. verblijfsrecrcatie. \'lieg\'eld, .. . ). 
- infrastructuur \wegen. kanalen). 
- open, Jichte bebouwing. 
- industiie en ruderale terreinen. 

4.2.2 .. 1\lgemene factoren die de intrinsieke waarde van een natuurgebied kunnen versterken. 

Een aantal factoren die de intrinsieke waarde van een natuurgebied kunnen versterken werden 
vooral via empirisch onderzoek afgeleid. Deze resultaten worden dan vertaald naar vuistregels 
om de natuurgebieden in het halfnatuurlijk landschap te optimaliseren. Hier worden een aantal 
van deze vuistregels toegepast op de natuurgebieden binnen het studiegebied. 

In de eerste plaats bepaalt het abiotisch milieu en het (historisch) grondgebruik grotendeels het 
vegetatietype dat mogelijk kan voorkomen. Hierbij worden de vegetatietypes, met betrekking 
tot het studiegebied, als waardevol beschouwd, wanneer deze enerzijds indicatief zijn voor een 
goede kwaliteit van het abiotisch milieu of anderzijds door de mate van zeldzaamheid binnen 
het studiegebied. Zie tabel 3 .1. voor een overzicht van de geselecteerde natuurwaarden 
(volgens de Biologische Waarderingskaart) met het procentueel voorkomen binnen het 
studiegebied. 

Verder kan de oppervlakte van een natuurgebied een belangrijke invloed hebben op de 
intrinsieke waarde. Zo zijn positieve verbanden gevonden tussen de oppervlakte en het aantal 
soorten die kunnen voorkomen (MacArthur & Wilsen 1967. Bij versnipperde natuurgebieden 
moet de afstand en de weerstand van het landschap zo minimaal mogelijk gehouden worden 
(vb. den Boer 1990). Verder zijn eveneens verbanden aangetoond tussen het aandeel van 
abiotische gradiënten en de diversiteit (Keddy 1989). De mogelijkheden voor deze laatste 
worden groter naarmate de oppervlakte toeneemt. 
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In tegenstelling tot de flo ra is de fauna minder strikt gebonden aan zeer lokale 
standplaatsfactoren en beschikt over al dan niet sterke dispersiemogelijkheden. Hierbij zijn 
territoriumgrootte, relatie tussen verblijf en foerageergebieden, migratie tussen deelpopulaties 
de belangrijkste factoren. Voor een hoge faunarijkdom is een !)ehoud van dergelijke 
horizontale relaties belangrijk. Enerzijds zijn deze processen gekoppeld aan de oppervlakte van 
het natuurgebied en anderzijds kan hier de wisselwerking met de omgeving belangrijk worden. 
Bij deze laatste is de afstand tussen de natuurgebieden en de weerstand van het landschap 
tussen de natuurgebieden belangrijk. 

4.3. Problematiek. 

4. 3 .l. Hydrologische relaties. 

E en schematisch overzicht van de problematiek met betrekking tot de hydrologische relaties 
binnen het studiegebied is weergegeven in figuur 4.1. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de kwantitatieve (boven) en kwalitatieve (onder) aspecten die van belang kunnen zijn 
voor grond- en oppervlaktewaterafhankelijke vegetaties. Voor de analyse van de problematiek 
is de situering van de verschillende gebruiksfunkties binnen een deelstroomgebied belangrijk. 
Zo kunnen bijvoorbeeld gebruiksfunkties in infiltratiegebieden een invloed hebben op de 
kwaliteit van het grondwater waardoor gebruiksfunkties in de grondwaterafhankelijke zone 
benadeeld kunnen worden of kan grondwaterentrekking verdroging teweegbrengen in hoger 
en meer 'stroomafwaarts' gelegen gebieden, enz . . 

De belangrijkste relaties en de overeenkomstige knelpunten tussen de belangrijkste 
gebruiksfunkties van v.;ater worden weergegeven in tabel -l.I. Hierbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten. Verder wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de drie belangrijkste hydrologische relaties namelijk: 1- De relatie tussen 
infiltratiegebieden en grondwater, 2- de relatie tussen grondwater en kwelgebieden en 3- de 
oppervlakkige afspoeling naar het oppervlakte water. Bij deze laatste wordt verondersteld dat 
de afspoeling van water belangrijker is (bredere beïnvloedingszone langsheen het 
oppervlaktewater) in kwelgebieden dan in infiltratiegebieden. Door middel van het 
g rondgebruik te analyseren in funktie van de plaats binnen een deelstroomsysteem kunnen 
specifieke knelpunten aangeduid worden. Aanwezige knelpunten zijn weergegeven in de 
deelgebiedsbeschrijvingen. 
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Tabel 4.1.: Hydrologische relaties tussen de belangrijkste gebruiksfunkties op drie niveaus. 

! 

Met vennelding van kenmerken (i.f.v. kwalitatieve en kwantitieve veranderingen 
van de hydrologische relaties), knelpunten voor gebruiksfunkties en oriëntatie van 
de noodzakelijke acties. 

Inftltratie->Grondwater: De kwantitatieve aspecten i.fv. drainage naar het grondwater is vooral athankelijk van 
de bodemtextuur. De kwalitatieve aspecten staan in relatie tot het bodemgebruik Hierbij moeten verontreinigende 
gebruiksfunkties (vb. landbouw) venneden worden of moet het hele deelstroombekken voorbestemd worden voor 
dergelijke gebruiksfunkties ( deelstroomprincipe ). 

Primaire funktie. Kenmerken. Knelpunten t.a.v. andere Acties (zie verder 5.) 
gebruiksfunkties en 
specifieke knelpunten. 

Natuur. Vegetatietype vooral aihankelijk van het vochthoudend vermogen van de bodem en de 
bvaliteit van het regenwater (vb. kan verzurende effecten hebben). 

kwalitatief. natuurlijk. n.v.t. n.v.t. 

k\Vantitatief beïnvloeding varièrend mogelijk belangrijk voor positionering i.f. v. 
naargelang waterwinning. waterwmning. 
e\·apotranspiratie-\'erbruik 
i.fv. Je begroeiing (bos. 
heide, e.d.) 

Landbouw. Produktie IS a.lhankelijk ,.an vochligheid en \·oedsdrijkdom. 

k\valitatief. Aamijking \·an nutnènten waterwinning, natuur. positioncnng, to-!kcnning 
en pesticiden. declstroomgebicd, 

verminderen 
bemestingsdruk en 
pesticidengebruik 

kwantitatief. lmg.atie dikwijls met I natuur. gebruik gebicdseigen water. 
gebiedsVTeemd water. 

i 

Kanalen. 

k-walitatief. gebiedsvreemd water natuur. gebruik minimaliseren. 
gekenmerkt door hogere 
voedselrijkdom, hogere pH 
en verschillende 
mineralensamenste llin g. 

kwantitatief. aanrijking door irrigatie en natuur. in funktie van waterwinning 
doorsijpeling. Potentiële combinatie met natuur 
mogelijkheden voor optimaliseren. 
waterwinning (infiltratie-
zones) 
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Tabel 4.1. (vervolg). 

Grondwater-> Kwelgebieden. Kwalitatieve kenroerken zijn athankelijk van de afgelegde weg door het gesteente, 
de verblijftijd. de reacties met substraat, de grondgebruikfunkties van athankelijke intiltratiegebieden .... . Met 
betrekklng tot de nutni!nten kan het substraat een ZUlverende werk.lng hebben. Kwantitatief aspect (hoogte 
grondwatertafel) is vooral bepalend voor de bodemprocessen i.f.v. mineralisatie. 

Primaire funktie. Kenmerken. Knelpunten t.a.v. andere Acties (Zie verder 5.). 
gebruiksfunkties en 
specifieke knelpunten. 

Natuur. vegetatietype is athankelijk van de kwaliteit van het grondwater en de 
grondwatertafel-schommel in gen 

kwalitatief eerder zui,•erende werking n.v.t. behoud van hoge 
door opname van waterstand. 
nutriënten. 

bvantitatief vertraagt oppervlakkige n.v.t. behoud. 
a!\·oer. 

Landbouw. 

bvaiitatid. :HUlrijking nutriënten, e.d. natuur, waterwinning. bufferstroken, 
positionering. 

k.-wantitatid. beïnvloeding door drainage. ! natuur. bu.llástroken, 
,·erdroging. positionering. 

Kanalen. 

k.-v.•alitatief vermenging m..:t gebietls- natuur. brongerichte maatregelen. 
\Teemd water door lekken, 
doorsijpeling. 

k.·wantitatief. regulatie grondwatertatd. natuur. gebruik van gebiedseigen 
water. 

Waterwinning. 

kwalitatief. door verdrogende werking natuur. overschakeling naar 
omschakeling naar gebruik ,·an kanaalwater 
verhoogde mineralisatie dus m.b.t. infiltratie-hvelrelatie. 
vrijkomen van nutriënten. (positionering belangrijk.) 

hvantitatief daling grondwatcrtatèl natuur, landbouw. overschakeling 
(verdroging). oppervlaktewateren. 
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Tabel 4. 1. (vervolg). 

Oppervlakkige drainage-> Oppervlakte wateren. Hierbij worden zowel de natuurlijke (beken, vijvers) als de 
antropogene (kanalen, sloten) bedoeld. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de kwel- en infiltratiegebieden; 
hierbij wordt verondersteld dat de beinvloedingszone voor oppervlakkige drainage veel beperkter is in de 
infiltratiegebieden dan in de kwelgebieden. 

Primaire funktie. Kenmerken. Knelpunten t.a.v. andere Acties( zie verder 5.). 
gebruiksfunkties en 
specifieke knelpunten. 

Natuur. vegetatie type afhankelijk van kwaliteit van afgevoerd water en de kwantitatief 
athankelijk van de dynamiek (vb. seizoenale overstromingen.) 

b>~alitatièf. eerder zuiverende werking n.v.t. behoud/versterking. 
door opname van 
nutriénten. 

bvantitatief. vertragende werking n.v.t. behoud/versterking. 
waardoor erosie door 
afspoeling beperkt wordt. 

Landbouw. 

kwalitatief. aamijking stikstof door natuur, .bvaliteit bufferstroken, 
illspoeling, fosfaat door oppervlaktewater, perceelranden \njwaren 
eros1e. waten'iinning indien van bemesting en 

gebruik voor in!iltratie. pesticiden. 

kwantitatief. sndle afvoer door lage natuur, bvaliteit afvoervertragende 
weerstand. oppervlakte water. maatregelen zoals plaatsing 

van houtwalkn e.d. 

Kanalen. 

kwalitatief. vermenging gebiedsvreemd verandering van minerale brongerichte maatregelen. 
water door doorsijpeling, samenstelling van de 
lekken en duikklokken. natuurlijke 

oppervlak.tewateren. 

bvantitatief. hogere toe,·oer. hogere dynamiek. brongerichte maatregelen. 

Lozingen, RWZI. 

k-walitatief. aanrijking polluenten. natuur, kwaliteit plaatsing 
oppervlakte wateren. zuiveringinstallaties, 

tertiare zuivering, 
helofytenfilters, e.d. 

kwantitatief. vooral bij he\•ige regenval, natuur, dynamiek gescheiden rioleringstelsels 
principe overstort. opperv lak.tewateren. steden, permeabele 

grondbedekking, ... 

Waterafvoerbeheer staat in funktie van een verzekerde waterafvoer. 

kwalitatief. wisselende waterkwaliteit natuur, kwaliteit permanente doorstroming 
door peil en afvoerbeheer oppervlak-tewater, isolatie met mogelijkheden voor de 
(i.f.v. concentraties, van populaties door stuwen. seizoenale dynamiek, 
zuurstofgehaltes e.d.) plaatsen van visu·appen aan 

de stuwen. 

kwantitatief. sterk wisselende debieten natuur: onnatuurlijke waterberging in alluviale 
door stuwen, kanalisatie verdroging en zones, herstel van de 
beken. overstromingen, oorspronkelijke structuur 

structuurverlies. van de waterlopen. 
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4.3 .2. Gevoeligheidsanalyse voor uitspoeling van stikstof en fosfaat, verzuring en verdroging. 

4.3.2.1. Algemeen. 

Verder kan binnen het kader van de hydrologische relaties de milieuproblematiek met 
betrekking tot fosfaat- en nitraatuitspoeling naar het grondwater, verdroging en verzuring 
geanalyseerd worden. Dit zal gebeuren volgens gevoeligheidsanalyses, waarbij de bodemkaart 
als basis werd gebruikt. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen verzuring en 
verdroging enerzijds en uitspoeling van fosfaat en nitraat anderzijds. In het eerste geval zijn 
verzuring ofverdroging meestal het gevolg van ingrepen buiten het beschouwde gebied, terwijl 
uitspoeling van stikstof of fosfaat naar het grondwater bepaald wordt door het plaatselijke 
grondgebruik maar waarbij de effecten hiervan buiten het beschouwde gebied zullen liggen. 
Uit de figuur 4 .1. blijkt tevens dat diverse processen sterk gekoppeld zijn en dus niet steeds 
onafhankelijk van elkaar moeten geanalyseerd worden. 

4.3.2.2. Methodiek. 

Hier wordt verder ingegaan op de methodiek voor het opstellen van de gevoeligheidskaarten. 
Deze zijn afgeleid van de bodemkaart en de opmerkingen met betrekking tot het gebruik ervan 
zijn hier eveneens van toepassing (zie 3.3.2. :2. en 3.3 .2.3 .). De benadering is hier dezelfde zoals 
beschreven door Van Ghelue et al 1992 naar Klijn 1988. Hierbij k.-unnen de volgende fazen 
onderscheiden worden: 

- Het opstellen van een effectenreeks voor de verschillende milieuthema's. 
- Het bepalen van de relevante parameters uit analyse van de problematiek die de gevoeligheid 

van de thema's bepalen. 
- Het schatten van het relatieve belang van deze parameters ten opzichte van elkaar. 
- Per eenheid, door optelling, de relatieve gevoeligheid bepalen voor de diverse milieuthema's 

op basis van de relatieve bijdragen van de geselecteerde parameters. 
- Het vervaardigen van de gevoeligheidskaarten per thema. 

Er worden vier klassen van gevoeligheid onderscheiden: 
- zeer gevoelig. 
-gevoelig. 
- matig gevoelig. 
- weinig gevoelig. 

Van belang is dat hier vooral het relatieve gevoeligheid aangegeven wordt (modelmatig). Het 
geeft een ruw beeld van de mogelijk problemen die belangrijk kunnen zijn voor de aanwezige 
natuurwaarden. De kaarten zijn een instrument dat gebruikt kan worden om de noodzakelijke 
randvoorwaarden, omwille van aanwezige natuurwaarden, aan te geven. 
Oorspronkelijk werd voor de verwerking gebruik gemaakt van een verrasterde bodemkaart 
waar voor elke parameter per rastereenheid een score toegekend werd. Nadien werden de 
afzonderlijke kaarten ( 1 per parameter) opgeteld om zo tot een totale gevoeligheidsscore per 
milieuthema te komen. Hier gebeurde de verwerking volgens selecties van de bodemkaart 
(vector). Het resultaat en de interpretatie bij beide verwerkingen is hetzelfde.Voor de 
uitgevoerde selecties, de gebruikte parameters en de relatieve bijdrage van de parameters ten 
opzichte van elkaar, wordt verwezen naar bijlage A. 
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.f. 3. 2. 3. Gevoeligheid voor uitspoeling van fosfaat en stikstof naar het diepe grondwater. 

Algemeen wordt vermesting gedefinieerd als een toename van voedingsstoffen in de bodem die 
een ontregeling van tal van biologische processen kunnen veroorzaken. De voornaamste 
meststoffen zijn stikstof, fosfaat en kalium. De negatieve gevolgen van vermesting bestaan uit 
een toename van de voedselrijkdom in bodem en grondwater. Hierdoor worden 
levensgemeenschappen van voedselarme milieus verdrongen en treedt een vergiftiging van de 
grondwatervoorraden op. 

Figuur 4 .2.: Effectenketen voor vermesting. 

V ~rspreiding van mest en N ,P ,K. 

I -verzuring. 

I 

I 

I 
I 

! 

' ..... / . // 

-~1/ ., 
-Atmosfeer 

-Bodem. 
~---------------~! 

-Oppervlaktewater. ! 

- Diep grondwater. 

Stikstof. 

-Natuur 

- Recreatie. 

-Visserij. 

- Waterwinning. 

Voor de planten is deze stof een onmisbaar voedingselement. Hierdoor krijgt stikstof in land
en bosbouw bijzondere aandacht. Het stikstofgehalte in de bodem is normaal vrij laag. 
Daarentegen bestaat 78% van de lucht uit stikstof maar is over het algemeen niet beschikbaar 
voor de planten (enkel door symbiose kan atmosferische stikstofworden gebruikt). Volgende 
processen met betrekking tot de stikstofkringloop zijn van belang: 

- stikstofopname door de vegetatie. 
- mineralisatie van organisch materiaal. 
- nitrificatie (oxidatie van NH4 + tot N02 en N03) 

- denitrificatie onder anaërobe omstandigheden. 
- uitspoeling van NH/ en N03 naar grond- of oppervlaktewater. 
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Voor de beoordeling van de beschikbaarheid en de kans op uitspoeling zijn de volgende 
factoren van belang: 

- organisch stofgehalte. 
-pH. 
- redoxpotentiaal ( mate van aëratie; aard van het grondwater) 
- grondwaterdebiet 

De gevoeligheid voor uitspoeling van nitraat naar het grondwater. 

De uitspoeling van nitraten vindt vooral plaats onder de vorm van N03- en in mindere mate van 
NH4•. De binding van stikstoftreedt eigenlijk alleen op door opname in de vegetatie. De vaste 
afvalprodukten van de plantengroei, onder de vorm van organische stof, zijn zeer rijk aan 
gebonden stikstof. Door mineralisatie kan deze wel in beschikbare vorm worden omgezet 
(vorming van ammonium NH4- en nitraat N03} Slechts een klein deel van stikstofkan worden 
gebonden aan klei of organisch materiaal. 

Accumulatie van organisch materiaal treedt op als de aanvoer van organisch materiaal groter is 
dan de atbraak. Dit komt vooral voor onder sterk gereduceerde (permanent hoge 
waterstanden), extreem zure of zeer kalkrijke omstandigheden. 

Nfede door de grote mobiliteit van N03- is het grondwaterregime van groot belang. Enerzijds 
bepaalt de verticale grondwaterstand in belangrijke mate de kans op verontreiniging door 
stikstof In infiltratiegebieden kan door uitspoeling het grondwatersysteem aangetast worden. 
In gebieden met een hoge waterstand zullen vooral de oppervlaktewateren aangetast worden. 
Anderzijds bepaalt de grondwaterstand samen met de textuur van de bodem de aëratie (en dus 
ook de redoxpotentiaal) van de bodem. Dit is belangrijk voor de mineralisatie en denitrificatie 
processen. Bij hoge waterstanden zal het mineralisatieproces door afwezigheid van zuurstof 
vertraagd worden, waardoor het vrijkomen van nutriënten beperkt wordt. Eveneens zal door 
het anaëroob milieu en de grote hoeveelheid aan organisch materiaal (lees: hoge concentratie 
aan koolwaterstoffen) het denitrificatieproces bevorderd worden. 

De resultaten worden weergegeven op kaart 9. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 
weinig gevoelige voor uitspoeling van nitraat naar het diepe grondwater sterk overeenkomen 
met de lovelgebieden. Aangezien nitraat goed oplosbaar is wordt afspoeling naar het 
oppervlaktesysteem belangrijk. De engedifferentieerde zandgronden kunnen eveneens 
aangeduid worden als zeer gevoelig voor de uitspoeling van nitraat naar het grondwater. 
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Fosfaat 

Net zoals stikstof is fosfaat een onmisbaar voedingelement, hoewel deze in een lagere 
concentratie (gemiddeld in een verhouding van 16 (N) op 1 (P)) nodig is. Deze stofwordt 
door de mens op verschillende wijzen in het milieu gebracht (bemesting, wasprodukten, ... ) 
Omdat fosfaat dikwijls een beperkende factor is voor de plantengroei zal een toename hiervan 
meestalleiden tot een hogere biomassaproduktie (bijvoorbeeld algengroei ) . De volgende 
processen met betrekking tot de fosfaatkringloop zijn van belang: 

- opname van fosfaat door de vegetatie. 
- mineralisatie van organisch materiaal. 
-afspoeling naar oppervlaktewater (vooral door erosie) 
-binding van fosfaat aan de bodemdeeltjes. 

De belangrijkste parameters die de beschikbaarheid, fixatie en oplosbaarheid van de 
fosfaatverbindingen bepalen zijn: 

- gehalte aan ijzer- en aluminiumhydroxiden. 
-pH. 
- redoxpotentiaal (aëratie, grondwaterstand, aard van het grondwater) 
- grondwaterdebiet. 
- organisch stofgehalte en soort organische stof. 
- kleigehalte. 

Gevoeligheid voor uitspoeling van fosfaat naar grondwater. 

In tegenstelling tot stikstof is fosfaat weinig mobiel omdat fosfaat sterk gebonden kan worden 
aan de bodemdeeltjes. Dit is afhankelijk van de textuur en de aanwezigheid van aluminium en 
ijzerhydroxiden die een grote affiniteit hebben voor fosfaat. Verder wordt deze affiniteit 
bepaald door de redoxpotentiaal van de bodem. Uitspoeling van fosfaat naar het grondwater 
treedt dan ook enkel op wanneer het bodemcomplex verzadigd is met fosfaat. Afspoeling naar 
het oppervlakte water is hier eveneens zeer belangrijk, aangezien zoete waters hoofdzakelijk 
fosfaat gelimiteerd zijn (zoute waters zijn meestal stikstof gelimiteerd). Aanrijking van fosfaat 
in de oppervlakte wateren zal door de geringe mobiliteit in de bodem, vooral gebeuren door 
erosie. Wanneer de bodemdeeltjes in het oppervlaktewater terechtkomen kan het gebonden 
fosfaat vrijkomen. 

Verder kan fosfaat opgenomen worden door de vegetatie en zodoende na mineralisatie van het 
afgestorven plantenmateriaal terug vrijkomen. Het belang van deze aanvoer is afhankelijk van 
de hoeveelheid en type organisch materiaal en de snelheid van de mineralisatie. Dit laatste 
staat, zoals reeds uitgelegd voor stikstof, in funktie van de aëratie van de bodem 
(grondwaterstand, textuur, redoxpotentiaal, ... ). 

Kaart 10 geeft een overzicht van de gevoeligheid voor fosfaatuitspoeling naar het grondwater. 
Het geeft eigenlijk weer welke bodems snel verzadigd worden. In de valleien kan aanrijking 
van fosfaat naar het oppervlaktewater belangrijk worden. 
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4.3 .2.4. Gevoeligheid voor verzuring. 

Onder verzuring worden alle nadelige effecten voor bodem, vegetatie, fauna en 
oppervlaktewateren verstaan, die ontstaan door droge of natte atmosferische depositie van 
zuurvormende stoffen (S02, NOx, NH3 en hun afgeleide producten). De indirecte gevolgen van 
verzuring van bodem en grondwater hebben te maken met buffering bij een aantal chemische 
processen ( calciumcarbonaatbuffer, silicaat buffer, kationenuitwisselingsbuffer, aluminium- en 
ijzerhydroxidebuffers). De rol van deze zuurbuffering is afhankelijk van de aanwezigheid van 
de bufferende stoffen in de bodem, de snelheid van de chemische reacties en de pH van de 
bodemoplossing. Het is ook belangrijk informatie te hebben over de denitrificatieprocessen 
vermits via die weg ook H+ -ionen verwijderd worden. Dit reductie proces leidt tot de vorming 
van water en stikstofgas uit nitraat en H+. Ook kan de aanvoer van kationen via het 
oppervlaktewater of grondwater een rol spelen. De effecten als gevolg van verzuring zijn: 

-toename van het oplossen van mineralen (silicaten, kalk, hydroxiden) 
- mobilisisatie van kationen: kationen verdringing. 
- mobilisisatie van anionen: anionen verdringing 
- daling van de pH van de bodem 
- daling pH van grond- en oppervlaktewater 
- toename ionensterk-te van het grondwater en daarbij een toename van het 

geleidingsvermogen. 
- toename van A13

+ en eventuele zware metalen in het grondwater. 

Emissie van S01, NOx, NHl 

I 

I - vennestin~. 

I 
f 

-Atmosfeer -Natuur 

-Bodem. -Landbouw. 

- Oppervlaktewater. -Bosbouw. 

- Ondiep grondwater. -Waterwinning. 

-Diep grondwater. 

Figuur 4 3.: Effectenketen voor verzuring. 
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Gevoeligheid voor verzuring. 

In het grondwater heerste veelal een chemisch evenwicht met de bodem en bijgevolg kan dit 
ook gelden voor oppervlaktewater van het beken (en stilstaande waters) dat met het 
grondwater in evenwicht is. Voor grote rivieren en kanalen gelden andere processen omdat zij 
grote hoeveelheden stoffen (vooral kationen) ontvangen uit een groot stroomgebied. Ook 
zoute waters bevatten op zich grote hoeveelheden kationen. Bij verzuring zijn de protonen 
bronnen en de processen die protonen uit het ecosysteem verwijderen belangrijk. 

V oor de bronnen kan een onderscheid gemaakt worden tussen natuurlijke bronnen zoals de 
omzetting van atmosferisch C02 naar H2C03 door worteladernhaling, het vrijkomen van 
organische zuren uit bladafval, .. . en antropogene bronnen zoals zure neerslag onder droge of 
natte vorm, verzuring als gevolg van het oogsten (vooral afvoer van anionen en het vrijkomen 
van HT ionen), ..... 

De verwijdering van protonen uit de bodem wordt bepaald door een complex van buffers, 
m.a.w. de processen die een daling van de pH tegengaan. Bijvoorbeeld in kalkrijke bodems is 
de rol van C02 zeer groot; bij een pH kleiner dan 5 speelt deze vrijwel geen rol meer. In 
dergelijke zure bodems zullen de organische zuren belangrijk worden en veroorzaken de 
typische podzolisatie. Tabel 4.2. geeft een overzicht van de buffers die werkzaam bij een 
specifieke pH-klasse. De gevoeligheid voor verzuring kan enerzijds afgeleid worden door alle 
factoren die de buffercapaciteit bepalen. Elke buffer heeft zo zijn typische parameters waaruit 
de gevoeligheid voor verzuring afgeleid kan worden (Kaart 1 0). 

Tabel 4.2. : De verschillende buffers en hun bereik 

CaC03-buffer pH>6.2 1500 kmollha.m per% CaC03 

Silicaatbutfer. 5.0<pH<6.2 7 50 kmollha.m per % silicaat 

Kationen uitwisse1ingsbuffer 4.2 <pH< 5.0 70 kmol/ha.m per % klei 

Aluminiumbuffer pH <4.2 1000-1500 kmollha.m per % 
klei 

IJzerbuffer pH< 3.8 1000-1500 kmollha.m per% 
vrij Fe20 3 
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-1. 3. 2.5. Gevoeligheid voor verdroging. 

Onder verdroging verstaan we de nadelige milieueffecten die optreden wanneer langdurig 
onvoldoende water beschikbaar is. Oorzaken zijn, zoals in figuur 4. 1. aangegeven, een 
versnelde afvoer van regenwater d.m.v. drainage in de landbouw, de rioleringsstelsels in urbane 
gebieden, het rechttrekken van natuurlijke waterlopen en grondwaterwinningen. Deze leiden 
tot een vermindering van het grondwatervolume. Naast vegetatieverandenogen en de effecten 
op de fauna kan verdroging indirect leiden tot een verhoogde mineralisatie van organisch 
materiaal (indirecte eutrofiëring), inklinking van de bodem, versnelde opwarming van de 
bodem, verandering van kwelstromen, .... 

- Verlaging van de grondwaterstand. 

-Verlaging van het oppervlaktewater. 

- 0 u trekking van grondwater. 

I 
-Indirecte eutrofierine-

I 
'Y 

-Bodem. -Natuur 

-Oppervlaktewater. -Landbouw. 

-Ondiep grondwater. 1------------~ -Bosbouw. 

-Diep grondwater. - Waterwinning. 

Figuur 4.4. : Effectenketen voor verdroging. 

Om de gevoeligheid van verdroging te kunnen beoordelen zijn de volgende hydro-geologische 
gegevens belangrijk: 

- oppervlaktewater regime 
- oppervlaktewaterkwaliteit 
- grondwaterregime. 
- grondwaterkwaliteit 
- geologische opbouw 
- geohydrologische situatie (druk, stromingsrichting van het diepe 

grondwater) 
- bodemeigenschappen zoals textuur, organisch stofgehalte. 
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Gevoeligheid voor verdroging. 

Grondwaterafhankelijke vegetatietypes zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de 
grondwaterregimes. Deze begroeiingen kunnen in twee types onderverdeeld worden: 

- deze met wortels die in de verzadigde zone reiken. 
- deze die sterk afhankelijk zijn van de capillaire opstijging. 

Hierbij zijn de textuur voor de capillaire opstijging en het grondwaterregime de belangrijkste 
parameters. 

Natuurlijke vegetaties stellen strengere eisen aan de chemische en fysische waterkwaliteit dan 
de cultuurgewassen. V eraoderingen in de kwantatieve waterhuishouding gaan immers gepaard 
met waterkwaliteitsveranàeringen. Zo zullen kwelafhankelijke vegetaties gevoelig zijn voor 
veranderingen in kalkgehalte, ionensterkte, temperatuur, e.d .. 

4. 3 .3. V erstering en versnippering. 

-1.3.3.1. Algemeen. 

Voor de analyse van verstoring en versnippering is vertrokken van de aanwezige 
natuurgebieden waarbij interacties met de omgeving geoptimaliseerd zouden moeten worden. 
Hier worden enkele algemene aspecten tengevolge van versnippering en verstoring aangehaald. 

-1.3.3.2. Versnippering. 

Met versnippering wordt enerzijds het verkleinen van de oppervlakten van natuurgebieden en 
anderzijds fragmentatie, dus opdeling van oorspronkelijk grote natuurcomplexen in 
afzonderlijke geïsoleerde deelsystemen, bedoeld. Hierbij is vooral de ontwikkeling van de 
infrastructuur door de aanleg van kanalen en wegen, uitbreiding van (lint-)bebouwing, de 
uitbreiding van het landbouwareaal van het grootschalige type, verantwoordelijk. Naast de 
oppervlakteverkleining en de habitatfragmentatie, verhogen deze ontwikkelingen eveneens de 
weerstand tussen natuurgebieden waardoor migratie van organismen beperkt wordt. 

In 4.2.2. is reeds het belang van de oppervlakte voor de intrinsieke waarde van natuurgebieden 
aangehaald. Door oppervlakteverkleining zal het syteem ook gevoeliger worden voor 
negatieve invloeden vanuit de omgeving. Verder zal door het verdwijnen van soorten het 
evenwicht binnen het natuurgebied als ecosysteem verstoord worden. Door de verhoging van 
de weerstand van het omliggende landschap zullen populaties geïsoleerd raken waardoor de 
kans op uitsterven groter wordt en de mogelijkheden voor uitwisseling tussen de 
deelpopulaties beperkt worden. 
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..f. 3. 3. 3. Verstoring. 

Onder verstoring kunnen alle aspecten beschouwd worden die een kwaliteitsvermindering van 
een biotoop, zowel voor de fauna als voor de flora kunnen teweegbrengen. 

- Beschadiging van biotopen door betreding. 
- Verstoring van de dagelijks activiteiten van de fauna door menselijke aanwezigheid, 

maaibeheer, geluidsoverlast, e.d. 
- Emissie of depositie van stoffen waardoor de kwaliteit van een biotoop sterk achteruit kan 

gaan. 

4.4. Knelpunten analyse. 

Door het grondgebruik afgeleid van de BWK op kaart 2 weer te geven en de natuurwaarden 
in funktie van de hydrologische ordeningsprincipes (zie verder hoofdstuk 5) en de 
gevoeligheden voor vermesting, verzuring en verdroging te interpreteren, kunnen knelpunten 
aangeduid worden. De kaart met de voorstelling van het grondgebruik is op transparant papier 
gedrukt, zodat deze op de overige kaarten kan gelegd worden. Voor versnippering en 
verstoring is vooral de ruimtelijke schikking van de gebruiksfunkties en de aansluiting tussen 
natuurwaarden belangrijk voor de aanduiding van knelpunten. Voor de uiteindelijke 
beschrijving van de mogelijke knelpunten wordt verwezen naar de specifieke 
gebiedsbeschrijvingen (bijlage C). 
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5. Visie ontwikkeling. 

5. 1. Algemene streefdoelen met betrekking tot het natuurbehoud. 

Een algemeen streefdoel vanuit het natuurbehoud kan geformuleerd worden als een 
optimalisatie van de ecologische duurzaamheid, waarbij de oorspronkelijke ecologische 
eigenheid van het studiegebied nagestreefd wordt. Hierbij kan een onderscheid gemaakt 
worden tussen gebieden met natuur als hoofdfunktie dan wel als nevenfunktie. 

In de natuurgebieden met als hoofdfunktie natuur kan het verhogen of maximaliseren van de 
intrinsieke natuurwaarden als meer specifieke doelstelling geformuleerd worden. In de 
(hydrologische-) ontwikkelings-en buffergebieden moet verweving van natuur met de overige 
gebruiksfunkties geoptimaliseerd worden. In de basiskwaliteitsgebieden en de sterk 
antropogene gebieden, waarin natuur slechts een nevenfunktie vervult, moet de primaire 
doelstelling in funktie van de ecoiogische basiskwaliteit geformuleerd worden. 

Binnen dit kader wordt bij de definiëring van de streefdoelen per deelgebied gewerkt in drie 
klassen: 

1- Behoud van de aanwezige natuurwaarden: met betrekking tot de aanwezige biologisch 
waardevolle elementen. Concreet betekent dit dat de aanwezige milieu-condities en 
geformuleerde randvoorwaarden gehandhaafd moeten blijven. 

2- Versterking van de aanwezige natuurwaarden: hierbij wordt vooral gedacht aan acties die 
een hogere diversificatie moeten waarborgen zoals bijvoorbeeld het extra aanplanten van 
houtwallen, mi tigerende aspecten zoals dichte aanplantingen langs drukke verkeerswegen, ... 

3- Ontwikkeling van natuurwaarden: Dit is eerder van toepassing in gebieden waar verweving 
tussen natuur en het plaatselijk grondgebruik noodzakelijk, maar nog niet aanwezig is. 

Een bijkomend streefdoel voor een algemene ecologische basiskwaliteit, naast de hierboven 
beschreven streefdoelen, is dat een achteruitgang hiervan vermeden moet worden in zowel de 
gebieden met natuur als hoofdfunktie of als nevenfunktie. In het volgende worden de algemene 
streefdoelen met de overeenkomstige randvoorwaarden en acties algemeen behandeld. Voor de 
specifieke beschrijving van de streefdoelen, acties of randvoorwaarden per deelgebied wordt 
verwezen naar Bijlage C. Tenslotte wordt een synthese gegeven van de noodzakelijke 
streefdoelen binnen het studiegebied om een algemene ecologische kwaliteit binnen het 
studiegebied te waarborgen. 
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5.2 Natuurgebieden. 

5.2. 1. Streefdoelen. 

De natuurgebieden werden gedefinieerd als de gebieden die over een hoge ecologische of 
biologische waarde beschikken. De primaire doelstelling met betrekking tot deze gebieden is 
het behoud van deze natuurwaarden en de mogelijke versterking ervan. Verder wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de gebieden die beheerd worden door overheidsinstellingen of 
natuurverenigingen. Er wordt verondersteld dat dergelijke instanties een voldoende beheer 
voeren in funktie van het natuurbehoud en zodoende wordt aan dergelijke gebieden weinig 
aandacht besteed. Wel wordt de plaats van deze gebieden in het landschap door een analyse 
van de horizontale relaties behandeld. 

Voor natuurgebieden kan gesteld worden dat gestreefd moet worden naar: 'een zo volledig 
mogelijk, zeljfunktionerend ecosysteem, waarbij de wisselwerkingen tussen natuurgebied en 
omgeving moeten geoptimaliseerdworden '(zie hiervoor verder de buffergebieden). Hierbij 
zijn de oppervlakte, het aandeel aan abiotische en biotische gradiënten en de wisselwerking met 
de omgeving de belangrijkste factoren die bepalend zijn voor de intrinsieke waarde van een 
natuurgebied. 

5.2.2. Acties en randvoorwaarden. 

In tabel 5.1. zijn de milieufactoren en eventuele indicatorsoorten opgenomen die kenmerkend 
kunnen zijn voor een type biotoop, deze zijn mede bepalend voor de definiëring van de acties 
of randvoorwaarden. Voor de specifieke beschrijving en de aanduiding van de eventueel 
beherende instantie, wordt verwezen naar de deelgebiedsbeschrijvingen (bijlage C). Een 
overzicht van de aanwezige waarden zijn reeds weergegeven op kaart 2 met vermelding van 
het type biotoop. 

5 .3. Hydrologische ontwikkelings-/buffergebieden. 

5.3.1. Streefdoelen. 

De hydrologische ontwikkelings- en buffergebieden werden gedefinieerd als de gebieden 
waarbij de hydrologische relaties, met betrekking tot de waterkwaliteit en!of -kwantiteit, 
behouden of geoptimaliseerd moet worden in funktie van natuur of waterwinning. De 
werkdoelstelling van de landinrichting met betrekking tot deze hydrologische relaties zouden 
we willen formuleren als 'een optimale inrichting van de verschillende gebruiksfunkties binnen 
het stroomgebied zodat voor elke sector een optimaal rendement mogelijk is met minimale 
negatieve effecten voor de andere sectoren'. De ruimtelijke schikking van de verschillende 
gebruiksfunkties moeten hierbij aan de volgende voorwaarden voldoen (Van Beusekom et al. 
1990): 
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Tabe!S.l.: Overzicht van de aanwezige natuurwaarden m.v.v. milieukenmerken, mogelijke 
knelpunten, indicatorsoorten en acties. 

Vegetatie. Kenmerken. lndicatorsoorten. .-\ct i es. 

Min of meer nawurlijke vegetaties Bemestin~invloeden kunnen vooral verwacht worden via aunosferische depositie en mogelijk door 
in infiltratiegebied afspoeling van hoger gelegen gebieden. 

Jong naaldbos. Dikwijls donkere en gesloten Arm aan fauna en flora. Beheer gericht op gedifferentieerde 
aanplantingen. ontginning. 

Ontwikkeling van zoomvegetaties 
stimuleren. 

Oud naaldbos. Al dan niet gesloten bos met (wur-) goudhaantje, zwarte mees, Behoud, inbreng van loofhout, 
duidelijke verticale differentiatie. ree (indien opp. voldoende groot is ontwikkeling van zoomvegetaties. 

en bos met goed ontwikkelde 
kruidlaag). 

Eiken- bcrkenbossen. Op vochtigere en voedselrijkere Kleine bonte specht, boomkruiper, Behoud van rust 
plaatsen mecr ûk, mogelijk goed draaihals. Indien vochtig, behoud goede 
ontwikkelde verticale structuur. waterkwaliteit en voldoende hoge 

grondwatertafeL 

Droge heide. Voedselann, indien iets Boomleeuwerik, duinpieper, Herstel oorspronkelijk heide 
voedselrijker, floristisch ook tapuit, roodborsttapuit, beheer. 
rijker. Optimaal met gevarieerde zandhagedis, levendbarende Behoud van rust en betreding 
verticale structuur (boomopslag, hagedis, adder, ree. beperken. 
open zandige stroken.). 

Drogere graslanden en struwelen. Kwaliteit vooral alhankelijk van Avifauna vooral alhankelijk van Beheer i.f.v. vo~dselrijkdom. 
beheer en voedselrijkdorn. open/gesloten landschap. Bij beperkte nutriënten aanvoer: 

Voedselarme graslanden herbergen verschralend beheer en 
al gcmeen een rijkere struweelvorming tegengaan. 
invertebrateniàuna Anders beter niets doen en acties 

i.f. v. beperking nutriënten aanvo~-r. 

Min of meer natuurlijke vegetaties !'<aast kwaliteit grondwater. kwantitatieve aspecten m.b.t regulatie van de grondwatertafel belangrijk. 

in kwel- en n:ute gebieden. 

Alluviale bossen en struwelen. Onderhouden van hoge NachtegaaL sijs. bosrietzanger, Behoud van rust hoge 
waterstanden, hebben zelf sterk wielewaal. Al gemeen bclangri jk waterstanden en goede 
reinigend vermogen i.f. v. als verbindin~zone voor waterkwaliteit 
nutriënten, evenals tegengaan zoogdieren en amfibieén. 
erosie door afspoeling. 

Moerassen en struwelen. Hog.: waterstanden. Optimaal Blauwborst rietzanger. kleine Nutriëntenaanvoer beperken. 
indien afwisseling in zowel kareki.:t Behoud hoge waterstand. 
horizontale als verticale ~11\lctuur. Betreding en verstoring beperken. 

Indien voedselrijk 
struweelvorming tegengaan. 

Vochtige graslanden. Kwaliteit i.f.v. beheer, Avifauna i.f.v. open! gesloten Behoud verbetering 
voedselrijkdom en schommelingen kenmerken. grondwatertafelkwaliteit 
grondwatertafeL Verstoring en betreding beperken. 

Natte heide. In het studiegebied enkel nog Heikikker, libellen, boomvalk, Behoud van zeer goede 
uitgestrekt t.h. v. de Visbedden. tureluur. waterkwaliteit. 

Verstoring en betreding vermijden. 

Intensieve landbouwgebieden. Alegemene ingrepen i.f.v. verminderingbemestings- en pesticide-invloeden zowel bron- als effectgericht 

Grootschalig. Open landschap met sterke Kievit, scholekster, \Wip, Behoud van rust 
verspreide heggen en allenstaande veldleeuwerik. l.f.v. de weidevogels aangepast 
bomen. maairegirne. 

Versterking van de bemstin~vrije 
perceelsranden. 

Kleinschalig. Sterke aanwezigheid van Sperwer, geelgors, gekraagde Behoud van rust Houtwallen 
houtwallen. Optimaal indien roodstaart, braamsluiper. vrijwaren van 
gevariecrd van structuur met bcrnestin~invloeden en een 
plaatselijk grotere bospercelen. gediffcrentiecrd behecr nastreven. 
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1- Duurzaamheid van laagdynamische funkties, zoals natuur en bos, die gebaat zijn met 
stabiliteit, moet verzekerd worden. 

2- De flexibiliteit van hoogdynamische funkties, zoals de landbouw die snel op nieuwe 
ontwikkelingen moet kunnen inspelen, moet gewaarborgd blijven. 

3- Gebruiksfunkties die elkaar negatiefheinvloeden moeten gescheiden worden, om een 
onafhankelijke ontwikkeling mogelijk te maken. 

4- Niet tegenstrijdige gebruiksfunkties worden verweven zodat deze elkaar kunnen versterken. 

Ten aanzien van de waterhuishouding kunnen deze voorwaarden worden samengevat in een 
drietal ' hydrologische ordeningsprincipes' (zie figuren 5.1. en 5 .2.). 

1- Het deelstroomgebiedprincipe: hierbij wordt een volledig (deel-) stroombekken 
voorbestemd voor een enkele gebruiksfunktie. 

2- Het positioneringsprincipe: de verschillende gebruikersfunkties worden op een logische 
manier gerangschikt zodat éénzijdige negatieve effecten geminimaliseerd worden. 

3- Het bufferprincipe: de bestaande landschapsinrichting wordt gebruikt als basis en bestaande 
negatieve invloeden worden geminimaliseerd door het inrichten van buffersystemen. 

5.3 .2. Acties en randvoorwaarden. 

5.3.2.1. Algemeen. 

Een overzicht van de oriëntatie van de acties voor diverse knelpunten, in funktie van de 
hydrologische relaties, is eveneens weergegeven in tabel 4.1.. Hier volgt een min of meer 
theoretische uiteenzetting van de buffennogelijkheden om een goede kwalitatieve en kwantieve 
hydrologie van het studiegebied te waarborgen. Een eerste onderscheid wordt gemaakt tussen 
kwalitatief en kwantitatief georiënteerde acties. Verder kunnen de kwalitatief georiënteerde 
acties onderverdeeld worden volgens diffuse- en puntbronnen. Voor de analyse van de 
puntbronnen wordt verwezen naar Sprengers & Verheyen 1995. 

Aan de hier voorgestelde buffersystemen kunnen eveneens andere funkties toegekend worden. 
Enerzijds kunnen zij mede door hun lijnvormig karakter bijdragen tot een verlaging van de 
weerstand van het landschap (zie verder overige bufferrelaties). Anderzijds kunnen 
overlappingen tussen kwantitatieve en kwalitatieve aspecten aanwezig zijn. Buffersystemen 
worden vooral beschreven in funktie van de kwaliteit van het oppervlaktewater en zijn van 
belang in valleien. Ook worden enkele mogelijkheden beschreven voor natuurontwikkeling in 
en rond infiltratiegebieden die de PIDP A van plan is te ontwikkelen. 
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Figuur 5 1 · Weergave van de drie hydrologische ordeningsprincipes (naar Farjon et al. 1991). 
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Figuur 5 .2. · .A.ndere voorstelling van de drie hydrologische ordeningsprincipes (naar van 
Beusekom et aL 1990) 
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5. 3.2. 2. Kwantitatief georiënteerde acties. 

Algemeen. 

Deze acties hebben betrekking op de natuurwaarden die gevoelig zijn voor verdroging. De 
belangrijkste oorzaken van verdroging en de effecten op de natuurwaarden, zijn hierboven 
reeds beschreven. De oorzaken hebben betrekking op drainage in funktie van de landbouw, 
een versnelde afvoer van regenwater naar het oppervlaktewater in de grote agglomeraties (zie 
hiervoor de antropogeen beïnvloede gebieden), waterwinning en de structurele watertekorten 
door seizoenale aspecten met betrekking op het neerslagoverschot in de winter en het neerslag
tekort in de zomer. 

De acties 1-..-unnen in twee richtingen georiënteerd zijn. in de eerste plaats hebben deze 
betrekking op een versterking van de waterberging en ten tweede kan gebruikt gemaakt 
worden van het kanaalwater door irrigatie, om een tekort aan water op te vangen. Om de 
ecologische eigenheid van het studiegebied te handhaven moet het gebruik van gebiedseigen 
water echter geoptimaliseerd worden. Voor dit laatste moeten acties gesitueerd worden in het 
sparen van de winteroverschotten en deze te gebruiken voor de droogteperioden in de zomer. 
Nfogelijke oplossingen om dit structureel watertekort op te vangen bestaat uit het versterken 
van de waterberging (naar van Beusekom et al. 1990): 

-Vergroting van de waterberging in de bodem door het remmen van de waterafvoer. Dit kan 
men realiseren door het aanleggen van stuwen, (gedeeltelijke) demping van waterlopen, 
verlanding of meandering van beken. 

- Vergroten van de waterberging aan de oppervlakte door het inrichten van spaarbekkens. 

- Scheiding van oppervlakte water naar kwaliteit. Hierbij kan men selectief water benutten 
voor specifieke gebruiksfunkties. Bijvoorbeeld scheidingen tussen water voor landbouw en 
natuur of waterwinning. 

Voor de uiteindelijke inrichting is verder gedetailleerd hydrologisch en ecologisch onderzoek 
binnen het studiegebied echter noodzakelijk. 

Kanaalwater. 

Kanaalwater wordt grotendeels gebruikt voor irrigatie van landbouwgebieden en voor de 
aanvoer van water voor de talrijke visvijvers. Hierbij kan gesteld worden dat de invloed van 
gebiedsvreemd water op de plaatselijke oppervlaktewateren afhankelijk is van de mate waarin 
deze verschillen in de fysische, chemische en biologische kenmerken. Zo zal kanaalwater 
(m.b.t. tot het studiegebied vooral Maaswater) over het algemeen sterk verschillen in chloride-, 
bicarbonaat-, sulfaat-, stikstof-, fosfaat- en organische stof concentraties. Verder is een 
aanvoer van zware metalen of organische microverontreinigingen mogelijk. Door deze aanvoer 
kan gesproken worden van een nivellering van de waterkwaliteit waardoor typische 
levensgemeenschappen, kenmerkend voor oligotrofe en kwelmilieus, bedreigd worden. Soms 
kan, wanneer het plaatselijk oppervlaktewater sterk vervuild is, de aanvoer van kanaalwater de 
waterkwaliteit echter 'verbeteren' door verdunning (K wakernaak et al. 1991 ). 
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In funktie van de landbouw moet het gebruik van kanaalwater beperkt worden tot die 
deelstroomgebieden waar waardevolle natuurwaarden afwezig zijn. Verder kan de invloed 
plaatselijk beperkt worden door het kanaalwater om te leiden voor irrigatie van 
landbouwpercelen zodat het uiteindelijk terug terecht komt in de kanalen. 

Drainage. 

Voor te vochtige landbouwpercelen zijn meestal drainage systemen aangelegd om het 
overtollige water snel afte voeren. Deze zijn vooral gesitueerd in de kwelgebieden. Wanneer 
dergelijke gebieden 'stroomopwaarts' van natuurwaarden gesitueerd zijn, kan het volgende 
principe toegepast worden (zie figuur 5.3 .). Het inrichten van een spaarsysteern, 
stroomopwaarts tussen het natuurgebied en de landbouwpercelen, kan het overtollige water 
opvangen. Vanuit dit spaarbekken, \vaaruit een deel kan infiltreren naar de lokale 
grondwaterstroming, kan door middel van een gericht peilbeheer een optimale huishouding in 
stand gehouden worden. Verder kan dit spaarsysteem mogelijkheden bieden voor de zuivering 
van nutriënten door gebruik te maken van helofytvegetaties (zie verder) of voor recreatieve 
doeleinden. Indien verdrogingsgevoelige natuurwaarden stroomopwaarts van 
landbouwpercelen gesitueerd zijn, kan door middel van stuwbeheer tussen het natuurgebied en 
de landbouwpercelen, het waterpeil in de natuurgebieden geoptimaliseerd worden. Dit is 
volgens het positioneringsprincipe een goede inrichting. 

Watent'inning .. 

Binnen het studiegebied heeft de PIDPA twee plannen (t.h.v. de Visbedden en de 
Bukenbergloop) ontwikkeld om gedeeltelijk de waterwinning op te voeren door het inrichten 
van infiltratievelden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kanaalwater dat omgeleid wordt naar 
infiltratievelden. Door middel van pompen zorgen deze voor een voldoende debiet om deze 
infiltratiegebieden te irrigeren (zie figuren 5.4. en 5.5.). Aan het water wordt, in funktie van de 
drinkwaterkwaliteit, hoge eisen gesteld. Hierdoor is een ruimtelijke scheiding van 
waterwinning en intensieve landbouw noodzakelijk (zie hydrologische ordeningprincipes), 
waardoor de mogelijkheden voor natuurontwikkeling eveneens versterkt kunnen worden. 

De natuurontwikkeling in funktie van deze waterwinning kan op twee niveaus gebeuren. 
Enerzijds moet natuurontwikkeling langsheen de beken, waardoor het kanaalwater vervoerd 
zal worden, in funktie van de waterkwaliteit versterkt worden. Anderzijds kunnen tussen de 
infiltratievelden natte zones ingericht worden, die ontwikkeling naar moerasvegetaties mogelijk 
maakt. De infiltratievelden op zich moeten gevrijwaard blijven van enige vegetatie omdat door 
slibontwikkeling infiltratie van het aangevoerde water vertraagd kan worden. V er der kan 
hierbij de vraag gesteld worden in welke mate de aanvoer van kanaalwater tot een 
vermindering van de grondwaterwinning kan leiden. 
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Figuur 5.3.: Mogelijke beschenningsstrategie voor verdrogingsgevoelige vegetaties in 
landbouwgebied. 
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5. 3. 2. 3. Kwalitatief georiënteerde acties. 

Algemeen: 

Deze buffersystemen hebben allen gemeen dat zij over een zekere zuiveringscapaciteit 
beschikken, met betrekking tot de opname van voedingsstoffen. Zie tabel 5.2. voor een 
overzicht van de reducties in fosfaat en nitraat in al dan niet natuurlijk ingerichte systemen. 
Duidelijk is dat dergelijke systemen effectgerichte maatregelen zijn en dat ook brongerichte 
maatregelen (normering) moeten bijdragen tot een verbetering van de kwaliteit van het grond
en oppervlaktewater. De zuiveringscapaciteit is grotendeels afhankelijk van de volgende 
processen: 

-Vastlegging in de vegetatie: dit vooral tijdens het groeiseizoen. 
- Vastlegging in de bodem: dit door fixatie in dood organisch materiaal en door fysisch-

chemische processen, bijvoorbeeld adsorptie aan bodemdeeltjes. Vooral voor fosfaat is dit 
proces belangrijk, waarbij de aanwezigheid van aluminium-, ijzer-, calcium- of magnesium
complexen belangrijk kunnen zijn. 
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Figuur 5 -L Overziehtskaan waterwinning PIDPA t.h.v. de Visbeek. 
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Figuur 5 5._;_ Overziehtskaan waterwinning PIDPA t.h.v. de Bukenbergloop. 
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Tabel~ ':'· De verwijdering van stikstof en fosfaat door natuurlijke moerassen en voor de -·· 
waterzuivering aangelegde moerassen. (uit Duel et al. 1990). 

!a) natuunljke l'llOi!raasen: (a) naturaJ wetlands 

:okaus vegeratle IT!oeras.. aantal Onder• ~ydraul. stikstof tostor 
type oopervl. jaren In zoeKS- belasting bron Input reductie bron input reductie 

(ha) çebru1k penooe (cmtd) (%) (%) 

>oca!IOn ~of SIZe of years reseercn hyoraulie ~rtroQen phosphorus 
vegetalion wetland wastewater perlOd losding souree i "!)Ut 1'8ductlon 90Urce Input '1lduction 

(ha) acplied (months) (cmld) ("41) \%) 

3alaton Lake Phra9f!1rtes totai-N 45.4 mg/1 
Hungary 

98 total-P 8.3 mgll 38 

Witwood TaxOdlum + 204 20 0.26 ~~ 1.6 mg/1 89 total-P 6.4 mg/1 98 
:=Jonda. USA !"raxinus total-P 9.0 mg/1 87 

Bnlllon Typna 156 55 1.06 N~.c...N 0.1 mgll ~ po._p 3.1 mg11 6 
'Tlarsh NQ3.N 1.2m~ 51 :otai-P 3.4 mg/1 13 

lOtal-P 152 kg/ha/) 32 
?04-P 3.8 mg/1 68 
total-P 4.3 mg/1 67 

Se! I Sire Thuta 18 1 a~ 0.~0 NH4+N03 15 kg/ha/) 75 total-P 9 kg/ha/) 91 
MIC!l!Çan, USA 2 mar ..nov 0.20 NH4 + N 03 t;5 l<g/halj ao !Otai.P 26 kg/ha/) as 

3 apfooOOY 0.18 NH4 + N03 93 i<gltla/j dO :otai-P 17 lcgltlaiJ 72 
4 ,un-nov 0.15 NH4+N03 S2 kglha/j 77 total-P 19 kg/ha/j 04 
5 ;un-nov 0.16 NH4 + N03 93 kg/ha/) 75 :otai-P 17 ~glha/j ö5 

Massachusetts Ïypha 19 !59 ~ .71 NH4-N 8.8 mg/1 97 O>Q._p 2.2 mg/1 68 
USA NQ3..N 1.4 mgll 57 total-P i 1 kg/llalj 47 

!~ 536 ~g/halj 31 

l..alce Hiawatta Sagittaria 0.2 0.54 
u 

t01ai-P 380 l<g/halj 98 

""'.:noa. :JSA 

Gainesvtlle Taxooium 4.2 totsi-N 149 lcgihalj 95 :otai-P 114 i<gll'la/j 94 

""' .. '1a, USA 

L"utano Glycetta 20 55 5.12 :otai-N 4040 kg/11a/j 38 total-P no kg/11aJj 24 

Canada 

NW Temtory Cara x 5 NH4-N 10.3 mg/1 96 ?Q._p 10.0 mgll 97 
total-P 11 .0 mg/1 97 

(bll'lelotytenfiltsrs waann het oopervtal<tewater over de 1Tl091'85bodem 01roomt; (b) anrflcie.l wetlands wrth surtaC1J ~ow 

Elburg Phragmrtes 14 3 :81Hlec 7.5 totai-N 41 mg/1 15 total-P 3.0 mg/1 35 
Netneriands 5 :ai'Kiec totaJ..N 46 mg/1 13 lotal-P 1.9 mg/1 0 

Fl!Mlland SCU'Ptr.l + 0.85 totai-N 1004 kglhalj 87 total-P 167 ~gltlalj s 1 

Netneriands Phragmites 

L.alle Gtumso Phragmotes < 1 juty.dec 8.3 NOJ..N 6.6 mg/1 ss 
Oenmarlc 16.8 NOJ.N 6.6 mg/1 25 

33.2 NOJ..N 8.6 mg/1 15 

Santee Phragmrtes < 1 8.4 totBI·N 18 mg/1 25 P04-P 8.3 mgl1 5 
Catifomia, Typha total-P 8. 7 mg/1 7 

USA Sctrpus 

Wisconsin Scirpus NH4-N 1.5 mg/1 20 total-P 22.6 mg/1 5 

Ustowst Typ ha 0.87 4 NH4-N 7.2 mg/1 47 P04-P 0.37 m~ 30 

Ontario, Can. NOJ..N 0.3 mg/1 8 total-P 1.0 mg/1 50 

(cl helofytenfiltsrs waann het oppervlalctewater in de moerasbodem infiltreert; (c) artificial w&llands wrth in liltration and subsurface water 11ow 

Lauwersoog Phragmites 1.3 10 1 .8 totai-N 84 mg/1 88 tolal-P 15.7 mg/1 69 
Nether1ands 

Geel Phragmites « 1 sep.Oec 2.5 K}-N 182 mg/1 41 total-P 14.2 mg/1 94 
B&lgium 

Ohtfresen Phragmites 22.5 11 
West-Germany 

totai-N 113 mg/1 81 total-P 15.2 mg/1 42 

unkoping Glyceria << 1 apr-nov 2.0 NH4-N 16.7 mg/1 95 total-P 10.4 m~ 99 
Sweden tota).N 29.2 mg/1 69 

Pretoria Phragmrtes << 1 1.5 NH-4-N 3.7 mg/1 78 P04-P 6.3 mg/1 68 
South Atrica NOJ..N 1.0 mg/1 74 

50 



- ~itrificatie en denitrificatie zijn vooral belangrijk voor de omzetting van ammonium en 
nitraten naar atmosferische stikstof Hierbij is, zoals reeds uitgelegd bij uitspoeling van 
nitraat naar het grondwater. de textuur. de grondwaterstand (redoxpotentiaal). het organisch 
stofgehalte (voorll koolstofverbindingen) ... belangrijk. Deze processen zijn gedurencie het 
hele jaar belangrijk (zie figuur 5.6.). 

- Verder is de hydraulische belasting van belang. Zo werden positieve verbanden gevonden 
tussen de zuiveringscapaciteit van sytemen in funktie van de verblijftijd van het water in het 
systeem. Dit zowel voor de biotische als abiotische processen (zie figuur 5.7. ). 

- Aan dit laatste gekoppeld is tevens de concentratie van de stoffen in het water belangrijk. De 
zuiveringscapaciteit is hierbij eveneens omgekeerd evenredig met de concentratie van de 
vervuilende stoffen (zie figuur 5.8.). 

- Verder van belang voor fosfaat zijn erosieprocessen. De belangrijkste parameters hierbij zijn 
de helling en de (hydraulische weerstand) van het systeem. 

Het verschil tussen de acties met betrekking tot de punt- en diffuse bronnen van vervuiling of 
eutrofiëring is. dat in het eerste geval een gerichte inrichting en ~ontrole kan gebeuren in 
funktie van de zuivering, ter.vijl in het tweede geval de 'natuur' het water zuivert. Verder van 
belang is dat bij de toepassing van dergelijke systemen voor de zuivering van gebiedsvreemd 
water enkel j e concentratie Jan fostàat en 3tikstofverbindingen gereduceerd wordt en dat de 
ionensamenstelling v-,;emig verandert. Het ~lijft uiteindelijk gebiedsvreemd wat.er. 
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Figuur 5,6,: Denitrificatiesnelheid in een rietmoeras in verschillende maanden van het jaar (uit 
Duel et al. 1992). 
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Figuur 5 7 : De invloed van de hydraulische belasting op de verwijdering van stikstof (boven) 
en de verwijdering van fosfor (onder) uit afvalwater en voedselrijk 
oppervlaktewater in helofytenfilters (uit Duel et al. 1992). 
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Figuur 5 3. · De funktionele relatie tussen het nitraatgehalte in het oppervlaktewater en de 
nitrificatiesnelheid in de moerasbodem van een meerbegeleidend rietmoeras in Denemarken (uit 
Duel èt al. 1992). 
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Puntbronnen van vervuiling van het oppervlaktewater hebben vooral betrekking op de directe 
lozingen van huishoudelijk afValwater (zie Sprengers en Verheyen 1995). De kleinere 
agglomeraties of campings, die niet zijn aangesloten op een rioleringsstelsel, zijn hierbij de 
belangrijkste vervuilers. Hierbij zijn natuurlijke moerassystemen of ingerichte helofytenfilters 
mogelijke alternatieve zuiveringssystemen. :'vfet betrekking tot de relatieve zeldzaamheid van 
natuurlijke moerassen binnen het studiegebied wordt het gebruik hiervan voor waterzuivering 
afgeraden. Het gebruik van helofytenfilters als alternatieve vorm van waterzuivering is de 
laatste jaren sterk in de belangstelling gekomen, mede dankzij de mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling en de relatief lage kosten. 

Verschillende inrichtingen van helofytenfilters zijn voorgesteld in figuren 5. 9. en bestaan uit 
percolatievelden of vloeivelden. Mits een goede inrichting kunnen dergelijke systemen 
eveneens toegepast worden voor de zuivering van beken, waarbij de mogelijkheden voor 
begeleidende natuurontwikkeling nog breder zijn. De belangrijkste processen, zoals hierboven 
reeds geschetst, kunnen beïnvloed worden om een optimale waterzuivering te verkrijgen. 

De begroeiing binnen dergelijke helofytvegetaties bestaat grotendeels uit vrij produktieve 
soorten als riet, lisdodde, mattenbies, .... (Zie tabel 5.3. voor overzicht van de bovengrondse 
biomassaproduktie en de vastlegging van stikstof en fosfaat). Naast opname van stikstof en 
fosfaat door de vegetatie zijn nitrificatie, denitrificatie en adsorptie (en vervolgens 
sedimentatie) van fosfaat en ammonium de belangrijkste processen. Bij nitrificatie wordt 
anunonium bacterieel omgezet in nitraat dat diffundeert naar de anaërobe laag en daar in 
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Figuur 5 9 : Verschillende scenario's voor de aanleg van kunstmatige moerassystemen ( De 
Maeseneer & Van Meirvenne 1985). 
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atmosferische stikstof kan omgezet worden. Deze nitrificatieprocessen vinden hoofdzakelijk 
plaats onder aërobe omstandigheden, dus aan het water- oppervlak en rondom de wortels van 
de helofyten. Met betrekking tot deze laatste processen blijkt een afwisseling in zowel 
emergenten als subernergenten de stikstofverwijdering te optimaliseren (Weisner et al, 1994). 
Voor de verwijdering van fosfaat kan de aanwezigheid van ijzer- en aluminiumhydroxiden door 
adsorptie en vervolgens sedimentatie de zuiveringscapaciteit gevoelig verhogen (Cooke 1992, 
Cooke et al. 1992). Dergelijke sedimentatieprocessen kunnen eveneens belangrijk zijn voor 
immobilisatie van zware metalen of organische micro verontreinigingen. 

Tabel 5.3.: De maximale bovengrondse biomassaproduktie van enkele moerasplanten en de 
maximale vastlegging van stikstof (N) en fosfor (P) in de bovengrondse biomassa 
(uit Duel et al. 1992). 

type moerasplant Bovengrondse N-vastlegging P-vastlegging 
biomassa (ton/ha) (kg/ha) (kg/ha) 

riet 40 460 63 

mattenbies 42 530 110 

lisdodde 29 330 46 

liesgras 28 440 71 

rietgras 14 123 19 

grote zeggen 27 250 59 

Bij al deze processen is de zuiveringscapaciteit sterk afhankelijk van de hydraulische belasting 
en de concentratie van de stoffen in het water. Daarom moet de inrichting en vooral de 
dimensionering van dergelijke helofytenfilters in funktie staan van deze parameters. Het beheer 
van helofytenfilters bestaat uit het afvoeren van de gemaaide vegetatie en het slib. Verder kan 
een peilbeheer van belang zijn. Voor de uiteindelijke inrichting in het studiegebied van 
dergelijke filters, is specifiek onderzoek naar de plaatselijke hydrologie en de 
nutriëntenstromen noodzakelijk. Voor de situering van deze systemen binnen het studiegebied 
wordt verwezen naar de studie Sprengers & Verheyen (1995) en de visieontwikkeling. Ook 
zijn reeds ideëen ontwikkeld voor het gebruik van helofytvegetaties langsheen beken of vijvers 
(vooral voor het opvangen van fosfaatrijk slib), de zuivering en afbraak van specifiek organisch 
afval zoals slachthuisafval, voor het uitdrogen van industrieel en huishoudelijk slib. Ook hebben 
dergelijke helofytenfilters, naast de zuiverende werking, een waterafvoerremmende capaciteit, 
zodat zij gebruikt kunnen worden nabij overstortinstallaties. Verder onderzoek is hieromtrent 
nog noodzakelijk. 

Naast de kwaliteit (en kwantiteit) georiënteerde funkties kunnen, mits een goede inrichting, 
helofytenfilters mogelijkheden bieden voor natuurontwikkeling. Hierbij kan een milieu 
gecreëerd worden voor moerasvogels. Bijkomende randvoorwaarden hebben dan betrekking 
op de dimensionering, de kwaliteit van het water en het type beheer van de filters. Bijkomend 
kunnen deze eveneens een bijdrage leveren voor milieu- en natuurgerichte recreatie. 
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Diffuse bronnen: 

De diffuse bronnen hebben vooral betrekicing op de landbouw. Nutriënten komen door 
: ransport via het afspoeiende regenwater of na infiltratie via grondwater in het 
oppervlaktewater terecht. De hier voorgestelde acties hebben vooral betrekking op de zones 
langsheen de beken. Het belang voor de zuiverende werking van dergelijke bufferstrips 
langsheen oppervlaktewateren is reeds aangetoond. De basisprocessen voor verwijdering van 
stikstof en fosfaat zijn gelijkaardig aan deze van de helofytenfilters, nl. opname door de 
vegetatie, adsorptie aan sedimentdeeltjes, denitrificatie en nitrificatieprocessen, fixatie in 
organisch materiaal, .... In funktie van de inrichting van dergelijke bufferstrips moet een 
onderscheid gemaakt worden tussen de aanvoer van nutriënten door oppervlakkige afspoeling 
en de aanvoer van nutriënten door de ondiepe grondwaterstromingen (Vought et all994). 

Aangezien fosÎaat voor het grootste deel gebonden wordt aan bodemdeeltjes (meer dan "70 %) 

zal het grootste deet van het fosfaat in het oppervlakte water terecht komen door 
oppervlakkige afspoeling. Ammonium kan ook in een bepaalde mate gebonden zijn aan de 
bodemdeeltjes zodat hiervoor dezelfde processen gelden. Belangrijke parameters hierbij zijn de 
hydraulische weerstand (van belang hierbij is het type vegetatie), de helling en de breedte van 
de huiferstrip (zie figuur 5.10). Verder is het belangrijk dat de afspoeling gelijkmatig is over de 
gehele lengte van de buiferstrip. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze processen geldig 
zijn. indien de bufferstrip niet verzadigd is. Bij verzadiging zal fosfaat niet meer gebonden 
worden aan bodemdeeltjes en zal in oplossing komen. Nitraat is goed oplosbaar zodat hier ook 
het ondiepe grondwater een belangrijke rol zal spelen in het transport van stikstof naar het 
oppervlakte water systeem. Hierbij zijn de breedte van de bufferstrip (zie figuur 5.1 0) , de 
hoogte van de grondwatertafel en het organische stofgehalte de belangrijkste parameters voor 
de reductie van nitraat en fosfaat. 

Figuur 5.10: Reductie van stikstafin funktie van de breedte van de bufferstrip. 
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Naast de zuiverende werking kunnen de bufferstrips ook andere (ecologische) funkties 
vervullen. Zo kunnen dergelijke inrichtingen bijdragen tot de landschappelijke 
belevingswaarde. Deze meestallijnvonnige elementen kunnen belangrijk zijn als migratieroute 
of habitat voor diverse organismen. Broekbossen kunnen temperatuurstijgingen van het 
oppervlaktewater tegengaan. Beschaduwing beperkt eveneens de ontwikkeling van vegetaties 
in de beken. Door de wortelsystemen worden de oevers op een natuurlijke wijze verstevigd. 
Een nadeel van hoogopgaande begroeiingen is de hoeveelheid organisch afval dat in het 
oppervlaktewater terecht kan komen. Een mogelijke oplossing hiervoor is dat slechts een zijde 
wordt ingericht voor de ontwikkeling van hoogopgaande vegetaties waarbij rekening kan 
gehouden worden met lichtinval en eventueel de mogelijkheid tot ruiming van de beken. 

Met betrekking tot het studiegebied worden langsheen de beken bufferstrips voorgesteld met 
een breedte van l 0 tot 20 m. Bij voorkeur moet de ontwikkeling van de vegetaties in de 
richting van moerassen, broekbossen en natte graslanden georiënteerd zijn. Door een 
veidoende variatie in dergelijke vegetatietypes kan ook de faunistische diversiteit 
geoptimaliseerd worden. Dezelfde principes kunnen toegepast worden op de perceelsranden 
langsheen de sloten. Hierbij wordt voorgesteld een breedte van 1 tot 2 m te voorzien, waarop 
zich eventuele kruidachtige vegetaties kunnen ontwikkelen. Belangrijk is dat deze bufferstrips 
gevrijwaard blijven van intensieve landbouw (geen bemesting.) 

5.4. Buffergebieden. 

5.4. I. Algemeen. 

De buffergebieden werden gedefinieerd als zones die moeten dienen om de horizontale relaties, 
met uitzondering van de hydrologische, tussen natuurgebieden en omgeving te optimaliseren. 
De indeling van de buffersystemen kan in grote lijnen de belangrijkste effecten van 
versnippering en verstoring volgen. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden waarbij de 
buffersystemen moeten dienen als migratieroute voor organismen of als isolator tegen 
mogelijke negatieve invloeden vanuit de omgeving. 

Als belangrijkste streefdoel kan gesteld worden dat de horizontale relaties binnen de 
buffergebieden geoptimaliseerd worden door een versterking van de verweving tussen natuur 
en het aanwezige grondgebroik. Hierbij moeten de acties in de eerste plaats binnen de 
voorgestelde ecologische structuur georiënteerd zijn. Voor de specifieke acties, 
randvoorwaarden en streefdoelen wordt verwezen naar de deelgebiedsbeschrijvingen (bijlage 
C.). 

5.4.2. Acties en randvoorwaarden. 

Buffersystemen als migratieroute 

Deze acties hebben vooral als doel de algemene negatieve effecten tengevolge van de 
versnippering tegen te gaan, waarbij dus de zogenaamde weerstand tussen de gebieden zo laag 
mogelijk gehouden wordt. Landbouwgebieden tussen deze natuurgebieden bieden 
mogelijkheden om de verbindingen tussen de natuurgebieden te optimaliseren. Uitbreiding van 
bebouwing en wegen moet binnen deze zones venneden worden. De mogelijkheden om de 
weerstanden te verlagen zijn te herleiden tot een ontwikkeling van lijnvormige elementen en 
rnitigerende maatregelen in funktie van de verkeerswegen. 
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Enkele factoren die belangrijk zijn voor de aanleg of ontwikkeling van de verbindingsprincipes 
is sterk soortafhankelijk Het gebruik van de corridors door organismen is afhankelijk van het 
dispersie- ofverbreidingsvermogen, de levensduur, het reproduktievermogen, bij de 
reproduktie betrokken individuen, de vestigingskans en het minimumareaal van een soort. 
Binnen dit kader moeten dergelijke lijnvormige elementen kunnen dienen als habitat, zodat 
soorten met een beperkt dispersievennogen (dus meerdere generaties nodig hebben om zich 
van de ene plaats naar de andere te begeven) zich tijdelijk kunnen vestigen. Hierbij is vooral de 
kwaliteit van deze lijnvormige elementen belangrijk. Voor slechts een beperkt aantal soorten, 
vooral zoogdieren, zijn dergelijke gegevens bekend. Daarom worden voor de inrichting van 
deze elementen enkele vuistregels gehanteerd. 

Binnen landbouwgebieden zullen dergelijke acties vooral bestaan uit de ontwikkeling van 
lijnvormige elementen of corridors. Hierbij zijn structuurvariatie (in breedte en hoogte), 
hernestingsgraad (instuivend mest), beheer en dichtheid belangrijke kwaliteitskenmerken. 
Naald- of populieraanplantingen kunnen mits een voldoende beheer eveneens belangrijk zijn als 
verbindingselement. Hierbij moet vooral diversiteit binnen en rondom de aanplantingen 
gestimuleerd worden. Een kleinschalig landschap komt het meest tegemoet aan deze 
voorwaarden en moet als dusdanig, binnen de ecologische structuur, gestimuleerd worden. In 
figuur 5 .11. worden enkele inrichtingsprincipes voorgesteld, die de dispersiemogelijkheden 
voor organismen kunnen vergroten. Verder is het beheer van dergelijke lijnvormige elementen 
belangrijk om een voldoende structuur variatie te behouden. Voor kruidachtige perceelsranden 
is een ontwikkeling naar meerjarige soorten belangrijk voor de invertebratenrijkdom . Tevens 
blijken dergelijke vegetaties belangrijk te zijn voor de bestrijding van pestsoorten in de 
cultuurgewassen. Enerzijds bieden zij een biotoop voor de natuurlijke vijanden voor bladluizen 
anderzijds zal door de ontwikkeling van meerjarige soorten de uitbreiding van de meestal 
eenjarige onkruiden in de landbouwpercelen beperkt blijven (zie Way & Greig-Smith 1986). 

Buffersystemen als isolator. 

Hierbij worden vooral de acties rond de natuurgebieden bedoeld. Hierbij moeten de zones rond 
deze gebieden gevrijwaard blijven van mogelijk negatieve invloeden omdat zij een te negatieve 
invloed kunnen hebben op het natuurgebied als ecosysteem. Met betrekking tot het 
studiegebied zijn weekendverblijven, verkeershinder (geluid) en mogelijk emissie van stoffen 
belangrijk, bijvoorbeeld ammoniakemissie. De acties zijn op twee niveaus gesitueerd: enerzijds 
kunnen rond de natuurgebieden zones aangeduid worden die gevrijwaard blijven van dergelijke 
funkties, anderzijds kan door inrichting van lijnvormige elementen dergelijke negatieve 
invloeden geminimaliseerd worden. 

Verblijfsrecreatie kan een voortdurende bron van verstoring zijn. Daarom wordt hier 
voorgesteld deze activiteit binnen de ecologische structuur te minimaliseren. Voor emissies van 
ammoniak, binnen het studiegebied, zijn geen specifieke gegevens verzameld. Naargelang de 
grootte van de emrnisiebron kan de veilige afstand tot een natuurgebied berekend worden. (zie 
figuur 5. 12.). Voor geluidsoverlast door verkeer wordt langs de belangrijkste wegen (met 
betrekking tot het studiegebied deN- wegen) aanplantingen met een voldoende ondergroei als 
mogelijke mitigerende maatregel aanzien (zie figuren 5.13. en 5.14.). 

58 



Figuur 5 1 1. · Enkele inrichtingsmogelijkheden die de dispersie van organismen bevorderen. 

Weg. e Kruidachtige vegetatie. Q Houtwal. 

Figuur 5 12 .: ...\..mmoniakdepostie in funktie van de emissiebron bij vijf afstanden (naar U do de 
Haes & van der Voet 1987). 
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Fi~ur 5 13. (boven): Verband tussen geluidsdemping, de afstand tot de geluidsbron en het 
type begroeiing. 

Figuur 5.14. (onder): Het verband tussen het lawaainiveau in decibel en de 
broedvogeldichtheid voor 3 vogelsoorten in wiigen en populierenbossen in 
Neáerland. 
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Verweving met de overige funkties. 

Hierbij worden deze gebieden bedoeld, waarbij een hoge mate van verweving met overige 
funkties mogelijk is. Deze hebben vooral betrekking op bosbouw, landbouw, recreatie en 
waterwinning. Voor de waterwinning wordt verwezen naar de hydrologische relaties (zie 
5.3.2.2.). Hier volgen enkele algemene principes. 

-Kleinschalig, gesloten landbouwgebied: De kleinschalig, gesloten landbouwgebieden hebben 
dankzij hun intrinsieke infrastructuur eveneens een sterk bufferende funktie voor tal van 
processen (zie aldaar). De intrinsieke waarde wordt in de eerste plaats bepaald door de variatie 
van de houtwalstructuur. Vooral voor de avifauna is hieromtrent relatiefveel onderzoek 
gebeurd (Oostenbrink et al. 1994, Verboom 1991). Positieve verbanden worden gevonden 
tussen de diversiteit en de dichtheid van de lijnvonnige elementen en de afstand tot 
bosgebieden CSehotman et al. 1990). Voor de flora is, binnen deze houtwalstructuren, vooral 
de mate van bemesting (o.a. door atmosferische depositie) en het type beheer van belang. Ook 
kunnen de houtwalelementen door een gericht beheer belangrijk zijn voor houtproduktie 
(ivfeeus 1990). 

- Weidevogelgebieden: Deze hebben vooral betrekking op vochtige, grootschalige en open 
landbouwgebieden. Negatieve verbanden werden vooral gevonden tussen de diversiteit (vooral 
avifauna) en hoogopgaande begroeiing, de nabijheid van verstorende antropogene invloeden 
(bebouwing, wegen, ... ) en de mate van bemesting en beheer van de landbouwpercelen 
( Altenburg en Wymenga 1991 ). De randvoorwaarden staan dan ook vooral in funktie van deze 
factoren. 

- Bossen: Binnen het studiegebied nemen vooral naaldhoutaanplanten op de drogere delen en 
populieraanplanten in de valleien een groot aandeel van de oppervlakte in. Deze worden veelal 
gekenmerkt door een sterk uniform karakter. Zoals reeds vermeld draagt de floristische 
diversiteit bij tot de faunistische diversiteit binnen eenzelfde vegetatietype. De streefdoelen met 
betrekking tot dergelijke bossen moet dan ook gericht zijn op een diversificatie van de 
aanplantingen ofwel op een meer ecologisch gefundeerd bosbeheer. Onderzoek wijst reeds op 
de economische voordelen van ecologisch bosbeheer ten opzichte van het huidige beleid. Zo 
kan het bos min of meer de natuurlijke successiestadia volgen. 

-Recreatie: Natuurgebieden kunnen onder specifieke voorwaarden openstaan voor recreatieve 
doeleinden. Recreatiemogelijkheden in natuurgebieden zijn afhankelijk van de verstoring die 
hieruit kunnen volgen. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen verstoring door 
betreding waarbij vegetaties onomkeerbaar beschadigd kunnen worden en verstoring door de 
antropogene aanwezigheid waaraan vooral de fauna onderhevig kan zijn. In het eerste geval 
moeten betredingsgevoelige vegetaties beschermd worden door bijvoorbeeld de aanleg van 
wandelpaden. In het tweede geval kan een reglementering opgesteld worden, waarbij de 
toegang gelimiteerd wordt tijdens het broedseizoen of gedurende de dag. Over het algemeen 
zijn de activiteitsperiaden van de recreant en de meest aan verstoring gevoelige soorten (vnl. 
grotere zoogdieren) complementair. De activiteitspieken van de recreant liggen over het 
algemeen tussen 10 uur en 19 uur, terwijl deze voor de meeste verstoringsgevoelige soorten 
tussen 20 en 9 uur liggen. 
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5. 5 Ecologische basiskwaliteit. 

5. 5. 1. Algemeen streefdoel. 

Basiskwaliteit kan enerzijds betrekking hebben op normering (bijvoorbeeld m.b.t. 
bemestingslimieten, lozingen van industriëel en huishoudelijk afvalwater, ... ) en anderzijds op 
het ontwikkelen van natuurwaarden in gebieden waar natuur slechts een nevenfunktie vervult. 
Binnen het kader van deze landschapsecologische studie is vooral het laatste belangrijk. Als 
algemeen streefdoel kan gesteld worden dat de kwaliteit van het milieu niet verder achteruit 
gaat en dat eventuele negatieve invloeden naar de omgeving toe beperkt worden. De 
ecologische basiskwaliteit heeft hier enerzijds betrekking op de landbouwgebieden waar 
natuurwaarden slechts in beperkte mate aanwezig zijn en anderzijds de sterk antropogene 
gebieden zoals de bebouwde zones en industrie. 

5.5.2. Acties en randvoorwaarden. 

Basiskwaliteitsgebieden. 

De acties binnen de landbouwgebieden moeten zich vooral richten op het behoud en de 
versterking van punt- en lijnvormige elementen, zo kunnen deze structuren eveneens dienen als 
( suboptimale migratieroute ). Voor geïsoleerde natuurwaarden kunnen dezelfde principes 
toegepast worden als voor natuurgebieden (voor een overzicht van acties zie tabel 5. 1.). 
Verder nemen naald- en populieraanplantingen een relatief groot deel van de oppervlakte in. 
Zij kunnen eveneens dienen als tijdelijk refugium voor migrerende organismen. Naarmate de 
ecologische waarde van deze aanplantingen groter wordt, worden zij als dusdanig belangrijker. 
In de alluviale zone bieden de talrijke visvijvers mogelijkheden voor een verhoging van 
natuurwaarden. Algemeen worden deze vijvers gekenmerkt door uniforme oeververstevigingen 
met kortgemaaide grasveldjes. Hierbij kan voorgesteld worden een deel van de oever te 
behouden voor natuurlijke ontwikkeling van watervegetaties. Dit komt niet alleen ten goede 
aan de avifauna maar biedt ook mogelijkheden voor een rijkere invertebraten- en amfibieën
fauna. 

Sterk antropogene gebieden. 

In sterk antropogene gebieden zijn de mogelijkheden voor de ontwikkeling van natuurwaarden 
beperkt. Hierbij moeten de acties in twee richtingen georiënteerd zijn: 1- alle mogelijke 
nadelige invloeden zoals het lozen van afvalwater e.d. moet geminimaliseerd worden en 2- het 
behoud van plaatselijk al dan niet ruderale biotopen of puntelementen. Vooral dit laatste, 
namelijk natuur in de stad, kan de belevingswaarde voor de bewoners versterken. 

Grote agglomeraties kunnen de hydrologische relaties zowel kwantitatief als kwalitatief sterk 
verstoren. In de eerste plaats komt het regenwater terecht in het rioleringstelsel waardoor de 
aanvoer naar het grondwater verminderd en een versnelde afvoer via het 
oppervlaktewatersysteem plaatsgrijpt. Dit laatste kan bijdragen tot een vermindering van lokale 
kwelzones en een verlaging van de grondwatertafel (verdroging). Ten tweede kan bij 
overvloedige neerslag de verwerkingscapaciteit van de zuiveringsinstallaties te klein zijn, 
waardoor ongezuiverd afvalwater in het oppervlaktewater terecht komt. Het gebruik van 
permeabele straatbedekking en gescheiden rioleringsstelsels behoren tot de mogelijke 
oplossingen. Dit laatste kan eveneens mogelijkheden bieden voor natuurontwikkeling. 
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Hierbij kunnen infiltratievelden aangelegd worden waar het afgevoerde water kan infiltreren. 
Door het gebruik van helofytenvegetaties kan dit water op een natuurlijke wijze gezuiverd 
worden. Voor kleinere agglomeraties, campings en dergelijke zullen kwalitatieve aspecten 
minder belangrijk zijn. Hierbij moeten de acties vooral gericht worden op een zuivering van het 
huishoudelijk afvalwater. Hierbij behoren helofytentilters tot de mogelijkheden. 

De uitbreiding van bebouwing binnen het studiegebied is vooral gekenmerkt door 
lintbebouwing. Hierdoor wordt de weerstand van het landschap voor migrerende organismen 
sterk vergroot. Verdere uitbreiding, zeker binnen de ecologische structuur, moet vermeden 
worden. 

- Natuur in de stad. 

De acties hierbij moeten vooral betrekking hebben op het behoud van natuurwaarden. Naast 
parken en tuinen bieden ruderale gronden eveneens mogelijkheden voor recreatie. Met 
betrekking tot de natuurwaarden zijn volgende elementen van belang: 

-Natuur op oude muren en gebouwen (mossen, varens) 
- Zolders, openingen in gebouwen die belangrijk kunnen zijn voor vleermuizen en vogels. 
- Plassen en vijvers, indien niet te sterk vervuild. 
- Ruderale gronden en verlaten industrieterreinen voor pioniersvegetaties. 

5 .6. Synthese. 

5.6.1. Algemeen. 

Hier wordt een samenvattend beeld gegeven van de acties en ontwikkelingen die nodig zijn om 
enerzijds de huidige natuurwaarden te beschermen en anderzijds de ecologische eigenheid van 
het studiegebied te optimaliseren. Hierbij worden twee eindkaarten gegeven die een overzicht 
moeten geven van deze acties. Een eerste kaart geeft een beeld van de nodige ecologische 
structuur die aanwezig moet zijn en de tweede kaart geeft een visie over de ontwikkeling van 
natuurwaarden binnen het studiegebied. 

5. 6.2. Ecologische structuur. 

Kaart 13 geeft een beeld van de ecologische structuur die aanwezig moet zijn om de huidige 
natuurwaarden optimaal te ontwikkelen. Hierbij zijn de aanwezige natuurwaarden, de 
bufferzoneringen en de gebieden waar in hoge mate verweving tussen natuur en grondgebruik 
noodzakelijk is aangegeven. Voor het opstellen van deze kaart werden de Groene 
Hoofdstrucuur, de Biologische Waarderingskaart en de Gewestplannen gebruikt en zijn verder 
de volgende principes van belang: 

- De algemene structuur wordt bepaald door de aanwezigheid van de relatief grote 
natuurgebieden. Te sterk geïsoleerde natuurwaarden zijn hier uitgesloten. 

- In funktie van de kwaliteitsdoelstelling van het oppervlaktewater zijn de alluviale zones 
aangeduid als hydrologische ontwikkelingsgebieden. Deze kunnen eveneens een belangrijke 
funktie als migratieroute vervullen. Hierbij moet verweving tussen natuur en overig 
grondgebruik geoptimaliseerd worden. 

63 



- De verbindingszones tussen de natuurcomplexen moeten voldoen aan de voorwaarden zoals 
beschreven in de buffersystemen als migratieroute. Hierbij moet een optimalisatie tussen het 
grondgebruik en natuur nagestreefd worden (verweving). 

- De bufferzoneringen voor ammoniakemissie en weekendverblijven zijn als dusdanig mee 
opgenomen in de ecologische structuur. Hierbij moet een optimalisatie tussen het 
grondgebruik en natuur nagestreefd worden (verweving). 

Eveneens zijn, binnen het kader van mogelijke uitbreiding van gebieden waar natuur als 
belangrijke nevenfunktie ofhoofdfunktie kan dienen, de zones aangeduid waar een uitbreiding 
wenselijk is. De primaire doelstelling hierbij is dat deze bij voorkeur vanuit de huidige 
natuurwaarden gebeurd zodat een vergroting van de oppervlakte nagestreefd wordt. Ten 
tweede is het wenselijk dat deze uitbreidingen gebeuren in funktie van de waterkwaliteit- of 
kwantiteit, waarbij het concept van de hydrologische ordeningsprincipes gevolgd wordt. Ten 
derde worden binnen deze uitbreidingen de abiotische gradiënten geoptimaliseerd, zodat dit 
kan bijdragen tot een verhoging van de diversiteit. De huidige infrastructuur met name de 
bebouwing, wegen en kanalen worden hierbij als randvoorwaarden beschouwd. 

5.6.3. Visie. 

Kaart 14 geeft een meer gedetailleerde visie over de ontwikkeling van natuurwaarden in het 
studiegebied. Ook wordt een onderscheid gemaakt tussen het behouden ofversterken van 
natuurwaarden. Voor de specifieke bespreking van acties wordt verwezen naar de 
deelgebiedsbeschrijvingen en hoofdstuk 4. Op kaart 14 zijn eveneens de belangrijkste 
knelpunten aangeduid in het kader van versnippering en verstoring. De zones waar een goede 
grondwaterkwaliteit en -kwantiteit noodzakelijk is, zijn eveneens weergegeven. Tabel 5.4. 
geeft een samenvattend overzicht van de algemene acties die noodzakelijk zijn. 
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Tabel5.4.: Overzicht van de algemene acties. 

Ontwikkeling, behoud van alluviale natuurwaarden. - behoud goede waterh.-waliteit- en 
1-.."\vantiteit. 

- ontwikkeling van alluviale natuurwaarden 
(differentiatie broekbossen, vochtige 
struwelen, moerassen, open plassen met 
oevervegetaties, ... ). 

-aanleggen bufferstrips i.f.v. waterkwaliteit. 
- verstoring en versnippering minimaliseren. 

Versterking waterkwaliteit. - bufferzone waar bemesting beperkt moet 
worden. 

-aanleggen bufferstrips i.f.v. waterkwaliteit. 
-extensieve landbouw. 
- 0ntwikkeling van lijnn:>rmige elementen. 

Ecologisch bosbeheer. - differentièrend beheer (uniforme 
aanplanten vermijden). 

- ontwikkeling van zoomvegetaties. 

' - rust. 

Behoud heidecomplexen. - voldoende rust en verdere fragmentatle en 
betreding beperken. 

- vochtige dopheidevegetaties: versterking 
goede waterk:waliteit- en h.\vantiteit. 

Behoud kleinschalig gesloten landbouw. - behoud, versterking van lijnvormige 
elementen. 

- streven naar voldoende verticale en 
horizontale diversiteit. 

Ontwikkeling van lijnvormige elementen. - aanplanten van houtwallen stimuleren. 

Versterking goede grondwaterk.·,..valiteit. -extensieve landbouw. 

Versterking hoge grondwatertafeL - behoud hoge watertafel door bijvoorbeeld 
stuwbeheer). 

Mitigatie t.a.v. verstoring en versnippering. - aanplanten langs wegen stimuleren. 
- verdere uitbreiding infrastructuur 

tegengaan. 

Landbouw (basiskwaliteit). - acties betrekking op een basisk.-waliteit 
(normering en landschappelijke structuur.) 

Antropogene gebieden (basisk.-waliteit). - verdere lintuitbreiding tegengaan. 
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Bijlage A: Uitgevoerde selecties. 

Selectiefonnat: SELECT Ref B( oolean) selectiecriteria. 

Al : Indeling Grondgebruik afgeleid van de Biologische Waarderingskaart 

File type 26: netggsel. 
Ref. 

netbwkf. 

1 

3 

3 

5 

5 

6 

6 

9 

9 

7 

7 

l3 

13 

15 

15 

17 

17 

19 

19 

::1 
21 

25 

25 

23 

29 

29 

30 

30 

33 

33 

35 

35 

31 

31 

38 

38 

40 

40 

s~lectiecriteria. 

TAG VI ne N.T. 

ecol eq Cg*! 

ecol ne Cg*! 

eco1 eq Ce*! 

eco1 ne Ce*! 

~col eq CJ*!Cm*!Cp*! 

ecol ne CJ*'Cm*'Cp*! 

~co2 .:q Ce*! 

eco2 ne Ce• ! 

waarde eq 3 

waarde ne 3 

c:co1 cq 0*! 

eco1 ne 0*! 

eco l ~q Ha*!Hd*'Hk*!Hn*! 

ccol ne Ha*!Hd* !!lk.,lfn*! 

ecol eq Hj*!Hf>!Hu*!Hm•! or ecol eq He• ! 

eco l ne Hj*!Hf> !Hu*!Hm*! and eco1 ne H.:*! 

eco 1 eq S!'-!~I*!So*'Sm*! 

ecol ne Sf'- 1\I*'So*'Sm*! 

eco l eq A.ln*!\'*! 

eco1 ne A.ln*!V*! 

eco1 eq Lh*!l..s*!Pop!N! 

ecol eq Lh"!l..s*'Pop!N! 

waarde eq 3 

waardene 3 

ecol eq Hf!\'m1SP. or eco3 eq HP.Vm!SP. or eco4 eq IIP.Vm!SP. 

eco ne HP. Vm !SP. and eco3 ne HP.\'m!SP. and eco4 ne HP.Vm!SP. 

ecol eq Q*•Fa*!Fb*!Gem*! or eco l eq Bet!Que!Fag! 

<'Col ne Q*' Fa*!Fb*!Gem*! and ecol ne Bet!Que!Fag! 

eco l eq P*' 

eco 1 neP*! 

waarde eq 3 

waardene 3 

eco2 eq l.Jv! or eco3 eq Uv! or eco4 eq Uv! 

eco2 ne Uv! and eco3 ne Uv! and eco4 ne Uv! 

ecol eq Ppm*!Pm*! 

eco1 ne Ppm*!Pm*! 

ecol eq Hp*!Bs!B*!Hr*! or ecol eq Hx!Kq!Ur!Un! 

ecol ne Hp*!Bs!B*!Hr*! and ecol ne Hx!Kq!Ur!Un! 

waarde eq 3 or waarde eq 2 

waarde ne 3 and waarde ne 2 

eco2 eq Kh*!Kb*!Kj!Kl! or eco2 eq Kw*!Ks*! or eco3 eq Kh*!Kb*!Kj!Kl! or eco3 eq 
Kw*!Ks*! or eco4 eq Kb*!Kh*!Kj!Kl ! oreco4 eq Kw*!Ks*! oreco5 eq Kb*!Kh*!Kj!Kl! or 
eco5 eq Kw*!Ks*! or eco6 eq Kb*!Kh*!Kj!KI! or eco6 eq Kw*!Ks*! 

eco2 ne Kh*!Kb*!Kj !Kl! and eco2 ne Kw*!Ks*! and eco3 ne Kh*!Kb*!Kj!Kl! and eco3 ne 
Kw*1Ks*! and eco4 ne Kb*!Kh*!Kj!KI! and eco4 ne Kw*!Ks*! and eco5 ne Kb*!Kh*!Kj!Kl! 
and eco5 ne Kw*!Ks*! and eco6 ne Kb*!Kh*!Kj!Kl! and eco6 ne Kw*!Ks*! 

aantal hits. ID. 

3705 1 

36 2 

3669 3 

4 4 

3665 5 

5 1 6 

3614 7 

2 8 

49 9 

17 !0 

32 11 

18 12 

3596 13 

19 l4 

3577 :5 

'5 16 

3502 i7 

70 18 

3432 19 

59 ~0 

3373 21 

:!92 22 

3081 :!3 

:6 :!4 

:!66 ::5 

6 :!6 

260 27 

153 :28 

2928 :!9 

77.7 30 

2201 31 

9 32 

718 33 

32 34 

686 35 

471 36 

215 37 

1018 38 

1183 39 

115 40 

903 41 

84 42 

31 43 



41 

41 

39 

46 

46 

39 

49 

so 
50 

49 

53 

53 

55 

55 

45 

-15 

54 

:'4 

61 

61 

63 

ó3 

65 

6 6 

67 

67 

69 

69 

eco2 eq Kh*-'-'Kb*..-!Kj+°Kl+! or eco2 eq Kw*-'-1Ks*+! or eco3 eq Kh*+!Kb*+!Kj+!Kl+! or 
.:co3 eq 1\:w*+!K.s*_._! or eco4 eq Kb*+ 1Kh*+!Kj..- ' Kl+! or eco4 eq Kw*-'-!Ks*+! or eco5 eq 
Kb*+1Kh*-'-!Kj..-!Kl"'"' or eco5 eq Kw*-'-!Ks*-'-1 or eco6 eq Kb*•!Kh*-'-!Kj+!Kl+! or eco6 eq 
Kw'" ... !Ks*+! 

eco2 ne Kh*•!Kb*••Kj+!Kl+! and eco2 ne Kw*•1Ks*..-! and eco3 ne Kh*+!Kb*+!Kj+!KI+ ! 
and eco3 ne 1\:w*'-' Ks*'- 1 and eco-1 ne Kb*-' 1\:h*-'-'Kj..-'Kl-'-! and eco4 ne Kw*-'- ' Ks*-'-! and 
eco5 ne Kb*- •Kh* -'Kj-! Kl+! and eco5 ne Kw*- !Ks•'-! :md .:co6 ne Kb*-!Kh*-!Kj-r'KJ..-! 
and eco6 ne Kw* ... !Ks*+! 

.:col eqA*! 

eco2 ne Cv! and eco3 ne Uv! and eco4 ne Uv! 

eco2 ne Uv! :111d eco3 ne l'v! :111d eco4 ne Uv! 

ecol ne A*! 

ecol eq t:v!Cc! 

eco2 ne A*! :111d eco3 ne A*! and eco4 ne A*! 

eco2 eq A*! or eco4 eq A*! or eco4 eq .-V! 

ecol ne Uv! Cc! 

ecol eq Wat!Weg!Ud!U!Ua*' or ecol eq L'i!Ko!Kz!Kc!Ku!Kp! or ecol eq Kpk!Se!Sz! 

ecol eq \Vat!Weg'L.d!U!Ca*! or .:col eq Lï!Ko!Kz!Kc'Ku'Kp! or ecol eq Kpk!Se!Sz! 

ecol eq Kb*'Kh*'Kl!Kj! <:>r ecol ~'l Kw"Ks•' 

ecol ne Kb*!Kh., K1 !Kj! a.nd eco1 ne Kw*'Ks*' 

eco I eq Bs! 8*! 

ecol ne Bs!B*! 

ecol eq \Veg!Wat! 

ecol n.e Weg! Wat! 

ecol eq l"a! 

ecol ne L"a! 

ecol eq L"d! 

ecolne l"d! 

<!Col eq Ci!K0'Kz!K~! Ku! 

ecol ne Lï!K<:>!Kz!Kc' Ku! 

ecol eq Kp!Kpk!Se!Sz! 

ecol eq ~p ! Kpk!Se !Sz! 

ecol eq Ki! 

ecol ne Ki! 

Samenvattende tabel van ID's en overeenkomstige indelingen. 

• 2. 10 
• 12 
• 14 
• 36 
• I! 
• 28, 32 
• 4, 8 

- 16 
• 18 
• 20, 24,26 
• 47 
-43 
- 42,44. 56 
• 27 
. 37 
• 45 

-58 
- 59 

34,48,52,68, 70 
-48,52 

-54 

• 57 

. 34,68 
• 70 

• 60 
• 62, 71 
- 64 
• 66 
• 68 

Indeling. 

Droge struikheide vegetaties . 
Stuivende vegetatie-arme landduin. 
Droog zuur ~"truisgrasland. 
Oudere naaldhoutaanplantingen met ondergroei . 
Gedegradeerde heide . 
Lootbossen ni~t specifiek voor vochtig milieu . 
Vochtige dopheidevegetaties . 
Vochtige tot natte graslanden. 
~ loerassen en vochtige struwelen . 
Alluviale bossen . 
Plassen . 
Vochtige landbouwpercelen. 
Kleinschalig, gesloten landbouw. 
Loothoutaanplantingen . 
Jonge naaldhoutaanplantingen zonder duidelijke ondergroei . 
Landbouwgebied met geen of matig aandeel aan houtwallen: 

·akkers. 
·grasland. 

Recreatie. 
• visvijvers 
• verblijfsrecreatie . 
• v liegveld . 

Antropogeen sterk beïnvloede gebieden. 
• wegen, kanalen . 
·open bebouwing . 
- dichte bebouwing. 
• industrie en ruderale terreinen . 
• antropogene natuurwaarden . 

Niet gekarteerd of onbekend . 

34 44 

869 45 

46 46 

44 47 

2 48 

1137 49 

283 50 

279 51 

4 52 

854 53 

657 54 

197 55 

51 56 

146 57 

312 58 

557 59 

57 60 

600 61 

397 62 

203 63 

15 64 

188 65 

74 66 

1!4 67 

86 68 

28 69 

-;o 
27 ' I 



A2 · Indeling in kwel- overgangs- en infiltratiegebieden afgeleid van de bodemkaart. 

Methodiek 

Voor de indeling in kwel-, overgangs-en infiltratiegebieden werden het grondwaterpeilverloop 
en de capillaire opstijging als parameters gebruikt die nadien werden omgevormd ofvertaald 
naar de informatie die in de bodemkaart is opgeslagen: 

Grondwaterpeilverhoging: 

De hoogte van de grondwatertafel heeft zijn invloed op het beschikbare vocht in de bodem. In 
)l'ederland bestaat een grondwatertrappenkaart waar informatie over de gemiddelde hoogste 
grondwaterstand (GHS) en de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLS) is opgeslagen. 
Verder wordt eveneens een gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) gedefinieerd 
volgens de formule (Van Beusekom 1990): 

GVG = GHG+ 0.1 (GLG- GHG) ~ 5 

Door gebruik te maken van de drainageklassen, zoals weergeven op de bodemkaart, kan een 
gelijkaardige grondwatersysteemkaart gemaali: worden. Bij de verklarende teksten bij de 
bodemkaarten van België (Baeyens 1974 ), worden voor sommige drainageklassen de hoogten 
van het grondwater in zomer en winter opgegeven. Deze komen overeen met het voorkomen 
van gley-verschijnselen welke uiteindelijk de basis vormen voor de definiëring van de 
drainageklassen. Op deze manier kan via de tabel, bij de verklarende teksten van de 
bodemkaarten voor de definiëring van de drainageklassen de GHS, GLS en GVS 
teruggevonden worden. De resultaten worden weergeven in tabel A.2.l. Waar een klasse werd 
opgegeven voor een bepaald bodemtype, werd de gemiddelde waarde genomen. Voor 
drainageklassen waarvoor geen waarden werden vermeld, werd een 'best judgement' waarde 
toegekend. 

TblA21 G d a e .. ron waterstan d en op d e verse hili d b d en e 0 emtypes. 

Bodemtype Winter Zom.:r 

Eep 0 

Lep 0 80-125 

Lfp 0 overdreven nat 

Pbc droog droog 

Pbm max. 90 soms uitdroging 

Pcm 60-90 

Pdc wateroverlast uitdroging 

Pdg 40 voldoende vochtig 

Pdm nat 

Pee, Peg,Pep 0 80-125 

Pfg,Pfp 0 40-80 

Pgp 0 40 

Sam zeer droog zeer droog 

Sbf, Sbg meerdan 90 droog 

Sbm meerdan 90 

Scf vochtig droog 

Scg vochthoudend droog 

Scm 60-90 uitdrogend 



Bodemtype Winter Zomo:r 

Scp ten at uitdrogend 

Sdc, Sdg, Sdm wateroverlast vochthoudend 

Sdp te nat voldoende vocht 

Sec te nat 

Seg, Sep 0 80- 125 

Sem 20-40 80-125 

Sfg, Sfin. Sfp 0 40-80 

Sgg 0 minder dan 40 

Vf 0 40-80 

Vg 0 minder dan 40 

lat; lam meer dan 125 

Zbf 90-125 

Zbg droog uitdrogend 

Zbm droog 

Zcf 60-90 meer dan 150 

Zeg nat 

Zcm max.60 meerdan 150 

Zdc nat droog 

Zdg 40 

Zdm 40 ongeveer 150 

Zdp J0-60 .mgev~er 150 

Z.:c. Zeg, Z~p I) S0-1:!5 

Zem 0 vochthoudend 

Zfg,Zfp 0 40-80 

Capillaire werking: 

De vochttoestand op een bepaalde locatie wordt sterk beïnvloed door de capillaire eigenschap 
van de bodem welke vooral in funktie staat van de textuur. Voor de vegetatie is het belangrijk 
over welke afstand nog capillaire aanvoer nodig is om perioden van droogten te kunnen 
weerstaan. Een veel gebruikte maatstaf hiervoor is de kritieke Z-afstand, welke aangeeft over 
welke afstand nog capillaire aanvoer van water kan plaatsgrijpen bij een bepaald type van 
bodem. Zie tabel A2.2. (naar Van Beusekom et al 1990). 

Tabel A2.2 .: Kritieke Z-afstanden voor een capillaire opstijging van ca. 2mm/dag (naar van 
Beusekom et al. 1990). 

Textuur. Gemiddelde Z-afstand in cm Spreiding. 

kleiarm zand 40 30-50 
kleiig zeezand 70 50-1 00 
leemarm dekzand 70 50-90 
zwak Jemig dekzand 110 90-140 
sterk Jemig dekzand 160 140-250 
lichte zavel 130 100-180 
zware zavel 90 90-120 
lichte klei 70 60-100 
matig zware klei 60 50-80 
zeer zware klei 40 30-60 
veenmosveen 30 10-40 
zeggenveen 40 30-60 



De kritieke Z-afstand en de verschillende grondwaterstanden werden voor de indeling in kwel-, 
overgangs- en infiltratiezones gebruikt. Validatie voor deze indeling kon gedeeltelijk uit de 
overige kaarten gehaald worden (zie 3.3.2.3.). De drie types werden op volgende manier 
gedefinieerd: 

In:filtratiegebieden: 

Kenmerken: 

- grondwater op aanzienlijke diepte. 
- het regenwater voegt zich bij het grondwater 
- bodem wordt gekenmerkt door een hangwaterprofieL 

Omrekening: 

- GVG - Z > wortelzone. 

Overgangsgebieden: 

Kenmerken: 

- grondwatertafel is minder diep waardoor gedurende een bepaalde periode van het jaar 
capillaire opstijging naar de wortelzone mogelijk is. 

- vooral nog infiltratie van neerslmagwater. 
- bodem wordt gekenmerkt door contactprofieL 

Omrekening: 

- GVG - Z < W en GLG - Z > wortelzone 

Kwelgebied en: 

Kenmerken: 

-uittreden van grondwater van buiten de locatie. 
- door de hoge waterstand kan het regenwater nauwelijks 

infiltreren. 
- bodem gekenmerkt door grondwaterprofieL 

Omrekening: 

- GVG - Z < W en GLG- Z < wortelzone. 

De resultaten voor de bodemtypes met het uiteindelijke beslissingsniveau worden voorgesteld 
in tabel A.2.3. Op basis van deze tabel werd een selectie in Genamap uitgevoerd op het digitale 
bestand. De resultaten hiervan worden voorgesteld op kaart 4. Bij de selecties werden wel 
twee types bodems uitgesloten namelijk de sterk antropogeen gestoorde gronden (0*) en de 
engedifferentieerde zandbodems (X). Deze zijn evenwel mee op kaart 4 aangeduid waarbij het 
eerste type overeen komt met de bebouwde zones terwijl het tweede bodemtype overeenkomt 
met de recent ontstane stuifduinen. 



Tabel A2.3. Overzichtstabel van de beslissing voor alle bodemtypes waarvan op de bodemkaart 
een drainageklasse is vermeld. 

Type z GHG GLG GVG GVG-Z GLG-Z Beslis 

Pb. 160 105 400 169 9 250 over 
Pc. 160 75 300 125 -35 140 over 
Pd. 160 50 200 85 -75 40 over 
Pe. 160 30 100 49 -IJl -60 kwel 
Pf. 160 JO 60 25 -135 -100 kwel 
Pg. 160 0 20 9 -1 51 -140 kwel 
Ph. 160 30 100 49 -JIJ -60 k.-wel 

Sa. 110 ISO 500 22S IJS 390 inzijg 
Sb. IlO 105 400 169 59 290 

.. 
UlZijg 

Sc. IlO 75 300 125 15 190 over 
Sd. 110 50 200 85 .. :s 90 over 
Se. 110 30 100 49 -61 -10 kwel 
Sf. 110 JO óO 25 -85 -50 k.-wel 
Sg. 110 0 20 9 -!OI -90 k.·";el 

Vf. 30 10 60 25 -5 30 hvel 
Vg. 30 0 20 9 -21 -10 J.,.·wel 

Za. 70 150 500 225 155 -no tnztjg 
Zb. -:-o 105 400 169 99 330 ln2Ijg 

Ze. -:-o 75 300 125 55 230 tnztjg 
Zd. 70 50 200 85 IS 130 over 
Ze. 70 30 100 49 -21 30 kwel 
Zf. 70 JO 60 25 -45 -10 kwel 
Zg. 70 0 20 9 -61 -50 J.,.·weJ 

alle .. p bvd 

Uitgevoerde selecties. 

File type 26: klokaart 

Ref. selectie aantal hits. ID. 

Bodemx eco5 eq por l!co4 .:q e!f!g!h! 1923 

Bodemx eco5 oe pand eco4 oe ~!f!g!h! 6626 2 

2 eco3 eq S a.nd eco4 eq a!b! 179 3 

2 eco3 eq Z and eco4 eq a!b!c! 1792 4 

3, 4 eco4 eq a!b!c! 1971 5 

2 eco3 oe Z!S! 2610 6 

2 eco3 eq Zl and eco4 oe a!b!c! 1057 7 

2 eco3 cq SI and eco4 oe a!b! 988 8 

1,5,6,7,8 eco3 eq X 156 9 

1,5,6,7,8 ecoJ eq 0 2265 10 

s amenvatten d b 1 e ta e met ID' k sen overeen · d r omsttge m e mgen. 
10 Indeling. 

I Kwel gebieden. 

6,7,8 Overgangsgebied. 

5 lnfiltratiegebied. 

9 Ongedifferentieerde zandgronden. 

10 Antropogel!fl verstoorde gronden. 



A3: Uitspoeling van stikstof naar grondwater afgeleid van de bodemkaart. 

Tabel A3 1.: Relevante parameters voor uitspoeling van stikstof naar het grondwater. 

Proces Reievante parameters 

Uitspoeling - stromingsrichting 

Denitrificatie/ nitrificatie. -textuur 
- grondwaterstand 
- organisch stofgehalte 

Relatieve bijdrage van alle parameters. 

- stromingsrichting: 

- infiltratie ...... ................... .. ... 0 
- overgang ...... .. .... .. ............... 2 
- kwel. .. .. .. ................ ...... ....... 5 

-textuur: 

-klei, veen (E,v-,V) .. ..... ........ . 2 
- overige.... . ........ .. ... .... ... .. .. .. .. 1 

- grondwaterstand: 

-zeer diep (.a.) ........... .... . ...... . 0 
-diep (.b ., .c., . ..\.) ....... ..... .. .... 2 
-ondiep (.d., .e., .f, .g. , .h.) .... 4 

- organisch stofgehalte: 

- humusarm (overig) ....... ....... ... .... 0 
-humeus ( .. g, .. m) ........ . ... ... ......... 1 
-moerig, venig, veen (V .. , v-) .. ..... 5 

Gevoeligheid is som van de 4 parameters. 

weinig gevoelig: 9 - < 
matig gevoelig: 6 - 8 
gevoelig: 4 - 5 
zeer gevoelig: < - 4 

Bepalende component 

- grondwater 

-bodem 
-bodem 
-bodem 



File type 26: nitraat. 

Ref. selectie aantal hits. ID. 

9odemx eco3 neX!O! 6128 I 

eco5 eq por eco4 eq e!P.g!h! 1923 2 

1 eco5 nep and eco4 ne e!f!g!h! 4205 3 

3 eco3 eq S and eco4 eq a!b! 179 4 

3 eco3 eq Zand eco4 eq a!b!c! 1792 5 

4,5 eco4 eq a!b!c! 1971 6 

6 eco4 eq a! 142 7 

6 eco4 ne a 1829 8 

7 eco5 eq g!m! 128 9 

7 cco5 ne g!m! 14 10 

8 eco5 ncg!m! 1553 11 

8 eco5 ne g!m! 276 12 

2 cco5 eq p 799 13 

!3 eco4 ne d!c!t1g!h! 34 14 

14 cco 1 ne *v! and eco3 ne V! E! 34 15 

15 eco4 ne a! 34 !6 

15 eco5 ne g!m! 34 17 

3 eco3 ne S! Z! 189 18 

3 .:co3 ~q Z! 3.lld cco4 ne a!b!.:! 1057 19 

3 eco3 eq S! and eco4 ne a!b! 988 ~0 

18.19.20 eco3 eq E!V: or e.:o1 eq *v! 103 ~1 

!8.19.20 ~-co3 ne E! V! and cco 1 ne *v! 2131 ~2 

~2 eco4 eq c!b!.-\! 464 23 

:2 eco4 ne c !b!A! 1667 :4 

21 eco3 eq E! 17 25 

~1 cco3 neE! 86 26 

25 cco5 ne g 'm! 17 :7 

23 eco5 eq g!m! 356 28 

~3 ~-co5 nc g!m! 108 29 

:4 eco5 .:q g!ml 1347 30 

24 eco5 nc g!m! 320 31 

2 eco5 nep! 1124 32 

2 eco5 eq pand cco4 eq d!e!f!g!h! 765 33 

32,34 eco4 eq d!e!f!g!h! 1889 34 

bodemx eco3 eq X! 157 35 

ID Indeling. 

9,10.12 Zeer gevoelig. 
11.29 Gevoelig. 
17,27,28,30,31 Matig gevoelig. 
26,34 Weinig gevoelig. 
35 Ongedifferentieerde zandbodems. 



A4: Uitspoeling van fosfaat naar het grondwater afgeleid van de bodemkaart. 

Tabel A4. 1.: Relevante parameters voor fosfaatvermesting 

Proces Relevante parameters 

Adsorptie/Fixatie -Fe- en Al- hydroxiden 
- kleigehalte 
- kalkgehalte 
- organo Fe- en Al-

complexen 
- redoxpotentialen. 

Verdunning (voor - zoutgehalte 
waterecosystemen) - diepte beken 

- stroming getij 

Relatieve bijdrage van alle parameters. 

-Fe- en Al-hydro'xiden, kleigehalte en primair kalkgehalte. 

- leemarm zand (Z .. ) ....................... 0 
- I aagveen (V .. ).... .... .... .. ........ ........ 1 
-Jemig zand (S .. ,P .. ) ........................ 2 
-löss, leem (L..) .............................. 3 
- klei (E .. ).............. .. ... ................... 7 

- Kalkgehalte 

- kalkloos (alle bodems) ................... 0 
- kalkrijk ......... .... .............. ..... l 

- Gehalte aan organisch materiaal en soort organische stof 

-veengronden (V .. , v-) ................... 0 
- podzolgronden (overige) .................. 1 

- Grondwaterstand. 

-zeer diep (.a.) ......... ................. 0 
-diep (.b., .c., .A.) ... ......... .. ....... 1 
-ondiep (.d., .e., .f., .g., .h.) ......... 2 

Gevoeligheid is som van de 4 parameters. 

weinig gevoelig: 7 - < 
matig gevoelig: 5 - 6 
gevoelig: 3 - 4 
zeer gevoelig: 0 - 2 

Bepalende component 

-bodem 
-bodem 
-bodem 
-bodem 

- grondwaterstand 

- oppervlaktewater 
- topogratie 
- oppervlaktewater 



File type 26: fosfaat. 

Ref. selectie aantal hits. ID. 

Bodemx eco3 ne X!O! 6128 I 

eco3 eq E! 19 2 

eco3 neE! 6109 3 

3 eco3 eq V! or eco I eq •v! 224 4 

3 eco3 ne V! md eco I ne •v 5885 5 

4 eco4 eq d!e!flg!h! 138 6 

4 eco4 ne d!e!f1g!h! 86 7 

1 eco3 eq V! 86 8 

5 eco4 eq a! 142 9 

5 eco4 eq a!b!A! 2327 !0 

5 eco4 eq d!e!flg!h! 3414 11 

s eco4 ne a!b!c!d !e!fl md eco4 ne g!h!A! 2 12 

6 eco3 eq Z!G! 7 13 

6 eco3 eq S!P! 130 14 

6 eco3 eq L 15 

9 eco3 eq Z~G! 128 16 

9 eco3 eq S!P! 14 17 

10 eco3 eq Z!G! 1771 18 

10 eco3 eq S!P! 556 19 

11 .:co3 eq Z:G! 1688 :!0 

11 ~-co3 eq S!P! J()92 21 

11 eco3 ,;q L H 22 

Bodemx eco3 eq X 157 23 

Samenvattende tabel vandeID's en de overeenkomstige indeling. 

ID Indeling 

13.16. !8 Zeer gevoelig. 
7, 14, 17,19.20 Gevo.:Jig. 
15.21 .22 Matig gevoelig. 
2 Weinig gevoelig. 
23 On gedifferentieerde zandgronden. 



A5· Gevoeligheidskaart voor verzuring afgeleid van de bodemkaart. 

Tabel A5. 1.: relevante parameters voor de ionenbuffers. 

Proces Relevante parameters Bepalende component 

CaC03-buifer - kalkgehalte -bodem 
- ontkalkingsdiepte -bodem 

Silicaatbuffer - verweerde silicaten -bodem 
- klei- en siltgehalte -bodem 

Kationenuitwisselings-buffer -klei- en siltgehalte -bodem 
- organische stof -bodem 

Al-buffer 
-klei- en siltgehalte -bodem 

F e-hydroxidebutfer 
- mineralensamenstelling -bodem 

E:\'teme aanvoer van kationen 
via kwel en oppervlru:tewater -grondwaterstand - grondwater 

-waterherkomst - oppervlakte- en grondwater 
- oppervlak:te- en grond\vater 

-waterkwaliteit 
Denitri.t1catie -bodem 

-bodem 
- grondwaterstand 
- organische stof 

Relatieve bijdrage van alle parameters. 

-Fe- en Al- hydroxiden, textuur, primair kalkgehalte, verweerde silicaatmineralen. 

- leemarm zand (Z .. ) ....................... 0 
- lemig zand (P .. , S .. ) ...... .. .. .......... 1 
- löss, leem (L.. ) ......................... 4 
- klei/laagveen (E .. , V .. ) ................. 9 

- Aanvoer van kationen. 

- infiltratie ............................. 0 
- overgang .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
- kwel .......................... .......... 2 

- Ontkalkingsdiepte. 

-kalkarm of> 1.2 m (alle bodems) ........ . 0 
- kalkrijk of < 1.2 m .................... . 1 

- Organisch stofgehalte 

- humusarm (overig) .. .... .... .. .......... . 0 
-humeus ( .. m, .. p) .... ...... ....... .. .. .. . 1 
- venig/veen (V .. , v-) ...... ............... 2 



- Grondwaterstand. 

-zeer diep (.a.) ................. ......... 0 
-diep (.b., .c., .:\.) ............. ........ l 
-ondiep (.d., .e., .f., .g., .h.) ..... .. .. 2 

Gevoeligheid is de som van de 5 parameters. 

weinig gevoelig: 9 - < 
matig gevoelig: 5 - 8 
gevoelig: 3 - 4 
zeer gevoelig: 0 - 2 

File type 26: verzur. 

Ref. selectie 

Bodem.-.: <!eo3 eq X!O! 

Bodemx .:co3 neX!O! 

2 eco3 .:q E!V! 

2 eco3 ne E! \'! 

4 ~coS <q p! llr eco4 eq e'f'g!h! 

4 c:co5 nep! :utd ecll4 ne .::f'g!h! 

6 ecoJ .:q S! .lnd eco4 ne a!b! 

6 eco3 eq Z! .1nd eco4 eq a!b!c! 

7.8 eco4 eq a!b!c! 

6 eco3 ne Z!S! 

6 eco3 eq Z! .1nd .:co4 ne a!b!c! 

6 eco3 eq S! and eco4 ne a!b! 

5 eco5 eq p! :J.nd ~co4 ne d'e!f'g!h! 

13 eco3 eqZ!G! 

5 eco4 eq d'e!f'g!h! 

15 ccol eq •v! 

15 ecol ne *v! 

17 eco5 eq g!m! 

17 eco5 ne g!m! 

16 eco3 eq Z!G! 

16 eco3 eq S!P! 

16 eco3 eq L! 

17 eco3 eq Z!G! 

17 eco3 eq S!P! 

17 eco3 eq L! 

18 eco3 eq Z!G! 

18 eco3 eq S!P! 

18 eco3 eq L! 

19 eco3 eq Z!G! 

19 eco3 eq S!P! 

19 eco3 eq L! 

9 eco4 eq a! 

9 eco4 eq b !c!A! 

32 eco5 eq g!m! 

32 eco5 ne g!m! 

33 eco5 eq g!m! 

33 eco5 ne g!m! 

34 eco3 eq Z!G! 

34 eco3 eq S!P! 

35 eco3 eq Z!G! 

3lUltal hits. ID. 
2421 I 

6128 2 

105 3 

6023 4 

192 1 5 

4102 6 

179 7 

1792 8 

1971 9 

86 10 

1057 11 

988 12 

34 13 

34 14 

1!!87 15 

138 16 

1749 17 

823 18 

926 19 

7 20 

130 21 

~2 

704 23 

1013 24 

32 25 

503 26 

315 27 

5 28 

201 29 

698 30 

27 31 

142 32 

1829 33 

128 34 

14 35 

1553 36 

276 37 

114 38 

14 39 

14 40 



36 eco3 eq Z!G! 1425 -H 

36 eco3 eq S!P! 128 42 

37 .:co3 ~q Z! G! 239 43 

37 eco3 eq SIP! 37 44 

! 0.11. 12 ~co4 eq h! .:!A! 464 45 

10,1 1,12 eco4 ne o!c!A! 1667 46 
45 eco5 ~q g!m! 3~6 47 

45 eco5 ne g!m! 108 48 

46 eco5 eq g!m!• 1347 49 

46 ~co5 eq g!m! 320 50 

47 eco3 eqZ!G! 4.5 51 

47 eco3 eq S!P! 311 52 

48 eco3 eqZ!G! 28 53 

48 eco3 eq S!P! 80 54 

49 eco3 eq Z!G! 876 55 

49 .:co3 eq S! P! 471 56 

50 eco3 ~qZ !GI 108 57 

50 eco3 eq S!P! 209 58 

50 eco3 eq L! 2 59 

eco3 eq X! 156 60 

Samenvattende tabel met de indeling en overeenkomstige ID's 

!D's Indeling 

38,39,40.41 ,43.44.53 Zeer gevoelig. 
14.~9.42.51.52,54.55 Qe,·oelig 
57,58 
10.Z 1 .26,27,30,31.~6 Matig gevoelig 
59 
3,22.28. Weinig gevoelig 



A6: Gevoeligheidskaart voor verdroging afgeleid van de bodemkaart. 

Tabel A6.1.: Relevante parameters voor de gevoeligheid voor het optreden van locale effecten 
tengevolge van verdroging. 

Proces Relevante parameters. Bepalende component 

Optreden van vochttekorten - tel>.:tuur -bodem 
- grondwaterstand -bodem 

Vertoring van de lucht-, - grondwaterstand -bodem 
nutriënt- en 
temperatuurhuishouding 

Droogvallen van beken - aanwezigheid van bronnen, - opper\'laktewater 
beken, bronbeken en Yennen. 

Vmnindering van kwel, - grondwaterstroming - geohydrologie 
waterk.\valiteitsveranderingen. 

Inklinking -textuur -bodem 
- orgarusch stofgehalte -bodem 

Oxydatie en eutrofiêring - organisch stofgehalte en soort -bodem 
organische stof 

Relatieve bijdrage van de parameters. 

- Textuur en grondwaterstand voor cappilaire opstijging. 

- lemig zand, löss (P .. , L. .) met zeer diep grondwater .... ... 0 
- lemig zand, löss (P .. , L. .) met diep grondwater ..... .. ..... 0 
-Jemig zand, löss (P .. , L..) met ondiep grondwater. ....... .. 1 
-klei, veen (V .. , E .. ) met zeer diep grondwater. ..... .. ..... 0 
-klei, veen (V .. , E .. ) met diep grondwater .. ................ 1 
-klei, veen (V .. , E .. ) met ondiep grondwater. .. .......... ... 2 
-fijn zand (S .. ) met zeer diep grondwater. .......... .. .. .... 0 
-fijn zand (S .. ) met diep grondwater ... .. .. .... ............. 2 
-fijn zand (S .. ) met ondiep grondwater .. .. .. .. ........... .. . 3 
-grofzand (Z .. ) met zeer diep grondwater.. ............. .... 0 
- grof zand (Z .. ) met diep grondwater .... .. .. ................ 3 
- grofzand (Z .. ) met ondiep grondwater .......... .. .......... 4 

met voor het grondwater de volgende drainage klassen: 

-zeer diep (.a.) .... .. ...... ............ .. 0 
-diep (.b ., .c., .A.) .......... .. ......... 1 
-ondiep (.d. , .e., .f., .g., .h.) .... .. .. . 2 



- Grondwaterstroming. 

- infiltratie ............................. 0 
- overgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
- kwel ... ...... .... ... ..... ... ..... ..... .. 2 

- Voorkomen van grondwater gevoede wateren 

- bronnen/bronbeken ............. .......... . 3 
- beken (geheel gebied) ..... .......... ..... 2 
-vennen .. ........ ... ..... .. .............. 1 
- overige wateren .... .... ... .. .. .... .... .. 0 

- Grondwaterstand. 

-zeer diep (.a.) .......................... 0 
- zeer diep tot diep (. b. ) .. ............... 1 
-diep (.c.) ............................... 2 
-diep tot ondiep (.d.) .. ......... .. ....... 3 
- ondiep (.e., .f., .g., .h.) ........ .... .. 4 

- Organische stof 

-veengronden (V .. , v-) ..... ...... ..... ... 4 
-vallei- en depressiegronden (. .p) ........ 2 
- podzolen (..g) ........................... 1 
-overige ... ....... ....................... 0 

Gevoeligheid is som van de vijf parameters. 

weinig gevoelig: 0 - 3 
matig gevoelig: 4 - 6 
gevoelig: 7 - 10 
zeer gevoelig: 10 - < 

File type 26: Verdr 

Ref. selectie 

Bodemx ecoJ eqX!O! 

Bodem. x .:co3 ne X!O! 

2 eco3 eqZ!G! 

3 eco4 eq a! 

4 ecoS eq g! 

3 eco4 eq b!c!A! 

6 eco4 eq A 

7 ecoS eq g! 

7 ecoS neg 

6 eco4 eq b!c! 

10 eco4 eq b! 

10 eco4 eq c! 

11 ecoS eq g! 

11 ecoS eq p! 

11 ecoS ne g!p! and ecol ne • v! 

aantal hits. ID. 

2421 

6128 2 

3594 3 

128 4 

13 5 

1771 6 

73 7 

45 8 

28 9 

1698 10 

628 11 

1070 12 

126 13 

10 14 

492 IS 



12 ~co.5 ~q g! ~1.5 16 
12 ~co.5 ~q p! 14 17 
12 ~o.5 ne p!g! and ~col ne *v! 631 18 
3 eco4 eq d!e!P.g!h! 1695 19 
19 ~co4 ~q d! 1012 ~0 

19 .:co4 ne J! ó83 :t 
::o ecol ~q •v! 1 ::!2 
::o eco5 ~q g! 559 23 
:o ~co.5 .:q p! 28 24 
:o eco5 ne g!p! and eco 1 ne *v! 425 25 
21 ~col eq •v! 6 26 
21 eco5 eq g! 456 :7 
21 eco5 eq p! 126 28 
21 eco5 ne g! p! and eco I ne *v! 100 19 
2 eco3 ~q S! 1998 30 
30 .:co4 eq a.! 14 31 
JO ~o 5 ne g!p! and ~col ne *v! 14 32 
30 eco4 ~-q b! 165 33 
33 eco5 .:q g! 8 34 
33 eco5 ne g!p! a.nd .:co I ne *v! 157 35 
30 eco4 ~q .:! 377 36 
36 eco5 ~q g! 45 37 
36 eco5 ne p~g! llld ecol ne *v! 332 38 
30 eco4 eq d! 612 39 
39 eco5 eq p! -10 
39 eco5 eq g! 156 41 
39 eco5 ne p'g! :md ecol ne *v! ~55 42 
30 eco4 eq e~eg!h! 830 43 
~3 ecol ~q *v! -.., ,_ +4 
43 eco5 ~q p! 375 45 
43 eco5 eq g! ISI 46 

43 eco5 n.: g!p 1 llld eco I ne *v! 263 47 

2 eco3 ~q E!V! 105 48 

48 eco4 eq e!f'g!h! 2 49 

48 ~co4 ne ~!f'g !h! 103 50 
50 eco~ ne e 1 t~g!h! 103 51 
50 ~co3 eq V! 86 52 
50 eco3 ne V! 17 53 

2 eco3 eq P!L! ~30 54 
54 eco4 eq c! 14 55 
55 c:co5 ne p!g! llld eco1 ne *v! 14 56 
54 eco4 ~q d! 74 57 
57 eco5 eq p! 4 58 
57 eco5 eq g! 19 59 
57 eco5 ne p!g! and eco1 ne *v! 51 60 
54 eco4 eq e!f1g!h! 341 61 
61 eco1 eq *v! 59 62 
61 eco5 eq p! 229 63 
61 ~os eq g! 44 64 

61 eco5 ne g!p! and eco1 ne *v! 68 65 
54 eco4 ne e!P.g!h! 66 
4 eco5 neg 115 67 

eco3 c:q X! 156 68 



!D's Indeling. 

22,23,24.25.26,27 .28 Ze~r gevoelig. 
,29,40,41.47,50.62. 
5,8.13.14.16, 17.18,3 G~voelig. 
7,38.42.44.45.46,58. 
59.60.63.54.65. 
9.15,34,35.56. :V!atig gevoelig. 
32. Weinig gevoelig. 



Bijlage B: Overzicht van files (de nummers tussen haakjes komen overeen met de kaarten). 

Beschrijving. K.1art Sdectle Compose Output 
(Basiskaart + afgeleide (type 4). (type 26). (type 14) (type 18) 
kaarten). 

homogene deelgebieden. -nde 
- indeling (2). -inde -k2 
- ecologische structuur ( 13) - ecostruct - ecostrl 
- visie ( 14). - visie2 - visok 

Biologische waarderings- - netbwkf. 
kaart. 
- grondgebruik (I). - netggsel - narw*, -gebl,geb2 
- natuurwaarden (3 ). - natw - w! 

Bodemkaart. - bodemx 
- grondwatersysteem (4). - kickaart - gwkaart - g! 
- fosfaatuitspoeling ll 0). - fostàat - tosfilet - tl !! 
- nitraatuitspoeling (9). -nitraat - nitmet - n! 
- vc:rzuring (I I). - verzur - verznet - v! 
- verdroging I 12). - \·erdr - verdmet -a! 

Deelstroom gebieden. - strdeel 
-indeling (6). - stmet - d! 
- \·ereenvoudigde grondwa - strnet2 - t!! 

tersysteemkaart (8). 

- o,·eriay (5). - k5 - k5 1 

- Overlay (7). - k7 - k7! !1 

• camposefile natw (overzicht van de natuurwaarden) gebruikt na omvorming van de titel voor kaart I: ovc:rzicht 
van de grondgebruikfunk"ties. 



Bijlage C: Specifieke deelgebiedsbeschrijvingen. 



1.1.1. Kleinschalig landbouwgebied te Gooreind. 

Kenmerken: 

Kleinschalig, matig gesloten landschap met bomenrijen, heggen en houtkanten met een vrij rijke 
avifauna. In het noordoostelijk gedeelte bevindt zich een oud parklandschap mt:t kasteel (voorlopig 
gerangschikt landschap). Het noordwestelijk deel tegen het het Kempisch kanaal werd aangeduid als 
natuurverbindingsgebied. Ten noorden van het studiegebied ligt het Natuurreservaat de Zegge. Naar het 
zuiden toe wordt de landbouw intensiever en grootschaliger. Het geheel wordt bestempeld als biologisch 
zeer waardevol. Bospercelen blijven beperkt tot de zone langs het Kempisch kanaal en het 
parklandschap. 

Streefdoelen: 

- behoud/ versterking van de 
lijnvormige elementen naar het 
zuiden toe (structureel 
belangrijk voor de. avifauna). 

- Behoud/ vcrsterking goede 
grond- en oppervlakte
waterkwaliteit i.f.v. het 
noordelijk gelegen 
natuurreservaat de Zegge. 

Knelpunten: 

- mogelijke uitbreiding van 
bebouwing vanuit Geel. 

- mogelijke bemestingsinvloeden 
vanuit het zuiden (gevodig tot 
zeer gevoelig voor uitspoeling 
van fosfaat naar het 
oppervlaktewater.) 

- perceelsranden en houtwallen 
vrijwaren van bemesting en 
pesticiden, plaatselijke 
bospercelen behouden en 
ontwikkelen. 

- Brongerichte maatregeien. 
buffemrips langsheen beken en 
sloten. 

Begrenzing: N: enkelvoudig: studiegebiedsgrens (Kempisch kanaal). 0: enkelvoudig: N 19 met 
samengestelde criteria nl. grootschalig versus kleinschalig, open versus meer gesloten karakter. Z: 
samengesteld: gedeeltelijk meer dichte bebouwing. W: samengesteld: meer dichte bebouwing en 
naaldhoutaan plantingen. 

Rangschikking: (2): Hydrologisch ontwikkelings-I buffergebied. 

Rangschikking: 

(1) Natuurgebied. 

(2) Hydrologisch ontwikkelings-I buffergebied. 

(3) Buffergebied. 

( 4) Basiskwaliteitsgebied. 

( 5) Antropogene gebieden. 



1.1.2. Open landbouwgebied te Kasseman-Berkven. 

Kenmerken: 

Voornamelijk open, relatkf grootschalig en recent landbouwgebied met plaatselijk verspreide 
bomenrijen. Een sterk verspreide bebouwing met de hoogste dichtheid langs Nll8 en naar het zuiden 
toe. Langs de Nl18 zijn relatief aaneengesloten naaldhoutaanplantingen aanwezig. Het overgrote deel 
van de oppervlakte wordt ingenomen door graslandpercelen. Mede door de grootschaligheid en de 
aanwezigheid van noordelijk gelegen landbouwgebieden is dit deel mogelijk belangrijk voor weidevogels. 
Hydrologisch behoort dit deel tot het bekken van de kleine Nete. Floristisch bestempeld als biologisch 
minder waardevol. Recreatiecentrum in de noordoostelijke hoek. 

Streefdoelen: 

- mogelijkheden versterking 
habitat weidevogels. 

- Versterking grondwater- en 
oppervlakte-waterkwaliteit 
(behoort eveneens tot het 
deelstroomsysteem van de 

Zegge). 

Knelpunten: 

- verstoring door verkeer. 

- Bemesting. (gevoelig tot zeer 
gevoelig voor de uitspoeling van 
fosfaat naar het grondwater). 

- tegengaan ontwikkeling van 
bebouwing. Bestaande 
verspreide loofbomen behouden 
en naar de grenzen toe 
versterken. (aansluiting 
Gooreind). Kan eveneens 
geluicisbuffer vormen langs ~ 
118 en N 119. 

- Brongerichte maatregelen, 
bufferstrips langsheen beken en 
sloten. 

Begrenzing: N: enkelvoudig: studiegebiedsgrens. 0: enkelvoudig: studiegebiedsgrens (N 118). Z: diffuus, 
relatief sterke overgang naar dichte bebouwing en vermindering van de grootschaligheid. W: enkelvoudig 
(N 119) met samengestelde criteria, nl. kleinschalig versus grootschalig, meer gesloten versus open. 

Rangschikking: ( 4) basisnatuurkwaliteit 



1.1.3. Oud cultuurland ten oosten van Geel. 

Kenmerken: 

Voornamelijk agrarisch landschap met open bebouwing vooral gesimeerd langs de wegen, uitgezonderd 
de dorpskom van Larum. In de noordwestelijke hoek wordt nog heide aangetroffen en op de hogere 
delen zijn naaldhoutaanplantingen aanwezig. Deze strook wordt bestempeld als biologisch zeer 
waardevol. Hydrologisch vooral inftltratiezone met centraal in oostwestelijke richting de waterscheiding 
tussen de GroteNeteen de Kleine Nete. Zuidelijk tegen het Albertkanaal wordt een uitbreiding van de 
industrie verwacht. 

Streefdoëlen: 

-verbetering van de 
waterkwaliteit. 

- versterking open 
weidelandschap i.f.v. avifauna. 

Knelpunten· 

- vermesting, mogelijke invloed 
voor noordelijk gelegen 
hydrologisch afhankelijke 
gebieden en zuidosstelijk voor de 
Grote Nete. 

-Uitbreiding (lint-) bebouwing, 
infrastructuur. 

- perceelsranden langs de 
slootkanten inrichten als 
bufferstrips, brongerichte 
maatregelen .. 

- verzachtende maatregelen, 
aanplanting houtkanten langs de 
wegen. 

Be~P"enzing: N: gedeeltelijk l!nkelvoudig: studiegebiedsgrens en gedeeltelijk diffuus: meer versus minder 
bebouwing, open versus meer gesloten karakter. 0: enkelvoudig: begrenzing Geel en overgang van 
plaggenbodems naar alluviale bodems (Grote Nete). W: enkelvoudig: gemeentegrens Geel-Herentals. 

Rangschikking· ( 4) Basisnatuurkwaliteit 



l.lA. Geel centrum. 

Kenmerken: 

Algemeen gekenmerkt door dichte bebouwing, naar de randen toe meer open karakter met :l.i dan niet 
natuurlijke begroeiing. Belangrijk knooppunt voor verkeer met belangrijke aders in zuidelijke, westelijke 
en noordelijke richting. De randen zijn gedeeltelijk aangeduid als parklandschappen (Gewestplan). Naar 
de randen toe neemt het aantallandbouwpercelen toe. 

Streefdoelen: 

- invloeden naar omge\ing 
minimaliseren. 

Knelpunten: 

- verstoring, versnippering. - uitbreiding verkeersnet en 
lintbebouwing tegengaan. 

Begrenzin~: De begrenzing werd afgeleid van het Gewestplan waarin de volgende attributen grotendeels 
vervat zijn: woon- en woonuitbreidingszones, gebieden met gemeenschappelijke- of outsbestemming en 
de parklandschappen. 

Rangschikking· (5) sterk antropogeen. 



11.2.1. Vennen Kerkhoven. I 
Kenmerken: 

Interi1uvium tussen Kleine Hoofdgracht / Balengracht ·~n Grote Nete, in het midden loopt het kanaal van 
i 

Beverlo dat het geheel in twee delen opsplitst. Het westelijk deel wordt gekenmerkt door (lint-) 
bebouwing met landbouwpercelen. Naar de randen nemen naaldhoutpercelen en akkers toe. H et 
oostelijk deel tegen het Kempisch Plateau aan, wordt gekenmerkt door een meer dichte bebouwing. 
Akkers worden ook hier vooral aangetroffen langs de randen. Langs het kanaal Beverlo zijn enkele 
populieraanplantingen aanwezig. De gewestplannen geven het geheel vooral een agrarische bestemming 
met centraal (Kerkhoven) bebouwing. De Groene Hoofdstructuur duidt de randen langs het kanaal aan 
als natuurontwikkelingsgebied. Het geheel is biologisch minder waardevol. 

I 
I 

I Streefdoelen.:. Knelpunten: ~ 

- Beperking invloed naar de - mogelijk bemesting (gevoelig - Geheel infutratiegebied. 
omgeving. tot zeer gevoelig voor de Beperking bemestingsinvloeden 

uitspoeling van fosfaat naar het door brongerichte maatregelen 
diepe grondwater en gevoelig tot (bufferstroken langs de 

I matig gevoelig voor de percelen). 
uitspoding van nitraat naar het 
diepe grondwater. I 

I 
- Behoud van lijnvormige - uitbreiding bebouwing I 
elementen in aansluiting met verhinderen. I oostelijke en noordelijke 

I 
kleinschalig landschap. 

Begrenzing: 0: samengesteld: overgang Kempisch Plateau (grintsubstraat, 45m hoogtelijn) en overgang 
agrarisch grondgebruik naar naaldbos. N, W, Z: enkelvoudig: overgang naar alluviale bodems. 

Eacgs~bikkicg (~); Basisnatuurkwaliteit. Vooral de afvoer van nutriënten naar de omgeving inperken. 



11.2.'2. Schoorheide. I 
I Kenmerken: 

: Vrij grootschalig open landbouwcomplex met sterk verspreide bebouwing. Opvallende 
! landschapselementen beperken zich tot lange boomgaarden langs enkele wegen en langs het kanaal van 

Beverlo. Zuidelijk is een drukke verkeersweg aanwezig gekenmerkt door lintbebouwing. Naar het 
noorden tegen het alluvium van de Grote Nete, neemt het aantal naald- en populierpercelen toe en wordt 
de landbouw kleinschaliger. De biologische waarderingskaart duidt deze zone aan als biologisch minder 
waardevol. De gewestplannen duiden deze strook aan als agrarisch gebied. Centraal loopt de Visbedden 
beek van oost naar west. 

l 
! 

I 
Knelpunten· &t.i.e.s; , Streefdoelen· 

I -Goede grondwaterkwaliteit - bemesting, zone gevoelig tot - maatregelen zowel brongericht 

1 

i.f.v. waterwinning: plaatselijk zeer gevoelig voor (vermindering) als effectgericht 
uitspoeling van fosfaat naar het bufferstrips langs de percelen 

! grondwater en matig gevoelig zeker langs Je waterlopen. 
I voor de uitspoeling van nitraat - ontwikkeling naar extensieve 

I I 
naar het grondwater .. landbouw. 

I I -Mitigatie t.a.v. van - centrale weg, spoorlijn en - Bufferzone door aanplanten. 
I versnippering. lintbebouwing. 

I - Ontwikkeling van meer -Verkleinen landbomvpercelen 
I kleinschaligheid naar alluvia toe. en ontwikkeling van houtwallen 

I 
langs perceelsranden. 

! 
Beg;:renzing· 0: Enkelvoudig: overgang Kempisch Plateau. N,Z,W: diffuus: overgang naar alluviale 
bodems. 

11 Rangschikking: ( 4): Basiskwaliteit 

11 



1.2.3. Agrarisch landschap Asdonk-Leopoldsburg. 

Kenmerkep· 

Over het algemeen agrarisch landschap, gevarieerd van structuur. Tegen Leopoldsburg aan wordt nog 
een sterk verspreide bebouwing aangetroffen. De akkers en weilanden zijn eerder van het kleinschalige 
type, plaatselijk zijn heggen en homkanten aanwezig. Naar het westen toe wordt de landbouw 
grootschaliger en zijn enkele grotere aaneengesloten naaldhoutcomplexen terug te vinden. Deze centrale 
strook wordt aangeduid als natuurontwikkelingsgebied. Het geheel wordt door de Gewestplannen 
aangegeven als landbouwgebied met landschappelijke waarde. 

Streefdoelen: 

- Versterking meer gesloten 
agrarisch landschap in het 
oostelijk gedeelte. 

-Versterking/ ontwikkeling 
water kwaliteit. 

- i.f.v. natuurontwikkelingsgebied 
tussen Gerheserheide (1.2.4.) en 
centrale kwelzone (1.7.6.). 

Knelpunten: 

- bebouwing. 

- landbouw, zone gevoelig tot 
zeer gevoelig voor uitspoeling 
van fosfaat naar het àiepe 
grondwater. 

-open karakter. 

- houtwalaanplantingen 
stimuleren. 

- bufferstrips langs de 
perceelsranden. 

-Eveneens 
houtwalaan plantingen 
stimuleren in combinatie met de 

Begrenzing· Z: samengesteld: overgang naar engedifferentieerde zandgronden met naaldhoutcomplexen. I 
0: diffuus overgang naar meer dichte bebouwing. N: diffuus: overgang naar vochtiger graslanden, I 
enerzijds t.h.v. de uitgebreide kwelzone ten westen (1.7.6.) en anderzijds tegen het alluvium van de • 
Asbeek en de Asdonkbeek aan. W: enkelvoudig nl. de waterscheiding tussen bekken van de Grote Nete 
en de afwatering naar de Grote Laak. 

Rapgschjkkjpg· (4): basisnatuurkwaliteit Enkel centrale zone rangschikking (3) gezien de aanduiding als 
natuurontwikkelingsgebied en mogelijk belangrijk als natuurverbindingsgebied tuussen Gerheserheide 
(1.2.4.) en de centrale kwelzone (1.7.6.). 



11.2.4. Gerheserheide. I 
Kenmerken: 

Stuifzandcomplex dat reeds vroeg bebost is geworden (18de eeuw). Binnen het naaldhoutcomplex zijn 
I 

i 
plaatselijk nog heidereiicten terug te vinden. :--loordelijk is een ven aanwezig. Op de Gewestplannen is dit 

I 
! 

gedeelte aangeduid als natuurgebied met ten westen tegen Heppen een recreatiezone. De Groene 
Hoofdstructuur geeft dit deelgebied aan als natuurontwikkelingsgebied, om zodoende een aansluiting te 
verwezenlijken tussen de centrale alluviale zone (zie 1.7.6.) en het zuidelijk buiten het studiegebied 
gelegen alluvium van de Grote Beek. Het geheel is biologisch waardevol. Met uitzondering van het 
vencomplex en enkele droge heiderelicten lbiologisch zeer waardevol) . Vanuit Heppen en Leopoldsburg 
is enige recreatiedruk te verwachten. 

Streefdoelen: Knelpunten: ~ 

- Versterking van de - Gedifferentieerd bosbeheer 
natuurwaarden. gericht op inbreng van lootbout 

en herstel/ uitbreiding van de 
droge heiderestanten. 

- Ontwikkeling van - Moglijke verstoringsdruk door - Dichte ondergroei langsheen I 
natuurwaarden i.f.v. ecologische recreatie en N1-H. weg stimuleren. 
structuur. 

I 
I 

Begrenzing· Z : Enkelvoudig: komt overeen met de studiegebiedsgrens (N 141). N. 0, W: samengesteld: 
overgang van engedifferentieerde zandgronden naar gedegradeerde zandgronden en overschakeling van 
het grondgebruik van naaldhoutaanplantingen naar landbouw. 

Rangschikking· (1): natuurgebied: omdat het geheel is aangeduid als natuurontwikkelingsgebied en 
mogelijk een belangrijk gebied kan zijn in funktie van een ecologische infrastructuur.(Zie ook 1.7.6.) 



11.2.5. Heppen-Leopoldsburg. 

Kenmerken· 

I 
Dit deelgebied wordt gekenmerkt door een open tot sterk gesloten bebouwing. Het is een belangrijk 
verkeersknooppunt met als belangrijkste wegen N 78 (N 141), N 18 en N 73. Het westelijk gedeelte 
(Heppen) kenmerkt zich door een meer verspreide bebouwing met meer landbouwpercelen. Het gebied 
is biologisch minder waardevol en op de gewestplannen wordt bebouwing en mogelijke uitbreiding ervan 
(richting Ger heser heide) aangegeven. 

I Streefdoelen: 

-Negatieve effecten naar 
omgeving minimaliseren. 

Knelpunten· 

- verdere uitbreiding 
infrastructuur. 
- Lozingen in de o.a. 
Asdonkbeek. 

- verdere (lint-) uitbreiding 
tegengaan. 
- acties i.f.v. verbetering 
waterkwaliteit. 

Begrenzing: Z: Enkelvoudig: studiegebiedsgrens, 0: Diffuus: overgang naar meer naaldhoutpercelen 
(Militair domein), N: Diffuus overgang naar agrarisch landschap met meer verspreide bebouwing. W: 
Samengesteld: overgang van plaggenbodems naar gedegradeerde en engedifferentieerde 
zandgrondgronden waarbij het grondgebruik overschakelt van agrarsich landschap met openbebouwing 
naar naaldhoutaanplantingen. 

Rangschikking· (5) Sterk antropogeen. Dicht bebouwde zone. 



11.3.1. Oud cultuurlandschap rond Bel. 

Kenmerken· 

In dit gebied zijn drie deelgebieden te onderscheiden. In westelijke richting loopt een weg gekenmerkt 
door (lint-) bebouwing. Zuidelijk van Bei én naar de Grote Nete toe, kenmerkt de landbouw zich door 
relatief grootschalige en open percelen. Naar de Molse Nete toe is de landbouw eerder kleinschalig en 
meer gesloten. De landbouw situeert zich grotendeels op de plaggenbodems. Op de ongedifferentieerde 
zandgronden worden relatief aaneengesloten naaldhoutcomplexen aangetroffen. Plaatselijk kunnen hier 
nog enkele duingraslanden teruggevonden worden. Het zuidelijk agrarisch landschap is aangeduid als 
natuurverbindingsgebied. De naaldhoutcomplexen werden als biologisch waardevol tot zeer waardevol 
(duingraslanden) gekarteerd. Deze naaldhoutcomplexen worden als natuur aangegeven op de 
Gewestplannen. 

Streefdoelen: 

-Versterking gesloten karakter 
naar de Molse Nete toe. 

-Behoud en versterking van de 
duingraslanden. 

- Zuidelijk agrarisch landschap 
versterking van kleinschaligheid 
in aansluiting met bet 
Malesbroek. 

-Versterking grond- en 
oppervlaktewaterkwaliteit. 

- Tussen Bel en Heidehuizen 
versterking kleinschalig gesloten 
landschap voor de aansluiting 
tussen Molse en Grote Nete. 

Knelpunten: 

-Bemesting (uitbreiding 
maïsakkers, zuidelijk van Bel 
oud agrarisch complex gevoelig 
tot zeer gevoelig voor uitspoeling 
van fosfaat en nitraat naar het 
grondwater. 

- Uitbreiding (lint-)bebouwing, 
NllO) 

- aanplanting en 
gedifferentieerd beheer van de 
houtwallen. 

- uitbreiding mogelijk door 
plaatselijk kaalkap. ( evenmeel 
ook ontwikkeling naar droge 
heidesystemen). 

- Aanplant van houtwallen 
stimuleren. 

- brongerichte maatregelen, 
bufferstrips langs beken en 
sloten .. 

- Houtwalaanplant stimuleren, 
bufferaanplant langsheen NllO. 

Begrenzing: N,W,Z: enkelvoudig: overgang naar alluviale gronden. 0: enkelvoudig: overgang naar 
landbouwgebied met halfopen karakter. 

Rangschikking· (4) Basisnatuurkwaliteit centraal naar randen toe buffergebied (3) . 



I 1.3.2. Ontginningsgebied rond Grees en Hulzen. I 
Kenmerken: 

Sterk gevarieerd complex van aaneengesloten naald.houtaanplantingen, zones met open tot verspreide 
bebouwing en relatief kleinschalige landbouwgronden met een halfopen karakter. De wegen vertonen 
een hoge graad van lintbebouwing. Twee beken, de Rosselaarse loop en de Zeeploop, doorsnijden het 
geheel. Langs de randen worden hoofdzakelijk vrij intensief gebruikte graslanden aangetroffen. De 
biologische waardevolle gebieden zijn beperkt tot de naaldhoutcomplexen en worden door de 
Gewestplannen aangeduid als natuurgebied. Het overige gedeelte is bestemd als agrarisch gebied met al 
dan niet landschappelijke waarde. 

Streefdoelen: Knelpunten: ~ 

- versterking natuurwaarden. - vooral vanuit de 
I naaldhoutcomplexen: 

I 
ecologisch bosbeheer. 

I 
- verbetering grond- en - bemesting (gevoeligheden - bufferstrips ( onbemeste 
oppervlaktewaterkwaliteit voor uitspoeling van fosfaat en perceelsranden) langs de 

i nitraat naar het grondwater Zeeploop en de Rosselaarse 

I 
variabel) .. loop. 

I 
- Versnippering, uitbreiding - Houtwal aanplanten lang I -Versterking kleinschalige I 

I gesloten landbouw tussen infrastructuur. perceelsranden stimuleren, 

I naaldhoutcomplexen als bufferaanplant langsheen NllO. 
verbindingszone tussen 
alluvium Grote Nete en Molse 
Nete .. 

I 

Begrenzing: Z: samengesteld: overgang naar alluviale bodems met een overschakeling naar een meer 
gesloten landschap. N: enkelvoudig: lijn gevormd door de grotere naaldhoutcomplexen. 0: diffuus: 
hogere dichtheid aan bebouwing. W: enkelvoudig: grotere naaldhoutcomplexen. 

Raogs~bikkiog· ( 4): basiskwaliteit. 



1.3.3. Balen. 

Kenmerken: 

Open tot dichte bebouwing waarbij in oostelijke richting naaldhoutaanplantingen toenemen. In zuidelijke, 
westelijke en noordelijke richting wordt het aandeellandbouw belangrijker. Natuurwaarden beperken 
zich tot de lijnvormige elementen. Mogelijke verdichting van bebouwing wordt aangegeven op de 
Gewestplannen. 

Streefdoelen: 

- algemene basisnatuurkwaliteit 

- mitigatie uitbreiding 
infrastructuur. 

- versterking goede grond- en 
oppervlaktewaterkwaliteit. 

Knelpunten: 

- mogelijk: lozingen en landbouw 
(naar omgeving toe). 

- uitbreiding bebouwing naar 
alluvia toe. 

- mogelijk bemesting (gevoelig 
(oostelijk) tot zeer gevoelig voor 
uitspoeling van fosfaat en nitraat 
naar het diepe grondwater). 

- versterking lijnvormige 
elementen. 
- goede zuivering afvalwater. 

- uitbreiding beperken naar de 
alluvia en KeiheuveL 

- brongerichte maatregelen. 

Begrenzing: algemene diffuse overgang van dichte naar meer verspreide bebouwing. Begrenzing komt 
grotendeels overeen met de verbreiding van de plaggenbodems. 

Rangschikking: (5): Sterk antropogeen. 



1.3.4. KeiheuveL 

Kenmerken: 

Keiheuvel bestaat voor het grootste deel uit ongedifferentieerde zandgronden (infiltratie). Plaatselijk 
kunnen enkele stuifzandcomplexen teruggevonden worden. Het grootste gedeelte wordt ingenomen door 
naaldbos met gedifferentieerde ondergroei afgewisseld met enkele heiderestanten. Naar de randen toe 
wordt het vochtiger en zijn vochtige heidevegetaties en enkele schraalgraslanden terug te vinden. Het 
noordwestelijk gedeelte wordt ingenomen door een vliegveld. Het geheel is voorbestemd voor dag- en 
verblijfrecreatie (Gewestplan). De Groene Hoofdstructuur duidt de oostelijke zone aan als 
natuurverbindingsgebied. De biologische waarde is beperkt. 

Streefdoelen· 

- Behoud van de waardevolle 
heiderestantjes en 
schraalgraslanden: 

-Versterking en behoud van een 
algemene basisnatuurkwaliteit. 

- Behoud zuiver infiltratiegebied. 

-Versterking verbinding naar 
alluvium Balengracht 

Knelpunten: 

- betreding, toenemende 
recreatiedruk 

- verstoring nabij gelegen 
vliegveid, toenemende 
recreatiedruk 

- mogelijk lozingen te 
verwachten t.g.v. de recreatie. 

- geleide wandelwegen. 

- ecologisch bosbeheer. 

- invloed beperken door 
zuivering afvalwater. 

Be~renzing: 0: enkelvoudig: kanaal Beverlo. W: diffuus: toenemende bebouwing en kleinere 
naaldhoutpercelen. N,Z: samengesteld: overgang naar alluviale bodems gekoppeld aan een verandering 
van het grondgebruik. 

Rangschikking:( 4) basisnatuurkwaliteit westelijk, (1) natuurgebied oostelijk. 



1.4.0. Interfluvium Molse Nete en Scheppeleikse Nete. 

Kenmerken: 

1 Het substraat bestaat 'JOor het grootste deel uit ongedifferentieerde <..andgronden. welke hoofdzakelijk 
begroeid zijn door naaldbossen. Doorheen Jit aaneengesloten naaldhoutcomplex loopt c:en weg, l 

gekenmerkt door lintbebouwing, dat het geheel in twee delen opdeelt. Ook de randen van de duinrug 
kenmerken zich door typische lintbebebouwing , meer naar het westen is de bebouwing meer 
aaneengesloten. Plaatselijk kunnen enkele stuifzandcomplexen teruggevonden worden. Lokaal zijn droge 
heiderelicten, dikwijls met boomopslag, aanwezig. Vooral aan de noordelijke zijde werden nog enkele 
heiden en droge graslandvegeaties als biologisch zeer waardevol aangeduid. Aan de oostelijke zijde zijn 
enkele grotere plassen terug te vinden, begeleid door rietvegetaties. Tegen het kanaal Dessel-
Kwaadmechelen bevindt zich een industriecomplex. Het oostelijk gedeelte is, zoals aangegeven door de 
Gewestplannen, aangeduid als natuurzone. De Groene Hoofdstructuur duidt dit deel eveneens aan als 
natuurontwikkelingsgebied. 

' 

I Streefdoelen: Knelpunten: Acr..ie.s.: 

- Behoud groot aaneengesloten - Lintbebouwing t!n - Uitbreiding van bebouwing 
boscomplex. infrastructuur. binnen naaldhoutcompex 

minimaliseren. 

I -Ve"te<king natuunvaa<den. 

I 
I 

- Grootste deel privaat bos, - Gedifferentieerd beheer i 
mogelijk i.f.v. gericht op herstel I 

I I naaldhoutontginningen. oorspronkelijke heidevegetaties, 
herstel van vensituaties en I plaatselijk de zandduinen 
'vTijwaren van betreding i.f.v. I 

I pioniervegetaties. 

I 

Begrenzing: 0: Studiegebiedsgrens. W,Z,N: samengestelde begrenzing welke grotendeels overeen komt 
met de overgang naar de alluvia van de Molse en Scheppeleikse Loop. Op deze begrenzing zijn over het 
algemeen de wegen aangelegd en is de overgang naar landbouw duidelijk. 

Rangschikking· westelijk deel (4): Basisnatuurkwaliteit Oostelijk deel (3): Ontwikkelings-/buffergebied: 
Zone algemeen aangeduid als natuurontwikkelingsgebied en indien verbindingen tot stand kunnen komen 
met de omgeving goede mogelijkheden voor natuurontwikkeling. 



' I 

1.5.0. Zuidelijk deel interfluvium bekken Grote Nete en Kleine Nete. 

Kenmerken: 

In het oostelijk deel is een relatief groot naaldbos terug te vinden en is aangeduid als biologisch 
waardevol. Een sterke verstoring is te verwachten van autoweg N 71. die dit gedeelte van het noordelijk 1 

boscomplex scheidt èn dus een barriëre vormt voor de aanwezig..: fauna. Het westelijk gedeelte bestaat uit 1 

een groot industriecomplex, verspreide tot dichte bebouwing (Mol) en hiertussen, iets voorbij het kanaal, 
een jonge ontginningsaanplant (oorspronkelijk op ongedifferentieerde zandbodems), op de Biologische 
Waarderingskaart aangeduid als recreatiezone. Op de gewestplannen worden beide boscomplexen 
aangegeven als natuurzone. Hydrologisch vormt dit gedeelte een inlïltratiezone. 

Streefdoelen: 

-versterking naaldhoutaanplant 
als verbinding tussen het 
ailu'vium van de Scheppeleikse 
Nete en de naaldhoutcomplex 
ten noorden van het 

Knelpunten· 

- N71, Berkenbos. - verdere uitbreiding bebouwing 
vermijden. 
- mitigerende maatregelen ten I 
aanzien van de N71. Behoud en 
\·ersterk.ing bufferaanplanten. 

I 
studiegebied. 

1 

-versterking natuurwaarde a. - uniformiteit. - ecologisch bosbeheer. 

I 
I 

Begrenzing: N,O,W: enkelvoudig: studiegebicdsgrcns. Z: diffuus en samengesteld: overgang naar de vallei I 
van de Scheppeleikse Nete en overgang naar kleinschalig agrarisch landschap ( t.h.v. het oud j 
naaldhoutcomplex wel meer bospercelen aanwezig). 

Rangschikking: ( 4) Basisnatuurkwaliteit Oostelijke naaldhoutaanplant kan belangrijk zijn als 
verbindingszone tussen de noordelijke naaldhoutcomplexen en in zuidoostelijke richting naar hat 
alluvium van de Scheppeleikse Nete. 



11.6.1. Winkelomheide. 
I 

Kenmerken: 

Hier zijn de ongedifferentieerde zandbodems algemeen en is de paraboolvorm duidelijk herkenbaar. Het I 

j grondgebruik wordt vooral bepaald door upen bebouwing met versnipperde naaldhout-, akker l!n i 
graslandpercelen. Naar de randen toe zijn de naaldhoutpercelen meer aaneengesloten. Deze worden 
door de gewestplannen aangeduid als natuurgebied. Zuidelijk tegen het Albertkanaal wordt een 
industriecomplex aangetroffen. De biologische waarde is beperkt. 

I 

Streefdoelen· Knelpunten: A..ciks; 

Versterking houtwallen vooral in - uitbreiding bebouwing, ~126 -structurele koppeling door 
noordelijke en westelijke inrichting en beheer van 

I richting .. hourwailen tussen de 
naaldhout percelen. 

i 
I 
I 

I 
I 
I 

' 
I 

Begren7ing· Z: enkelvoudig: studiegebiedsgrens. ~.0: enkelvoudig: overgang naar allmiak bodems. W: 
i 

diffuus: overgang naar meer open agrarisch landschap (grens bepaald door de naaldhoutcomplexen). 

Eaogs!::bikkiog· ( 4) Basisnatuurkwaliteit In noordelijke en oostelijke richting buffergebied (3). I 



I 1.6.2. Hutten. I 
Kenmerken: 

Dit deelgebied wordt gekenmerkt is zeer heterogeen. Tussen de ongediffcrenticerde zandgronden, met 
hoofdzakelijk naaldhoutaanplantingen (en enkele heiderelicten), worden enkele alluviale bodems i 
aangetroffen. Plaatselijk kunnen enkele gagelstruwelen en elzenbroekbossen voorkomen. Het agrarisch 
gebruik is zeer kleinschalig en gesloten. Het geheel wordt aangegeven als natuurontwikkelingsgebied 
(Groene Hoofdstructuur) en natuurgebied (Gewestplannen). 

Streefdoelen: Knelpunten: ~ 

- versterking abiotische - naaldbospercelen. - Gedeeltelijk herstel droge 
gradiënten. heide. 

I 
, - versterking natte, voedselarme - bemesting, drainage, - bemestingsinvloeden en I 

I 

I vegetaties (gagclstruwelen, drainage beperken I 
graslanden, eventueel natte (stuwbeheer). I 
heide) 

! 

I Begr,:nzing: ~: cnkd\·oudig: overgang naar alluviale bodems. O,W: diffuus: toename bcbouv.-ing. Z: 
diffuus: Verdwijnen aaneengesloten naaldhoutcomplexen. 

I 

11 Rangschikking· {2). Ontwil<kelings· jbuffe<gebied. 

11 



11.6.3. Gebergte. I 
I Kenmerken: 

I 

Kleinschalig agrarisch landschap van het haif open type. Meer naar het oosten tegen Winkelomheide 
wordt de landbouw grootschaliger en is dan meer open van karakter. Plaatselijk kunnen enkel kleine 
naaldhoutperceeltjes aanwezig zijn. Relatief verspreide (lint-)bebouwing wordt teruggevonden langs de 
weg N 126. Het geheel heeft een betrekkelijke biologische waarde. Het noordelijk gedeelte wordt 
aangeduid als natuurverbindingsgebied. De gewestplannen geven dit deelgebied een agrarische 
bestemming tot agrarisch gebied met landschappelijk karakter. 

I 

! Streefdoelen: Knelpunten: ~ 

- Versterking van de boutkanten - houtwalontwikkeling 
in noordelijke rich.ting. langsheen perceelscanden I 

I stimuleren. I 

I 
I 
I 

I 
I 

i I I 

! Begrenzing· N: diffuus: overgang naar meer gesloten en kleinschalige landbouwgronden. Z: enkelvoudig: 
studiegebiedsgrens. 0: diffuus: overgang naar plaggenbodems met groter aandeel aan naaldhoutpercelen. 
W: diffuus: overgang naar open bebouwing met talrijke naaldhoutpercelen. 

I 
I 

Baogscbikkicg· ( 4) Basisnatuurkwaliteit (3) noordelijk gedeelte buffergebied. 



1.7.1. Alluvium Grote Nete stroomafwaarts van Malesbroek tot het Albertkanaal. 

Kenmerken· 

Deze strook wordt vooral gekenmerkt door :1grarisch gebruik. Visvijvers plaatselijk algemeen. Tegen het 
Albertkanaal en Malesbroek worden enkele :lls biologisch waardevolle rot zeer waardevolle ..:omplexen 
teruggevonden. Deze bestaan uit rietvegetaties, vochtige al dan niet verruigde graslanden en vochtige 
wilgenstruwelen. Deze strook wordt door de Gewestplannen aangeduid als natuurgebied en door de 
Groene Hoofdstructuur als natuurontwikkelingsgebied. 

Streefdoelen: 

- ontwikkeling van 
natuurwaarden. 

~!punten: 

- bemesting. - verschralend beheer op de 
voedselrijke weilanden. 

- bufferstrips langs de Nete. 

- ontwikkeling naar meer 
gesloten karakta vanuit 
Malesbroek van de 
landbouwpercelen .. 

'~------~-------~------~ 
Begrenzing· 0: diffuus: toename naaldhoutpereden en bewoning. W: enkelvoudig: overgang van alluviale 
bodem naar plaggenbodems. Z: enkelvoudig: studiegebiedsgrens. N: diffuus: overgang naar meer 
gesloten percelen. 

Rangschikking: (2) . Hydrologisch ootwikkelings-/buffergebied: aangezien de aanduiding als 
natuurontwikkelingsgebied en natuurgebied. 



I 1.7.2. Malesbroek en de samenvloeüng met de Molse Nete. 

I Kenmerken· 

I Het noordwestelijk gedeelte bestaat uit agrarisch grondgebruik met een relatief kleinschalig en vrij 
gesloten karakter. De bebouwing is gegroepeerd langs enkele kruispunten en neemt toe in de richting 

i van Get:l. Het .Malesbroek zelf vormt een complex geheel van vijvers al dan niet omgeven door 
! rietvegetaties, frequent overstroomde wilgenstruwelen en elzenbroekbossen. Plaatselijk kunnen enkele 

vochtige verruigde hooilanden aanwezig zijn. Het geheel is avifaunistisch zeer belangrijk. Plaatselijk zijn 
de visvijvers sterk gegroepeerd. De Gewestplannen duiden dit aan als natuurgebied en agrarisch gebied 
met ecologische waarde. De Groene Hoofdstructuur de zuidelijk strook aan als natuurkerngebied 

I omgeven door natuurontwikkelingsgebied. Het geheel wordt als biologisch waardevol tot zeer waardevol 
I 

beschouwd. Noordwestelijk en oostelijk van het Malesbroek worden vooral landbouwpercelen 
aangetroffen met een beperkte kleinschaligheid en gesloten karakter. 

I 
i 

I Streefdoelen· Knelpunten· ~ 
I 
I - versterking avifauna. - recreatie (verstoring, - rust, ontwikkeling van 
I uniformiteit visvijvers). zoomvegetaties langs visvijvers. ! 

! 
Ontwikkeling naar meer 

I 
I 

gesloten en kleinschalige 
i landbouwpercelen. 

I - Mitigatie t.a.v. versnippering. - N126, uitbreiding - bufferaanplant langsheen 
(lint-)bebouwing. N126, uitbreiding bebouwing 

ontmoedigen en albouwen. 

i - behoud/ versterking - populieraanplantingen. - omzetting oorspronkelijke I 

I 
i 

gevarieerde strucruur. elzenbrot:kbossen. 

I -Versterking grond- en -Bemesting (uitbreiding - brongerichte maatregelen, I 

I oppervlaktewated.:waliteit. maïsakkers e.d. ) bufferstrips langsheen beken 

I 
en sloten 

- Algemene versterking - recreatie: visvijvers, - Natuurgerichte verweving met 
alluviale natuurwaarden. weekend verblijven. visrecreatie. Verdere 

uitbreiding weekendverblijven 
minimaliseren en afbouwen. 

BejUenzing: 0: diffuus: toename van bebouwing. W: enkelvoudig: N 110. N: diffuus: toename agrarsich 
gebruik met open karakter. Z: enkelvoudig: overgang naar duincomplexen. 

B.aogs~:bikking· (2) Hydrologisch ontwikkelings-/buffergebied. 



1.7.3. Alluvium Grote :--fete van Malesbroek tot kanaal Dessel-Kwaadmechelen. 

Kenmerken· 

Gesloten kleinschalig agrarisch landschap. Visvijvers J.lgemeen. J.l dan niet begeleid door rietvegetaties. 
De bosperceeltjes worden hoofdzakelijk gekenmerkt door populieraanplantingen, plaatselijk kunnen i 

I 

elzenbroekbossen aanwezig zijn. De Groene Hoofdstructuur duidt deze zone aan als natuur-
ontwikkelingsgebied, plaatselijk zijn enkele biologisch waardevolle percelen aanwezig. Op de 
Gewestplannen is dit alluvium aangeduid als agrarisch gebied met ecologische waarde. 

Streefdoelen: Knelpunten: ~ 

- versterking natuurwaarden. - populieraanplantingen. - omzetting naar oorspronkelijke 
elzenbroekbossen en allm-iale 
natuurwaar den .. 

- ontwikkeling naar meer 

- "isvijvers. gevarieerde zoomvegetaties. 

- beperken, ontwikkelen van 
- mogelijk bemesting. bufferstrips. 

- Uitbreiding bebouwing I 
- Mitigatie t.a.v. versnippering. - Uitbreiding bebouwing, NllO. beperken. Bufferaanplant 

langsheen NllO stimuleren. 

I 
Begrenzing· N: samengesteld: overgang naar plaggenbodems en ongedifferentieerde zandgronden en 

I 
I 

overgang naar naalàhoutaanplantingen. halfopen wei- en akkerpercelen. 0: enkelvoudig: kanaal Dessel-
Kwaadmechelen. Z : samengesteld: overgang naar Diestiaanheuvels en toename naaldhoutpercelen en 
bebouwing. W: enkelvoudig: N 110. 

Ballgs~bikking· (2). Hydrologisch ontwi.kkelings-/buffergebied. 



1.7.4. Alluvium Grote Nete, Kleine Hootägracht en Balengracht 

Kenmerken: Vrij brede alluviale zone waarbij de Grote Nete halfweg afsplitst naar het zuiden toe (ten zuiden van 
Vennen). Het geheel wordt gekenmerkt door een kleinschalig gesloten agrarisch landschap waarbij naar het 
westen toe het aantal en de grootte van Je bospercelen toeneemt. Deze alluv1ale strook wordt algemeen 

' 
gekenmerkt door kwel. in het oosten kunnen nog enkele mesotlele dzenbroekbossen en oligotrafente 
berkenbroekbossen aangetrotfen worden. Vochtige graslandpercelen variëren van het mesotrofe tot verruigde 
type. Akkers en intensiever gebruikte graslandpercelen zijn eveneens sterk aanwezig. Naar het westen toe neemt 
het aantal visvijvers toe. Op de gewestplannen aangeduid als agrarisch gebied met landschappelijke (west) en 
ecologisch waarde (oost). De Biologische \Vaarderingskaart duidt enkele percelen aan als biologisch zeer 
waardevol en wordt als natuurontwikkelingsgebied aangegeven op de Groene Hoofdstructuur. 

i Streefdoelen· Knelpunten· ~ 

- Natuurontwikkeling i.fv. herstel - :\<1ogelijke aanvoer van nutriënten. - Zowel brongerichte als 
I van olig.otrafente tot mesotrofe effectgerichte maatregelen, 

broekbossen. respectievelijk vermindering \ 'an 
bemesting <!n ontwikkeling van 
butferstrips. 

- Behoud van kleinschaligheid met - Populieraanplanten. -Vermijden. 
I 

I 
herstel van oorspronkeiijke 
veget1es. 

I 
I 

Begrenzing: 0: enkelvoudig: kanaal Beverlo. overgang naar alluv1um Balengracht N: dirfuus overgang naar I 

i stuifduincomplex Keiheuvel (relatief groter aandeel van naaldhoutaanplantingen). Z: difruus: overgang ! 
grcotschalige landbouw :net open karaJ...1er. W: diffuus: overgang naar centrale kwelzone. i 

Rangschikking: (2): hydrologisch ontwikkdings/buffergebied. Gezien de aanduiding als 
natuurontwikkelingsgebied en de hydrologische afhankelijkheid van de Grote Nete in de centrale kwelzone (zie 
1.7.6.). 



1.7.5. Alluvium Grote Nete tot Kempisch Plateau. 

Kenmerken: 

Algemeen relatief kleinschalige landbouwstrook met open karakter. Oostelijk voorbij het kanaalloopt de ; 
weg N 746 die in beperkte mate lintbebouwing vertoont. :-.laar het westen toe, tegen het alluvium Grote 
Nete-Balengracht-Kleine Hoofdgracht aan, krijgt de landbouw een meer gesloten karakter. De alluviale 
strook is aangeduid als natuurontwikkelingsgebied, maar de biologische waarde is beperkt (met 
uitzondering van enkele mestrofe graslanden en oligotrafente berkenbroekbossen in het oosten). De 
gewestplannen duiden dit gebied aan voor agrarisch gebruik. Het westelijk deel is eveneens aangeduid als 
agrarisch gebied met landschappelijke waarde. 

Streefdoelen: 

- Ontwikkeling van 
natuurwaarden i.f.v. goede 
waterkwaliteit. 

- Versterking kleinschalige 
gesloten ontwikkeling van west 
naar oost. 

- Mitigatie t.a.v. verstoring en 
versnippering. 

Knelpunten: 

- bemesting. 

- N746 en begeleidende 
lintbebouwing. 

- Perceelsranden (zeker langs de 
waterlopen) vrijwaren van 
bemesting en van gebruik van 
pesticiden. 

- Ontwikkeling van houtwallen. I 

- Bebouwing minimaliseren en 
ontwikkeling van buffer (loof-) 
aanplanten. 

Begrenzing: 0: diffuus overgang naar minder bebouv..-ing, kleinschaliger en meer gesioten 
landbouwpercelen. W: diffuus overgang naar kleinschalig en gesloten agrarisch landschap.~: enkelvoudig 
overgang alluviale bodem naar gedegradeerde zandgronden. Z: samengesteld: eveneens overgang van 
alluviale bodems naar gedegradeerde zandgronden. 

Rangschikking· (2)· Hydrologisch ontwikkelings-/buffergebied. 



1.7.6. Centrale alluviale vlakte ten oosten van het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. 

Kenmerken: 

Groot agrarisch complex gekenmerkt door tal van lijn en puntvormige elementen. Om deze reden ook 
grotendeels aangeduid :1ls biologisch waardevol. Naar de Grote Nete toe srijgt de dichtheid aan 
lijnvormige elementen. Het noordelijk deel wordt gekenmerkt door een grote kwelzone waardoor talrijke 
vochtige mesotrofe graslandpercelen evenals, naast populierpercelen, elzenbroekbossen aangetroffen 
kunnen worden. Een groot aantal visvijvers, al dan niet begeleid door rietvegetaties of omgeven door 
aanplantingen, typeren het centrale gedeelte. De bebouwing is beperkt tot alleenstaande woningen. Het 
geheel wordt aangeduid als biologisch zeer waardevol en wordt aangegeven als natuur-
ontwikkelingsgebied. Het noordelijk gedeelte wordt aangeduid als agrarisch gebied met landschappelijke 
waarde, het zuidelijk gedeelte is naast landbouw eveneens belangrijk voor waterwinning. 

! I 
Streefdoelen: Knelpunten· illiie.s.; 

I 
- Natuurontwikkeling i.f.v. - bemesting. - Beheer i.f.v. voedselrijkdom en 
oligotrofe tot rnesotrofe vochtige onderhouden voldoende hoge 
vegetaties. grondwatertafeL 

-Versterking van de - Ontmoedigen 
natuurwaarden door geleidelijke populieraanplantingen en 
overgang van zeer gesloten overschakeling naar de typische 
(langs de Nete) tot meer open elzenbroekbossen. Naar het 

(zuidelijk) landschap na te zuiden toe plaatselijk de 
streven. houtwallen versterken. 

-Verbetering grond- en - bemesting. -Stimuleren van extensieve 
oppervlaktewater i.f.v. de landbouw 'stroomopwaarts' van 
waterwinning. de waterwinning. Degelijke 

bufferstrips langs beken en 
sloten. 

- Mitigatie t.a.v. verstoring. -Weg Olmen-Balen ten oosten -Zeker langs Nete vrijwaren 
van kanaal Dessel- van bebouwing, stimuleren van 
Kwaadmechelen met loofbosbuffer. 
ontwikkeling van lintbebouwing. 

Begrenzing: N: diffuus,samengesteld: Overgang alluviale vlakte naar plaggenbodems met een toename 
van de naaldhoutpercelen. Z: diffuus: overgang naar meer dichte bebouwing, stijging in het reliëf 
(Diestiaanopduikingen).W: enkelvoudig: Overgang van alluviale bodems naar gedegradeerde 
zandbodems. W: enkelvoudig: kanaal Dessei-Kwaadmechelen. 

Raogscbikking; (2): grotendeels hydrologisch ontwikkelings-/buffergebied. Overig basiskwaliteit. 



11.7.7. Alluvium van Asdonkbeek. 
I 

Kenmerken· 

Dit :illuvium vormt een zwakke depressie tussen Schoorheide (1.2.:..) en Asdonk-Leopoldsburg (1.2.3.) . 
Het wordt vooral gekenmerkt door de aanwezigheid van Hij mesotrofe graslandpercelen (biologisch zeer 
waardevol) die soms verruigd kunnen zijn en populieraanplantingen (plaatselijk kunnen relatief kleine 
elzenbroekbossen aangetroffen worden). Op de gewestplannen is deze strook aangeduid als agrarisch 
landschap. Enkele visvijvers zijn aanwezig. 

I 
Streefdoelen: Knelpunten- ~ 

I 

I - Versterking van de mesotrofe - bemesting. - Beheer in funktie van de 
! 

graslanden. voedselrijkdom, behoud van 
hoge waterstand. 

- Verbetering van grond- en - lozingen en bemesting. - Natuurontwikkeling langsheen 
i o ppervlaktewaterkwaliteit i.f.v. waterlopen. 

waterwinning. - Extensieve landbouw. 

- Ontwikkeling en behoud van - H outwalverbindingen tussen 
kleinschaligheid. loofhoutbosjes optimaliseren. 

Begrenzing· N: diffuus: overgang naar grootschalig agrarisch landschap. Z: overgang naar iets 
groQ[schaligere percelen. 

Raogs~;;hikking: ( 4): basiskwaliteit. 



11.8.1. Alluvium Molse Nete tot N 71. 
I 

Kenmerken: 

In tegenstelling tot het meer stroomopwaarts gelegen gedeelte zijn hier de visvijvers opvallend. Over het 
algemeen wordt deze strook gekenmerkt door een klcinschaüg, gesloten agrarisch landschap. c~ntrnal 
van dit deelgebied kunnen enkele grotere populieraanplantingen voorkomen. Twee wegen ( N l:Z6 en N 
71) doorkruisen de vallei. Plaatselijk komen verruigde natte hooilanden en elzenbroekbossen voor. Met 
uitzondering van de intensief gebruikte graslanden is het geheel biologisch waardevol tot zeer waardevol 
en is eveneens aangeduid als natuurontwikkelingsgebied. De Gewestplannen duiden de meer 
aaneengesloten bospercelen aan als natuurgebied en het overige als agrarisch gebied met ecologische 
waarde. 

Streefdoelen: Knelpunten: ~ 

- Mitigatie t.a.v. versnippering. - N 110, N18 en N 71 uitbreiding - Structurele bufferstrips 
bebouwing vanuit Mol. (houcwallen langs de wegen) 

aanleggen. Aanplanten zuidelijk 
van Mol stimuleren. 

I 
- Versterking natuurwaarden - Landbouw: bemesting, - brongerichte maatregelen, 
alluviale strook :U\visseling drainage. veranlwoord stuwbeheer, 
populieraanplante n, vijvers, stimuleren kleinschalig en 
moerasvegetaties en vochtige gesloten extensieve landbouw. 
hooilanden. 

-Lozingen. - helofytenfuters. 

- Recreatie. - Meer natuurgerichte aanplant 
van \'Îs\ijvers (verweving). 

i 
I 
I 

I Begrenzing· N: diffuus: toename bebouwing. W: enkelvoudig: N 71. 0: diffuus: meer open karakter. Z: 
enkelvoudig: overgang naar interfluvium. 

Baa~s~::bikkiog· (2) Hydrologisch ontwikkclings-/buffergebied. 



1.8.2. Alluvium Molse Nete van N 71 tot het Kempisch Plateau. 

Kenmerken: 
Over het algemeen een relatief smalle alluviale strook tot aan de samenvloeüng met de Scheppeleikse 
Nete. Over bijna de gehele lengte wordt kwel aangetroffen. Overeenkomstig worden roesofiele vochtige 
graslanden, rietvegetaties en struwelen aangetroffen. Op de hogere delen wordt de landbouw intensiever 
en nemen de naaldhoutaanplatingen toe. Het geheel is kleinschalig en sterk gesloten met dominantie van 
els,berk en eik in de houtwallen. De talrijke bosperceeltjes bestaan hoofdzakelijk uit 
populieraanplantingen. Plaatselijk kunnen toch nog zeggenrijke, mesotrofe elzenbroekbossen aanwezig 
zijn. Naar de randen van de intert1uvia en naar het oosten toe, krijgt het agrarisch landschap een meer 
open karakter. Tegen het kanaal van Beverlo zijn nog enkele vochtige vegetaties terug te vinden. 
Plaatselijk wordt de vallei onderbroken door enkele wegen met langs weerzijden een relatief verspreide 
bebouwing, dit vooral t.b.v. van Wezel, waar de vallei zeer smal is (verspreide bebouwing over de gehele 
breedte). De Groene Hoofdstructuur duidt de westlijke zone aan als natuur kerngebied. Het gewestplan 
duidt dit gedeelte aan als agrarisch landschap met ecologische waarde en het meest westelijk deel als 
natuurgebied. De gehele vallei wordt aangeduid als biologisch waardevol tot zeer waardevol. 

Streefdoelen: Knelpunten: 

- Behoud van kleinschalig - Mogelijk bemesting. 
gesloten landschap, 

j behoud/verbetering van goede 
I (meso- tot oligotroof) 
i grondwaterk\;aliteit. Versterking 

in oostelijke richting. 
- Versterking van de - Populieraanplantingen. 
natuurwaarden. 

, - Behoud hoge grondwatertafeL 

1- Mitig~tie t.a.v. versnippering en 

I verstonng. 

- Versterking kleinschaligheid 
oostelijke landbouwzone. 

- wegen, bebouwing, 
industrieterrein. 

- Bufferstroken langs de Molse 
Nete zelf. Gebruik van mest en 
pecticiden zoveel mogelijk 
beperken. 

- Terug omzetten tot 
oorspronkelijke 
elzenbroekbossen, beheer van 
roesofiele vochtige gras- en 
rietvegetaties. Mogelijkheden 
voor ontwikkeling natte heide 
indien waterkwaliteit zeer goed. 

- Aanplanten of bosontwikkeling 
stimuleren langsheen wegen en 
overgang bebouwing-landbouw .. 
- Verdere uitbreiding 
bebouwing in alluviale zone ten 
zuiden van Wezel minimaliseren 
en ontmoedigen. 
- Stimuleren van meer 
gevarieerde vegegtatietypes op 
industrieterrein ten westen van 
het kanaal Dessel 
Kwaadmechelen. 

Begrenzing: 0: enkelvoudig en diffuus: overgang van verspreide bebouwing naar hoofdzakelijk agrarisch 
landschap en relatieve sterke stijging (Kempisch Plateau). N, Z: samengesteld: overgang alluvium naar 
interfluvia met overschakeling van grondgebruik (meer bebouwing en naaldhoutpercelen). W: 
enkelvoudig: N71. 

Rancrc::rhiHina· (2) Hydrologisch ontwi.kkeli~-/buffei"gebied. 



11.8.3. Alluvium Scheeeeleikse Nete. I 
! 

Kenmerken: 

Smalle alluviale strook dat ten westen doorsneden wordt door het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. Het 
beschrijft de volledige loop van de Scheppeleikse Nete van het brongebied tot ids voor Je monding in ,fe I 

Molse Nete. De strook wordt gekenmerkt door kleinschalig agrarisch gebruik. Met uitzondering van het 
brongebied (de meest oostelijke zone tegen het kanaal Beverlo ), waar vooral naaldhoutpercelen en 
populieraanplantingen terug te vinden zijn, wordt het kleinschaligheid en neemt het aantal bosperceeltjes 
naar de monding toe. De vallei wordt doorsneden door tal van secundaire wegen centraal tegen de 
zuidelijke 'helling' vormt Berkenbos een matig open bebouwing. Met uitzondering van enkele percelen 
werd het alluvium als biologisch minder waardevol gekarteerd. De bospercelen t.h.v. brongebied werden 
aangeduid als natuurontwikkelingsgebied (dit geldt eveneens voor een groot gedeelte aan de oostelijke 
zijde van het kanaal Beverlo). Op de gewestplannen werd dit eveneens als natuurgebied aangeduid. Het 
overige deel is voorbestemd voor agrarisch gebruik. 

! 
i 

Streefdoelen: Knelpunten: ~ 

- Behoud en versterking van de - gedifferentieerd beheer. 
bospercelen in her brongebied. 

- Versterking van de houtwallen - Mogelijk bemesting, invloed - Perceelsranden \Tijwaren van 
I 

'-'Oorallangs de loop zelf, i.f.v. de kanaal. bemesting. I 
waterkwaliteit. I 

I 

I - Mitigerende maatregelen t.a.v. -wegen, bebouwing en - uitbreiding van bebouwing 
! de versnippering. industrieterreinen ten oosten van minimaliseren. 

I I kanaal Dessel-K waadmechelen. - bufferaanplantingen langs de 

I 
wegen. I 
- op industrieterrein, vooral I 

I I 
langs de Scheppeleikse Nete 
aanplanten of spontane 
bosontwikkeling stim weren. 

- Versterking kleinschalig - meer open karakter. - ontwikkeling van houtwallen 
landschap centraal ten langs perceelsranden. 
noordoosten van Berkenbos. 

- Behoud/ versterking van 
voldoende hoge watertafel. j 

Begrenzing: Komt grotendeels overeen met de verbreiding van de alluviale bodems. N-Z: diffuus: 
overgang kleinschalige agrarisch gebruik naar bos of bebouwing. 0: enkelvoudig: studiegebiedsgrens 
welke overeen komt met het kanaal Beverlo. W: samengesteld: weg N71, hogere dichtheid bebouwing. 

Rangschikking: (3) Ontwikkelings-/buffergebied: gezien de aanduiding van het brongebied als 
natuurontwikkelingsgebied, in funktie van de waterkwaliteit en de mogelijkheden om centraal een 
ecologische structuur uit te bouwen (zie ook 1.5.0.) in aansluiting met het zuidelijke naaldbos te Rauw. 



12.1.1. Heuvelrug Zittaart-Meerhout. I 
Kenmerken· 

Ten noorden van de weg Zittaart-Meerhoutworden afwisselend naaldhoutaanplantingen, akkers en I 

weilanden aangetroffen. De landbouwpercelen kenmerken zich door een halfopen karakter. Zuidelijk van 
de weg Zittaart-Meerbout zijn de naaldhoutpercelen eerder beperkt in aantal en omvang. Lintbebouwing 
is algemeen langs de wegen tussen Zittaart, Meerhout en omgeving. In Zittaart en Meerhout zelf, is de 
bebouwing meer aaneengesloten. Het gehele deelgebied is voorbestemd als woonzone en de randen voor 
agrarisch gebruik. Het geheel is biologisch minder waardevol. 

i 
Streefdoelen: Knejpunren· ~ ' 

I 

- Goede waterkwaliteit met - bemesting (gevoelig tot zeer - extensieve landbouw 
betrekking tot het gevoelig voor uitspoeling van optimaliseren. 
oppervlaktewater in het fosfaat en nitraat naar het 
deelstroomgebied van de grondwater). 

I Kwachtloop. 

- In aansluiting met het - Verstoring/ versnippering - Houtwalontwikkeling 
kleinschalig landbouwgebied van vanuit :Vteerhout. stimuleren. 

I 
Hutten, ook hier een versterking 
van gesloten kleinschaligheid 
wenselijk. 

j Begrenzing: N: samengesteld: overgang naar alluviale bodems met een kleinschaliger en meer gesloten 
grondgebruik. Z: enkelvoudig: studiegebiedsgrens. 0: enkelvoudig: overgang van plaggenbodems naar 
alluvium van de halfwegloop. W: diffuus overgang naar kleinschalig agrarisch gebruik. 

Rangschikking: ( 4): basisnatuurkwaliteit (i.f.v. de naaldhout en landbouwpercelen) en (5) centrum 
Meerhout en Zittaart en buffergebied (3) ten noordwesten van Meerhout ( deelstroomsysteem van de 
K wachtloop). 



12.1.2. Heuvelrug Bokkenrode-Zandvliet. I 
Kenmerken: 

Vanuit Meerhout neemt de bebouwing af en is dan sterk verspreid. Naar het oosten toe nemt!n de 
naaldhoutpercelen geleidelijk in omvang (Straalse bossen) en aantal toe. Zuidelijk van de weg Meerhout-
Olmen is de landbouw betrekkelijk kleinschalig en plaatselijk kunnen houtwallen teruggevonden worden. 
De Gewestplannen duiden deze zone aan als agrarisch gebied. Het geheel heeft een beperkte biologische 
waarde. 

Strcetdoelcn: Knelpunten· ~ 

- Versterking van gesloten 
karakter naar zuiden toe in 
aansluiting met het gebied rond 

I 
de Rammelaars (zie 2.3.2.) 

-Versterking verbinding tussen - Uit breiding (lint-)bebouwing - Zone vrijwaren van bebouwing I 
Rammelaars en alluvium Grote op heuvelrug en gesloten kleinschaligheid met I Ne te. bospercelen stimuleren. 

I 

Begrenzing: Z: enkelvoudig: overgang naar alluviale 1,rronden van de Halfwegloop. 0: diffuus: toename i 
bebouwing (Olmen), N: samengesteld: overgang alluviale gronden GroteNetemet een kleinschalig, meer 
gesloten grondgebruik. W: diffuus: toename bebouwing (Meerhout). 

Rangschikking: (4) basisnatuurkwaliteit en gedeeltelijk aangeduid als bufferzone voor de verbinding 
tussen de Rammelaars en het alluvium van de Grote Nete. 



12.1.3. Olmen. I 
Kenmerken· 

Gekenmerkt door open tot \Tij gesloten (centraal) bebouwing met naar de randen toe sterk versnipperde ! 
akker-, weiland en naaldhoutpercelen. Plaatselijk enkele eiken-berkenbosjes. Oostelijk vormen de 
naaldhoutpercelen een meer aaneengesloten geheel. Het geheel is biologisch minder waardevol en wordt 
door de gewestplannen aangeduid als agrarisch gebied (oostelijk met landschappelijke waarde) en 
woongebied (met mogelijkheid tot uitbreiding). 

I 
' 

Streefdoelen: Knelpunten; ~ 

- goede grondwaterkwaliteit. - gevoelig tot zeer gevoelig voor - brongerichte maatregelen. 
uitspodinhg van fosfaat en 
nitraat naar het grondwater 
( infiltratiezone ). 

I , - Mitigatie verstoring, - aanplanten langsheen randen 
! versnippering. - (lint-)bebouwing bebouwing in noordeiijke en 

zuidelijke richting stimuleren, 
evenals een kleinsebalig 
karakter van de landbouw-
percelen. I 

I 

Begrenzing: N,Z : samengesteld: Overgang van plaggenbodems naar alluviale zandgronden met een i 

afname van het aantal naaldhoutpcrcelen. O,W: Enkelvoudig: verdwijnen van naaldhoutpercelen. 

Rangschikking: (5): Sterk antropogeen: bebouwde zone (centraal) en basisnatuurkwaliteit ( 4): 
omliggende agrarische percelen en aanplantingen .. 



112.2.0. Heuvelrug Kwaadmechelen-Heppen. 

Kenmerken: 

De heuvelrug wordt gekenmerkt door de N 141 die eigenlijk de ruggegraat vormt voor een min of meer 
! aaneengesloten naaldhoutcomplex. Deze 'groene' band wordt soms verstoord door Je sterke ontwikkeling 

van (lint-) bebouwde zones (o.a. te Ham en de Warande). In noordelijke richting kan het naaldbos zich 
verder uitstrei<.ken, met uitzondering t.h.v. van de landbouwcomplexen die vooral gesitueerd zijn op de 
plaggenbodems (Gerhees, Langven). De Gewestplannen duiden op een mogelijke uitbreiding van de 
bebouwing langsheen de centrale weg:'{ 141. De Biologische Waarderingskaart duidt de 
naaldboscomplexen aan als biologisch waaredevol tot zeer waardevoL De Groene Hoofdstructuur duidt 
het boscomplex tussen Ham-Kwaadmeehelen en de Warande aan als natuurverbindingsgebied. 

I 

I 
Streefdoelen: 

- Behoud en versterking van de 
boscomplexen met inbegrip van 
het natuurverbindingsgebied. 

Knelpunten: 

- Uitbreiding bebouwing. -Tussen Kwaadmechelen en de 
Warande 'groene' strook 
vrijwaren van bebouwing. 

- Gedifferentieerd beheer met 
inbreng van meer lootbout 

I Begre-nzing· Z: ~nkcivoudig: :;tudiegebicdsgrens. :--1: samcngcsteid: overgang naar alluviale z:mdgronden. 
I W: enkelvoudig: kanaal Dessei-Kwaadmechelen. O:diffuus: overgang naar ongedifferentieerde 

zandbodems. 

Rangschikking· :( 4): basisnatuurkwaliteit 



I 2.3.1. Bovengedeelte Stotert-Heivoort-Hamse Hoeven. 

Kenmerken· 

Sterk versnipperd landschap door een relatief hoge wegendichtheid, gekenmerkt door limbebouwing. I 

Algemeen vrij kleinschalig landschap met gevarieerd open/gesloten karakter. Meer zuidelijk en tegen I 
Olmen aan, stijgt het aantal naaldhoutpercelen. De biologische waarde is beperkt. 

I 
I 

I 

!i S .d I 
1• treer oe en: Knelpunten- ~ 
i 

I 
- Verbetering grond- en - lozingen en bemesting. ( zone - stimuleren van extensieve 
oppervlaktewaterkwaliteit i.f.v. gevoelig voor uitspoeling van landbouw. I 

I waterwinning. nitraat en fosfaat naar het diepe I 
I 

grondwater) 
I 

I i - Tegen Gerhescrheide aan -Vanuit naaldhoutcomplex I 

I 
onLVákkeiing van meer gesloten houtwallen meer stimuleren. t 

landbouw. I 
I 

I I I 
I t 

i I I I 
I I 

I 
I 
i 

I i 
Begrenzing· 0 en W: enkelvoudig overgang van [>laggenbodems naar gedegradeerde zandgronden. N: i 

I ' Diffuus: meer naaldhoutpercden, dichtere bebouwing . Z: enkelvoudig: meer aaneengesloten I 
naaldhoutcomplexen. I 

Rangschikking: ( 4) basisnatuurkwaliteit Aangezien dit deelgebied (infiltratie) min of meer gesitueerd is 
op de waterscheiding tussen het bekken van de Grote Nete en de afwatering naar de Laak, is vooral 
landbouw een mogelijk knelpunt. De acties moeten gericht worden op een vermindering van de 
nutriëntenuitstooL 

r 



I 
2.3.2. Middengedeelte rond de Rammelaars. 

' 

I 
Kenmerken· 

Dit deelgebied wordt bijna geheel gekenmerkt door alluviale bodems en is hydrologisch sterk aibankeüjk ' 
van de omliggende gebieden. Het oostelijk gelegen gedeelte (t.o.v. het kanaal Dessel-Kwaadmechelen) 
wordt gekenmerkt door een kleinschalig, relatief gesloten agrarisch gebruik. Plaatselijk kunnen enkele 
mesotrofe hooilanden, grote zeggevegaties en elzenbroekbossen aangetroffen worden. De meer intensief 
gebruikte weilanden en akkers zijn echter overwegend aanwezig. Het westelijk gedeelte, t.o.v. het kanaal 
Dessel-Kwaad.mechelen, is meer gesloten van structuur. Hier worden hoofdzakelijk percelen 
aangetroffen met populier, zeggenrijk elzenbos (lokaal met veenmossen) en berk. Zeer plaatselijk 
kunnen enkele naaldhoutpercelen aanwezig zijn. Vochtige, al dan niet verruigde hooilanden en struwelen 
vormen open gedeelten binnen het boscomplex. De biologische waarderingskaart duidt dit gedeelte aan 
als biologisch zeer waardevol, de Groene Hoofdstructuur als natuurkerngebied. De gewestplannen 

i duiden het oostelijk deel aan als agrarisch gebied met landschappelijke en ecologische waarde. H ier 
wordt eveneens aan waterwinning gedaan. Het westelijk deel (de Rammelaars ) werd aangeduid als I 

' natuurgebied. i 

i 
I 

i .S.U:eefdoelen; Knelpunten· ~ 

I -Versterking van de - bemesting, waterwinning. - aanvoer nutriënten beperken. 

I 
natuurwaarden door behoud - behoud hoge waterstand 
mesotrofe voedselrijkdom en ( stuwbeheer stroomafwaarts van 

I 

i hoge waterstanden. de Rammelaars). I 
! 

I 
- beheer van graslanden en i 

I 

struwelen in funktie van de I 
I voedselrijkdom. ! 

I - bemesting, lozingen. -behoud van rust (avifauna, I 
' 

I 
- Goede grond- en oppervlakte ree) . I waterkwaliteit i.f.v. 

-
I 

watcnvinning. - Stroomopwaarts ex1ensieve i 

I 
I 

landbouw stimuleren., 
I 

I 
I Begrenzing: 0: diffuus: overgang naar gedegradeerde zand- en plaggenbodems. N: samengesteld: 

overgang van alluviale zandgronden naar plaggenbodems, toename van het aantal naaldhoutpercelcn. W: 
diffuus: overgang naar meer grootschalige landbouw met meer open karakter. Z: enkelvoudig: bebouwde 
zone te Ham en studicgebiedsgrens. 

I 

Rangs~:hikking; (2) hydrologisch ontwikkelings/buffergebied. 



12.3.3. Landbouwgebied rond Gestel. I 
Kenmerken· 

I 
Vrij homogeen. grootschalig landbouwgebied met relatief open karakter. Het centrum van dit deelgebied 1 

wordt gekenmerkt door een open bebouwing (Gestel). Op de gewestplannen wordt het geheel 
aangegeven als agrarisch gebied, waarbij het oostelijk deel nog een landschappelijke funktie krijgt. 

I 
I 

i 

I 

Streefdoek a; Knelpunten: ~ 

-Versterking van de - aanplanting en beheer van de 
natuurwaarden naar het oosten houtwallen. I I 

I toe i.f.v. het kleinschalige en I 
I gesloten karakter. ! 
I I 

I 
I 
' 
I 

I ! 
! 

I 
Begrenzing; 0: diffuus overgang naar meer gesloten karakter. N,W: enkelvoudig: duidelijke stijging van 
het reliëf (heuvelrug Zittaart-Meerhout), Z: enkelvoudig studiegebiedsgrens. 

Rangs~:hikking· ( 4) basisnatuurkwaliteit 



3.1.0. Naaldhoutcomplc::x Domein Pijnven. 

Kenmerken: 

Oorspronkelijk uitgestrekte heidevelden die vanaf de 18de eeuw stelselmatig werden beplant. Dit resulteerde in 
blokgc::w1jze. sterk uniforme naaidhoutpl!rcelt!n. Zl!er plaatselijk zijn I( ofuoutpercelen en \'ennen aanwa1g. 
Opvallend zijn de min of meer grootschalige agransche zones ten noorden, centraal (Balengracht) co oostdijk 
van het bos. Deze vormen mogelijk belangrijke foerageergebieden. Vanuit het westen (bebouwde zone) en het 
zuiden (recreatie: campings, e.d.) is mogelijk enige verstoringsdruk te verwachten. Gaiende unifonniteit l!n het 
principe van naaldhoutontginning is dit gebied floristisch minder interessant. De enige variatie die aangetrotfen 
wordt, is sterk aihankelijk van de ouderdom van de percelen en de ontwikkeling van de ondergroei. Plaatselijk 
k.-unnc::n enkele, meestal beplante duincomplexen aangetrotfen worden. Hydrologisch vormt deze streek c::en 
inliltratiezone. Verondersteld kan worden dat het insijpelende regenwater zuiver is. Het geheel wordt aangeduid 
als natuurgebied (Gewestplan), natuurkerngebied (Groene Hoofdstructuur) en wordt hoofdzakelijk bestempeld 
als biologisch waardevol (Biologische Waarderingskaart). Groot deel in beheer door Waters en Bossen. 

Stre<:fdoelen: 

- behoud \'an bosbouwcomplex 
i.f. v. zuivere iruiltratiezone. 

- versterking en ontwikkeling van 
vanatie aan biotopèn. 

- ontwikkeling Yan Juin-. Yen- ,:n 
bovenloopvegetatiès (1-Iol\'ense 
Beek) 

Knelpunren: 

- unifonniteit aanplantingen. 

- mogelijk beu·cding, indien geleid 
mogelijkheden voor milic::u
educatie. 

- autotestbaan: verstoring (\111. 
gdUlû). 

- positionering in orde. 

- ontwikkeling van zoomvegetaties 
!angs ue perccdsranden 1:!0 zeker 
Je bosranden (spontane 
oorwikkeling naar heide mogelijk), 
biotoop \·ergroting \'ailutt 
piaatselijke Joolhoutpercelen 
(ecologisch bosbeheer). 

- herstel van abiotische gradiënten, 
gedeeltelijk \Tijwarcn Yan 
naaldhoutaanplrult. 

- overe::nkomst: hijvoorbeeld 
rrunimaie actiYiteit gedurcnJe het 
broedseizccn. Verbetering 
butlèrstroog ten zuidostcn. 

Begrenzing: Algemeen enkelvoudig criterium. narnelijk de begrenzing van de naaldhoutaanplantmgen ronliom. 

Rmgschjkking: (I ):Natuurgebied: i.f.v. de omgeving is het domeinbos een zuiver (hydrologisch) systeem. De 
zwaartepunten van acties liggen vooral in versterkinglontwikkeling van een grotere variatie aan biotopen en in 
het verlagen van de weerstand rondom voor foeragerende organismen. 



3.2.0. Heidecomplex Lange Heuveiheide. 

Kenmerken: 

Uitgestrekt heidecomplex in gebruik als militair domein; plaatselijk zijn bosjes aanwezig. Mogelijk nog 
waardevolle droog-nat gradiënten aanwezig met overeenkomstig àroge-narte heidevegetaties (vooral langs de 
Visbedden en mogelijk het zuidelijk deel van de bovenloop van de Grote Nete). Avi.faunistisch belangrijk gebied 
(wulp, duinpieper. boomleeuwerik, sperwer, ... ) en eveneens als foerageergebied belangrijk. Het militair domein 
is dan ook bestempeld als een speciale beschermingszone voor vogels. De naaldhoutaanplantingen langs de 
randen zijn meestal zeer uniform en vrij smal, met uitzondering van de oostelijke zijde. Het grootste deel wordt 
op de gewestplannen aangegeven als militair domein. De Groene Hoofdstructuur en de Biologische 
Waarderingskaart bestempelen dit gebied als zeer waardevol natuurkerngebied/natuurverbindingsgebied. 

Streefduden: Knelpunten: 

- behoud van droog-nat gradiënten. - militaire activiteit, mogelijk 
betreding. 

-behoud (avi-)fuunarijkJom. 

- versterking vcrbinding naar 

- miiitatre actt\·iteit: 
geluidsoveriast, betreding. 

zutdeiijk gekgen heidecumplex. -verstoring door 01 73. 

- indien mogelijk vrijwaren van 
betredingsgevoelige zones zoals de 
Vis bedden. 

- verminderen/vrii\varen van 
militaire activiteit gedurende het 
broedseizoen in bepaalde zones 
van het domein. 

-uitbreiding van bufferzone (bos) 

Begrenzing: Enkdvoudig criterium dat grotendeels overeenkomt met de begrenzing van het militair domèin en 
dat meestal gewijwaard is van enige landbouwactiviteiten. 

Rangschikking: ( 1) Natuurgebied. Eveneens 'zuiver intiltratiesysteem' met betrekking tot de omgeving (uitz. 
mogelijke belasting door metalen). Mogelijkheden voor natuurversterking (m.b.v. beheersovereenkomsten) 
aanwezig. Twee aspecten worden belangrijk geacht: ten eerste het behoud van de nat-drooggradiënten en ten 
t\.veede seizoensgebonden maatregelen voor de aanwezige fauna. 



3 .3.0. Naaldhoutcomplex ten noorden van Kattenbos. 

Kenmerken: 

Grootste deel gekarteerd als oude naaldhoutaanplant met ondergroei van lage kruiden. Langs Je zuidelijke randen 
en in westelijke richting nog heiderelicten aanwezig. Westelijk zijn enkele akkers aanwezig. Met een noordelijk 
(uitgestrekte opslagplaats met als voornaamste begroeiing heide) en zuidelijk een open landschap, kan dit gebied 
belangrijk zijn als refugiurn.De heiderestanten zijn grotendeels gedegradeerd met dominantie van Molinia en 
Deschampsia. Het geheel wordt aangeduid als biologisch waardevol tot zeer waardevol en is natuurkerngebied. 
Oostelijk kan recreatiedruk vanuit Kattenbos verwacht worden. Met uitzondering van de akkers en weilanden 
langs de randen, kan dit infiltratiegebied als zuiver aangeduid worden. 

Streefdoelen: 

- behoud en versterking van 
naaldbos!>vsteem. 

1... - mogelijkheden voor uitbreiding 
heideperceien. 

Knelpmnen: Acties: 

- mogelijk recreatiedruk - geleide wandelwegen. 

- akkers (bemesting, e\'eneens i.f v. -verschralend beheer en 
grondwaterkwaliteit). bemestingsdruk van a..kkers 

\'erminàeren 

Begrenzing: N, W: enkel\'oudig: studiegebiedsgrens. Z: samengestelde grens: overgang \'an zand- naar 
plaggenbodems en heidelnaaldbos naar agrarisch gebruik. 0: enkelvoudig: overgang \'an naaldbos naar I bewoning. 

Rangschikking: ( 1) Natuurgebied. 



3 .4.1. Bovenloop Grote Nete tussen Pijnven en Lange Heuvellieide. 

Kenmerken: 

De vallei van de Grote Nc:te vormt hier een weinig brede en ~ngesneden depressie. Lmdschappdiik kan deze 
zone verder opgedeeld worden in een zuidelijk en noordelijk deel gescheiden door de Nete zelf Het noordelijk 
gedeelte wordt gekenmerkt door een kleinschalig, relatief gesloten agrarisch landschap, at\.visselend vochtige tot 
droge graslanden, akkers en naaldhoutaanplantingen. Tegen de Nete aan worden enkele elzenbroekbossen en 
populieraanplantingen aangetroffen. Het centrale gedeelte \vordt gekenmerk"t door talrijke visvijvers. Recreatie 
(zwembad, weekendverblijven en camping) aanwezig. Op het Gewestplan is deze strook voorbestemd voor 
verblijfsrecreatie. Waardevolle natte hooilanden en struwelen k"lllll1en aangetrotfen worden ter hoogte van de 
Veeweiloop. De overige graslandenpercelen zijn van variabele voedseirijkdom en biologische waarde. 
Avifaunistisch belangrijk gebied (aangeduid als Vogelrichtlijngebied) waarbij de houtwallen een belangrijke 
factor zijn. Deze strook kan dienen als een verbinding tussen het Pijnven en de Lange heuvelheide. Ook voor de 
roofvogels en reeën een ideaal foerageergebied. Het zuidelijk gedeelte is vooral t1oristisch van belang 
(grotendeels militair domein) omwille van de aanwezige voedselnjke-voedselarme en droog-nat gradiënten. 
Overeenkomstig worden op de nattere delen heide. moeras en elzenbroekbosjes aangetroffen, op de drogere delen 
naaidhout. 

l
l Stredäoden: 

- behoud c:n versterking van 
abiotische grauil!nten. 

- behoud/ versterking hoge 
watcrstand t.h. v. nattt: heide 
complex ten zuiden van de: Grote 
Nete. 

- ontwikkeling van zoomvegetaties 
langs naaldhoutpercelen 

(bosrand). 

- Verbindingszone tussen Pijnven 
tfwnge Heuvelheide. 

Knelvumen: 

- momenteel bemesting. 

- recreatie door \·erstoring en 
mogelijk 

lozingen. 

-uniform. 

- voorziene recreatie-uitbreiding. 

- bu1Jerstrips, 
bemestingsvermindering. 

- heloi):tentilters. 

- eventueel stuwbeheer. 

- streven naar meer gevarieerde 

bosrandvegetatie. 

- stroken vrijwaren van enige 

bebouwing en ontwikkeling naar 
sterk kleinschalig landschap. 

Begrenzing: N: samengesteld: overgang naar drogere zandbodems en naaldbos. Z: diffuus samengesteld: 
overgang van droog naar nat en van voedselann naar voedselrijk. 0: diffuus overgang naar meer intensieve 
landbouw en bebouwing. W: diffuus: dichtheid bebouwing stijgt. 

Rangschikking: (3): Buffergebied. 



3.4.2. Brongebied Grote Nete te Hechtei-Eksel. 

Kenmerken: 

Zuidelijk gedeelte open tot gesloten bebouwing tvooral gegroepeerd rond verkeersknooppwlt N 715 en N -:"3). 
Ook centraal langs de N -: 15 is een bebouwd gedeelte met een open karakter aanwezig. Het noordoostelijk 
gedeelte wordt gekenmerJ..:t door kleinschalige akkers en in mindere mate naaldhoutpercelen. In westelijke 
richting langs de Grote Nete neemt het aantal graslanden toe. Natuurwaarden beperken zich tot enkele rietvelden 
en gedegradeerde heidepercelen. de alluviale strook wordt aangeduid als natuurkemgebied. 

Streddoelen : 

- ontwikkeling van meer gesloten 
karakter (vooral oostelijke 
akkerzone). 

- verbeteren waterbvaliteit nm 
zowel Je Grote )lew. 

- verbetering waterk:waliteit i.f.v. 
grondwaterkwaliteit 

Knelpunten: 

- vrij sterke versnippering. 

- vrij inrenstcve landbouw lmais) 
c::n huishoudelijk :uValwater. 

- oostelijke akkerzone in zeer 
gevoelig gebied voor uitspoeling 
van fostàat naar het grondwater. 

- de aanwezigheid van talrijke 
bospercelen bteden Je 
mogelijkheden voor een hogere 
avifaunanjkdom. 

- vermindering bemesting, 
buiterstrips langs Je Grote Nc:te en 
de K:une11loop stimuleren. 

- bemestingsbeperkingen, 
extensivering van de landbouw. 

Begrenzing: Z, 0: enkelvoudig: studiegebiedsgrens. N, W: enkelvoudig: naaldbos. 

Rangschikking: Met uitzondering van het alluviwn van de Grote Nete rangschikking (4). Bovenloop Grote Nete 
rangschikking (2) omdat de \'erdere benedenloop 0 .4.1.) tot aan Kerkhoven aangeduid is als landbou\o\o-vrije zone 
(Gewestplan) en sanering hier interessante mogelijkheden biedt voor natuurontwikkeling. (ook voor Kamertloop) 



3.5.0. Alluvium Balengracht 

Kenmerken: 

Grootschalige agrarische strook met weinig of geen lijnvormige elementen oostelijk van Je N 46. Zeer plaatselijk 
alleenstaande woningen en enkele bospercelen van geringe oppervlakte. Het geheel is grotendeels omgeven door 
het Pijnvencomplex en is mogelijk een belangrijk foerageergebied. Naar het westen toe (vanaf N 46) neemt de 
bebouwing toe en wordt de landbouw eerder kleinschalig en krijgt een meer gesloten karakter. Centraal wordt 
een relatief grote heidestrook teruggevonden met aan de randen enkele schrale hooilanden. Langs de Balengracht 
zelfkunnen enkele vochtige wilgenstruwelen en rietvegetaties teruggevonden worden. Het oostelijk deel (vanaf 
N 46) is aangeduid als natuurkemgebied. 

Streetäoelen: Kneipunten: 

-behoud van rust <!nopen karak1er. -mogelijke verstoring vanafN 46. 

- verbetering waterkwaliteit. - bemesting. 

- versterking van kruidachtige - mogelijk bemesting. 
vegetaties langs de perceelsranden 
(i.f.v. rijkere fauna: insekten, 
knaagdieren --> voedsdbron) 

- versterking heide complex. 

- bufferzone: \·ooral oostelijke 
zijde voorzien van dicht begroeide 
aanplanten. 

-zoom langs Balengracht 
\Tijwaren van bemesting, 
bufferstnp. 

- perceelsranden \Tijwaren van 
enige bemesting en gebruik van 
pesticiden. 

- uitbreiding in noordelijke 
richting in noordelijke richting in 
aansluiting met Je Kattenbosser
heide. 

Begrenzing: N. Z, 0: enkelvoudig: overgang naar naaldhoutvcomplex. W: samengesteld: kanaal van Beverlo en 
meer dichte bebouwing {Kerkhoven). 

Rangschikking: (4) Basisnatuurkwaliteit westelijk deel tot N 46 en (3) Buffergebied: oostelijk deel. 



3.6.0 . Bovenlopen MolseNeteen Eindergatloop. 

Kenmerken: 

Landschappdijk kan deze strook opgedeeld worden in drie grote zones: twee agrarische complexen gescheiden 
door open tot vrij dichte bebouwing (Kattenbos). Beide agrarische complexen zijn kleinschalig met vrij beperkte 
en sterk verspreide lijnvormige elementen. Kwantitatiefnemen de lijnvormige elementen toe in westelijke 
richting. Het oostelijk agrarisch complex wordt gekenmerkt door akkers. Het westelijk gedeelte wordt 
gekenmerkt door een overgang van akkers op de hogere drogere delen (het brongebied van de Molse Nete) naar 
intensieve beweiding in westelijke richting. Kattenbos zelfwordt gekenmerk:t door een open bebouwing. 
Floristisch over het algemeen weinig waardevol. Het westelijk gedeelte wordt grotendeels aangeduid als 
natuurkem- en ontwikkelingsgebied. Hierbij wordt een verbinding nagestreefd tussen het zuidelijke 
Pijnvencomplex en het noordelijk naald- en heidecomplex (grotendeels buiten het studiegebied). 
Natuurontwikkeling is vooral gericht op de alluviale strook van de Molse Nete. 

Streefdoe ten: 

- versterking van lijnvormige 
dementen in het natuurkem- en 
ontwikkelingsgebied. 

- natuuromwikkeling van het 
alluvium van Je Moise ~ète ~ericht 
op een ;·erbètering van Je 
waterkwaliteit. 

Knelpunten: 

- voorziene uitbreiding bebouwing 
vanuit Kattenbos. 

- bemestingsdruk. 

-Aanplanting van houtkanten en 
evolutie naar meer gesloten en 
kleinschalige landbouw. 

- bufferprincipes. verminderen 

bemestingsàruk. 

Begrenzing: Grotendeels samèngestelde .;riteria: het t!eheel w0rdt gekenmerkt door Je aanwezigheid van 
plaggenbodems met overeenkomsug akkers en weilanden. N,O: enkelvoudig: studiegebieàsgrens. W: 
enkelvoudig: kanaal van Beverio. 

Rangschikking: (2) Hydrologisch ontwikkelings-lbuffergebied i.f.v. het westelijk gedeelte. (4) Basiskwaliteit: 
i.f.v. het oostelijk gedeelte. 



3.7.0. Bovenloop Holvense Beek. 

Kenmerken: 

Smalle landbouwstrook volgens het alluvium van de Holvense Beek. Eerder een open karakter met vrij 
grootschalige percelen. Centraal worden aaneengesloten naaldhoutpercelen aangetroffen. De open 
landbouwstrook is mits verzachtende maatregelen mogelijk een interessant foerageergebied. Floristisch vormt 
deze zone een weinig interessant gebied. Het is aangeduid als natuurkemgebied. Behoort hydrologisch tot het 
Maasbekken, negatieve bemestingsinvloeden hebben vooral effect in oostelijke richting (vb. voor de Gorten). 

Streeräoelen: 

-versterking rust. 

- verbetering waterk-waliteit. 

- versterking foerageerzone. 

K.'1elpunten: 

- verstoring door recreatie en N 
715 teJerwachten. 

- bemestingsdruk mogelijk 
negatief. 

- sterk aaneengesloten 

landbouwpercel en. 

-dichte aanplant langs weg. 

- bunerstrips langs beek. 

- ontwikkeling van lage heggen en 

kruidachtige vegetaties in de 

perceelsranden. 

Begrenzing: 0, Z, N: enkdvoudig: naaldbos. 0: enkdvoudig studiegebiedsgrens. 

Rangschikking: (3) bufferzone. Ecolgische verbinding in oostelijke richting met betrekking tot de aansluiting aan 
de Gorten. 




