
Natuurinrichting 
ZWARTE BEEK

VLM.be
NATUURENBOS.be

Vlaamse 
overheid

Vlaanderen
is natuur

Projectuitvoeringsplan Vallei
maart 2019



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek  Projectuitvoeringsplan Vallei  pagina 1 van 94 
 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

NATUURINRICHTING 
ZWARTE BEEK 
Projectuitvoeringsplan Vallei  

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

    



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek  Projectuitvoeringsplan Vallei  pagina 2 van 94 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
 
Samenstelling: Projectteam  Zwarte  Beek,  Vlaamse  Landmaatschappij  regio Oost  i.s.m.  het 
projectcomité Natuurinrichting Zwarte Beek 
 

Verantwoordelijke uitgever: Toon Denys, Gedelegeerd bestuurder, Gulden Vlieslaan 72, 1060 
Brussel 
 

Datum: maart 2019 

   



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek  Projectuitvoeringsplan Vallei  pagina 3 van 94 
 

Inhoud 
 
Projectfiche Natuurinrichting Zwarte Beek ............................................................................................. 4 
Inleiding   ................................................................................................................................................. 6 
1  Projectbeschrijving ................................................................................................................... 9 

1.1  Situering  9 
1.2  Inventarisatie  11 
1.3  Visie  14 
1.4  Fasering van de maatregelen  19 

2  Natuurinrichtingsmaatregelen ............................................................................................... 20 

2.1  Kavelruil uit kracht van wet  20 
2.2  Infrastructuur‐ en kavelwerken  20 
2.3  Aanpassing van wegen en het wegenpatroon  24 
2.4  Het tijdelijk beperkingen opleggen aan het genot van onroerende goederen tijdens de uitvoering van het 

natuurinrichtingsproject  27 
2.5  Waterhuishoudingswerken  28 
2.6  Grondwerken  31 

3  Eigendom en gebruik ............................................................................................................. 33 

3.1  Inleiding  33 
3.2  Algemene principes waardebepaling percelen  36 
3.3  Kavelruil  39 
3.4  Andere maatregelen met een invloed op waarde/gebruik (= vergoedingen voor de impact van hydrologische 

herstelmaatregelen)  40 

4  Beschrijving en beoordeling van de effecten ........................................................................ 46 

4.1  Inleiding  46 
4.2  Ingreep‐effectschema  47 
4.3  Effectbeschrijving per thema  51 

5  Monitoring ............................................................................................................................. 60 

5.1  Te monitoren parameters  61 
5.2  Meetnet bodem  65 
5.3  Meetnet hydrologie  65 
5.4  Meetnet Morfologie waterlopen  68 
5.5  Meetnet  Vegetatie  69 
5.6  Meetnet fauna  70 

6  Beheer .................................................................................................................................... 72 

6.1  Vegetatiebeheer  72 
6.2  Waterpeilbeheer  74 
6.3  Beheer van de infrastructuur  74 

7  Financieringsplan en uitvoeringsprogramma ........................................................................ 75 

7.1  Financieringsplan  75 
7.2  Uitvoeringsprogramma  76 

8  Literatuur ............................................................................................................................... 78 
9  Verklarende Woordenlijst ...................................................................................................... 81 
10  Kaarten ................................................................................................................................... 91 
11  Niet‐Technische samenvatting .............................................................................................. 92 
12  Plannen .................................................................................................................................. 93 
13  Bijlagen ................................................................................................................................... 94 

 



 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek  Projectuitvoeringsplan Vallei  pagina 4 van 94 
 

PROJECTFICHE NATUURINRICHTING ZWARTE BEEK  

Instelling:   17 oktober 2001   

Vaststelling maatregelen:  5 mei 2004   

Oppervlakte:   674 ha (kadastrale oppervlakte)   

Ligging:        Provincie Limburg, gemeente Beringen (deelgemeente Koersel)    

 

Beschrijving:   Het  projectgebied  van  het  natuurinrichtingsproject  Zwarte  Beek  (NIP  Zwarte  Beek) 
bevat het gedeelte van de vallei van de Zwarte Beek vanaf de grens met het militair 
domein ‘Kamp van Beverlo’ tot en met de Stalse Molen. Ook de omgeving rond het 
Fonteintje,  het  bezoekerscentrum  de  Watersnip  en  aansluitend  het  gemeentebos 
Koerselse Heide liggen in het projectgebied NIP Zwarte Beek. Het valleigedeelte wordt 
gekenmerkt door een verwevenheid van vochtige tot natte hooilanden, moerassen, 
schrale  graslanden,  graasweiden,  ruigten,  broekbossen,  beekbegeleidend  bos  en 
heiderelicten.  Vermeldenswaard  voor  het  valleigedeelte  is  het  voorkomen  van  een 
groot aaneengesloten veenpakket en de aanwezigheid van de watersnip; ongeveer de 
helft van de Vlaamse populatie van de watersnip komt hier tot broeden. In het zuiden 
van het projectgebied NIP Zwarte Beek, meer bepaald in het gemeestebos Koerselse 
Heide,  komen droge Kempense  zandgronden voor, welke voornamelijk  zijn beplant 
met  naaldhout.  Dit  naaldhoutbestand  bevat  een  aantal  landduincomplexen  en 
herbergt potenties voor bosomvorming, heideontwikkeling en venherstel.   

Eigendom:  Deels eigendom van Natuurpunt vzw (41%) en de stad Beringen (20%), deels privé‐
eigendom  (22%).  Daarnaast  heeft  ook  het  Agentschap  voor  Natuur  en  Bos  (ANB) 
eigendommen in het projectgebied NIP Zwarte Beek. 

Gebruik:   Een groot gedeelte van het valleigebied is in eigendom en in beheer van Natuurpunt 
vzw. Natuurpunt vzw voert een begrazingsbeheer, maaibeheer en/of bosbeheer uit op 
haar percelen. In het projectgebied NIP Zwarte Beek zijn een aantal percelen, gelegen 
in  natuurgebied,  in  land‐  en  tuinbouwgebruik.  Op  de  droge  Kempense  gronden 
bevinden  zich  naaldhoutaanplanten  (gemeentebos  Koerselse  Heide).    Dit 
gemeentebos heeft een recreatief medegebruik (onder andere wandelen, fit‐o‐meter, 
jeugdkamperen).   

 

Juridisch en Beleidskader Natuur: 

Gewestplan:   505,9  ha  (75,0%)  natuurgebied,  85,5  ha  (12,7%)  natuurreservaat,  35,9  ha 
(5,3%) parkgebied, 0,7 ha (0,1%) groengebied, 6,9 ha (1,0%) natuureducatieve 
infrastructuur, 2,9 ha (0,4%) bosgebied en 25,7 ha (3,85%) agrarisch gebied en 
10,1 ha (1,5 %) gebieden met een andere bestemming  

Vogelrichtlijngebied:  gelegen in “Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek” (BE2218311, 8889 
ha) 

Habitatrichtlijngebied:  gelegen  in  “Vallei‐  en  brongebieden  van  de  Zwarte  Beek,  Bolisserbeek  en 
Dommel met heide en vengebieden” (BE2200029, 8306 ha) 
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Ramsargebied:  neen 

Natuurreservaat:   erkend: Natuurpunt Beheer vzw “Vallei van de Zwarte Beek”  

VEN/IVON:  gelegen in het gebied “De Boven‐ en middenloop Zwarte Beek” (nr. 439) 

S‐IHD rapport:   S‐IHD  rapport  BE2200029  Vallei‐  en  brongebieden  van  de  Zwarte  Beek, 
Bolisserbeek  en Dommel met  heide  en  vengebieden en BE2218311 Militair 
domein en de vallei van de Zwarte Beek (rapport 25) 

 

Projecttype:   Normale procedure   
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INLEIDING 

Een  verklarende  woordenlijst  is  toegevoegd  in  Hoofdstuk  9.  Hoofdstuk  11  Niet‐Technische 
samenvatting bevat de niet‐technische samenvatting.  
 
Op grond van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, 
gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002 en het uitvoeringsbesluit van 23 juli 1998, gewijzigd bij het 
besluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  2  februari  2007  kan  de  Vlaamse  Regering 
natuurinrichtingsprojecten instellen. 
 
Zo is het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek (NIP Zwarte Beek) in Beringen ingesteld op 17 oktober 
2001 nadat voor het projectgebied NIP Zwarte Beek een onderzoek naar de haalbaarheid is uitgevoerd. 
Het projectrapport dat werd opgemaakt heeft een openbaar onderzoek ondergaan van 17 april 2002 
tot en met 16 mei 2002. 
 
Het projectcomité natuurinrichting Zwarte Beek, opgericht bij Ministerieel Besluit van 2 april 2002, 
heeft  over  dit  rapport  en  de  resultaten  van  het  openbaar  onderzoek  advies  uitgebracht  aan  de 
minister. De Vlaamse Regering heeft de maatregelen en uitvoeringsmodaliteiten vastgelegd op 5 mei 
2004. 
 
Aan  de  hand  van  één  of  meerdere  projectuitvoeringsplannen  (PUP)  bereidt  het  projectcomité  de 
uitvoering van het natuurinrichtingsproject voor. 
Elk projectuitvoeringsplan bevat een aantal gedetailleerde gegevens en plannen: 

 Inventarisatieplannen van perceelsstructuur, grondgebruik, wegen en waterlopen; 
 Technische uitwerking van de natuurinrichtingsmaatregelen; 
 Toestand en regeling van eigendom en gebruik; 
 Monitoringsplan; 
 Beheer; 
 Financieringsplan en uitvoeringsprogramma. 

 
Het projectcomité zal deze gegevens en plannen voorleggen aan de projectcommissie voor advies. De 
projectcommissie natuurinrichting Zwarte Beek werd opgericht bij Ministerieel Besluit  van 11 april 
2002.  Elk  projectuitvoeringsplan  zal  een  openbaar  onderzoek  ondergaan  gedurende  30  dagen. 
Uiteindelijk legt het projectcomité het projectuitvoeringsplan voor aan de minister, rekening houdend 
met het advies van de projectcommissie en de bezwaren geopperd tijdens het openbaar onderzoek. 
De minister stelt het projectuitvoeringsplan vast. 
 
Na  deze  vaststelling  zal  het  projectcomité  overgaan  tot  de  uitvoering  van  de maatregelen  op  het 
terrein. Het projectcomité laat vervolgens de instrumenterende ambtenaar de natuurinrichtingsakte 
opmaken,  die  de  nieuwe  eigendoms‐  en  gebruikstoestand  vastlegt,  samen  met  de  data  voor 
ingebruikneming van de percelen en de financiële verrichtingen erbij. 
 
Het  voorliggende  rapport  is  het  2de  projectuitvoeringsplan  van het  natuurinrichtingsproject  Zwarte 
Beek.  In  2010  werd  een  1ste  projectuitvoeringsplan  opgemaakt,  met  voornamelijk  recreatieve 
maatregelen.  Voor  dit  1ste  projectuitvoeringsplan  recreatie  werd  een  openbaar  onderzoek 
georganiseerd van 7 oktober 2010 tem 5 november 2010. Na afloop van het openbaar onderzoek, 
beslisten de stad Beringen en het projectcomité natuurinrichting Zwarte Beek samen om de procedure 
van het projectuitvoeringsplan recreatie stop te zetten. Dit 1ste projectuitvoeringsplan werd daardoor 
niet voorgelegd aan de minister en werd dus ook niet bekrachtigd door een Ministerieel Besluit.  
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Bepaalde onderdelen van het projectuitvoeringsplan recreatie werden naderhand in onderling overleg 
met de stad Beringen aangepast en aan de hand van enkele uitvoeringsdossiers toch gerealiseerd. Het 
betreft maatregelen die uitgevoerd konden worden op gronden in eigendom van de stad Beringen of 
het Agentschap voor Natuur en Bos, met instemming van de betrokken eigenaar en zonder significante 
impact op gronden van derden, zoals: 

 Herinrichting van de plonsvijver door de aanleg van een vlonder i.f.v. natuureducatie en een 
natuurlijke waterzuivering; 

 Vernieuwing van enkele wandelwegen in Coorselse Bergen; 
 Inrichting van een hondenlosloopzone; 
 Herinrichting van een parking; 
 Omvorming van bestaande parking naar een zone voor jeugdkamperen; 
 Inrichting van bestaande open plekken in functie van het jeugdkamperen. 

 
Naast deze recreatieve maatregelen werden er in het kader van het natuurinrichtingsproject Zwarte 
Beek  nog  een  aantal  andere  maatregelen  op  het  terrein  gerealiseerd  aan  de  hand  van  enkele 
uitvoeringsdossiers (dus op gronden van partners, met instemming van de eigenaar en zonder impact 
op percelen van derden). Het gaat om volgende inrichtingswerken:  

 Creatie  van  kleine  zeggenvegetatie  door  verboste  hooilanden,  struwelen,  voormalige 
blauwbesplantages en sparrenaanplanten te rooien en om te vormen naar maaiklare percelen 
met het oog op ontwikkeling/herstel van kleine zeggenvegetatie. In totaal gaat het over een 
oppervlakte van 35 ha; 

 Herstel van droge en vochtige tot natte heide, landduinen en heischrale graslanden d.m.v. het 
verwijderen van de strooisellaag, het afgraven van de nutriëntrijke bouwvoor en/of het rooien 
van de monotone naaldhoutbestanden. In totaal gaat het over 18 ha; 

 Venherstel door middel van het vrijmaken van de oevers en het afplaggen van de organische 
laag. In totaal gaat het om 4 vennetjes wat overeenkomt met ongeveer 13 are venherstel; 

 Afbraak  van  verscheidene  zonevreemde  (in  dit  geval  niet  thuishorend  in  natuurgebied) 
constructies zoals gebouwen, weekendhuisjes, draadafsluitingen e.d.; 

 Inschakelen van oude, afgesneden meanders van de Zwarte Beek. In totaal werd de waterloop 
met 330 lopende meter verlengd. 

 
Een  volgend  uitvoeringsdossier  betreft  het  omvormen  van  verboste  blauwbesplantages, 
blauwbesplantages en verboste hooilanden naar natte hooilanden,  type kleine  zeggenvegetatie  (in 
totaal 23 ha) en dit  telkens op gronden  in eigendom van Natuurpunt vzw en het Agentschap voor 
Natuur en Bos.  
 
Kaart 1‐4 geeft een overzicht van de inrichtingswerken die al werden uitgevoerd of die op korte termijn 
worden uitgevoerd aan de hand van een uitvoeringsdossier. 
 
Een aantal maatregelen die nodig zijn om de doelstellingen van het natuurinrichtingsproject Zwarte 
Beek  te  kunnen  realiseren,  bijvoorbeeld  maatregelen  die  een  impact  hebben  op  derden  of 
maatregelen  op  gronden  die  momenteel  in  privégebruik  zijn,  worden  uitgewerkt  in  een 
projectuitvoeringsplan. In het voorliggend projectuitvoeringsplan Vallei (PUP Vallei) betreft het: 

 Maatregelen in functie van het herstel van de hydrologie; 
 Maatregelen in functie van het herstel van een open valleilandschap; 
 De aanleg en verbetering van noodzakelijke beheerinfrastructuur. 

In het kader van een aantal van deze maatregelen wordt een compensatie voor de betrokken eigenaars 
en gebruikers voorzien. 
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Het  projectuitvoeringsplan  Vallei  dat  hier  voorligt  is  een  totaalpakket  op  basis  van  de  wetgeving 
natuurinrichting om de doelstellingen van het project te kunnen realiseren.  
 
Dit  totaalpakket  wordt  onderworpen  aan  een  maatschappelijke  en  politieke  toets  –  zoals  in  het 
instrument  is  voorzien  –  via  de  projectcommissie  en  het  projectcomité,  een  consultatie  van  de 
betrokken eigenaars en gebruikers en het informeren van de burgers. De uiteindelijke beslissing wordt 
genomen door de bevoegde minister. 
 
De  diverse maatregelen  van  het  projectuitvoeringsplan  Vallei  worden  uitvoerig  beschreven  in  het 
voorliggend document. Ter inleiding en om de voorliggende maatregelen te situeren en te kaderen 
wordt relevante informatie van inventarisatieplannen en de visie voor het hele werkgebied PUP Vallei 
in dit document meegegeven in hoofdstuk 1 Projectbeschrijving.  
 
De maatregelen van dit projectuitvoeringsplan Vallei situeren zich in het valleigedeelte van NIP Zwarte 
Beek, stroomopwaarts van de Nieuwendijk. Hier gebeuren ingrepen in het kader van het herstel van 
de  waterhuishouding,  het  consolideren  van  het  veenpakket  en  het  creëren  van  een  open 
valleilandschap door onder andere het ontwikkelen van kleine zeggenvegetatie en (heide)/heischraal 
grasland. Daarnaast zijn er ook andere inrichtingsmaatregelen voorzien die de natuurontwikkeling ten 
goede komen. Zo worden er bijvoorbeeld investeringen gedaan om het gebied optimaal te ontsluiten 
in functie van het beheer.  
De maatregelen die genomen zullen worden met het projectuitvoeringsplan Vallei zijn:  

 Hydrologisch herstel van de vallei door o.a. het ophogen van de bedding van de Oude Beek, 
het plaatsen van damwanden en het opheffen van de afwaterende zijgrachten; 

 Herstel van het open valleilandschap met ontwikkelingskansen voor kleine zeggenvegetatie, 
droge en vochtige tot natte heide (weliswaar in mindere mate), heischraal grasland en complex 
van graslanden door het omvormen van elzenbroekbos, het verwijderen van houtopslag en/of 
het afgraven van de voedselrijke bouwvoor; 

 Bosomvorming;  
 Aanleggen en verbeteren van weginfrastructuur en opslagplaatsen in functie van het beheer; 
 Vervangen, verwijderen en plaatsen van duikers, bruggen en beekovergangen; 
 Het verwijderen van overbodige infrastructuur en constructies; 
 Het herleggen van de Zwarte Beek ter hoogte van de Kraaienstraat; 
 De aanleg van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties;  
 De aanleg van amfibiedoorsteken. 

 
Een  gedetailleerd  overzicht  van  alle  natuurinrichtingsmaatregelen  in  het  kader  van  dit 
projectuitvoeringsplan Vallei is terug te vinden in hoofdstuk 2 Natuurinrichtingsmaatregelen.  
 
De  gronden  van  een  aantal  eigenaars  en  gebruikers  worden  beïnvloed  door  de  hydrologische 
herstelmaatregelen. Dit houdt in dat op sommige plaatsen de grondwaterstand zal stijgen. Voor de 
belanghebbenden  is  een  compensatieregeling  uitgewerkt.  Het  gaat  om  de  uitbetaling  van  een 
vergoeding of kavelruil. De voorgestelde maatregelen en de compensaties zijn individueel besproken 
met  de  betrokken  eigenaars  en  gebruikers.  De  details  hiervan  zijn  terug  te  vinden  in hoofdstuk  3 
Eigendom en gebruik. 
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1 PROJECTBESCHRIJVING  

1.1 SITUERING 

Kaart 1‐1: Situering natuurinrichtingsproject (NIP) Zwarte Beek en werkgebied projectuitvoeringsplan 
Vallei (PUP Vallei) 
Kaart 1‐2: Juridisch kader Ruimtelijke Ordening NIP Zwarte Beek 
Kaart 1‐3: Juridisch kader Natuurgebieden en Erfgoed NIP Zwarte Beek 
Kaart 1‐4: Overzicht uitgevoerde inrichtingswerken en inrichtingswerken gepland op korte termijn 

 
De Zwarte Beek ontspringt in Hechtel en Helchteren en stroomt via Koersel, Beringen, Paal, Meldert 
en  Zelem  naar  de  Demer  in  Diest.  De  vallei  van  de  Zwarte  Beek  is  één  van  de meest  natuurlijke 
beekvalleien in Vlaanderen en vormt samen met de aangrenzende heide‐ en bosgebieden één van de 
waardevolste natuurcomplexen in Vlaanderen. 
 
Deze uitzonderlijke waarde heeft het gebied onder meer te danken aan de uitgestrektheid, het nog 
sterk meanderend verloop van de Zwarte Beek, de kleinschalige afwisseling en de talrijke overgangen 
van voedselarm naar voedselrijk en van droog naar nat. Door deze talrijke gradiënten is de variatie aan 
levensgemeenschappen en soorten hier dan ook erg groot. 
 
De grote waarde van dit gebied wordt dan ook door talrijke deskundigen uit binnen‐ en buitenland 
erkend.  Om  deze  belangrijke  natuurwaarden  en  de  rijke  biodiversiteit  van  dit  natuurgebied  te 
behouden  en  te  versterken,  werd  de  vallei  van  de  Zwarte  Beek  aangeduid  als  habitat‐  en 
vogelrichtlijngebied,  in  uitvoering  van  NATURA  2000‐netwerk.  Hierdoor  moeten  er  de  nodige 
maatregelen  genomen  worden  om  ‘een  gunstige  staat  van  instandhouding’  te  realiseren  voor 
bijlagesoorten en habitattypes van Europees Belang. Omwille van de afname van de natuurwaarden 
in dit gebied, stuurde de Europese Commissie in 1997 een “ingebrekestelling” en in 1998 een “met 
redenen omkleed advies” naar de Belgische autoriteiten. Om verdere veroordelingen te voorkomen 
en financiële sancties te vermijden, werden een aantal maatregelen genomen, waaronder de instelling 
van  het  natuurinrichtingsproject  (NIP)  Zwarte  Beek,  goedgekeurd  bij  Ministerieel  Besluit  van  17 
oktober 2001. 
 
NIP Zwarte Beek is gelegen in de gemeente Beringen, deelgemeente Koersel. Het projectgebied NIP 
Zwarte Beek heeft een oppervlakte van 674 ha en omvat de vallei van de Zwarte Beek vanaf de grens 
met het militair domein ‘Kamp van Beverlo’ in het oosten tot en met de Stalse Molen in het westen. 
Ook  de  omgeving  rond  ‘t  Fonteintje,  het  bezoekerscentrum  De  Watersnip  en  het  gemeentebos 
Koerselse Heide  liggen  in het projectgebied NIP Zwarte Beek. Vrijwel het gehele projectgebied NIP 
Zwarte Beek is natuur‐ en reservaatgebied op het gewestplan. Het volledige projectgebied NIP Zwarte 
Beek is gelegen in habitat‐ en vogelrichtlijngebied en grote delen zijn afgebakend als grote eenheid 
natuur  (GEN).  Daarnaast  is  een  gedeelte  van  het  projectgebied  NIP  Zwarte  Beek  een  erkend 
natuurreservaat en een ankerplaats met enkele relictzoneassociaties. Zo komt in de vallei één van de 
dikste veenpakketten  in Vlaanderen voor:  ruim 7.000  jaar  is er als bodemkundig erfgoed bewaard. 
Veen  is  een  grondsoort  die  bestaat  uit  plantaardig  materiaal.  Normaal  gezien  wordt  dood 
plantenmateriaal door de aanwezigheid van zuurstof en bacteriën relatief snel afgebroken tot water 
en  koolstofdioxide.  Maar  bij  de  afwezigheid  van  zuurstof  (bv.  door  een  voortdurend  hoge 
grondwaterstand) gaat de afbraak van het plantenmateriaal langzamer dan de groei van de planten 
waardoor er veel plantenresten over blijven. Deze plantenresten stapelen zich, seizoen na seizoen, 
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duizenden jaren lang, op tot dikke lagen, veen. Veen is daardoor een uitstekend bewaringsmilieu voor 
zaden, vruchten, pollen, kevers, mossen, enz. Dit stelt ons  in staat het milieu waarin het veen zich 
vormde en de ruimere omgeving te reconstrueren. Als doorlopend bodemarchief is de waarde uniek 
op  Vlaams  niveau  (Allemeersch,  2010).  Ongestoorde  veenprofielen  uit  het  Laat‐Glaciaal  en  het 
Holoceen zijn bodemarchieven die sporen van menselijke aanwezigheid zeer goed conserveren.  
 
Een  gedeelte  van  het  projectgebied NIP  Zwarte  Beek  is  ook  afgebakend  als  beschermd  landschap 
(Koerselse Heide en Vallei van de Zwarte Beek ‐ MB, 1987). Dit houdt in dat er rekening moet worden 
gehouden  met  de  aanwezige  cultuurhistorische  relicten  zoals  onder  andere  het  veenpakket,  de 
turfputten, de historische grachtjes en de aanwezige cultuurhistorische eikenrij/houtwal op de grens 
tussen het natte valleigedeelte en de drogere valleiflanken. 
 
In het projectgebied NIP Zwarte Beek komen verschillende vegetatietypes en diersoorten voor die voor 
Vlaanderen en zelfs voor Europa heel belangrijk zijn, zoals o.a. elzenbroekbos, kleine zeggenvegetatie, 
beekprik  en  watersnip.  Maar  ondanks  alle  beschermingsstatuten  en  de  inspanningen  van  de 
terreinbeheerders laat de toestand van de vegetatietypes alsook van de soorten veelal te wensen over. 
Zo  is  in het projectgebied NIP Zwarte Beek de grauwe klauwier verdwenen en is er sprake van een 
sterke  verdroging  en  zelfs  mineralisatie  van  de  aanwezige  veenbodems.  De  verdroging  van  het 
eeuwenoude veenpakket resulteert ook in een slechtere kwaliteit en zelfs een achteruitgang van de 
elzenbroekbossen en de kleine zeggenvegetaties. 
Om  verdere  veroordelingen  door  de  Europese  Commissie  te  voorkomen,  moeten  er,  conform  de 
natuurdoelen en de Europese bescherming, maatregelen genomen worden om de vegetatietypes en 
soorten waarvoor het gebied werd aangemeld te beschermen, te herstellen en verder te ontwikkelen. 
Het instrument Natuurinrichting kan hiervoor ingezet worden.  
 
Alle  maatregelen  die  met  NIP  Zwarte  Beek  genomen  kunnen  worden,  zijn  opgenomen  in  het 
Ministerieel  Besluit  van Maatregelen  en Modaliteiten  (5 mei  2004).  Deze maatregelen  zijn  vooral 
gericht op het herstel en de ontwikkeling van kleine zeggenvegetaties, elzenbroekbossen, heischrale 
graslanden, vennen,  landduinen en droge en vochtige heide en de daaraan verbonden planten‐ en 
diersoorten.  Maar  ook  de  maatregelen  die  nodig  zijn  voor  het  herstel  van  de  verstoorde 
waterhuishouding en het verbeteren van de momenteel beperkte tot onvoldoende toegankelijkheid 
voor beheermaterialen zijn mogelijk. 

In  opdracht  van  NIP  Zwarte  Beek  werden  al  enkele  maatregelen  uitgevoerd  aan  de  hand  van 
verschillende uitvoeringsdossiers. Het betreft maatregelen die uitgevoerd konden worden op gronden 
in  eigendom  van  Natuurpunt  vzw,  de  stad  Beringen  of  het  Agentschap  voor  Natuur  en  Bos,  met 
instemming van de betrokken eigenaar en die geen significante impact hadden op gronden van derden 
(voor een opsomming, zie de inleiding en Kaart 1‐4). 

In deze fase van NIP Zwarte Beek worden de meer  ingrijpende maatregelen, die genomen moeten 
worden  om  de  natuurwaarden  verder  te  versterken,  uitgewerkt  (o.a.  hydrologische 
herstelmaatregelen). Deze maatregelen vereisen de opmaak van een projectuitvoeringsplan, omdat 
ze impact hebben op derden of omdat ze zich voordoen op privé‐gronden (niet van Natuurpunt vzw, 
overheid of stad Beringen). 
 
Het werkgebied PUP Vallei is niet hetzelfde als het projectgebied NIP Zwarte Beek. Het werkgebied 
PUP  Vallei  omvat  alle  percelen  die  gelegen  zijn  in  de  zone  tussen  de  Kraaienstraat,  de  Mathias 
Geysenstraat, de Nieuwendijk, de Schomstraat, de Bosstraat, de Heihoevenweg en het militair domein 
‘Kamp van Beverlo’. Het werkgebied PUP Vallei heeft een oppervlakte van 376 ha en is dus kleiner dan 
het projectgebied NIP Zwarte Beek. 
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Het projectgebied NIP Zwarte Beek en het werkgebied PUP Vallei zijn terug te vinden op Kaart 1‐1: 
Situering NIP Zwarte Beek en werkgebied PUP Vallei. Hier zijn ook de percelen aan toegevoegd die 
onderdeel uitmaken van de kavelruil en de vergoedingen in het kader van PUP Vallei. 
Kaart  1‐2  en  Kaart  1‐3  geven  een  overzicht  van  het  juridisch  kader  (ruimtelijke  ordening, 
natuurgebieden en erfgoed) van NIP Zwarte Beek en werkgebied PUP Vallei.  
Kaart 1‐4 geeft een overzicht van de inrichtingswerken die in het kader van NIP Zwarte Beek al werden 
uitgevoerd of waarvan de uitvoering op korte termijn is voorzien. 
 

1.2 INVENTARISATIE 

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de actuele toestand van het werkgebied PUP Vallei. 

 

1.2.1 De bestaande eigendomsstructuur met het grondgebruik 

Kaart 1‐5: Bestaande eigendomsstructuur PUP Vallei (toestand november 2017) 

De perceelsstructuur binnen het werkgebied PUP Vallei is sterk versnipperd. Het gaat in totaal over 
735 percelen, meestal kleine, langgerekte en smalle percelen die dwars op de Oude en Zwarte Beek 
zijn georiënteerd. 
 
Kaart  1‐5  geeft  de  betrokken  kadastrale  percelen  weer,  opgedeeld  in  eigendom  of  erfpacht  van 
overheden, instanties en natuurverenigingen enerzijds en particuliere eigendom anderzijds.   
De overheden en instanties die eigendommen hebben binnen de perimeter van PUP Vallei zijn:  

 Agentschap voor Natuur en Bos (26,51 ha) 
Grondgebruik = elzenbroekbos, eiken‐berkenbos, moeras, hooiland, ruig grasland, struweel, 
open water en voormalige blauwbesplantages 

 Stad Beringen (9,83 ha) 
Grondgebruik  =  dennenaanplant,  eiken‐berkenbos,  voormalige  gemeentelijke  stortplaats, 
moeras, hooiland, ruig grasland en intensieve akker 

Bovenvermelde eigenaars hebben een totale oppervlakte van 36,34 ha (9,66 %) in eigendom.  
250,17 ha (66,53 %) is in eigendom van Natuurpunt vzw. Natuurpunt vzw is daarmee de belangrijkste 
eigenaar  in werkgebied PUP Vallei. Het grondgebruik van de percelen in eigendom van Natuurpunt 
vzw betreft elzenbroekbos, eiken‐berkenbos, eiken‐beukenbos, struweel, (laagveen)moeras, hooiland, 
ruig grasland, grasland met heiderelicten en extensieve akker. 
Privé‐eigenaars hebben 86,61ha (23,03%) in eigendom. Het grondgebruik betreft vooral hooiland, ruig 
grasland, akker (o.a. maïs), struweel, (naald)bos, voormalige landbouw (blauwbesplantages) en urbaan 
gebied. De overige 3,01 ha is openbaar domein (waterlopen). 

 
Voor het beheer is meestal de eigenaar verantwoordelijk. Natuurpunt vzw beheert een groot deel van 
het gebied volgens een beheerplan zoals opgesteld  in het erkenningsdossier  (zie Natuurreservaten 
vzw, 1995, aangevuld met uitbreidingsdossiers in 1996, 1998, 2003, 2004, 2007, 2009, 2013). Voor het 
beheer van dit natuurgebied maakt Natuurpunt vzw gebruik van machines die zijn aangepast aan de 
natte  omstandigheden  en  die  ervoor  zorgen  dat  er  zo  weinig  mogelijk  druk  op  de  (veen)bodem 
ontstaat. Het beheer van de natte en venige gebieden vraagt ook vaak de inzet van mankracht voor 
het  uitvoeren  van  specifieke  beheermaatregelen.  Daarnaast  worden  op  enkele  plaatsen  dieren 
ingeschakeld  om  te  helpen  bij  het  beheer.  Aberdeen Angusrunderen  en  Fjordenpaarden  begrazen 
delen van het valleigebied, op een aantal andere (drogere) percelen wordt (jaarlijks) een schaapskudde 
van Drentse heideschapen ingezet voor een korte stootbegrazing. De beheerwerken en de controle op 
de dieren gebeurt door een professionele terreinploeg aangevuld met vrijwilligers.  
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De particuliere gronden worden ofwel door de eigenaar ofwel door een (hobby)landbouwer gebruikt. 
Enkele  particulieren  hebben  hun  gronden  ook  in  beheer  gegeven  aan  Natuurpunt  vzw.  De  stad 
Beringen heeft 4,2 ha van haar eigendom in erfpacht gegeven aan Natuurpunt vzw. 
 

1.2.2 De bestaande wegen infrastructuur  

Kaart 1‐6: Bestaande weg‐ en recreatieve infrastructuur 

Het werkgebied PUP Vallei grenst in het oosten aan het militair domein ‘Kamp van Beverlo’ en wordt 
in het westen begrensd door de Nieuwendijk (weg Koersel‐Stal), in het zuiden door de Heihoevenweg, 
de Bosstraat en de Schomstraat en in het noorden door de Kraaienstraat en de Mathias Geysenstraat. 
 
Binnen de begrenzing van PUP Vallei is er slechts 1 verhard pad gelegen, het Melkpad. Het Melkpad is 
een buurtweg (atlas der buurtwegen) en loopt dwars door de vallei. Het Melkpad is enkel toegankelijk 
voor fietsers, wandelaars en dienstvoertuigen; er is dus geen doorgaand verkeer mogelijk. 
 
Dwars  door  het  werkgebied  PUP  Vallei  lopen  2  wandelpaden  waarvan  telkens  een  gedeelte  is 
aangelegd als plankenpad. 
 
Binnen de begrenzing van PUP Vallei  zijn nog enkele onverharde paden gelegen. Deze onverharde 
paden zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaars, gebruikers en beheerders van de omliggende en 
achterliggende percelen.  In het kader van PUP Vallei zullen een aantal van deze onverharde paden 
verbeterd  worden  in  functie  van  een  betere  toegankelijkheid  voor  het  beheermateriaal.  Om  de 
beheertoegankelijkheid van het gebied te optimaliseren, worden er in het kader van PUP Vallei ook 
enkele nieuwe (onverharde) beheerpaden aangelegd (zie 2.3).  
 

1.2.3 De bestaande waterlopen, grachten en open waters 

Kaart 1‐7: Bestaande waterlopen en grachten 

Binnen het werkgebied PUP Vallei stromen volgende waterlopen: Zwarte Beek (2de cat.), Oude Beek 
(3de cat.), Hoogbosvliet (3de cat.) en Winterbeek (3de cat.). Verder bevinden er zich nog enkele niet‐
geklasseerde waterlopen (vnl. grachten). 
 
De  Zwarte  Beek  heeft  een  natuurlijke  oorsprong  en wordt  voornamelijk  gevoed  door  regenwater 
(oppervlakkig afstromend) en door kwel. Het is een typische laaglandbeek, met grote schommelingen 
in het debiet en grote verschillen in minimale en maximale afvoer.  De Zwarte Beek stroomt langs de 
voet  van  de  noordelijke  dalwand  en  ligt  hoger  dan  het  diepste  punt  van  de  vallei.  Het  meest 
waarschijnlijke is dat de beek oorspronkelijk meer in het centrum van het dal heeft gelegen en door 
veengroei  in  noordelijke  richting  is  opgeschoven.  Deze  veengroei  vond  plaats  als  gevolg  van  een 
langzaam stromend open water afkomstig van sterke kwel uit zuidoostelijke richting. De diepte van 
het eeuwenoude veenpakket varieert sterk; op sommige plaatsen is het veenpakket wel 2 tot 5 meter 
dik. Dit oorspronkelijk bol gelegen veenpakket is ingeklonken hetgeen de kenmerkende positie van de 
Zwarte Beek  in het  landschap heeft  geaccentueerd. De  Zwarte Beek  kronkelt  op  vele plaatsen  vrij 
doorheen het landschap. Dit kronkelend verloop is het resultaat van een opeenvolging van meanders. 
Door  dit meanderend  verloop  stijgt  het waterbergend  vermogen  en wordt  het water minder  snel 
afgevoerd. Hierdoor  verkleint de  kans op overstromingen  in de  stroomafwaarts  gelegen gebieden. 
Meanders hebben ook een positief effect op het leven in en rond de beek. Binnen NIP Zwarte Beek 
herbergt de Zwarte Beek één van de grootste populaties beekprik in Vlaanderen. De beekprik is geen 
vis maar een rondbek die zijn leven grotendeels als larve in de modderbodem doorbrengt.  
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Uit  onderzoek  van  de  veenprofielen  kan met  zekerheid  gesteld  worden  dat  de  Oude  Beek  en  de 
Winterbeek gegraven zijn. Op de Ferrariskaart (1771‐1778) waren de Oude Beek en de Winterbeek al 
aanwezig. Dit wijst op een langdurige ontwatering en wetering van gronden die al minstens 2,5 eeuw 
geleden heeft plaatsgevonden.  
 
De Oude Beek heeft  een  rechtlijnig  verloop  en  is  in  het  verleden  (midden  jaren  80)  uitgediept  en 
doorgetrokken tot voorbij 't Fonteintje. De Hoogbosvliet, het stroomopwaarts gedeelte van de Oude 
Beek, wordt vooral gevoed door het ondiepe grondwater afkomstig van de zuidelijke valleiflank. De 
hoge grondwaterstanden en de relatief slechte doorlatendheid van de bodem hebben tot gevolg dat 
de Oude Beek ook  tijdens de  zomer nog  relatief  veel water afvoert  (van der Hoek, 1984). Volgens 
Aggenbach (1991) is gebleken dat de Oude Beek de hydrologie in de vallei sterk beïnvloedt. De Oude 
Beek werd in het verleden meermaals sterk geruimd en uitgediept, dit is één van de oorzaken van de 
verdroging  van  de  vallei  en  het  aanwezige  veenpakket.  Natte  trilveenvegetaties  zijn  veranderd  in 
vochtige hooilanden en de huidige Holpijp‐ en Snavelzeggenvegetaties kunnen zich niet ontwikkelen 
naar andere bijzondere gemeenschappen, zoals Draadzeggenvegetaties. De Oude Beek is door haar 
dominerende invloed op de hydrologie een sleutelfactor in de vallei van de Zwarte Beek (zie ook puntje 
1.3 en INBO.A.2009.04). 
 
Even  ten  zuiden  van  de  Oude  Beek  ontspringt  de Winterbeek.  Deze  ontwatert  vooral  het  gebied 
stroomafwaarts de Nieuwendijk, maar heeft ook een ontwaterende  invloed  ter hoogte van de nog 
aanwezige blauwbesplantages.  
 
In het werkgebied PUP Vallei zijn heel wat diepe en ondiepe grachtjes aanwezig. De meeste van deze 
grachtjes  vinden  hun  oorsprong  in  het  cultuurhistorisch  gebruik  van  het  landschap.  Verschillende 
cultuurhistorische grachtjes maken onderdeel uit van het beschermd landschap “Koerselse Heide en 
vallei van de Zwarte Beek” (MB, 1987). Het cultuurhistorisch gebruik van het gebied gaat terug tot in 
de 18de eeuw. Op de Ferrariskaart (situatie rond 1775) zien we namelijk ter hoogte van het werkgebied 
PUP  Vallei  uitgestrekte  natte  hooilanden.  De  natte  hooilanden  bestonden  uit  heel  veel  kleine 
perceeltjes dwars op de  lengterichting van de vallei. De perceeltjes werden dikwijls afgeboord met 
hakhout  van  o.a.  zwarte  els.  Op  de  meeste  plaatsen  lagen  er  ook  talrijke  greppeltjes  en  diepere 
grachten dwars op de Oude en Zwarte Beek. Deze greppeltjes en grachten zorgden (en zorgen vandaag 
nog  steeds)  voor  oppervlakkige  ontwatering  van  het  veen  waardoor  de  toplaag  begon  te 
mineraliseren, te verrotten. Tijdens dit proces van mineralisatie werd CO2 vrijgezet naar de atmosfeer 
én werden de nutriënten en voedingsstoffen die vastzaten in het opgestapelde organische materiaal 
vrijgesteld. Door deze vrijstelling van plantenvoedingsstoffen en mineralen was er een sterke toename 
van de productie van biomassa en dit in combinatie met een daling van de grondwatertafel resulteerde 
in een toename van grassoorten met een behoorlijke voedingswaarde. Beide effecten samen maakten 
dat de percelen een voor die tijd meer dan behoorlijke landbouwproductie opleverden. Door de daling 
van de grondwatertafel nam ook de wortelmassa sterk toe, waardoor de graszoden veel steviger en 
dus beter begaanbaar en bewerkbaar werden. Door al deze ingrepen verhoogde de landbouwkundige 
waarde van dit voorheen eerder ontoegankelijk gebied.  
Naast  een  ontwaterende  functie  werden  de  grachtjes/slootjes  op  de  perceelsgrenzen  vaak  ook 
gebruikt om te “weteren”. Weteren is het bevloeien van voedselarme hooilanden met water afkomstig 
van één of meerdere nabijgelegen waterlopen om zo voedingsstoffen op deze hooilanden te brengen.  
Het  onderhoud  van  deze  afwaterings‐  en  weteringsgrachtjes  was  zeer  arbeidsintensief.  Door  de 
schaalvergroting van de landbouw werden de perceeltjes steeds groter en waren er minder eigenaars 
om de grachtjes te onderhouden. Daardoor zijn vele van deze cultuurhistorische grachtjes ondertussen 
verdwenen.  Vele  andere  historische  afwateringsgrachtjes  werden  dan  weer  uitgediept. Want  een 
belangrijk nadeel van het systeem van ontwaterings‐ en weteringsgrachtjes  is dat het destructief  is 
voor het veenpakket. Het veen wordt immers in aanzienlijke mate afgebroken, waardoor het maaiveld 
daalt. Het was/is  dan ook nodig  om  steeds  dieper  te  draineren, waardoor  het  veen  steeds  verder 
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afbreekt  en  men  in  een  vicieuze  cirkel  terecht  komt,  die  eindigt  als  de  veenafzettingen  volledig 
verteerd/weggerot zijn. Tenslotte werden er ook nieuwe, diepe grachten aangelegd met het oog op 
een  intensiever  gebruik  van  de  vallei  (populieraanplanten,  weides  met  begrazing,  akkerteelt, 
blauwbesplantages,…). De diepe grachten en de te diep geruimde Oude Beek, zorgen samen voor een 
verdere verdroging van het valleigebied en het veenpakket. In dit projectuitvoeringsplan Vallei worden 
daarom maatregelen genomen in functie van het behoud en herstel van het veenpakket (zie hoofdstuk 
2.5). 
 
Op  meerdere  plaatsen  zijn  er  vroeger  visvijvers  aangelegd,  in  veel  gevallen  gekoppeld  aan 
weekendverblijven. Deze worden niet meer als zodanig gebruikt.  
Bovenop de  sterke  kwel  die uit  zuidoostelijke  richting  komt,  komt aan de  voet  van de noordelijke 
helling op veel plaatsen ook ondiepe kwel voor. Hierdoor zijn er permanente kwelplassen aanwezig 
langs de Zwarte Beek.  
 

1.2.4 De bestaande recreatieve infrastructuur  

Kaart 1‐6: Bestaande weg ‐ en recreatieve infrastructuur 

Dwars  door  het  werkgebied  PUP  Vallei  loopt  een  verhard  fietspad,  het  Melkpad.  Het  fietspad  is 
opgenomen in het fietsroutenetwerk van de Provincie Limburg en is gelegen tussen knooppunten 310 
en 341.  
 
Binnen  het  werkgebied  PUP  Vallei  bevinden  zich  ook  2  onverharde  paden,  met  telkens  een  stuk 
verhoogd  knuppelpad,  die  deel  uit  maken  van  eenzelfde  wandellus.  Deze  wandellus  is  enkel 
toegankelijk op zon‐ en feestdagen aangezien een gedeelte van deze wandellus ook over het militair 
domein ‘Kamp van Beverlo’ loopt. Het startpunt van deze wandellus bevindt zich in het “recreatieoord 
het Koersels Kapelletje” soms ook wel ’t Fonteintje genoemd. Het gebied ‘t Fonteintje ligt binnen de 
perimeter van NIP Zwarte Beek, maar buiten het werkgebied PUP Vallei. Het omvat naast de kapel ook 
een speeltuin met minigolf, trickpin (kegelspel), uitkijktoren en het wandelgebied Coorselse Bergen 
(ook toegankelijk voor rolwagens). Daarnaast ligt er in de omgeving van ’t Fonteintje ook het Vlaams 
bezoekerscentrum de Watersnip, een zwem/plonsvijver en het gemeentebos Koerselse Heide. Op het 
startpunt van de wandellus die ook doorheen het werkgebied PUP Vallei loopt, starten ook een aantal 
andere wandellussen richting gemeentebos Koerselse Heide en Coorselse Bergen. 
 

1.3 VISIE 

Kaart 1‐8: Natuurstreefbeeld 

De doelstelling  van het  instrument Natuurinrichting  is het behoud, herstel  en ontwikkeling  van de 
historische, huidige en potentiële natuurwaarden.  
 
De hoofddoelstelling voor NIP Zwarte Beek is het herstel van het vallei‐ecosysteem van een Kempische 
laaglandbeek. Dergelijk ecosysteem is gekoppeld aan specifieke abiotische omstandigheden. Met NIP 
Zwarte Beek wordt getracht de natuurlijke abiotische omstandigheden van het gebied te herstellen. 
Deze abiotische omstandigheden vormen namelijk de basis voor de ontwikkeling van een ecologisch 
wensbeeld of natuurstreefbeeld. 
 
Als uitgangspunt en basis voor de natuurvisie wordt uitgegaan van de huidige en potentiële waarden 
die  in  het  gebied  aanwezig  zijn.  Voor  NIP  Zwarte  Beek  gaat  het  onder  meer  om  de  natuurlijke 
structuurkenmerken en de lokaal goede waterkwaliteit van de Zwarte Beek, de kwelinvloeden in de 
vallei en de gradiëntsituaties van nattere, veelal venige kwelrijke valleigebieden naar de zandige, hoger 
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gelegen gronden. NIP Zwarte Beek is een valleigebied waar de potenties voor natuur  in belangrijke 
mate bepaald worden door het watersysteem, m.n. de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte‐ en 
het grondwater. Zo is het wenselijk de natuurlijke waterhuishouding zo min mogelijk te verstoren en 
waar mogelijk te herstellen en een goede waterkwaliteit van de aanwezige waterlopen na te streven.  
 
Na  de  instelling  van  NIP  Zwarte  Beek  in  2001,  werd  de  eerste  natuurvisie  uitgeschreven  in  het 
projectrapport NIP Zwarte Beek. Deze natuurvisie was voornamelijk gebaseerd op bestaande studies 
en rapporten (o.a. Vanlook, 1992; Natuurreservaten vzw, 1995; Mertens et al, 2001; Bruynseels et al, 
1999; Burny, 1999; Econnection, 1997; Huybrechts et al, 2000) en de verschillende beleidsvisies inzake 
natuur  (o.a.  het  gemeentelijk  ruimtelijk  structuurplan,  het  provinciaal  ruimtelijk  structuurplan,  het 
betreffende Europees vogel‐ en habitatrichtlijngebied…).  
 
De jaren nadien (2003‐2004), werd deze natuurvisie geconcretiseerd door veelvuldige besprekingen 
binnen een “denkgroep ecologie”. Deze denkgroep ecologie werd samengesteld uit experten van de 
verschillende  betrokken  instanties:  Natuurpunt  vzw,  afdeling  Natuur  van  de  Vlaamse  Overheid 
(momenteel het Agentschap voor Natuur en Bos), het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) 
en de Vlaamse Landmaatschappij. Na talrijke besprekingen en discussierondes leverde de denkgroep 
ecologie  in  2004  een  streefbeeld  af,  conform  de  toenmalige  visies  en wetgevingen.  Er  wordt  een 
verwevenheid  van  vochtige  tot  natte  hooilanden, moerassen,  droge  en  vochtige  heide,  heischrale 
graslanden,  ruigten, struwelen en broekbossen nagestreefd. Aan de hand van dit  streefbeeld werd 
gekeken welke knelpunten de realisatie van de natuurvisie in de weg stonden en welke maatregelen 
er nodig waren om het ecologische streefbeeld te bereiken. Deze maatregelen zijn opgenomen in het 
Ministerieel Besluit van Maatregelen en Modaliteiten NIP Zwarte Beek (5 mei 2004).  
 
In  2008  werd  het  rapport  “Heide  in  de  vuurlinie”  (Sterckx  &  De  Blust,  2008)  opgesteld  voor  de 
richtlijngebieden waarbinnen NIP  Zwarte  Beek  valt.  Dit  rapport  bespreekt  o.a.  het  belang  van  het 
gebied  voor  soorten  als  grauwe  kiekendief,  grauwe  klauwier,  velduil,  watersnip,  porseleinhoen, 
kwartelkoning en beekprik enerzijds en voor habitats zoals natte en venige heide, extensief grasland, 
valleibos,  rietmoeras  en  nat  struweel  anderzijds. NIP  Zwarte  Beek moet  vooral  gericht  zijn  op  het 
herstel van de natuurlijke hydrologie, het behoud van de natuurlijke voedselgradiënten, het herstel 
van  de  laagveenbiotoop  met  maximalisatie  van  de  oppervlakte  natte  hooilanden  en 
laagveenvegetaties en het creëren van een open valleilandschap met een open verbinding naar de 
heideterreinen van het militair domein ‘Kamp van Beverlo’. 
 
In  uitvoering  van  het  Natura  2000‐netwerk,  werden  er  ondertussen  op  Vlaams  niveau 
instandhoudingsdoelstellingen  geformuleerd:  de  zogenaamde  “Gewestelijke 
instandhoudingsdoelstellingen (of G‐IHD)” (Paelinckx, 2009). Daardoor kregen de soorten en habitats 
een zeker belang toebedeeld op Vlaams niveau. Voor de vallei van de Zwarte Beek werden volgende 
habitats  en  soorten  van  “essentieel  belang”  benoemd:  2310  (psammofiele  heide),  2330  (open 
vegetaties op landduinen), 3160 (zure vennen), 4010 (vochtige tot natte heide), 4030 (droge heide), 
6230 (soortenrijk heischraal grasland), 7140 (overgangs‐ en trilveen), 7150 (venige slenken), beekprik 
en knoflookpad. Daarnaast kregen de habitats 3260 (ondiepe beken met bijhorende watervegetatie), 
6430 (voedselrijke, soortenrijke ruigtes), 9190 (oude zure eiken‐berkenbossen), 91E0 (alluviale bossen) 
en  de  soorten  gevlekte  witsnuitlibel,  rugstreeppad,  heikikker,  gladde  slang,  wespendief  en 
boomleeuwerik de connotatie “zeer belangrijk” mee.  
De  gewestelijke  instandhoudingsdoelstellingen  voor  Europees  te  beschermen  soorten  en  habitats 
werden op 23 juli 2010 aan de hand van een besluit van de Vlaamse Regering vastgelegd.  
 
Vervolgens  werden  er  voor  alle  Speciale  Beschermingszones  “Specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen” (of S‐IHD) geformuleerd. Deze S‐IHD kaderen binnen het Natura 2000‐
programma in Vlaanderen en vormen het kader voor de verdere ontwikkeling van deze habitat‐ en 
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vogelrichtlijngebieden.  De  S‐IHD  omvatten  namelijk  de  maatregelen  die  nodig  zijn  om  Europees 
beschermde habitats en  soorten alsook habitattypische  soorten  in een Speciale Beschermingszone 
(SBZ) duurzaam te beschermen. Voor elke SBZ werd ook vastgelegd hoeveel habitatoppervlakte of 
welke populatiegrootte voor soorten er nodig is, welke de vereiste kwaliteit  is of welke de vereiste 
milieuomstandigheden zijn om de gunstige staat van instandhouding voor die habitats en soorten te 
bekomen.  Ook  worden  doelstellingen  geformuleerd  voor  de  leefgebieden  die  een  Europees 
beschermde habitatsoort of een habitattypische soort nodig heeft om deze in een gunstige staat van 
instandhouding te kunnen brengen.  
De  instandhoudingsdoelstellingen voor de vallei van de Zwarte Beek omvatten hoofdzakelijk kleine 
zeggenvegetaties  (Europees  habitattype  7140)  en mesotroof  elzenbroekbos  (Europees  habitattype 
91E0) met de klemtoon op kleine zeggenvegetaties. Want bijna nergens anders in Vlaanderen zijn de 
herstelpotenties voor kleine zeggenvegetaties zo groot als hier. 
Het  S‐IHD‐rapport  voor  Zwarte  Beek  (rapport  25)  werd  goedgekeurd  bij  besluit  van  de  Vlaamse 
Regering van 23 maart 2014. 
 
Gelijktijdig met de opmaak van de G‐IHD en de S‐IHD, werd ook het  streefbeeld dat  in 2004 werd 
opgemaakt door de denkgroep ecologie verder verfijnd door dezelfde denkgroep. Het streefbeeld van 
2004 moest namelijk afgestemd worden met de rapporten die werden opgemaakt en natuurdoelen 
die werden voorgesteld in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen.  
 
Voor  het  welslagen  van  een  streefbeeld  is  het  belangrijk  dat  het  is  afgestemd  op  de  abiotische 
omstandigheden van het gebied. Tijdens de nieuwe besprekingen van de denkgroep ecologie, kwamen 
lacunes  in  de  abiotische  kennis  aan  het  licht.  Daarom  werd  aan  het  Instituut  voor  Natuur‐  en 
Bosonderzoek (INBO) gevraagd om de abiotiek van het gebied gedetailleerder in kaart te brengen en 
een advies  te geven over de verfijning van het streefbeeld en het daaraan gekoppelde beheer. Dit 
advies werd afgeleverd in 2009 (INBO.A.2009.04). 
 
Uit deze INBO‐studie bleek dat er in het werkgebied PUP Vallei één groot aaneengesloten veenlichaam 
voorkomt. Dit ononderbroken veenpakket heeft een oppervlakte van 188 ha, een breedte van 300 tot 
wel 600 meter en een dikte  tot wel 5 meter  (Allemeersch, 2010). De Zwarte Beek zelf  ligt volledig 
buiten en ten noorden van het veenlichaam, de Oude Beek ligt  in het stroomopwaarts deel aan de 
zuidrand van het veenlichaam, vervolgens aan de noordrand en vanaf het Melkpad zelfs middenin het 
veenlichaam.  In het  laagland van West‐Europa (tussen Elbe en Somme) vormt het werkgebied PUP 
Vallei  samen  met  het  militair  domein  ‘Kamp  van  Beverlo’  het  best  bewaarde  voorbeeld  van  een 
laaglandbeek in een veenvallei. Dit maakt dat de vallei van de Zwarte Beek op internationaal niveau 
van groot belang is.  
 
Uit de boringen in het kader van deze INBO‐studie bleek dat er ten minste plaatselijk, maar wel over 
een vrij grote oppervlakte, dramatische verdrogingsverschijnselen optreden. Daarbij is er sprake van 
veraarding van het veen, zeer opvallende inklinkingsverschijnselen en verstoringsvegetaties. Hierdoor 
wordt  het  ecosysteem  onherstelbaar  aangetast.  Dit  resulteert  in  een  achteruitgang  van  de 
uitzonderlijke  grote  ecologische  waarde  van  het  gebied.  Bovendien  is  dit  een  ramp  voor  de 
erfgoedwaarde van het veen: door de veraarding van het veen wordt namelijk het landschapsarchief 
van duizenden jaren vernietigd. De verdroging van het veenpakket is ook een slechte zaak in de strijd 
tegen  de  klimaatverandering.  Enerzijds  omdat  het  veen  werkt  zoals  een  spons  waardoor  het 
wateroverlast en droogte tegen gaat. Bij vochtige omstandigheden slorpt het veen overtollig water op. 
In  tijden van droogte geeft het veen  langzaam water af. Maar wanneer het veenpakket verdroogt, 
verliest het dit waterbufferend vermogen. Anderzijds vangt groeiend en goed bewaard veen ook CO2 
uit de lucht. CO2 is een broeikasgas dat bijdraagt aan de klimaatverandering en de opwarming van de 
aarde.  Indien het veen verdroogt en afbreekt, komen de opgeslagen hoeveelheden broeikasgassen 
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vrij.  Bij  een  verdere  afbraak  van  het  aanwezige  veenpakket  dreigt  er  in  dit  gebied  1.000.000  ton 
(geschatte waarde) opgeslagen CO2 vrij te komen.  
 
De  oorzaak  van  de  verdroging  van  het  veenpakket  is  grotendeels  toe  te  schrijven  aan  het  te  diep 
uitgraven en ruimen van de Oude Beek, maar ook aan de afwaterende zijgrachten die doorheen de 
jaren werden gegraven en verder uitgediept. Op sommige plaatsen  ligt het drainageniveau van de 
Oude Beek en de zijgrachten tot wel 1 meter lager dan de top van het veenpakket. Dit resulteert in 
verdroging  en  veraarding  van  het  veen,  plaatselijke  drastische  inzakkingen  van  het  verdroogd 
veenpakket, verzuring en sterke wijzigingen in vegetaties. Goed ontwikkelde kleine zeggenvegetaties 
hebben  plaats  gemaakt  voor  graslandvegetaties met  een  uitgesproken  dominantie  van  gestreepte 
witbol en moerasstruisgras en soorten zoals zachte berk, bramen en brandnetels.  
 
Het  INBO‐rapport  stelt  dat  de  topprioriteit  van  NIP  Zwarte  Beek  het  op  een  structurele  manier 
tegengaan  van de  verdroging en  veraarding  van het  veenpakket moet  zijn. Dit  kan enkel  door het 
herstellen  van  de  gewenste  grondwatertafel,  namelijk  een  continue  grondwaterstand  boven  het 
maaiveld. Om de gewenste grondwatertafel te bereiken, moet het bodempeil van de Oude Beek over 
lange trajecten worden verhoogd. Dat zal ervoor zorgen dat het veenlichaam zich kan herstellen en in 
stand  gehouden  kan  worden  en  dat  waardevolle,  zeldzame  streefbeelden  kunnen  gerealiseerd 
worden.  Bij  het  herstel  van  de  gewenste  grondwatertafel  zullen  ook  een  aantal  private  terreinen 
beïnvloed worden. In het kader van PUP Vallei zullen daarom vergoedingen worden voorzien voor de 
betrokken eigenaars en gebruikers (zie hoofdstuk 3 Eigendom en gebruik). Ten gevolge van het herstel 
van de gewenste grondwatertafel, zal ook de toegankelijkheid en het beheer van het gebied een stuk 
moeilijker worden. In het PUP Vallei worden daarom ook maatregelen genomen die de toegankelijk 
van het gebied in het kader van het beheer zullen vergemakkelijken (zie puntje 2.3 Aanpassingen van 
wegen  en het wegenpatroon).  Als  bijkomend  advies  voor  het  beheer  stelt  het  INBO dat  begrazing 
binnen de begrenzing van het veenpakket niet wenselijk is. De begrazing is namelijk niet compatibel 
met het beoogde vegetatietype kleine zeggenvegetatie; door vertrappeling bestaat immers het risico 
op te dominante ontwikkeling van pitrusvegetatie. 
 
Zoals eerder al werd aangehaald, is de prioriteit van NIP Zwarte Beek het herstel, behoud en verder 
ontwikkelen van het veenlichaam en de daaraan gekoppelde habitats en soorten. Dit kan enkel met 
een grondwaterstand die zich gedurende het ganse jaar gelijk met of net onder het maaiveld bevindt 
(dus niet erboven) en die niet onderhevig is aan fluctuaties doorheen de seizoenen. In deze abiotische 
omstandigheden gedijen enkel kleine zeggenvegetaties en mesotrofe elzenbroekbossen. Om invulling 
te  geven  aan  de  Specifieke  instandhoudingsdoelstellingen,  moet  binnen  NIP  Zwarte  Beek  vooral 
gekozen  worden  voor  het  herstel  en  uitbreiden  van  kleine  zeggenvegetaties,  als  subtype  binnen 
habitat 7140. De vallei van de Zwarte Beek  is, samen met de vallei van de Helderbeek, één van de 
belangrijkste plaatsen in Vlaanderen waar kleine zeggenvegetatie op grote schaal een ontwikkelings‐ 
en  overlevingskans  heeft.  Dat  betekent  dat  het  streefbeeld  binnen  het  veenlichaam  voornamelijk 
bestaat uit kleine zeggenvegetatie, met hier en daar mesotroof elzenbroekbos. Dit stemt ook overeen 
met  het  resultaat  van  het  rapport  “Heide  in  de  vuurlinie”  (Sterckx & De Blust,  2008),  namelijk  de 
maximalisatie  van de oppervlakte natte hooilanden en  laagveenvegetaties en het  creëren van een 
open valleilandschap. 
 
Het projectgebied NIP Zwarte Beek kan in 2 grote eenheden opgesplitst worden: het valleigebied en 
het gemeentebos Koerselse Heide.  In het valleigebied  is binnen de contouren van het veenlichaam 
enkel het streefbeeld kleine zeggenvegetatie en mesotroof elzenbroekbos realiseerbaar en dit omwille 
van de specifieke abiotische omstandigheden van deze veenbodems.  Op de rand van het veenlichaam 
is  er  ruimte  voor  waardevolle  overgangsvegetaties.  Buiten  het  veenlichaam  is  het  streefbeeld 
heischraal grasland (en in mindere mate droge en vochtige tot natte heide), complex van grasland (o.a. 
vochtig  kamgrasland),  beekbegeleidend  bos  en  eikenberkenbos  met  overgangen  naar  mesotroof 
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elzenbroekbos.  In  het  gemeentebos  Koerselse Heide  is  het  streefbeeld  eiken‐berkenbos,  droge  en 
vochtige tot natte heide (en in mindere mate heischraal grasland), vennen en landduinen. 
 
In  2010 werd het definitieve  streefbeeld  voor NIP  Zwarte Beek  vastgelegd door het projectcomité 
natuurinrichting Zwarte Beek. Dit streefbeeld houdt rekening met de S‐IHD‐doelen, het rapport “Heide 
in  de  vuurlinie”  en  het  INBO‐rapport  (INBO.A.2009.04).  Om  dit  streefbeeld  te  bereiken,  zijn 
verschillende maatregelen nodig. Alle maatregelen die genomen kunnen worden in het kader van NIP 
Zwarte  Beek,  zijn  opgenomen  in  het Ministerieel  Besluit  van Maatregelen  en Modaliteiten  (5 mei 
2004). 
 
De  inrichtingsmaatregelen  in het kader van PUP Vallei geven uitvoering aan de goedgekeurde visie 
beschreven  in  het  S‐IHD‐rapport  en  zijn  vooral  gericht  op  het  herstel  en  de  ontwikkeling  van 
vegetatietypes  en  soorten  waarvoor  het  gebied  is  aangemeld  of  die  zeer  belangrijk  zijn  voor 
Vlaanderen en Europa: kleine zeggenvegetatie, elzenbroekbos, heischraal grasland en (weliswaar in 
mindere mate) droge en vochtige heide.  

‐ Kleine zeggenvegetatie (subtype van 7140 – overgangs‐ en trilvenen) is een voedselarme tot 
matig  voedselarme verlandingsvegetatie die  gevoed wordt door basenarm grondwater. De 
watertafel bevindt  zich  jaarrond  ter hoogte van of net onder het maaiveld en dit  vaak  ten 
gevolge van het optreden van kwel.  

o Kenmerkende  plantensoorten  zijn  o.a.  slangenwortel,  holpijp,  wateraardbei, 
waterdrieblad, zompzegge, sterzegge, zwarte zegge en blauwe zegge. 

o Soorten van de Vogelrichtlijn waarvoor kleine zeggenvegetatie deel uitmaakt van het 
voortplantings‐ en/of foerageergebied zijn o.a. roerdomp, porseleinhoen, blauwborst 
bruine kiekendief en blauwe kiekendief. 

o Andere  kenmerkende  soorten  zijn  o.a.  grote  vuurvlinder,  moerassprinkhaan  en 
watersnip. 

‐ Elzenbroekbos  (subtype  van  91E0)  is  een  bosgemeenschap  die  voorkomt  op  zeer  natte 
standplaatsen, vaak op venige bodems. Meestal is er sprake van kwel. De boomlaag bestaat 
voornamelijk uit zwarte els. 

o Kenmerkende plantensoorten  zijn  o.a.  zwarte  els, wolfspoot, moeraswalstro,  grote 
wederik en hennegras. 

o Soorten  van  de  Vogelrichtlijn  waarvoor  elzenbroekbos  deel  uitmaakt  van  het 
voortplantings‐ en/of foerageergebied zijn o.a. wespendief en zwarte specht. 

o Andere kenmerkende soorten zijn o.a. boomklever, bosuil, goudvink en matkop.  
‐ Heischraal  grasland  (6230)  is  een  vegetatietype  dat  zowel  natte  als  droge  heischrale 

graslanden  en  soortenrijke  struisgrasvegetaties  met  heischrale  elementen  omvat.  Dit 
vegetatietype  komt  voor  op  relatief  zure,  voedselarme bodems  van  zand met  relatief  veel 
humus, zandleem,  leem, zand of veen.  In sommige gevallen is een toplaag met veel humus 
aanwezig. Goed ontwikkelde heischrale graslanden bezitten een lage, min of meer gesloten, 
structuurrijke vegetatie met overwegend grassen, grasachtige planten, klein bloemige kruiden 
en dwergstruiken. In sommige gevallen is er ook een rijke moslaag aanwezig. 

o Kenmerkende plantensoorten  zijn o.a.  borstelgras,  tandjesgras,  pilzegge,  tormentil, 
stijve ogentroost en liggend walstro. In goed ontwikkelde toestand kan er zelfs groene 
nachtorchis, herfstschroeforchis, klokjesgentiaan en valkruid voorkomen. 

o Soorten  van  de  Vogelrichtlijn  waarvoor  heischraal  grasland  deel  uitmaakt  van  het 
voortplantings‐  en/of  foerageergebied  zijn  o.a.  blauwe  kiekendief,  boomleeuwerik, 
bruine  kiekendief,  grauwe  kiekendief,  grauwe  klauwier,  korhoen,  nachtzwaluw,  en 
velduil. 

o Andere  kenmerkende  soorten  zijn  o.a.  watersnip,  tweekleurig  hooibeestje, 
aardbeivlinder en veldkrekel. 
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‐ Droge heide (4030) komt voor op zure tot neutrale, voedselarme en droge bodems, veelal met 
een zandige, soms een meer leemhoudende textuur. De vegetatie wordt gekenmerkt door een 
dominantie van struikhei, al dan niet in combinatie met andere dwergstruiken. 

o Kenmerkende plantensoorten zijn o.a. struikhei, gewone dophei, rode dophei, blauwe 
en  rode  bosbes,  gaspeldoorn,  brem,  kruipbrem,  stekelbrem,  pijpenstrootje  en 
schapengras. 

o Soorten  van  de  Vogelrichtlijn  waarvoor  droge  heide  deel  uitmaakt  van  het 
voortplantings‐  en/of  foerageergebied  zijn  o.a.  bruine  kiekendief,  boomleeuwerik, 
grauwe kiekendief, korhoen, nachtzwaluw en wespendief. 

o Andere  kenmerkende  soorten  zijn  o.a.  heideblauwtje,  heivlinder,  kommavlinder, 
blauwvleugelige sprinkhaan en zadelsprinkhaan. 

‐ Vochtige tot natte heide (4010) is een vegetatietype dat voorkomt op voedselarme, zeer natte 
tot  zeer  vochtige,  matig  zure  tot  zure  grondsoorten  zoals  hogere  zandgronden  en 
laagveengebieden. De vegetatie bestaat voornamelijk uit  lage dwergstruiken,  gedomineerd 
door  gewone  dophei,  grasachtige  vegetatie  en  in  goed  ontwikkelde  vochtige  heide  ook 
(land)veenmossen. 

o Kenmerkende  plantensoorten  zijn  o.a.  gewone  dophei,  struikhei,  veenmossen, 
levermossen en pijpenstrootje. 

o Soorten  van  de  Vogelrichtlijn  waarvoor  vochtige  heide  deel  uitmaakt  van  het 
voortplantings‐ en/of foerageergebied zijn o.a. blauwe kiekendief, bruine kiekendief, 
grauwe kiekendief, grauwe klauwier, kemphaan, korhoen, nachtzwaluw en velduil.  

o Andere  kenmerkende  soorten  zijn  o.a.  gentiaanblauwtje,  groentje,  heideblauwtje, 
heidesabelsprinkhaan en watersnip. 

 
De ontwikkeling  van  de  bovenstaande natuurstreefbeelden  is  afhankelijk  van  specifieke  abiotische 
omstandigheden  en  een  specifiek  natuurbeheer.  Daarom  worden  er  in  PUP  Vallei  enerzijds 
maatregelen genomen om de abiotische omstandigheden te herstellen en/of te optimaliseren door 
het ophogen van de bedding van de Oude Beek, het dempen van de afwaterende  zijgrachten, het 
verbeteren van de waterkwaliteit van binnenstromend water door de aanleg van IBA’s en de aanleg 
van een afwateringsgracht in functie van de opvang van het afstromende water van een aanliggend 
gebied.  Anderzijds  wordt  de  beheerinfrastructuur  zo  uitgebouwd  dat  het  beheer  van  de 
natuurstreefbeelden op een  zo efficiënt mogelijke manier  kan gebeuren door het aanleggen en/of 
verbeteren van beheerwegen, de aanleg  en/of het verbeteren van beekovergangen.  
 
Het definitieve streefbeeld voor PUP Vallei wordt weergegeven op Kaart 1‐8: Natuurstreefbeeld.  
 

1.4 FASERING VAN DE MAATREGELEN 

Na de vaststelling van het PUP Vallei (met inbegrip van de lijsten) door de bevoegde minister wordt 
een  natuurinrichtingsakte  opgemaakt  waarin  de  nieuwe  eigendoms‐  en  gebruikstoestand  wordt 
vastgelegd. De afrekening van de vergoeding voor kavelruil gebeurt via een natuurinrichtingsakte. Ook 
de vergoedingen in het kader van het hydrologisch herstel worden op dat moment uitbetaald. 
 
Het merendeel van de natuurinrichtingswerken wordt opgenomen in één uitvoeringsdossier. Hiervoor 
wordt ook één omgevingsvergunning  aangevraagd. Binnen dit  uitvoeringsdossier  zullen de werken 
gefaseerd  verlopen,  waarbij  gewerkt  wordt  in  zones:  van  stroomopwaarts  Oude  Beek  naar 
stroomafwaarts Oude Beek.  
De kleinschalige waterzuiveringsinstallaties worden, omwille van de kleinschaligheid van de werken, 
via een apart uitvoeringsdossier aangelegd.   
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2 NATUURINRICHTINGSMAATREGELEN 

Kaart 2‐1: Overzichtskaart voorgestelde maatregelen 

Dit hoofdstuk beschrijft de maatregelen die onderwerp uitmaken van dit projectuitvoeringsplan Vallei. 
Er is ook een grote A0‐versie van kaart 2‐1 waarop de maatregelen gesitueerd zijn op de kadastrale 
percelen. Deze A0‐kaart is raadpleegbaar bij de Vlaamse Landmaatschappij, op het gemeentehuis van 
de stad Beringen en op www.vlm.be (via zoekopdracht Zwarte Beek).  
 
Belangrijke bemerkingen bij de maatregelen 
In  het  voorliggend  projectuitvoeringsplan  Vallei  worden  maatregelen  uitgevoerd  op  gronden  in 
eigendom van:  

 Het Agentschap voor Natuur en Bos; 
 Natuurpunt vzw; 
 Stad Beringen; 
 Particuliere eigenaars. Op het moment van de uitvoering van de werken zullen deze gronden:  

 Ofwel eigendom geworden zijn van Natuurpunt vzw d.m.v. de natuurinrichtingsakte; 
 Ofwel nog  steeds eigendom zijn  van dezelfde particuliere  eigenaar. De particuliere 

eigenaar (en gebruiker) werd vergoed voor de waardevermindering ten gevolge van 
de te nemen maatregelen. 

Dit wordt in detail beschreven in hoofdstuk 3.  
 
Beschrijving, situering en technische plannen  
De onderstaande tekst geeft een omschrijving van de natuurinrichtingsmaatregelen. Elke individuele 
maatregel wordt kort gesitueerd. Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op Kaart 2‐1. 
Daarnaast is van de maatregelen of ingrepen die genomen worden ook, waar relevant, een technisch 
plan opgemaakt. Zie hoofdstuk 12. 
 
Specifieke  technische  details  ten  behoeve  van  de  uitvoering  van  de  maatregelen,  maken  geen 
onderdeel  uit  van het projectuitvoeringsplan Vallei. Deze  specifieke  technische details worden wel 
opgesteld  in  functie van de concrete uitvoeringsdossiers  (en aanbestedingsdossiers voor uitvoering 
van de werken) en worden eveneens opgenomen in de omgevingsvergunningsaanvraag die later wordt 
ingediend.  Deze plannen worden tijdens het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunning mee 
ter inzage gelegd.   

 

2.1 KAVELRUIL UIT KRACHT VAN WET 

Zie hoofdstuk 3 Eigendom en gebruik 
 

2.2 INFRASTRUCTUUR‐ EN KAVELWERKEN 

2.2.1 Verwijderen van infrastructuur 

Kaart 2‐2: Verwijderen van infrastructuur 

Bestaande infrastructuur die niet thuis hoort in een valleigebied en die geen functie meer heeft zoals 
(restanten  van)  omheiningen,  weekendhuisjes,  schuilhokken  en  betonnen  waterputten  worden 
afgebroken en verwijderd, waarna het oorspronkelijke reliëf (historisch maaiveld) en het natuurlijke 
landschap wordt hersteld. 
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Dit gebeurt enkel op percelen die onderbedeeld worden of nu reeds in eigendom zijn bij de partners. 
 

2.2.2 De aanleg van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties 

Kaart 2‐3: Aanleg van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties 

De Becker (2017, INBO.A. 3459) stelt dat het ten zeerste aangewezen is om de woningen die nog niet 
zijn aangesloten op rioleringen en collectoren, en hier in de toekomst ook niet zullen op aangesloten 
worden,  in  kaart  te  brengen en hiervoor  een oplossing  te  zoeken.    Instroom van nutriënten heeft 
immers  een  negatieve  impact  op  de  ontwikkelingskansen  van  met  name  grondwaterafhankelijke 
doelvegetaties, zoals kleine zeggenvegetaties en mesotroof elzenbroekbos. 
 
Uit de analyse van de Zonerings‐ en uitvoeringsplannen van VMM blijkt dat er enkel in een zone in het 
oosten van het werkgebied PUP Vallei, meer bepaald aan de Heihoevenweg, een aantal locaties zijn 
waar geen riolering wordt voorzien. Deze locaties zijn gesitueerd op figuur 1. Het betreft enkele huizen 
in de Heihoevenweg, alsook de kantine van het voetbalveld ’t Fonteintje (ook in de Heihoevenweg). 
Deze kantine is echter niet aangeduid op figuur 1. Alle andere huizen met impact op de vallei van de 
Zwarte Beek (wat betreft het werkgebied PUP Vallei) worden op termijn aangesloten op de riolering.  
 
Voor  de  huizen  langs  de  Heihoevenweg  (nummers  1,  33,  41,  45,  47  en  55)  dient  dus  een  eigen 
zuiveringsinstallatie of IBA (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) te worden voorzien. 
In het gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP) Beringen (goedgekeurd in augustus 2015), waarin de 
VMM de op stapel staande rioleringsprojecten oplijst per gemeente, zijn deze IBA’s opgenomen als 
prioriteit 2. Uit de studie van Piet De Becker (2017, INBO.A.3459) blijkt echter dat een belangrijk deel 
van de aanrijking van het grond‐ en oppervlaktewater in het stroomopwaarts deel van de vallei van de 
Zwarte  Beek  een  gevolg  is  van  de  instroom  van  nutriënten  uit  de  meest  oostelijke  zone  van  het 
werkgebied  PUP  Vallei.  Als  we  de  vooropgestelde  streefbeelden  in  deze  oostelijke  zone  willen 
realiseren, is het noodzakelijk dat de instroom van de nutriënten wordt stopgezet door een versnelde 
aanleg van IBA’s. Daarom werd er in het kader van PUP Vallei overleg gevoerd met Infrax. Infrax stemde 
ermee in om deze IBA’s naar voor te schuiven in de reguliere planning. Per aan te sluiten IBA zal Infrax, 
in samenspraak met de betrokkenen, een plan van aanpak opmaken. Het grootste deel van de kosten 
voor de aanleg en het beheer van de IBA’s wordt gedragen door Infrax. De (eventuele) bijkomende 
aansluitkosten kunnen, mits instemming van de bevoegde minister, gefinancierd worden vanuit PUP 
Vallei. De aanleg van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater is namelijk in principe niet 
opgenomen in de Maatregelen en Modaliteiten van natuurinrichtingsprojecten. Enkel in uitzonderlijke 
gevallen keurt de minister de financiering voor de aanleg van IBA’s met middelen van Natuurinrichting 
goed.  
 
Ook de kantine van het voetbalveld ’t Fonteintje (Heihoevenweg) zal dus op termijn niet aangesloten 
worden op de riolering. Omwille van het beperkte gebruik van de kantine is ook de vuilvracht eerder 
beperkt. Een IBA is in zulke gevallen niet de meest aangewezen oplossing. Samen met Infrax zal hier 
gezocht worden naar de beste oplossing om het afvalwater te zuiveren. Ook voor deze locatie is de 
eventuele extra financiële tussenkomst vanuit PUP Vallei onder voorbehoud van goedkeuring door de 
bevoegde minister. 
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In de  tweede helft  van 2017  is  riolering aangelegd  in de Mathias Geysenstraat  te Beringen.  In het 
Zoneringsplan is deze zone namelijk aangeduid om aan te sluiten op de riolering, waardoor er in het 
gebiedsdekkende  uitvoeringsplan  geen  IBA’s  zijn  voorzien.  Het  blijkt  dat  enkele  huizen  door 
omstandigheden waarschijnlijk toch niet aangesloten kunnen worden op de riolering en daardoor dus 
aangewezen  zijn  op  een  IBA.  De  bewuste  huizen  wateren  nog  af  richting  de  Zwarte  Beek. 
Natuurinrichting kan de aanleg van deze IBA’s niet vergoeden, maar dringt bij de bevoegde instanties 
wel aan op een oplossing.  

2.2.3 Verwijderen of rooien van bomen, struiken en takhout 

Kaart 2‐4: Verwijderen of rooien van bomen, struiken en takhout 

Het werkgebied PUP Vallei heeft momenteel  te  lijden onder verbossing en verdroging. Eén van de 
doelstellingen van NIP Zwarte Beek is het herstel van het open karakter van de vallei. Dit zal gebeuren 
door middel  van  het  verwijderen  en  rooien  van  bomen,  struiken  en  takhout  en  dit  in  functie  van 
bosomvorming tot elzenbroekbos (habitat 91E0) en het herstel en de ontwikkeling van overgangs‐ en 
trilveen met subtype kleine zeggenvegetatie (habitat 7140), heischrale graslanden (habitat 6230) en 
complex van graslanden. Als de  realisatie van het  streefbeeld dit vereist, wordt aanvullend ook de 
strooisellaag verwijderd. 
 
De percelen op de (natte) veenbodems worden open gemaakt in functie van het herstel van kleine 
zeggenvegetatie  en  de  ervan  afhankelijke  soorten.  Dit  houdt  in  dat  deze  percelen  in  de  toekomst 
gemaaid  zullen  worden.  Het  is  daarom  zeer  belangrijk  dat  tijdens  de  inrichting  zoveel  mogelijk 
houtachtig  materiaal  wordt  weggevoerd,  zodat  het  toekomstig  maaibeheer  vlot  kan  worden 
uitgevoerd. Het herstel van het open karakter op deze veenbodems moet gebeuren door met de kraan 
de  bomen  en  struiken  in  zijn  geheel  uit  de  grond  te  trekken,  dus  met  het  wortelgestel.  Deze 
inrichtingsmaatregel noemen we  ‘rooien van bomen en  struiken’. De putten die  in de veenbodem 
ontstaan door het uittrekken van de stronken, moeten niet worden opgevuld of genivelleerd. Deze 
putten zullen immers spontaan verlanden.  
 

Figuur 1: Situering kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (rode cirkel) (Bron: VMM) 
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De percelen buiten het veenpakket (= de drogere gronden op de valleiflanken) worden open gemaakt 
in  functie van het herstel  van heischraal grasland,  complex van grasland en  (weliswaar  in mindere 
mate)  droge  en  vochtige  heide. Het  herstel  van  het  open  karakter  zal  op  deze  (drogere)  percelen 
gebeuren door het afzagen van de bomen en  struiken  tot op een welbepaalde hoogte, waarna de 
stronken worden verwijderd met behulp van een stronkenfreesmachine. Deze  inrichtingsmaatregel 
noemen we ‘verwijderen van bomen en struiken’. De stronkenfreesmachine verpulvert de stronken 
tot enkele  tientallen centimeters onder het maaiveld, waardoor de grond opnieuw  te bewerken  is 
zonder hinder van de stronken. Ook ter hoogte van dijklichamen in het veenpakket, zullen de bomen 
en struiken worden verwijderd door middel van afzagen en uitfrezen en dit ter bescherming van het 
dijklichaam.  
 
Bepaalde  zones  hebben  als  streefbeeld  50%  kleine  zeggenvegetaties  en  50%  mesotroof 
elzenbroekbos.  Dit  streefbeeld  kan  ingevuld worden  door  de  huidige  aaneengesloten  oppervlakte 
elzenbroekbos  te  halveren  en  zo  open  verbindingen  te  creëren  met  aangrenzende  kleine 
zeggenvegetaties. Ook kan ervoor geopteerd worden om een open bos te creëren.  In de zone met 
streefbeeld 50% mesotroof elzenbroekbos en 50% kleine zeggenvegetatie zal er daarom tijdens de 
inrichtingswerken selectief worden gerooid rekening houdend met het microreliëf en het landschap. 
Deze inrichtingsmaatregel noemen we ‘selectief rooien van bomen en struiken’.  
 
Voor percelen met streefbeeld bosomvorming worden de aanwezige houtachtige gewassen (bomen, 
struiken)  gekapt  en weggevoerd.  Ook  het  achtergebleven  takhout moet  verwijderd worden.  Deze 
inrichtingsmaatregelen  noemen  we  ‘bosomvorming  (verwijderen  van  bomen  en  struiken)’.  Op  de 
meeste  plaatsen  gaat  het  om  de  kapping  van  naaldbomen  en  populieren,  aanwezige  streekeigen 
loofbomen  worden  behouden.  De  opengemaakte  percelen  kunnen  dan  spontaan  evolueren  naar 
inheems  loofbos,  zowel  droog  eikenberkenbos  als  nat  elzenbroekbos  en  beekbegeleidend  bos. De 
stronken  van  de  verwijderde  naaldbomen  en  populieren  mogen  aanwezig  blijven  aangezien  de 
eindbestemming bos blijft (en er dus geen maaibeheer nodig zal zijn). 
 
Op twee drogere percelen wordt het eentonig naaldbos omgezet naar droge heide. De inrichting van 
deze percelen bestaat uit het kappen van de naaldbomen. Gelet op de gewenste ontwikkeling naar het 
streefbeeld  droge  heide  dient  hier  ook  de  strooisellaag  verwijderd  te  worden.  Deze 
inrichtingsmaatregel noemen we ‘het verwijderen van bomen en struiken incl. het verwijderen van de 
strooisellaag’.   De stronken moeten op deze percelen niet gefreesd worden omdat de percelen na 
inrichting niet gemaaid gaan worden maar begraasd door schapen.  Om het aanwezige oorspronkelijke 
bodemprofiel zo weinig mogelijk te beschadigen, dient het verwijderen van de strooisellaag omzichtig 
te gebeuren. 
 
In functie van het aanleggen en optimaliseren van de beheerinfrastructuur worden op verschillende 
plaatsen  ook  bomen  en  struiken  verwijderd  of  (gedeeltelijk)  gerooid.  Deze maatregel  noemen we 
‘verwijderen/rooien i.f.v. beheerontsluiting’.  
 

2.2.4 Aanpassen van duikers 

Kaart 2‐5: Aanpassen van duikers 

In het werkgebied PUP Vallei zullen op verschillende plaatsen aanpassingen aan duikers gebeuren. Het 
gaat om het verwijderen, vervangen, aanpassen en aanleggen van duikers en/of beekovergangen. Dit 
gebeurt telkens in functie van de inrichting en optimalisatie van de beheerwegen en het verbeteren 
van de structuurkwaliteit van de waterlopen. 
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In de Zwarte Beek worden een aantal duikers verwijderd in functie van het herstel van het natuurlijk 
en meanderend karakter van de Zwarte Beek. Op plaatsen waar in de toekomst (dus rekening houdend 
met  de  geoptimaliseerde  beheerontsluiting)  enkel  Natuurpunt  vzw  moet  beschikken  over  een 
beekovergang  i.f.v.  het  beheer, worden  deze  duikers  niet  vervangen.  Aan  de  hand  van  een  ander 
uitvoeringsdossier  in het  kader  van NIP  Zwarte Beek worden er namelijk  een aantal  verplaatsbare 
beekovergangen voorzien. Natuurpunt vzw kan dan zelf  in functie van haar beheerwerkzaamheden 
deze verplaatsbare beekovergangen plaatsen en weer weghalen waar en wanneer dat nodig  is. Op 
plaatsen waar ook andere aangelanden de Zwarte Beek moeten kunnen oversteken, worden nieuwe 
beekovergangen  voorzien  zonder  beperkingen  voor  het  natuurlijke  meanderingsproces.  Enkele 
resterende duikers/bruggen over de Zwarte Beek worden verwijderd zodat de Zwarte Beek een zo 
natuurlijk  mogelijk  karakter  krijgt  met  voldoende  kansen  tot  meandering.  Het  verwijderen  van 
duikers/bruggen  gebeurt  op  plaatsen  waar  in  de  toekomst  (dus  rekening  houdend  met  de 
geoptimaliseerde beheerontsluiting) enkel Natuurpunt vzw moet beschikken over een beekovergang 
i.f.v.  het  beheer.  Op  deze  plaatsen  kan  Natuurpunt  vzw  in  de  toekomst  gebruik  maken  van  een 
verplaatsbare beekovergang.  
 
Een andere maatregel  in  functie van het natuurlijk herstel van waterlopen  is het vervangen van de 
bestaande bruggen/duikers over de Oude en de Zwarte Beek ter hoogte van het Melkpad. De huidige 
betonnen  buizen  worden  hier  vervangen  door  een  betonnen  plaat,  met  een  toplaag  in  asfalt  als 
afwerking en een  reling  in  functie  van de veiligheid  voor de  fietsers. Door het  verwijderen van de  
betonnen buizen krijgt de Zwarte Beek weer meer kans om te meanderen en wordt het natuurlijk 
karakter van de Oude Beek verhoogd. Door de onnatuurlijke diepe uitschuring van de Oude Beek, 
stroomt het water momenteel namelijk niet door maar onder de betonnen buis.  
 
Ook in de Winterbeek gebeuren er op een aantal plaatsen aanpassingen aan duikers. Op 2 plaatsen 
wordt  ook  een  nieuwe  vaste  beekovergang  voorzien  in  functie  van  de  optimalisatie  van  het 
toekomstige beheer.  
 
Naast de aanpassingen aan duikers worden ook de aanwezige oeverbeschoeiingen  in de Zwarte en 
Oude  Beek  zoveel  mogelijk  verwijderd.  Ter  hoogte  van  bebouwing  waar  nog  een  zekere 
oeverbeschoeiing  nodig  is,  wordt  de  huidige  oeverbeschoeiing  vervangen  door  natuurvriendelijke 
alternatieven (vademecum natuurtechniek, inrichting en beheer van waterlopen).  
 

 
Tot slot worden op het Melkpad enkele amfibiedoorsteken voorzien.  

 

 

2.3 AANPASSING VAN WEGEN EN HET WEGENPATROON  

Kaart 2‐6: Ontsluiting na de werken 
Kaart 2‐7: Inrichting van de opslagplaatsen en beheerwegen 

Bij  het  uitvoeren  van  natuurbeheer  is  het  zeer  belangrijk  om  de  vooropgestelde  natuurdoelen  te 

realiseren  op  een  zo  efficiënt  mogelijke  manier  én  met  een  zo  laag  mogelijke  kost  en 

arbeidsinspanning.  Dit  is  nu  op  de meeste  plaatsen  echter  niet  mogelijk:  verscheidene  wegen  en 

percelen in het werkgebied PUP Vallei zijn momenteel slecht bereikbaar voor beheermateriaal of zelfs 

ontoegankelijk  voor  het  uitvoeren  van  beheerwerken.  Bovendien  is  de  ligging  van  de  huidige 

beheerblokken erg versnipperd en is de grootte ervan eerder beperkt.  

Om  de  vooropgestelde  natuurdoelen  te  realiseren,  worden  er  in  het  kader  van  PUP  Vallei 

hydrologische  herstelmaatregelen  uitgevoerd  waardoor  de  grondwatertafel  op  vele  percelen  zal 
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stijgen.  Daarnaast  ontstaan  er,  door  het  creëren  van  een  open  valleilandschap,  ook  grote 

aaneengesloten beheerblokken.  . Hierdoor is het noodzakelijk om in het kader van PUP Vallei ook de 

beheerinfrastructuur  te  herbekijken  en  af  te  stemmen  op  de  toekomstige  terreinsituatie  en  de 

vooropgestelde natuurdoelen.  In functie van het uittekenen van de nieuwe beheerinfrastructuur werd 

door het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) een advies geformuleerd (INBO.A.3136). Uit 

dit  advies  blijkt  dat  er    o.w.v.  de  beperkte  draagkracht  van  veenbodems  steeds  rekening  moet 

gehouden  worden  met  de  ligging  van  het  veenpakket.  Ook  is  het  van  belang  het  aantal 

beekovergangen en toegangswegen te beperken tot een handvol strikt noodzakelijke toegangswegen 

en dit om de (rust)verstoring te beperken. Door de natuurinrichtingswerken zal het gebied namelijk 

veel opener worden en dus ook veel verstoringsgevoeliger zijn.  

Op Kaart 2‐6 wordt weergegeven hoe het natuurgebied ontsloten zal zijn na uitvoering van de werken.  

 

Het  werkgebied  PUP  Vallei  dient  hoofdzakelijk  ontsloten  te  worden  in  functie  van  de 

maaiwerkzaamheden.  De  kleine  zeggenvegetaties  moeten  immers  jaarlijks  gemaaid  worden  met 

afvoer van het maaisel om nutriëntaanrijking te voorkomen. Het maaisel afkomstig van de graslanden 

op de valleiflanken is veelal droog. Dit droog maaisel wordt gebruikt als wintervoeder voor de runderen 

van de beheerder (Natuurpunt vzw). Het maaisel afkomstig van de graslanden in de vallei is nat tot 

zeer nat. Dit maaisel dient extern verwerkt te worden (vergisting, compostering…). In het werkgebied 

PUP Vallei gaat het indicatief over 13.000 m³ dat jaarlijks moet afgevoerd worden. In het kader van 

PUP  Vallei  wordt  het  maaibeheer  geoptimaliseerd  door  een  weldoordacht  ontsluitingsplan, 

aanpassingen  aan  beheerwegen  en  beekovergangen  en  de  aanleg  van  strategisch  gekozen 

opslagplaatsen waar het maaisel tijdelijk kan gestockeerd worden in afwachting van de afvoer. Deze 

aanpassingen zijn cruciaal om de vooropgestelde natuurdoelen te realiseren.  

 

2.3.1 Inrichting van de opslagplaatsen 

 
Beschrijving en situering 
 

Op  Kaart  2‐7  wordt  weergegeven  waar  de  opslagplaatsen  voor  het  maaisel  worden  voorzien.  Er 

kunnen 3 types onderscheiden worden: 

 Type 1: kleine, tijdelijke opslagplaats 

Deze opslagplaats is heel tijdelijk en enkel te gebruiken tijdens de maaiperiode. Het maaisel 

blijft  hier  hooguit  2‐3  weken  liggen.  Daarna  moet  het  maaisel  van  deze  opslagplaats 

overgebracht worden naar een volgende opslagplaats. De type 1 opslagplaats is noodzakelijk 

omdat de rupsmaaiers maar een beperkte hoeveelheid maaisel kunnen vervoeren over een 

beperkte  afstand.  Het  maaisel  op  dit  type  opslagplaats  is  afkomstig  van  hooguit  enkele 

aanpalende beheereenheden.  

 

 Type 2: matige, tijdelijke opslagplaats 

Ook hier kan het maaisel hooguit enkele weken blijven liggen. Het maaisel op deze locaties is 

afkomstig van meerdere al dan niet aangrenzende beheereenheden.  

 

 Type 3: grote opslagplaats  

Dit is een hoofddepot met grote opslagcapaciteit. Deze opslagplaats wordt zodanig ingericht 

zodat ze voldoet aan de eisen van vergunde inrichting opslaglocatie van biomassa.  

 

 

 



 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek  Projectuitvoeringsplan Vallei  pagina 26 van 94 

De inrichting van de opslagplaatsen houdt in: 

 Type 1: circa 300 m² groot, op 10 meter afstand van de waterloop en met een vlakke, stevige 

en droge ondergrond. Om hieraan te voldoen wordt het terrein genivelleerd en voorzien van 

een laag (ca. 30 cm) scherp zand, rekening houdend met de kwetsbaarheid van deze zones. 

Hierop kunnen tijdelijk houten draglineschotten voorzien worden zodat het maaisel  tijdens 

het oprapen niet vermengd wordt met de bodem.  

 Type 2: circa 500 m² groot, op 10 meter afstand van de waterloop en met een vlakke, stevige 

en droge ondergrond. De inrichting is gelijk aan type 1. 

 Type 3: circa 2.500 m² groot, op 10 meter afstand van de waterloop en met een waterdichte 

vloer die niet afhelt naar de waterloop. Deze vloer wordt al dan niet aan 3 zijden omgeven 

door  een  wand.  Aan  de  vierde  zijde  worden  de  silosappen  opgevangen,  verzameld  en 

afgevoerd.  

 

2.3.2 Inrichting van de beheerwegen 

 
Beschrijving en situering 
 

Uit  een  voorafgaand onderzoek uitgevoerd door  het Opzoekingscentrum voor Wegenbouw  (OCW) 

blijkt  dat  de  bestaande  beheerwegen  in  het  veenlichaam  een  lage  draagkracht  hebben  (of  hoge 

samendrukbaarheid, uitgedrukt in MPa). De wegen in het veenlichaam halen een puntweerslag van 

amper  1 MPa.  De  bestaande  historische  dijken  halen waarden  tot  2 MPa.  Deze  historische  dijken 

werden  in  het  verleden  op  het  veen  aangelegd  in  scherp  zand.  Voor  de  huidige  aangepaste 

maaimachines  (‘pistenbully’  of  rupsmaaiers)  volstaat  dit.  Aandachtspunt  hierbij  zijn  de  haakse 

bochten, waar momenteel vaak moeilijkheden zijn met de pistenbully. Deze haakse bochten zullen 

aangepast worden naar flauwe bochten.  

Voor zwaarder geladen tractoren voldoet een draagkracht van 1 tot 2 MPa niet. Daarom dienen deze 

beheerwegen  aangelegd  te  worden  op  een  draagkrachtige  ondergrond.  Op  een  enkele  plaats  zal 

daarom de veenlaag (max. 60 cm) afgegraven worden tot op het zand, dit over een afstand van ca. 200 

m. Op deze  locatie  is geen alternatief buiten het veen voorhanden. Deze zandbodem  is voldoende 

draagkrachtig om een wegopbouw op te voorzien. Om spoorvorming te voorkomen is een toplaag in 

natuursteenslag (rolgrind) aangewezen. 

 

De keuze van het type beheerweg wordt gemaakt op basis van de bodemsoort en de verschillende 

types  voertuigen  die  de  weg  gaan  gebruiken. We  onderscheiden  volgende  types  die  geïllustreerd 

worden in Hoofdstuk 12. 

 

‐ Type A: grindweg die niet in het veen gelegen is.  

Deze wegen  liggen allemaal buiten het  veenlichaam. De beheerwegen  tot  aan de  grootste 

opslagplaatsen  (type  3)  moeten  goed  toegankelijk  zijn  voor  zware  (30‐40  ton)  en  grote 

vrachtwagens/tractoren. Een type A weg moet voldoende breed zijn, min. 3 m. Er wordt een 

goed gefundeerde, ongebonden weg in steenslag voorzien. Deze wegen dienen ook te voldoen 

aan de minimum draagkrachtvereisten volgens het standaardbestek 250.  

 

‐ Type D: zandweg die niet in het veen gelegen is. 

De  beheerwegen  tot  aan  de  opslaglocaties  type  1  en  2 moeten  toegankelijk  zijn  voor  een 

tractor met kar. Een volgeladen tractor met kar weegt circa 10 ton en geeft een bodemdruk 

van circa 400‐500 g/cm². Waar mogelijk werd gekozen voor een zandweg in plaats van een 

grindweg om een betere integratie in het landschap te bekomen. Deze wegen liggen buiten 
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het veen. Uitgraven van de humusrijke toplaag/bouwvoor en terug aanvullen met scherp zand 

zal hier voldoende draagkracht geven.  

 

‐ Type B: gefundeerde grindweg die deels in het veen gelegen is. 

De beheerwegen tot aan de overslaglocaties type 1 en 2 moeten toegankelijk zijn voor een 

tractor met kar. Een volgeladen tractor met kar weegt circa 10 ton en geeft een bodemdruk 

van circa 400‐500 g/cm². Op één locatie ligt dit type van beheerweg in het veenlichaam. Om 

voldoende draagkracht te bekomen dient hier een uitkoffering te gebeuren tot op het zand en 

wordt er een goed doorlatende fundering voorzien. Deze is nodig om opbouw van waterdruk 

te  voorkomen  (geen  ‘hydrologische barrière‐vorming’).  In de uitgegraven  koffer wordt een 

geotextiel voorzien, wat voor extra stabiliteit zorgt en wat vooral ook het wegdrukken van de 

wegopbouw in het veen voorkomt. Deze wordt terug aangevuld met scherp zand tot aan de 

opbouwhoogte. De fundering wordt aangebracht in 2 lagen met verschillende korrelgroottes. 

De  onderste  laag wordt met  grove  korrelgrootte  voorzien  om  een  goede  doorstroming  te 

verzekeren. De toplaag wordt aangelegd in natuursteenslag (rolgrind). Eventueel kan dit ook 

in scherp zand uitgevoerd worden.  

 

‐ Type C: beheerweg voor aangepaste maaimachines die gelegen is in het veen 

De beheerwegen die verder dan de opslagplaatsen liggen, worden niet bereden met tractoren 

maar enkel met aangepaste maaimachines die een zeer  lage bodemdruk hebben (circa 100 

g/cm²). Deze aangepaste maaimachines worden gebruikt voor het afvoeren van het maaisel 

vanuit de gemaaide percelen naar de tijdelijke opslagplaatsen (type 1 of 2). Hiervoor worden 

vaak de bestaande historische dijken gebruikt of zullen dijken van bestaande vijvers worden 

ingeschakeld. Verder zijn er nog een aantal nieuwe 'hoofdtracés' die zullen ingericht worden 

als beheerweg type C. Dit gebeurt door de aanleg van een laag dijkje in scherp zand van 2,5m 

breed. Een andere mogelijkheid is om voor dit type te werken met houten lattenconstructies. 

De  exacte  keuze  voor  deze  varianten  wordt  verder  bepaald  bij  de  uitwerking  van  de 

uitvoeringsbestekken. 

 

Kaart 2‐7:  Inrichting van de opslagplaatsen en beheerwegen geeft het  type  inrichting weer van de 

beheerwegen en de opslagplaatsen. Op deze kaart is ook het veenlichaam (vanaf een dikte van 30 cm 

veen) aangegeven.  

 

De afbakening van zowel het werkgebied PUP Vallei als het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek loopt 

meestal  niet  tot  op  de  openbare  weg.  Het  is  echter  een  aandachtspunt  dat  alle  beheerwegen 

aangesloten  worden  tot  op  deze  openbare  weg,  zodanig  dat  er  een  vlotte  verbinding  voor  de 

beheerders en de beheermachines is tussen het openbaar domein en het natuurgebied. 

 

De  dwarsprofieltekeningen  van  de  verschillende  types  beheerwegen,  worden  geïllustreerd  in 

Hoofdstuk 12 Plannen.  
 

2.4 HET TIJDELIJK BEPERKINGEN OPLEGGEN AAN HET GENOT VAN 
ONROERENDE GOEDEREN TIJDENS DE UITVOERING VAN HET 
NATUURINRICHTINGSPROJECT 

Tijdens de uitvoering van de werken kan het noodzakelijk zijn om op een aantal plaatsen binnen het 

werkgebied PUP Vallei over een  recht van doorgang  te beschikken. Dit kan bijvoorbeeld nodig  zijn 

indien men een strook wil gebruiken als doorgang om de werken uit te voeren (werfweg). Binnen de 
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wetgeving van het instrument Natuurinrichting is het mogelijk deze doorgangen te gebruiken zonder 

goedkeuring van de eigenaar en gebruiker.   

Voor cultuurschade op de getroffen percelen kan een vergoeding worden voorzien voor de eigenaar 

en/of gebruiker afhankelijk van de teelt.  Dit gebeurt in voorkomend geval op basis van tarieven die 

door het projectcomité van het natuurinrichtingsproject jaarlijks worden vastgesteld.  

 

 

2.5 WATERHUISHOUDINGSWERKEN 

 
2.5.1 Afsluiten van afwateringsgrachten en ophogen van bedding waterlopen 

Kaart 2‐8: Afsluiten van afwateringsgrachten en ophogen van bedding waterlopen 

Beschrijving en situering 
 

De Oude Beek werd in het verleden meermaals uitgediept om het valleigebied geschikter te maken 

voor gebruik als weiland, maïsakker, blauwbesplantage…. Deze uitgediepte Oude Beek heeft echter 

een verdrogend effect op het veenlichaam in de vallei van de Zwarte Beek  (INBO.A.2010.118). Om 

verdere  verdroging  en  veraarding  van  het  veenlichaam  tegen  te  gaan  en  de  gewenste 

grondwaterpeilen voor de beoogde kleine zeggenvegetaties te realiseren, dient het waterpeil van de 

Oude Beek hersteld te worden tot een niveau dat aansluit bij het oorspronkelijke (natuurlijke) niveau. 

Uitgangspunt van de waterhuishoudingswerken is een verhoging van het waterpeil te realiseren door 

ophoging  van  de  beekbodem  van  de  Oude  Beek  voor  het  traject  vanaf  de  Nieuwendijk  tot  voor 

Hogenbos.  

 

Op basis  van peilmetingen op verschillende plaatsen  in de Oude Beek,  kan de beek  in  twee delen 

opgedeeld  worden.  Meer  stroomopwaarts  zijn  er  weinig  schommelingen  en  kan  de  Oude  Beek 

nagenoeg volledig  gedempt worden. Meer  stroomafwaarts  (vanaf Hogenbos) worden de pieken  in 

debiet meer uitgesproken. Bij ophoging van de beekbodem dient het bodempeil zo gekozen te worden 

dat  frequente  overstromingen  achterwege  blijven  (INBO.A.2011.103).  Om  piekdebieten  bij  hevige 

regenval op te vangen, dient het waterpeil bij een basisafvoer ongeveer 20 cm lager te zijn dan het 

aangrenzende  maaiveld.  Hierbij  wordt  er  geen  rekening  gehouden  met  eventuele  aanwezige 

opgeworpen ruimingsdijken. Het niveau voor het ophogen van de beekbodem zal daarom van plaats 

tot plaats verschillend zijn. 

 

Ook de aanwezige zijgrachten (al dan niet historische) hebben door frequente uitdiepingen een sterk 

ontwaterend en verdrogend effect. Voor het herstel van de beoogde grondwaterstanden is het dus 

niet voldoende enkel de beekbodem van de Oude Beek op te hogen, maar zullen ook de zijgrachten 

volledig gedempt moeten worden. Belangrijk hier is dat ook de grachten die afwateren op de Zwarte 

Beek worden gedempt zodat er bij hoge waterstanden in de Zwarte Beek geen oppervlaktewater naar 

de Oude Beek, en dus in het valleigebied,  kan stromen. Dit is namelijk niet gewenst omwille van de 

slechte waterkwaliteit van de Zwarte Beek. Plaatselijk worden hier ook dijkjes hersteld.  

 

De verhoging van de grondwaterstand ten gevolge van het ophogen van de bedding van de Oude Beek 

en het dempen van de zijgrachten, werd gemodelleerd in een grondwatermodel (zie bijlage 1). Hierin 

is  ook  gekeken  naar  een mogelijke  ongewenste  hydrologische  impact  die  zou  optreden  buiten  de 

projectperimeter NIP Zwarte Beek, maar ook naar beperking van afwatering van percelen buiten de 

projectperimeter  NIP  Zwarte  Beek.  Om mogelijke  problemen  ter  hoogte  van  het  Hemelrijk  op  te 
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vangen, wordt hier een afwateringsgracht voorzien, ten zuiden van een nieuw aan te leggen weg. Deze 

afwateringsgracht zal in het verlengde van de Winterbeek liggen. Deze gracht heeft geen nadelig effect 

op  de  waterhuishouding  van  het  valleisysteem.  Bestaande  grachten  van  percelen  buiten  de 

projectperimeter  NIP  Zwarte  Beek worden  hier  op  aangesloten  zodat  afvoer  gewaarborgd  is.  Een 

andere  afvoergracht  stroomt  ter  hoogte  van  de  Hazerikstraat  het  gebied  in.  Om  de  afvoer  te 

behouden, wordt binnen het werkgebied PUP Vallei de gracht niet volledig gedempt maar wordt de 

bodem opgehoogd tot een diepte van 50 cm onder het aangrenzende maaiveld.  

 

Deze  afwateringsgrachten  bieden  een  oplossing  aan  een  huidig  ruimtelijk  probleem.  De 

afwateringsgracht  Hemelrijk  zorgt  ervoor  dat  er,  ook  in  de  toekomst,  geen  nutriëntrijk  water  het 

natuurgebied kan instromen vanuit een kleine landbouwzone die naar het natuurgebied afwatert. Als 

de  noodzaak  voor  deze  afwateringsgracht  op  termijn  verdwijnt,  kan  ze  worden  opgeheven.  De 

afwateringsgracht  Hazerikstraat  kan  overbodig  worden  als  deze  gracht  meer  stroomopwaarts 

aangesloten kan worden op het rioleringsnetwerk. Hiervoor wordt in het kader van NIP Zwarte Beek 

het nodige overleg gevoerd.  

 

Ter  hoogte  van  de  Hazerikstraat  bevindt  zich  op  de  achterliggende  percelen  (gebied  tussen 

Hazerikstraat  en  Oude  Beek)  een  woning  die  zich  in  de  zone  bevindt  waar  een  impact  van  de 

hydrologische herstelmaatregelen kan optreden.    Er  zullen preventieve maatregelen uitgewerkt en 

uitgevoerd  worden  om  de  kelder  van  de  woning  te  vrijwaren  van  de  (potentiële)  impact  van  de 

hydrologische herstelmaatregelen.  De selectie van deze maatregelen zal gebeuren in overleg met de 

betrokken eigenaar(s) en binnen de wettelijke mogelijkheden. 

 

 

 Werkwijze van ophoging beekbodem Oude Beek 

Er zijn verschillende mogelijkheden om het waterpeil van de Oude Beek te verhogen zoals bijvoorbeeld 

het plaatsen van damwanden en het ophogen van de beekbodem.  Algemeen wordt aangenomen dat 

een beekbodemverhoging de meest efficiënte en duurzaamste oplossing is (Durinck, 2011).  

 

Om in het kader van PUP Vallei het waterpeil van de Oude Beek te herstellen (verhogen), wordt er 

gekozen voor het ophogen van de bedding van de Oude Beek. Dit zal gebeuren door het huidige niveau 

van de beekbodem aan te vullen tot de gewenste hoogte. Voor de opvulling wordt venig materiaal 

afkomstig van de opgehoogde oevers teruggeplaatst in de Oude Beek en/of zal er een afgraving van 

de oevers gebeuren. Door deze maatregelen zal de Oude Beek verbreden. Op de meeste plaatsen gaat 

het  over  een werkzone  van  ongeveer  16  tot  20 meter  breed waarin  de  oevers  geleidelijk worden 

afgeschuind. De Oude Beek zal zich in het midden van deze zone bevinden. Om deze werken mogelijk 

te maken  zal  ter  voorbereiding  van  de werken  de  begroeiing  op  de  oevers  en  opgehoogde  dijken 

verwijderd worden. Waar niet genoeg materiaal aanwezig is om de beekbodem op te hogen tot het 

gewenste niveau, zal materiaal van elders in het projectgebied NIP Zwarte Beek aangebracht moeten 

worden. Om de directe uitspoeling van ingebracht materiaal tegen te gaan, worden op verschillende 

plaatsen eerst  vaste gesloten houten damwanden  in de Oude Beek  geplaatst. De damwanden  zijn 

opgebouwd uit houten planken met kesp en tand‐groef dichting en worden minstens 1,5 m diep en 

1,5 m langs beide zijden van de oever ingegraven om zijwaartse uitspoeling te vermijden.  

 

De locatie van de damwanden is afhankelijk van het verval van de beek. Locaties van de damwanden, 

nieuwe bodempeilen en gewijzigde beekprofielen zijn weergegeven in hoofdstuk 12. Dit alles wordt 

nog verder beschreven na definitief ontwerp van de technische uitvoeringsplannen.  

 

 Werkwijze van dempen van grachten 
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Het zal niet voldoende zijn om de zijgrachten af te dammen. Deze worden daarom volledig gedempt 

met lokaal materiaal.  

 

Lengte‐  en  dwarsprofielen  van  de  Oude  Beek  en  de Winterbeek  werden  opgemeten  in  2016.  Op 

plaatsen waar zijgrachten in de Zwarte Beek uitmonden, werden eveneens dwarsprofielen opgemeten 

van zowel de Zwarte Beek als de betreffende grachten. Een typedwarsprofiel wordt weergegeven in 

Hoofdstuk 12. 

 

2.5.2 Herstellen/aanleggen van oppervlakkig afwateringssysteem voor het behoud van 
zeer natte hooilanden 

Beschrijving en situering 
 
In het werkgebied PUP Vallei lagen vroeger heel veel cultuurhistorische grachtjes. Dit is te zien op de 
Ferrariskaart. Deze grachtjes vormden de perceelsgrenzen, lagen dwars op de Oude en Zwarte Beek 
en  hadden  meestal  een  waterafvoerende  functie,  soms  ook  een  weteringsfunctie.  Vele  van  deze 
cultuurhistorische grachtjes zijn in recentere tijden verdwenen. Vroeger hadden namelijk honderden 
kleine  boertjes  een  eigendom  in  de  vallei  en  onderhielden  zij  ieder  hun  eigen  grachtjes.  Door 
modernisering van de landbouw en de samenleving was er een sterke afname in het aantal eigenaars.  

Deze afwaterings‐ en weteringsgrachtjes zullen niet allemaal hersteld worden. Enerzijds is het herstel 

en het onderhoud veel te arbeidsintensief en te kostelijk. Anderzijds is het ook niet wenselijk om deze 

afwateringsgrachtjes te herstellen: de meesten hebben namelijk een afwaterende functie en het doel 

van de natuurinrichtingsmaatregelen is juist het natte karakter te herstellen in functie van het behoud 

en herstel van het veenpakket en de daaraan gebonden vegetaties en soorten. 

 

Het  historische  grachtenpatroon en de historische  percelering maken deel  uit  van  een  beschermd 

landschap Koerselse Heide en Vallei van de Zwarte Beek (MB, 1987). Daarom wordt in een zone van 

de vallei nabij de Hazerikstraat en de Mathias Geysenstraat het historische grachtenpatroon behouden 

en waar nodig hersteld. Ondanks het feit dat het beschermde landschap groter is, is er, in samenspraak 

met het Agentschap Onroerend Erfgoed, voor gekozen om het behoud en herstel van het historisch 

grachtenpatroon  enkel  in  deze  zone  uit  te  voeren.  Enerzijds  omdat  in  deze  zone  de  historische 

landschappelijke  structuren  nog  duidelijk  zichtbaar  zijn  in  het  landschap;  anderzijds  omdat  deze 

structuren in de andere zones door de vele werken in het verleden al erg zijn aangetast.  

 

Werkwijze herstel historische grachten 

Historische  afwateringsgrachten,  gelegen  in  het  zand  en  de  overgangszone  naar  het  veenpakket, 

worden  behouden  zodat  ze  instaan  voor  oppervlakkige  afwatering.  Deze  grachten  hebben  een 

maximale  diepte  van  20  cm.  Waar  de  te  behouden  grachten  momenteel  dieper  zijn,  worden  ze 

aangevuld tot een diepte van 20 cm onder het aangrenzende maaiveld. Opvulling zal gebeuren met 

lokaal materiaal of zandig materiaal afkomstig van afgravingen.  

Waar de grachten zich situeren in het veenpakket worden ze volledig gedempt. Echter in het veen kan 

de percelering benadrukt worden door een kleinschalig beheer uit te voeren. Zo blijft er een microreliëf 

behouden en zal via het verschil in vegetatie tussen de gedempte grachten en de tussenliggende delen 

de perceelsstructuur zichtbaar blijven.  

 

2.5.3 Plaatsen van stuwen 

Het  plaatsen  van  stuwen  is  niet  aan  de  orde,  er  zal  gewerkt  worden met  damwanden.  Voor  een 

beschrijving zie hoofdstuk 2.5.1. 
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2.5.4 De hermeandering van waterlopen  

Zie hoofdstuk 2.6.4 Verleggen van een waterloop voor een beschrijving van deze maatregel.  

 

 

2.6 GRONDWERKEN 

Kaart 2‐9: Grondwerken 

2.6.1 Afgraven voedselrijke bouwvoor of verarmen nutriëntstatus 

Teneinde de vooropgestelde streefbeelden te realiseren, kan het noodzakelijk zijn om de nutriëntrijke 

(voedselrijke) bouwvoor af te  graven om de beoogde verschraling versneld te bereiken. Het afgraven 

van  de  voedselrijke  bouwvoor  is  een  inrichtingsmaatregel  voor  de  streefbeelden  heide/heischrale 

graslanden,  complex  van  graslanden  en  kleine  zeggenvegetaties.  Deze  worden  als  prioritaire 

streefbeelden beschouwd.  

Bij  de  percelen met  streefbeeld  kleine  zeggenvegetaties  en ook  voor  de percelen met  streefbeeld 

complex van graslanden gelegen in het beschermd landschap gaat het om het afgraven van plaatselijke 

ophogingen zodat het oorspronkelijk reliëf en de hydrologische toestand hersteld worden.  

Op de percelen met streefbeelden heide/heischrale graslanden en complex van graslanden die niet 

gelegen zijn in het beschermd landschap wordt ingegrepen indien bodemanalyses uitwijzen dat met 

een realistische inspanning zeer goede resultaten kunnen bereikt worden.  

De  vegetatie  en  de  voorgeschiedenis  van  een  perceel  vormen  een  eerste  indicatie  voor  de 

aanwezigheid  van  een  nutriëntrijke  bouwvoor.  Deze  indicatie  moet  bevestigd  worden  door 

nutriëntanalyses van bodemmonsters genomen op verschillende dieptes op (eventueel verschillende 

zones  van)  een  perceel.  Er  kunnen  ook  zones  bemonsterd  worden  waar  reeds  een  goede 

vegetatieontwikkeling vastgesteld is, om referentiewaarden te bekomen en zo de gemeten resultaten 

te vergelijken. 

 
De uiteindelijke keuze of bepaalde zones van percelen al dan niet worden afgegraven, zal een afweging 
zijn van volgende gegevens: 

 Het verwachte vegetatieve succes (doelsoorten in de nabijheid, historische situatie); 

 Het bodemtype; 

 De noodzakelijke afgraafdiepte; 

 Het areaal waarop afgegraven moet worden;  

 De verwachte kosten; 

 De hydrologie en het oorspronkelijk reliëf van het perceel; 

 De archeologische potenties van het gebied; 

 De beheermogelijkheden na het afgraven. 

Er wordt alleszins omzichtig omgegaan met afgraven, het bodemprofiel wordt immers aangetast. Het 

aspect archeologie en erfgoed wordt steeds meegenomen. Als alternatief voor het afgraven van de 

nutriëntrijke  bouwvoor,  kan  ervoor  geopteerd  worden  om  via  uitmijnen  het  beoogde 

natuurstreefbeeld op lange termijn te bereiken. Deze overweging wordt gemaakt op het moment dat 

de resultaten van de bodemanalyses gekend zijn. 

 

Bij  twijfelzones  kan  ervoor  geopteerd  worden  om  kleine  vlakken  af  te  graven  en  de  ecologische 

evolutie op te volgen alvorens grootschaligere maatregelen te nemen. Indien percelen met streefbeeld 

heide/heischraal grasland geen voedselrijke bouwvoor bevatten maar enkel een strooisellaag, wordt 
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de strooisellaag afgeschraapt/geplagd. Na het afgraven moet de verschraling op de zone doorgezet 

worden met een aangepast maaibeheer. 

Bij de kleine zeggenvegetaties en ook voor complex van graslanden in het beschermd landschap gaat 
het om het afgraven van recente dijkjes, van niet natuurlijke oorsprong, die verwijderd worden tot het 
oorspronkelijk reliëf. Het oorspronkelijk bodemprofiel met microreliëf wordt behouden. 

Op  Kaart  2‐9:  Grondwerken  wordt  weergegeven  welke  percelen  in  aanmerking  komen  voor  het 
afgraven van de voedselrijke bouwvoor om de vooropgestelde streefbeelden te bereiken.  

Percelen die momenteel reeds in eigendom of gebruik zijn van Natuurpunt vzw en die in aanmerking 
komen voor afgraven, zijn voor een deel reeds bemonsterd. Voor deze grondstalen werd het P‐Olsen 
gehalte,  het  Pw‐getal  en  de  fosfaatverzadigingsgraad  op  verschillende  dieptes  vergeleken  met 
grenswaarden voor de beoogde natuurdoeltypes, zijnde kleine zeggenvegetatie, heischraal grasland 
en/of heide en complex van graslanden. De resultaten van deze vergelijking worden vertaald naar de 
geschiktheid van locaties voor natuurdoeltypes en welke bodemdiepten voldoen aan de grenswaarden 
van natuurdoeltypes.   

Voor andere percelen zal een nutriëntanalyse worden uitgevoerd en moet deze volgens bovenstaande 
principes uitwijzen of afgraven een optie is voor deze percelen.  

2.6.2 Aanleg/herstellen beheerdijken 

Zie hoofdstuk 2.3 Aanpassing van wegen en het wegenpatroon 
 

2.6.3 Natuurvriendelijke inrichting van oevers van vijvers en waterlopen 

Enkele bestaande weekendvijvertjes worden heringericht. Deze herinrichting houdt in dat de oevers 
geherprofileerd worden zodat de taluds natuurlijker zijn. Onnatuurlijke dijken rondom de vijverranden 
worden verwijderd, deels door met dit afgegraven materiaal de vijvers te dempen en deels door de 
grond te verwijderen. Een analyse moet uitwijzen of het materiaal kan gebruikt worden om de vijvers 
deels te dempen of dat de grond moet afgevoerd worden. 
 

2.6.4 Verleggen van een waterloop 

De  Zwarte Beek  ter  hoogte  van  de  Kraaienstraat  nummers  126‐140  stroomt momenteel  door  een 

onnatuurlijk rechte loop.  Tegelijk bevindt de Zwarte Beek zich dicht bij de weginfrastructuur zodat de 

oevers verstevigd moeten worden. Er wordt in een externe studie onderzocht of het zinvol/wenselijk 

is om de Zwarte Beek  in dit  tracé  te  verleggen/aan  te passen.  In dit onderzoek wordt er  rekening 

gehouden met de volgende elementen: 

 De toekomstige loop mag niet te dicht bij het veen worden aangelegd; 

 Er dient rekening gehouden te worden met de beschikbare ruimte: in het zuiden van de huidige 

loop is er immers ruimte nodig voor een overslaglocatie en een beheerweg. 

Op basis van de resultaten van deze ontwerpstudie zullen, indien nodig, de nodige ingrepen genomen 

worden. 
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3 EIGENDOM EN GEBRUIK 

3.1 INLEIDING 

Voor  het  natuurinrichtingsproject  Zwarte  Beek  werd  een  natuurvisie  opgesteld  met  bijhorende 
natuurinrichtingsmaatregelen. In het kader van PUP Vallei zullen o.a. hydrologische herstelmaatregelen 
uitgevoerd worden, waardoor er een stijging van de grondwatertafel zal optreden. Deze hydrologische 
herstelmaatregelen zullen een impact hebben op de gebruikswaarde van een aantal percelen. Voor de 
vermindering  van  de  gebruikswaarde  van  gronden  kan  in  een  natuurinrichtingsproject  een 
compensatieregeling  voorzien  worden  voor  eigenaars,  vruchtgebruikers  en  gebruikers  die  werden 
opgenomen in de officiële  lijst van belanghebbenden uit het projectrapport. Deze  lijst werd n.a.v. de 
opmaak van PUP Vallei geactualiseerd.  
 
Sommige percelen worden door de uitvoering van de natuurinrichtingsmaatregelen ongeschikt voor een 
normaal (landbouw)gebruik en/of de waardevermindering is zo groot dat verwerving van de gronden via 
Natuurinrichting aangewezen is.  
 
Naast  de  hydrologische  herstelmaatregelen worden  er,  in  functie  van  een  optimaal  beheer  van  het 
natuurgebied, ook een aantal beheerwegen aangelegd. Hiervoor dienen een aantal percelen (of delen 
van percelen) toebedeeld te worden aan de beheerder van het gebied.  
 
Voor andere percelen is het huidig gebruik niet compatibel met de vooropgestelde natuurvisie. Sommige 
percelen  die  cruciaal  zijn  voor  het  realiseren  van  het  vooropgestelde  streefbeeld  vb.  kleine 
zeggenvegetatie,  worden  overgedragen  aan  Natuurpunt  vzw  via  voorliggend  projectuitvoeringsplan 
Vallei.  
 
Samengevat  zullen  een  aantal  percelen  in  particuliere  eigendom  invloed  ondervinden  van  het 
hydrologisch herstel of  zullen deze om een andere  reden  (i.c.  verbetering beheertoegang,  realiseren 
natuurdoelen) in eigendomswaarde en gebruikswaarde dalen. Deze privépercelen zijn: 

 Voor het merendeel in particulier gebruik zonder bedrijfs‐ of landbouwopbrengst; 

 In enkele gevallen in landbouwgebruik. 

 

Voor deze percelen zullen de mogelijkheden die binnen het instrument Natuurinrichting zijn voorzien 
ingezet worden. Concreet kunnen percelen worden:  

 Vergoed (eigenaar, vruchtgebruiker en gebruiker blijven op het perceel); 

 Geruild via kavelruil (eigenaar, vruchtgebruiker en gebruiker krijgen een gelijkwaardig perceel na 
kavelruil); 

 Volledig onderbedeeld  via  kavelruil  (eigenaar,  vruchtgebruiker en  gebruiker worden vergoed 
omdat het perceel na kavelruil aan een andere betrokkene wordt toebedeeld).  

De keuze tussen deze mogelijkheden werd vastgelegd door het projectcomité natuurinrichting Zwarte 
Beek via de volgende principes:  
 

 Algemeen: iedereen wie onderbedeeld wil worden via kavelruil, wordt onderbedeeld; 
 Bijzondere regels: 

 m.b.t. de realisatie van beheerwegen:  
Voor  percelen  of  delen  van  percelen  die  nodig  zijn  om de  beheerinfrastructuur  te 
kunnen realiseren, wordt het volledige perceel of de vereiste strook onderbedeeld. 
Echter  indien  er  enkel  een  strook  dient  onderbedeeld  te  worden  en  de 
belanghebbende vragende partij is voor een volledige onderbedeling van het perceel, 
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is Natuurinrichting bereid om het volledige perceel te onderbedelen (waarna dit zal 
overgedragen worden aan Natuurpunt vzw).  
In het geval dat de ligging van de vereiste beheerweg het perceel vanuit het standpunt 
van  de  (privé)gebruiker  onbruikbaar  maakt  of  het  restperceel  als  te  klein  wordt 
beschouwd, wordt het volledige perceel onderbedeeld.  
 

 m.b.t. de onderbedeling van privépercelen i.f.v. realisatie natuurdoelen: 
Percelen in privé‐eigendom en/of privégebruik waarvoor momenteel geen afdoende 
garanties zijn dat het natuurstreefbeeld kleine zeggenvegetatie (KZV), 50% KZV/50% 
elzenbroekbos  of  heischraal  grasland  (en  in  mindere  mate  ook  heide)  kunnen 
gerealiseerd  worden  en/of  de  soorten  afhankelijk  van  deze  natuurstreefbeelden 
kunnen beschermd worden, worden volledig onderbedeeld.  
Dit omvat zowel percelen waar, onder het actueel landgebruik, onvoldoende garanties 
zijn om de beoogde streefbeelden op de percelen zelf te realiseren als percelen die, 
door het actueel landgebruik, een impact hebben (vb. via de grondwaterstroming of 
actueel  bodemgebruik)  op  andere  percelen  waardoor  de  realisatie  van  de 
streefbeelden  en  de  daaraan  gekoppelde  soorten  daar  gehypothekeerd  kunnen 
worden. 
  
Enkel het niet kunnen realiseren van de hierboven opgesomde natuurstreefbeelden is 
een  cruciaal  argument  voor  onderbedeling.  Voor  andere  natuurstreefbeelden  (b.v. 
complex  van  graslanden,  beekbegeleidend  bos,  …)  worden  de  privé‐percelen  niet 
onderbedeeld tenzij: 

o Op uitdrukkelijke vraag van de eigenaar; 
o Het  perceel  of  delen  van  het  perceel  ook  voor  andere  redenen  moet 

onderbedeeld  worden  b.v.  in  functie  van  het  optimaliseren  van  de 
beheerinfrastructuur. 

 
 m.b.t.  percelen  die  niet  ontsloten  zijn  of  niet  ontsloten  worden  door  de  nieuwe 

beheerinfrastructuur:  
Deze percelen zullen onderbedeeld worden. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt immers 
dat  de  eigenaar  wiens  erf  ingesloten  ligt  een  uitweg  kan  vorderen  wanneer  hij 
onvoldoende toegang heeft tot de openbare weg. Er is geen mogelijkheid om afstand 
te doen via een recht van overeenkomst, aangezien nieuwe eigenaars hier niet door 
gebonden zijn.  

 
 m.b.t. percelen die een impact ondervinden van de hydrologische herstelmaatregelen: 

o De hydrologische herstelmaatregelen worden via PUP Vallei uitgevoerd en de 
gebruiksbeperkingen  worden  standaard  gecompenseerd  door  een 
vergoeding. Een uitzondering hierop betreft percelen die reeds deel uitmaken 
van de grondklasse veen. Het hydrologisch herstel leidt hier namelijk niet tot 
bijkomende  gebruiksbeperkingen.  In  deze  gevallen  wordt  geen  vergoeding 
uitgekeerd. 

o Er is een budgettaire afweging wanneer het “omslagpunt” tussen vergoeding 
versus onderbedeling wordt bereikt. Wanneer de vergoedingswaarde > 50 % 
van  de  onderbedelingswaarde  bedraagt,  zal  over  gegaan  worden  tot  een 
onderbedeling. 

o Specifiek voor  (stukken van) percelen die ten gevolge van de hydrologische 
herstelmaatregelen omgevormd worden tot een hydrologische toestand die 
overeenkomt  met  “veen”,  zullen  deze  percelen  onderbedeeld  worden:  de 
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effecten ten gevolge van de inrichtingsmaatregelen hebben een aanzienlijke 
invloed op het eventueel gebruik.  
 

 m.b.t. combinatie van een of meerdere van bovenstaande argumenten 
Combinaties van bovenstaande principes zijn mogelijk. 

 
Iedereen die in aanmerking komt voor onderbedeling door een combinatie van één of meerdere van 
bovenstaande argumenten werd hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Over elk dossier werd in 
de periode zomer 2016 – eind 2017 op verschillende manier (via persoonlijk bezoek, telefoon, brief, 
mail…)  een  onderhandeling  gevoerd.  Voor  elke  specifieke  situatie  werd  in  samenspraak  met  de 
belanghebbende bekeken welke opties er zijn. 
 
Voor enkele percelen in private eigendom gelegen in het oosten van het werkgebied PUP Vallei is, naast 
deze principes, nog rekening gehouden met andere elementen.  Deze percelen hebben als streefbeeld 
heischraal grasland. Enerzijds blijken deze percelen mogelijk een invloed te hebben op de potenties om 
de streefbeelden te realiseren; en dit zowel op de percelen zelf als op percelen meer stroomafwaarts 
gelegen  (met  streefbeeld  kleine  zeggevegetatie)  (INBO.A.  3459).    De  impact  zal  verder  onderzocht 
worden via bodemchemische analyses. Anderzijds maken een aantal van deze percelen deel uit van de 
huiskavel of tuinen van de bewoners in dit gebied. 
Er is geopteerd om, in overleg met de betrokken belanghebbenden, te onderzoeken op welke wijze de 
vooropgestelde streefdoelen (heischraal grasland en de ervan afhankelijke soorten) kunnen gerealiseerd 
worden  op  vrijwillige  basis.  Indien  er  overeenstemming  kan  gevonden  worden  met  de  betrokken 
belanghebbende, zal in het kader van de IHD‐wetgeving een overeenkomst worden afgesloten en wordt 
het beheer vastgelegd in een natuurbeheerplan. Indien er geen overeenstemming kan gevonden worden 
zal  een  volgend  projectuitvoeringsplan  worden  opgesteld,  waarin  het  instrumentarium  (kavelruil, 
vergoedingen,  inrichting)  van  natuurinrichting  kan  ingezet  worden  om  de  doelstellingen  van  het 
natuurinrichtingsproject op deze percelen alsnog te realiseren. 
 
Ter voorbereiding van PUP Vallei zijn er tot op heden reeds meerdere stappen gezet om de gronden, die 
enerzijds noodzakelijk zijn voor het realiseren van de geplande inrichtingswerken, beschikbaar te maken 
en om anderzijds de impact van voorziene inrichting op de overblijvende privépercelen te beperken. Dit 
gebeurde aan de hand van de inzet van een aantal reguliere instrumenten zoals het recht van voorkoop, 
maar ook via grondenbank Zwarte Beek, via koopplicht en/of via een actief aankoopbeleid van gronden 
door verschillende projectpartners (Natuurpunt vzw, ANB, VLM, stad Beringen). 
 
Samen met de instelling van NIP Zwarte Beek is, bij Ministerieel Besluit van 17 oktober 2001, ook het 
recht van voorkoop Natuurinrichting van toepassing binnen de projectperimeter. Sindsdien zijn er via dit 
instrument door VLM 23,3 ha gronden verworven, in naam en voor rekening van ANB.  
 
Sinds 2005 kunnen er  in het kader van de  lokale grondenbank Zwarte Beek ook gronden verworven 
worden in een zoekgebied van ca. 22.000 ha, gelegen op grondgebied van Beringen, Ham, Leopoldsburg, 
Balen  en  Meerhout.  Deze  gronden  kunnen  bijdragen  aan  het  realiseren  van  de  maatregelen  en 
modaliteiten van het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek, bijvoorbeeld als ruilgrond. Tot op heden zijn 
via de lokale grondenbank ca. 22,5 ha verworven, waarvan ca. 17,75 ha vervreemd is aan Natuurpunt 
vzw en 0,5 ha overgedragen is aan ANB. Nog 4,28 ha is in eigendom van VLM; deze bevinden zich allemaal 
buiten het projectgebied NIP Zwarte Beek (Beringen en Lummen). 
 
In het kader van de koopplicht (in het kader van de VEN‐afbakening 1e fase) is er 9,7 ha verworven door 
VLM, in naam en voor rekening van ANB.  
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Daarnaast hebben de verschillende partners van NIP Zwarte Beek via een actief aankoopbeleid en via 
inzet van reguliere verwervingsinstrumenten ook nog gronden verworven. Deze gronden zijn of zullen 
ook  ingeschakeld worden  voor  het  realiseren  van  de  ecologische  doelen  van  NIP  Zwarte  Beek.  Een 
overzicht van de eigendommen die via dit actief aankoopbeleid verworven zijn, is hier niet opgenomen. 
 
 

3.2 ALGEMENE PRINCIPES WAARDEBEPALING PERCELEN 

Kaart 3‐1: Kavelruil en vergoedingen  

Er zijn 2 procedures die worden toegepast op de getroffen percelen: 

 Kavelruil uit kracht van wet met inbegrip van een herverkaveling: de belanghebbende verliest 
het perceel of wordt geruild naar een andere plek; 

 Vergoeding  voor  de  impact  van  hydrologische  herstelmaatregelen:  de  belanghebbende 
behoudt het perceel en krijgt een vergoeding voor de verandering in waarde of gebruik van de 
grond ten gevolge van de uitgevoerde hydrologische herstelmaatregelen. 

 
Beide  situaties  zijn  terug  te  brengen  tot  een  wijziging  in  de  eigendoms‐  of  gebruikssituatie. 
Hiertegenover staat telkens een vergoeding. 
 
De methodiek vertrekt in beide gevallen van de huidige gebruikswaarde van het perceel. Dit noemen 
we  de  waardebepaling  of  classificatie  van  de  toestand  vóór  de  uitvoering  van  de 
natuurinrichtingswerken. 
 
Deze  methodiek  is  uitvoering  beschreven  in  Bijlage  1  Nota:  Detail  berekening  vergoeding  voor 
hydrologisch herstel ‐ methodologie.  
 
De  gebruikswaarde  van  de  percelen  in  de  vallei  van  de  Zwarte  Beek  werd  bepaald  door  de 
bodemgeschiktheidswaarde  toe  te  passen  op  de  voorkomende  bodemseries  in  het  gebied.  De 
voorkomende bodemseries zijn samengesteld door een combinatie te maken van terreinkarteringen 
van VLM, de veenlaag van het INBO (INBO.A.2010.118) en de Belgische Bodemkaart (voor resterende 
percelen). 
 
De bodemserie die het best geschikt is voor landbouw in het gebied van de vallei van de Zwarte Beek 
is matig natte zandgrond (Zd.), deze krijgt de hoogste waarde van 1000 punten.  
 
In  het  gebied  van  de  vallei  van  de  Zwarte  Beek  is  de  bodemserie  die  het  minst  geschikt  is  voor 
landbouw veen (V). Veengronden zijn over het algemeen slecht geschikt voor landbouw en bosbouw. 
Er  zit  echter  nog  variatie  in  de  veengronden,  waardoor  er  perceel  per  perceel  moet  geëvalueerd 
worden  hoe  de  bodemgeschiktheid  is.  De  bodemgeschiktheid  van  veengronden  kan  maximaal 
gelijkgesteld worden aan deze van uiterst natte zandgronden (Zg.). Daarom wordt de bodemserie veen 
in de vallei van de Zwarte Beek perceel per perceel geëvalueerd en gesplitst in veen met gebruik (V‐
gebruik: gelijkgesteld aan de waarde gegeven aan uiterst natte gronden Zg.) en veen (laagste waarde). 
Enkel de veengronden van particuliere eigenaars kunnen in de klasse veen met gebruik terecht komen. 
Veen met gebruik betreft veenpercelen die zichtbaar in gebruik zijn als hooiland (dus geen ruigtes), 
(paarden)weide, woning, vijver of door een imker. Veenpercelen die verruigd zijn of als bos worden 
gekarteerd, komen in de laagste categorie (veen).  
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Bodemgeschiktheidswaarde  Puntenclassificatie  Bodemserie 

80  1000  Matig natte gronden (Zd.) 

75  960  Matig droge gronden (Zc.) 

55  807  Natte gronden (Ze. en S..)  

50  770  Droge gronden (Zb.) 

40  690  Zeer droge gronden (Za.) 

35  655  Zeer natte gronden (Zf. en Sf.) 

20  540 
Uiterst natte gronden (Zg. en Sg.) 
en Veen‐gebruik (V‐gebruik) 

0  383  Veen (V) 

Tabel 1: Classificatiesysteem 

 
De overige bodemseries worden tussen de hoogste en de laagste waarde ingeschaald overeenkomstig 
de principes van de bodemgeschiktheidstabel. De bodemgeschiktheidswaarde wordt geëxtrapoleerd 
naar een puntenwaarde van 383 tot 1000 punten/ha voor elke bodemserie  in het werkgebied PUP 
Vallei. Tabel  1:  Classificatiesysteem geeft  een  overzicht  van  het  toegepaste  classificatiesysteem, 
specifiek voor het PUP Vallei.  

 
Elke belanghebbende heeft een  inbreng  in het werkgebied PUP Vallei gebaseerd op de percelen  in 
eigendom of gebruik en dit wordt uitgedrukt in punten. Deze punten zijn opgenomen in een lijst die 
elke belanghebbende krijgt van zijn inbreng. 
 
Elk perceel in het gebied kreeg een puntenwaarde die kan liggen tussen 383 en 1.000 punten/ha. Om 
de  financiële waarde  te bepalen wordt een eenheidswaarde  (in euro) aan  zo één punt  toegekend. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de eigendom en het gebruik. 
 
De totale puntenwaarde is gebaseerd op de verkoopprijzen van gelijkaardige percelen in de omgeving 
van het projectgebied NIP Zwarte Beek over een tijdspanne van 3 jaar. Dit komt overeen met 23.500 
euro/ha voor de percelen met de hoogste waarde (dus 1000 punten) oftewel 23,5 euro per punt. Deze 
waarde per punt wordt opgedeeld in een gebruikerswaarde en een eigendomswaarde. 
 
De totale eigendomspuntenwaarde voor kavelruil bedraagt 15,5 euro per punt. 
De  gebruikspuntenwaarde  voor  kavelruil  bedraagt  8  euro  per  punt.  De  gebruikspuntenwaarde  is 
gebaseerd op de (buitengewone) pachtuitwinningsvergoeding van percelen in de omgeving van het 
projectgebied NIP Zwarte Beek.  
 
De  eigenaar  krijgt  de  eigendomspuntenwaarde  toegewezen,  de  gebruiker  de 
gebruikerspuntenwaarde. Indien eigenaar en gebruiker dezelfde zijn, krijgt deze beide puntenwaardes 
toegewezen, dus 15,5 + 8 = 23,5 euro per punt. 
 
Met  deze  basisgegevens  wordt  verder  gewerkt  zowel  bij  toepassing  van  herverkaveling  als  bij 
vergoedingen  voor  de  impact  van  hydrologische  herstelmaatregelen.  Hierna  wordt  de  specifieke 
methodologie  beschreven,  toegepast  bij  kavelruil  (3.3)  en  vergoedingen  voor  de  impact  van 
hydrologische herstelmaatregelen (3.4).  
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De inbreng en toedeling van elke belanghebbenden is terug te vinden op specifieke documenten en 
lijsten die integraal deel uitmaken van voorliggend projectuitvoeringsplan Vallei. 

 Lijsten deel 1: alle belanghebbenden bij het projectuitvoeringsplan Vallei 

 Lijsten deel 2: betrokken bij kavelruil 

 Lijsten deel 3: betrokken bij vergoedingen voor de impact van hydrologische 
herstelmaatregelen 

 
De  volgende  lijsten  (lijsten  deel  1)  met  een  overzicht  van  alle  belanghebbenden  bij  het 
projectuitvoeringsplan Vallei  liggen  ter  inzage. Het  gaat om de  toestand  inbreng,  voorafgaand aan 
kavelruil en de uitvoering van de natuurinrichtingsmaatregelen: 

 Overzichtsblad; 

 Samenvatting; 

 Lijst van alle percelen betrokken bij kavelruil en/of vergoedingen met de oppervlakte en het 
eigendoms‐ en gebruiksnummer van de belanghebbenden; 

 Lijsten  van  alle  belanghebbenden  betrokken  bij  kavelruil  en/of  vergoedingen  met  hun 
eigendoms‐ en gebruiksnummer; 

 Lijsten  met  de  eigendoms‐  of  gebruiksbladen  per  belanghebbende  betrokken  bij  kavelruil 
en/of  vergoedingen  met  een  overzicht  van  de  percelen  van  de  belanghebbende,  de 
oppervlakte en wie de eigenaar of gebruiker is. 

In deze lijsten of op de betrokken perceelskaarten kan iedereen terugvinden of hij/zij belanghebbende 
is bij de kavelruil of bij de vergoedingen voor de impact van hydrologisch herstelmaatregelen. 
 
Wie belanghebbende is, dient daarna eerst de lijsten deel 2 van de kavelruil  (zie hoofdstuk 3.3) te 
raadplegen om zijn of haar inbreng in het project te weten en de toedeling in geld (in dat geval is de 
grond naar een andere eigenaar toebedeeld) of eventueel in grond. 
 
De toedeling van de kavelruil uit de lijsten deel 2 is de inbreng van de lijsten deel 3 met vergoedingen 
voor de impact van hydrologische herstelmaatregelen (zie hoofdstuk 3.4). Als de belanghebbende na 
de kavelruil nog grond heeft dient hij/zij in de lijsten deel 3 met de vergoedingen na te kijken of hij/zij 
daarin voorkomt en wat dan de vergoeding is. 
 
Kaart  1‐1  situeert  percelen  betrokken  bij  kavelruil  en/of  vergoedingen  voor  de  impact  van  de 
hydrologische herstelmaatregelen in het volledige werkgebied PUP Vallei. 
Kaart  3‐1:  Kavelruil  en  vergoedingen  geeft  in  detail  weer  welke  van  deze  percelen  binnen  het 
werkgebied PUP Vallei gelegen zijn en betrokken zijn bij kavelruil en welke percelen betrokken zijn bij 
de vergoedingen voor de impact van hydrologisch herstelmaatregelen. 
 
Er zijn in totaal 85 percelen (voor een oppervlakte van 34,42 ha) waarvoor kavelruil uit kracht van wet 
wordt  toegepast, waarbij  90 belanghebbenden betrokken  zijn.  Verder  zijn  er  27 belanghebbenden 
betrokken bij  de  vergoedingen  voor  de  impact  van de hydrologische herstelmaatregelen.  In  totaal 
betreft het hier 202 percelen (voor een oppervlakte van 118, 43 ha) die geheel of gedeeltelijk beïnvloed 
worden. 
 
Meer  details  hierover  zijn  te  vinden  onder  kavelruil  (3.3)  en  vergoedingen  voor  de  impact  van 
hydrologische herstelmaatregelen (3.4). 
 



 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek  Projectuitvoeringsplan Vallei  pagina 39 van 94 

3.3 KAVELRUIL 

3.3.1 Beschrijving methode 

Met  kavelruil  kunnen  de  bestaande  kadastrale  percelen  en  perceelsgrenzen  worden  gewijzigd 
(hertekenen, afsplitsen, bijvoegen, groeperen…). Een eigendom en/of gebruik kan worden geruild naar 
een ander perceel in het werkgebied PUP Vallei. Dit laatste komt echter niet voor in het voorliggend 
PUP Vallei.  
 
Onder kavelruil valt ook de mogelijkheid dat aan een belanghebbende voor de punten die hij inbrengt 
geen nieuwe percelen  (of grond)  terug worden  toebedeeld. Het verlies  in punten  (waardeverschil) 
wordt  louter  financieel  vergoed.  Dit  type  van  kavelruil  komt  wel  voor  in  het  voorliggend 
projectuitvoeringsplan Vallei. 
 
Voor de eigenaar wordt daarnaast ook nog een eventuele min  ‐ of meerwaarde bepaald die bij de 
vergoeding  moet  gerekend  worden.  Dit  gebeurt  bijvoorbeeld  voor  de  houtwaarde  van  een  bos, 
constructies  in  goede  staat,  leidingen,  enz.  Verder  worden  ook  erfdienstbaarheden  en  zakelijke 
rechten bekeken en in rekening gebracht. 

 

3.3.2 Technische plannen 

Kaart 3‐2: Kavelruil ‐ Classificatieplan inbreng 
Kaart 3‐3: Kavelruil ‐ Classificatieplan toedeling ‐ Herverkavelingsplan  
 

 Het classificatieplan inbreng: Kaart 3‐2: 
 “De  classificatie  van  het  geheel  van  de  gronden  waarbij  die  classificatie  wordt 

aangeduid op een kavelplan waarop de waardezones, gevormd door het groeperen 
van gronden van dezelfde klasse, in rekening worden gebracht” 

 Het herverkavelingsplan: Kaart 3‐3: Kavelruil ‐ Classificatieplan toedeling ‐ Herverkavelingsplan 
 “Een  herverkavelingsplan  enerzijds  voor  de  eigenaars  en  vruchtgebruikers  en 

anderzijds  voor  de  gebruikers waarop  de waardezones  van  het  kavelplan, worden 
aangebracht en waarop de nieuwe percelen worden toegewezen aan de eigenaars, 
vruchtgebruikers en gebruikers” 

 Plan met voorrechten, hypotheken... toestand voor (zie Kaart 3‐2: Kavelruil ‐ Classificatieplan 
inbreng) en na (zie Kaart 3‐3: Kavelruil ‐ Classificatieplan toedeling ‐ Herverkavelingsplan).   

 “Een kavelplan waarop de vroegere percelen opgenomen zijn die met voorrechten, 
hypotheken, bevelen, onroerende beslagen of vorderingen of met erfpacht, opstal‐, 
gebruiks‐  of  bewoningsrecht  zijn bezwaard,  en een herverkavelingsplan waarop de 
nieuwe  percelen  of  gedeelten  van  die  percelen  opgenomen  zijn  die  met  die 
voorrechten,  hypotheken,  bevelen,  onroerende  beslagen  of  vorderingen  of  met 
erfpacht‐, opstal‐, gebruiks‐ of bewoningsrecht zullen worden bezwaard”. 

3.3.3 Lijsten met berekeningen 

Met het oog op het bepalen van de kavelruil werden volgende lijsten opgemaakt: 

 Overzichtsblad 

 Bijzondere bepalingen 

 Samenvatting 

 Lijst meer‐ en minwaarden 

 Lijst van de percelen inbreng (toestand voor de kavelruil) met gegevens: 

 De eigenaar, vruchtgebruiker en de gebruiker 

 De oppervlakte 
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 Lijst van belanghebbenden inbreng (toestand voor de kavelruil) 

 Lijst per eigenaar/vruchtgebruiker met de gegevens 

 Inbreng = vroegere toestand: 
o De vroegere percelen die hij bezit 
o Met  de  oppervlakten  in  elke  waardezone,  de  totale  oppervlakten  en  de 

overeenstemmende waarden 

 Toedeling = nieuwe toestand 
o De nieuwe percelen die hij bezit 
o Met  de  oppervlakte  in  elke  waardezone,  de  totale  oppervlakten  en  de 

overeenstemmende waarden 

 Lijst per gebruiker met de gegevens 

 Inbreng = vroegere toestand: 
o De vroegere percelen die hij in gebruik heeft 
o Met  de  oppervlakten  in  elke  waardezone,  de  totale  oppervlakten  en  de 

overeenstemmende waarden 

 Toedeling = nieuwe toestand 
o De nieuwe percelen die hij in gebruik heeft 
o Met  de  oppervlakte  in  elke  waardezone,  de  totale  oppervlakten  en  de 

overeenstemmende waarden 
 

 Lijst van de percelen toedeling (toestand na de kavelruil) met de gegevens nieuwe toestand: 

 De eigenaar, vruchtgebruiker en de gebruiker 

 De oppervlakte 
 

 Lijst per eigenaar/vruchtgebruiker met de afrekening – met inbegrip van vergoedingen voor 
min – en meerwaarde 

 Lijst per gebruiker met de afrekening (vergoeding voor het gebruiksverlies) 

 Lijst per eigenaar/vruchtgebruiker met voorrechten, hypotheken....  

Deze  lijsten  zijn door de belanghebbenden  te  raadplegen op de  zitdagen,  liggen  ter  inzage op het 
gemeentehuis van de stad Beringen en de kantoren van de VLM (Koningin Astridlaan 50, Hasselt) en 
worden tevens aangetekend aan de belanghebbenden bezorgd. De belanghebbende krijgt een lijst met 
toedeling van nieuwe percelen en/of vergoedingen of betalingen. Het is mogelijk in de periode van het 
openbaar onderzoek een bezwaar in te dienen bij het projectcomité natuurinrichting Zwarte Beek.  
 
Na vaststelling van het PUP Vallei  (met  inbegrip van de  lijsten) wordt er een natuurinrichtingsakte 
opgemaakt om deze nieuwe toestand vast te leggen. De afrekening van de vergoeding voor kavelruil 
gebeurt via de natuurinrichtingsakte. 
 

3.4 ANDERE MAATREGELEN MET EEN INVLOED OP 

WAARDE/GEBRUIK (= VERGOEDINGEN VOOR DE IMPACT VAN 
HYDROLOGISCHE HERSTELMAATREGELEN) 

3.4.1 Beschrijving methode 

De  uitvoering  van  waterhuishoudingswerken  aan  de  Oude  Beek  en  de  afwateringsgrachtjes  (zie 
hoofdstuk 2.5 Waterhuishoudingswerken)  zal  de waterhuishouding  in het  valleisysteem herstellen. 
Deze wijziging van de waterhuishouding heeft een invloed op de gebruiks‐ en eigendomswaarde van 
de  betrokken  percelen.  Voor  de  percelen  die  in  eigendom  of  gebruik  blijven  van  dezelfde 
belanghebbende  betekent  dit  in  de  meeste  gevallen  een  waardevermindering.  Om  deze 



 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek  Projectuitvoeringsplan Vallei  pagina 41 van 94 

waardevermindering te kunnen bepalen wordt er een waardebepaling gedaan van de toestand vóór 
de uitvoering en de toestand na de uitvoering van de hydrologische herstelmaatregelen. 
 
Zoals in 3.1 beschreven ligt elk perceel vóór de uitvoering van de werken in 1 of enkele waardezones, 
elk met een puntenwaarde tussen de 383 punten/ha en 1.000 punten/ha.  
 
Op basis van de hydrologische modellering waarbij de verwachte grond‐ en oppervlaktewaterstanden 
bepaald  werden,  is  er  een  nieuwe  waardezonekaart  voor  de  toestand  na  de  uitvoering  van  de 
hydrologische  herstelmaatregelen  opgesteld.  Er  wordt  enkel  bij  de  matig  natte  gronden  (Zd.)  en 
nattere gronden (Ze., Zf., Zg. en V) een effect van verhoging van de grondwatertafel verwacht. Bij een 
substantiële verhoging van de grondwatertafel verandert de drainageklasse en dus ook de bodemserie 
en  wordt  de  puntenwaarde  overeenkomstig  deze  bodemserie  aangepast.  Hierdoor  kan  eenzelfde 
perceel na uitvoering van de hydrologische herstelmaatregelen in een andere waardezone met minder 
punten/ha  liggen.   Een overzicht van de mogelijke combinaties van waardezones en puntenklassen 
vóór  en  nà  uitvoering  van  de  hydrologische  herstelmaatregelen  is  weergegeven  in  Tabel  2:   
Waardezones.  
 
Bij  drogere  gronden  (drainageklasse  .a.;  .b.;  .c.)  heeft  een  verhoging  van  de  grondwatertafel  een 
positief effect op de bodemgeschiktheidswaarde. Hierdoor worden de gronden meer waard en zou er 
door de eigenaar/gebruiker een vergoeding betaald moeten worden. Dit effect wordt echter niet in 
rekening gebracht. Er worden in het kader van PUP Vallei dus geen vergoedingen aangerekend voor 
percelen met een eventuele toename in puntenwaarde t.g.v. de hydrologische herstelmaatregelen. 
 
Het  effect  van  de  hydrologische  herstelmaatregelen  wordt  zowel  voor  de  (hoogste) 
wintergrondwaterstand  (verder  afgekort  als  HGWS)  als  voor  de  (laagste)  zomergrondwaterstand 
(verder afgekort als  LGWS) bekeken en dit om op basis van beide waterstanden de  impact van de 
hydrologische  herstelmaatregelen  op  de  gebruiksmogelijkheden  van  de  percelen  te  kunnen 
inschatten. Dit gebeurt op basis van volgende redenering: 
 

 Voor de (matig) natte percelen (drainageklasse .d. of .e. – puntenklasse respectievelijk 1000 
en 807 punten/ha),  is de  (hoogste) wintergrondwaterstand bepalend hoe goed een bodem 
geschikt is voor landbouwgebruik. Met andere woorden: hoe vroeg kan de landbouwer op zijn 
percelen  in  de  lente?  Voor  de  (hoogste) wintergrondwaterstand worden  de  zandgronden, 
conform de Belgische Bodemkaart, standaard in drainageklassen gegroepeerd in trappen van 
20  cm.  Gemiddeld  verschuift  een  bodem  dus  van  drainageklasse  indien  de  (hoogste) 
wintergrondwaterstand met  10  cm  toeneemt.  Een  daaropvolgende  drainageklasse  zal  pas 
bereikt worden bij een toename in de (hoogste) wintergrondwaterstand van 30 cm. 
 

 Voor de uiterst natte percelen (drainageklasse .f. en .g. – puntenklasse respectievelijk 655 en 
540 pt/ha) is de (hoogste) wintergrondwaterstand quasi gelijk met het maaiveld waardoor de 
bruikbaarheid van een perceel hoofdzakelijk bepaald wordt door de toestand in de zomer. De 
centrale vraag hierbij is of de (laagste) zomergrondwaterstand van het perceel toelaat dat het 
perceel in de zomer kan gebruikt worden (bijvoorbeeld voor beweiding of maaien). Voor de 
(laagste)  zomergrondwaterstand  worden  de  gronden,  conform  de  Belgische  Bodemkaart, 
standaard in drainageklassen gegroepeerd in trappen van 40 cm. Gemiddeld verschuift een 
bodem  dus  van  drainageklasse  indien  de  (laagste)  zomergrondwaterstand  met  20  cm 
toeneemt.   

 

 Voor de drogere gronden (drainageklasse .a. ; .b. .c. – puntenklasse respectievelijk 690, 770 en 
960  pt/ha)  leidt  een  grondwatertafelverhoging  tot  een  stijging  van  de 
bodemgeschiktheidswaarde en dit zou ook een hogere puntenwaarde nà hydrologisch herstel 
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tot gevolg hebben.  Deze effecten worden echter niet in rekening gebracht. Er worden dus ook 
geen vergoedingen aangerekend voor eventuele percelen met een toename in puntenwaarde 
t.g.v. de hydrologische herstelmaatregelen. 

Het verschil tussen de puntenwaarde van een perceel vóór en de puntenwaarde ná de uitvoering van 
de hydrologische herstelmaatregelen geeft het gebruikswaardeverlies weer voor een bepaald perceel. 
Het verlies in punten wordt financieel vergoed. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt, zoals hoger 
beschreven in punt 3.3, tussen de eigendom en het gebruik.  
 
De  resultaten  van  deze  analyse  duiden  zones  aan  binnen  het  werkgebied  PUP  Vallei  waar  de 
voorgestelde  hydrologische  herstelmaatregelen  zullen  leiden  tot  een  verandering  in  het 
grondwaterpeil.  Op  Kaart  3‐4  zijn  de  zones  aangeduid  die  een  impact  ondervinden  van  de 
hydrologische herstelmaatregelen. De percelen die geheel of gedeeltelijk in deze zone liggen, zijn dan 
ook  verder  beschouwd  bij  het  bepalen  van  de  vergoedingen.  Deze  percelen  zijn  eveneens 
weergegeven op Kaart 3‐1. 
 
Kaart 3‐4: Vergoeding ‐ impactzone en betrokken percelen 
 
Belangrijke opmerking 

De  vergoedingen  voor  de  waardevermindering  van  percelen  als  gevolg  van  de  hydrologische 
herstelmaatregelen die  in het kader van PUP Vallei  zullen uitbetaald worden, zijn gebaseerd op de 
maximale grondwaterpeilen. Deze maximale grondwaterpeilen komen tot stand door alle afwaterende 
zijgrachten  te  dempen.  In  realiteit  zullen  enkele  grachten  niet  volledig  gedempt worden  en  dit  in 
functie van een behoud van voldoende oppervlakkige afwateringsmogelijkheden en/of in functie van 
het beschermd landschap. (Zie Kaart 2‐8: Afsluiten van afwateringsgrachten en ophogen van bedding 
waterlopen 
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Drainageklasse en  
GWS onder maaiveld 

Puntenklasse  
(23,5 euro/punt) 

Stijging in grondwaterstand 
(volgens hydrologisch model) 

Drainageklasse 
na hydrologisch herstel 

Puntenklasse na hydrologisch 
herstel (23,5 euro/punt) 

Matig natte grond 
Drainageklasse .d.  
HGWS: 40‐60cm  
(trappen van 20 cm) 

1000   Geen stijging     1.000 

Stijging HGWS > 5 cm     tussen .d. en .e.  903 

Stijging HGWS > 10 cm  Drainageklasse .e.  807 

Stijging HGWS > 30 cm  Drainageklasse .f.  655 

Natte grond 
Drainageklasse .e. 
HGWS: 20‐40 cm 

807   Stijging HGWS > 5 cm  Tussen Ze. en Zf.  731 

Stijging HGWS > 10 cm  Drainageklasse .f.  655 

Stijging HGWS > 30 cm  Drainageklasse .g.  540 

Zeer natte grond 
Drainageklasse .f. 
HGWS: 0‐20 cm 
LGWS: 40‐80 cm 

655    Stijging HGWS >5 cm  Tussen Zf. en Zg.  595 

Stijging HGWS > 10 cm   Drainageklasse .g.  540 

Stijging HGWS > 30 cm en 
Stijging LGWS > 60 cm  

V  383 

Uiterst natte grond 
Drainageklasse .g. en V + 
HGWS: = maaiveld 
LGWS: 0‐40 cm 
(trappen van 40 cm)

540    Stijging LGWS > 10 cm  Tussen Zg. en V  461 

Stijging LGWS > 20 cm 
  

V  383 

V(een)  383   Geen vergoeding mogelijk (laagste klasse) 

Zeer droge, droge en matig droge 
gronden 
Drainageklasse .a., .b., .c. 

690 – 770 ‐ 960  Geen vergoeding mogelijk (geen negatieve effecten) 

Tabel 2:   Waardezones en puntenklassen
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3.4.2 Technische plannen 

Kaart 3‐5: Vergoeding ‐ classificatieplan inbreng 
Kaart 3‐6: Vergoeding ‐ classificatieplan toedeling 
 

 Classificatieplan inbreng: de classificatie van het geheel van de gronden in vroegere toestand. 
Deze classificatie wordt aangeduid op een kavelplan waarop de waardezones, gevormd door 
het groeperen van gronden van dezelfde puntenklasse, visueel wordt voorgesteld. 

 Classificatieplan toedeling: de classificatie van het geheel van de gronden in nieuwe toestand. 
Deze classificatie wordt aangeduid op een kavelplan waarop de waardezones, gevormd door 
het groeperen van gronden van dezelfde puntenklasse, visueel wordt voorgesteld. 

 

3.4.3 Berekening 

Met  het  oog  op  het  bepalen  van  de  vergoedingen  voor  andere  natuurinrichtingsmaatregelen  dan 
kavelruil, die een invloed hebben op de waarde of het gebruik van de grond, werden onderstaande 
lijsten opgemaakt.  
 

 Overzichtsblad 

 Samenvatting 

 Lijst van de percelen inbreng (toestand voor de hydrologische herstelmaatregelen maar na de 
kavelruil) met gegevens: 

 De eigenaar, vruchtgebruiker en de gebruiker 

 De oppervlakte 

 Lijst van belanghebbenden inbreng (toestand voor de hydrologische herstelmaatregelen maar 
na de kavelruil) 

 Lijst per eigenaar/vruchtgebruiker met de gegevens: 

 Inbreng = toestand voor de hydrologische herstelmaatregelen maar na de kavelruil: 
o De percelen die hij bezit 
o Met  de  oppervlakten  in  elke  waardezone,  de  totale  oppervlakte  en  de 

overeenstemmende waarden 

 Toedeling = toestand na de hydrologisch herstelmaatregelen 
o De nieuwe percelen die hij bezit (ongewijzigd) 
o Met de oppervlakte in elke nieuwe waardezone, de totale oppervlakte en de 

overeenstemmende waarden 
o De  financiële  afrekening  van  de  vergoeding  voor  de  impact  van  de 

hydrologische herstelmaatregelen 

 Lijst per gebruiker met de gegevens: 

 Inbreng = toestand voor de hydrologisch herstelmaatregelen maar na de kavelruil: 
o De percelen die hij in gebruik heeft 
o Met  de  oppervlakten  in  elke  waardezone,  de  totale  oppervlakte  en  de 

overeenstemmende waarden 

 Toedeling = toestand na de hydrologische herstelmaatregelen 
o De nieuwe percelen die hij in gebruik heeft 
o Met de oppervlakte in elke nieuwe waardezone, de totale oppervlakten en de 

overeenstemmende waarden 
o De  financiële  afrekening  van  de  vergoeding  voor  de  impact  van  de 

hydrologische herstelmaatregelen 
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Deze  lijsten  zijn  te  raadplegen  door  de  belanghebbenden  op  de  zitdagen  en  worden  tevens 
aangetekend  aan  de  belanghebbenden  bezorgd.  De  belanghebbende  krijgt  een  lijst  met  de 
vergoedingen per perceel. 
 
Voor Natuurpunt vzw en ANB is geen vergoeding voorzien omdat de hydrologische herstelmaatregelen 
worden  uitgevoerd  om  de  natuurwaarden  te  verhogen.  Dit  komt  overeen met  het  doel  dat  deze 
eigenaars nastreven.  
 
Na vaststelling van het PUP Vallei (met inbegrip van de lijsten) worden de vergoedingen voor de impact 
van de hydrologische herstelmaatregelen overgemaakt aan de belanghebbenden na de opmaak van 
de natuurinrichtingsakte. 
 

Belangrijke opmerking 
Wie verschillende percelen in eigendom heeft of gebruikt en/of zowel betrokken is bij kavelruil als bij 
de vergoedingen voor hydrologisch herstel, krijgt voor alles een afzonderlijke bundel van lijsten en een 
afrekening.  Alle  bedragen  te  ontvangen  of  te  betalen  op  de  verschillende  documenten  dienen 
samengevoegd te worden om de volledige afrekening per belanghebbende te kennen. 
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4 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE EFFECTEN 

4.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de effecten van de voorgestelde maatregelen van PUP Vallei beschreven en 
beoordeeld ten aanzien van de relevante thema’s.  
 
Vooreerst  wordt  in  dit  hoofdstuk  een  ingreep‐effectenschema  gepresenteerd  (Tabel  3)  waar  per 
maatregel  een  overzicht  wordt  gegeven  van  het  mogelijk  effect  of  de  mogelijke  effectgroep  ten 
aanzien van de relevante thema’s. Een effectgroep is een verzameling van gelijkaardige effecten die 
allen  op  een  soortgelijke manier  kunnen  geïnterpreteerd worden.  Indien  een  eenduidige  tendens 
(positief  of  negatief  effect)  herkenbaar  is,  wordt  dit  in  de  effectformulering  duidelijk  gemaakt 
(verslechtering,  afname,  verbetering,  toename...).  Indien  niet  wordt  een  neutrale  formulering 
gehanteerd (wijziging…).  
 
Waar relevant wordt een onderscheid gemaakt tussen effecten tijdens de uitvoering van de werken 
enerzijds en effecten na uitvoering van de werken anderzijds. De effecten tijdens de uitvoering van de 
werken worden  in de eerste  rij  van Tabel  3:  Ingreep‐effectenschema  samengebracht  en  zijn  veelal 
tijdelijk  van  aard.  Ze  zijn  daarenboven  enkel  relevant  voor  de  disciplines  waarin  een 
storingsgevoeligheid speelt. In de daaropvolgende rijen worden de effecten na de uitvoering van de 
werken besproken en dit per uitvoeringsmaatregel. Deze effecten staan los van de inrichtingsfase en 
zijn te beschouwen als blijvende effecten.  
 
Tabel 3 kan niet los worden gezien van de erna volgende effectbeschrijving per thema (4.3). In deze 
paragrafen  worden  de  effecten/effectgroepen  inhoudelijk  en  per  thema  uitgewerkt.  Hierin  wordt 
duidelijk wat de omvang van het effect is ten aanzien van de randvoorwaarden van het gebied en de 
vooropgestelde doelstellingen. Aandachtspunten en remediërende maatregelen worden besproken.  
 
Het  merendeel  van  deze  thematische  toetsen  is  pas  noodzakelijk  bij  de  vergunningsfase.  Op  4 
september 2012 werd door de dienst MER een ontheffing van de project‐MER‐plicht  (zie Bijlage 2. 
MER‐ontheffing) verleend voor het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek (OHPR0515), dat bestaat uit 
verschillende  waterwerken,  groenwerken  (ontbossingen),  afbraak‐  en  grondwerken  en 
infrastructuurwerken om de Vallei van de Zwarte Beek op vlak van hydrologie en ecologie te herstellen.  
De MER‐ontheffing bevat daarnaast ook een passende beoordeling. Deze MER‐ontheffing is nog steeds 
geldig, aangezien het natuurinrichtingsproject in uitvoering is.  
 
Voor de watertoets wordt verwezen naar Bijlage 3. Deze is t.o.v. de watertoets horende bij de MER‐
ontheffing aangevuld met de huidige watertoetskaart en de impact van de verschillende maatregelen 
op de effectgroep water, alsook de doelstellingen en beginselen uit het integraal waterbeleid.  
 
Omdat de werken grotendeels gelegen zijn binnen VEN‐gebied dient er bij het Agentschap voor Natuur 
en Bos een ontheffing aangevraagd te worden voor het wijzigen van de vegetatie. Daarnaast komen 
er bepaalde wettelijke beschermde soorten (zie soortenbesluit) voor in het projectgebied NIP Zwarte 
Beek. Indien er werken gebeuren die een invloed hebben op zo’n beschermende soort dient er bij het 
Agentschap voor Natuur en Bos een afwijking op het soortenbesluit aangevraagd te worden. 
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4.2 INGREEP‐EFFECTSCHEMA 

Tabel 3: Ingreep‐effectenschema  

Discipline 
 
Maatregelen 

Bodem Water Fauna en flora Landbouw Recreatie Landschap, 
cultuurhistorie en 
archeologie 

Mens 
(besproken bij 
landbouw, 
recreatie, 
landschap) 

Effecten tijdens de uitvoeringsfase - Structuurwijziging: 
bodemverdichting 

- Vermindering 
kwaliteit 
oppervlaktewater 

- Verstoring (rust, 
bodem, biotoop)  

/  - Tijdelijke 
ontoegankelijkheid 
- Wijziging 
recreatieve 
belevingswaarde

- Afname 
belevingswaarde 
- aantasting 
archeologisch 
potentie

           

Beschrijving van de effecten na de 
uitvoeringsfase 

Nr.        

Kavelruil uit kracht van wet

Onderbedeling eigendom en 
gebruik 

 / - Verbetering 
kwaliteit 
oppervlaktewater- 
systeem, 
waterbodem-
systeem en 
grondwatersysteem

- Ecotoop-
/biotoopwijziging 
- Ecotoop-
/biotoopwinst 
- Toename 
connectiviteit en 
samenhang

- Afname van het 
landbouwareaal 
 

/ ‐Wijziging van de 
erfgoedwaarde 
-Wijziging van de 
gebruikswaarde  

 

Vergoedingen 

Vergoedingen voor 
waardevermindering eigendom en 
gebruik 

 / / / / / /  

Infrastructuur- en kavelwerken

Verwijderen van infrastructuur  / - Toename 
kwantiteit 
grondwatersysteem 

- Toename 
connectiviteit en 
samenhang 

/ / - Wijziging van de 
gebruikswaarde 
 

 

Aanleg van kleinschalige 
waterzuiveringsinstallaties 

 - Verminderen 
nutriëntrijkdom 

- Toename 
grondwaterkwaliteit 
- Toename 
oppervlaktewater-
kwaliteit 

-  Ecotoop/ 
biotoopwinst 

- Verschraling 

/ / /  
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Discipline 
 
Maatregelen 

Bodem Water Fauna en flora Landbouw Recreatie Landschap, 
cultuurhistorie en 
archeologie 

Mens 
(besproken bij 
landbouw, 
recreatie, 
landschap) 

Verwijderen van bomen, struiken 
en takhout 

 - Wijzigen 
bodemgebruik en 
bodemgeschiktheid 
- Structuurwijziging 
- Profielwijziging 

- Wijziging 
grondwater-
kwantiteit 
- Wijziging 
oppervlaktewater-
kwaliteit 

- Ecotoop-
/biotoopwijziging 
- Ecotoop-
/biotoopwinst 
- Verbeteren 
connectiviteit en 
samenhang 
 

/ - Wijziging 
recreatieve 
belevingswaarde 

‐ Wijziging van de 
erfgoedwaarde 
- Wijziging van de 
gebruikswaarde 
- Wijziging van de 
belevingswaarde 
- wijziging van de 
landschapswaarde

 

Rooien van bomen, struiken  - Profielwijziging: 
lokaal verstoring 
bodemprofiel bij 
verwijderen 
stronken 
- Profielwijziging bij 
wijziging 
vegetatietype 
- Wijzigen 
bodemgebruik en 
bodemgeschiktheid 

- Wijziging 
grondwater-
kwantiteit 
- Wijziging 
oppervlakte- 
waterkwaliteit 

- Ecotoop-
/biotoopwijziging 
- Ecotoop-
/biotoopwinst 
- Verbeteren 
connectiviteit en 
samenhang 
 

/ - Wijziging 
recreatieve 
belevingswaarde 

‐ Wijziging van de 
erfgoedwaarde 
- Wijziging van de 
gebruikswaarde 
- Wijziging van de 
belevingswaarde 
- wijziging van de 
landschappelijke 
structuur 
- Mogelijke 
aantasting van 
archeologisch 
erfgoed

 

Verwijderen strooisellaag  - Wijzigen 
bodemgebruik en 
bodemgeschiktheid 
- Profielwijziging bij 
wijziging 
vegetatietype 
- Verminderen 
nutriëntrijkdom 
- Wijziging 
bodemvochtregime

- Wijziging 
grondwaterkwaliteit 

- Ecotoop-
/biotoopwijziging 
- Ecotoop-
/biotoopwinst 
- Verbeteren 
connectiviteit en 
samenhang 
 

/ / - Mogelijke 
aantasting van 
archeologisch 
erfgoed 

 

Aanpassen van duikers  - Profielwijziging: 
lokaal verstoring 
bodemprofiel 

/ - Verbeteren 
connectiviteit en 
samenhang 

/ / /  
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Aanpassing van wegen en wegenpatroon 

Inrichting van de opslagplaatsen  - Profielwijziging 
- Wijzigen 
bodemgebruik en 
bodemgeschiktheid 
- Grondverzet 
 

- Wijziging 
kwantiteit 
grondwatersysteem 

- Ecotoop-
/biotoopwijziging 
- Ecotoop-
/biotoopwinst 
(door verbeterde 
beheerbaarheid) 

/ /   

Inrichting van de beheerwegen  - Structuurwijziging 
- profielwijziging 
- Wijzigen 
bodemgebruik en 
bodemgeschiktheid 
- Grondverzet

- Wijziging 
kwantiteit 
grondwatersysteem 

- Bodemverstoring 
 

/ / - Mogelijke 
aantasting van 
archeologisch 
erfgoed 

 

Waterhuishoudingswerken

Gedeeltelijk ophogen bedding 
Oude Beek (incl. plaatsen van 
damwanden) 

 - Profielwijziging: 
herstel veen; 
- Verbetering 
bodemkwaliteit 
- Wijziging 
bodemvochtregime: 
vernatting 
- grondverzet 

-  Toename 
oppervlakte 
waterpeil, 
oppervlaktewater 
stroming 
- Toename 
grondwaterpeil en 
grondwater 
stroming  
- Verbetering 
structuurkwaliteit  

- Vernatting 
- Verbetering 
structuurkwaliteit 
oppervlakte-
waterlichaam 
- Wijziging 
vegetatietype en 
bijbehorende fauna 
 

/ - Wijziging van de 
belevingswaarde 

- Wijziging van de 
gebruikswaarde  
- Conservatie veen 

 

Dempen afwaterende zijgrachten  - Profielwijziging: 
herstel veen; 
- Verbetering 
bodemkwaliteit 
- Wijziging 
bodemvochtregime: 
vernatting 
- Grondverzet

- Toename 
kwantiteit 
oppervlaktewater – 
en 
grondwatersysteem 
 

- Vernatting 
- Ecotoop-/biotoop 
wijziging 
- Ecotoop-/biotoop 
winst 

- Wijziging 
waterhuishouding 

/ ‐ Afname van de 
erfgoedwaarde 
- Wijziging van de 
gebruikswaarde  
- Conservatie veen 

 

Behoud grachten en gedeeltelijk 
dempen grachten i.f.v. afwatering 
en historische landschap 

 - Profielwijziging: 
herstel veen; 
- Wijziging 
bodemvochtregime: 
vernatting 
- Grondverzet             

- Toename 
kwantiteit 
oppervlaktewater – 
en 
grondwatersysteem 

/ / / ‐ Verbetering van 
de erfgoedwaarde 
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Aanleggen afwateringsgracht 
Hemelrijk 

 - Profielwijziging;   
- Wijzigen 
bodemgebruik; 

- Wijziging 
kwantiteit/kwaliteit 
oppervlaktewater-
systeem en 
grondwatersysteem

/ - Verbeteren 
waterhuis-
houding 

/ - Mogelijke 
aantasting van 
archeologisch 
erfgoed 

 

Grondwerken 

Verminderen nutriëntrijkdom   - Profielwijziging;  
- structuurwijziging  
- Wijzigen 
bodemgebruik; 
- Verminderen 
nutriëntrijkdom 
- Grondverzet 
- Wijziging 
bodemvochtregime

- Verbetering 
kwaliteit 
hemelwater-
processen  
- Verbetering 
 kwaliteit 
oppervlakte – en 
grondwatersysteem 

- Ecotoop-/biotoop 
wijziging 
- Ecotoop-
/biotoopwinst 
- Verschraling 
- Verbeteren 
connectiviteit en 
samenhang 

/ / ‐ Wijziging van de 
erfgoedwaarde 
- Wijziging van de 
gebruikswaarde  
- Mogelijke 
aantasting van 
archeologisch 
erfgoed 

 

Natuurvriendelijke inrichting van 
oevers vijvers en waterlopen 

 - Profielwijziging  
- Grondverzet 

- Verbetering 
structuurkwaliteit 

- Verbetering 
structuurkwaliteit 
oppervlakte-
waterlichaam 
- Ecotoop-/biotoop 
wijziging 
- Ecotoop-/biotoop 
winst 
- Verbeteren 
connectiviteit en 
samenhang

/ / -Wijziging van de 
belevingswaarde 

 

Verleggen van een waterloop 
(Zwarte Beek - Kraaienstraat) 

 - Profielwijziging
- Wijziging 
bodemvochtregime 
- Grondverzet

- Verbetering 
structuurkwaliteit 

- Verbetering 
structuurkwaliteit 
oppervlakte-
waterlichaam

/ / - Mogelijke 
aantasting van 
archeologisch 
erfgoed
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4.3 EFFECTBESCHRIJVING PER THEMA 

Onderstaande tekst situeert de voornaamste milieueffecten uit de Tabel 3: Ingreep‐effectenschema 
en geeft aan op welke manier gestreefd wordt om de negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken. 
 

4.3.1 Bodem 

EFFECTEN TIJDENS UITVOERING 
 
Bodemverdichting 
Bij de uitvoering van het merendeel van de inrichtingswerken moeten zware machines ingezet worden. 
Deze  kunnen  bodemverdichting  veroorzaken,  indien  ze  gebruikt  worden  in  ongunstige 
omstandigheden.  
Verschillende  inrichtingswerken  dienen  uitgevoerd  te  worden  op  venige  bodems,  juist  waar  het 
grootste risico op schade door bodemverdichting of verstoring aanwezig is. 
 
De belangrijkste preventieve maatregel  is  de werken  zoveel mogelijk  uit  te  voeren onder  gunstige 
bodemvochtigheidsomstandigheden  (=  drogere  periodes).  Daarnaast  moeten  er  enerzijds 
verplichtingen  opgelegd worden  voor  het materiaal  dat moet  gebruikt worden  (bv. machines met 
aangepaste bodemdruk, gebruik van  rijplaten en houten draglines…) en anderzijds voor de manier 
waarop de werken moeten uitgevoerd worden (zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande wegen 
en dijken, zoveel mogelijk werken op de drogere stukken…). Waar het niet mogelijk is machinaal te 
werken, zal manueel gewerkt worden. Tijdelijke bemaling is uit den boze. 
 
EFFECTEN NA UITVOERING 
 
Wijzigen bodemprofiel ‐ grondverzet 
Profielverstoring is een beperkt risico voor de percelen waar bomen en struiken worden gerooid. Bij 
het rooien van bomen en struiken op veenbodems, worden de bomen mét stronken uitgetrokken, de 
verlanding  zal  hier  nadien  spontaan  gebeuren.  Bij  het  rooien  van  bomen  en  struiken  op  drogere 
plaatsen met een toekomstig maaibeheer, zullen de bomen en struiken afgezaagd worden en worden 
de  stronken  nadien  uitgefreesd.  Ter  hoogte  van  de  uitgefreesde  stronken  kan  het  bodemprofiel 
plaatselijk  oppervlakkig  verstoord  worden. Wanneer  de  streefbeeldvegetatie  op  drogere  plaatsen 
enkel een graasbeheer vraagt, zullen de stronken blijven zitten zonder dat deze uitgefreesd worden.  
 
Het verwijderen van de strooisellaag, het verwijderen en rooien van bomen en struiken heeft ook een 
wijziging van vegetatietype tot gevolg wat op lange termijn zijn uiting zal hebben in het bodemprofiel. 
In het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen is dit effect positief.  
 
Het ophogen van de bedding van de Oude Beek en het dempen van de afwaterende zijgrachten heeft 
ook een profielwijziging tot gevolg. Het bodemprofiel op deze oevers is echter al verstoord, doordat 
de Oude Beek en de zijgrachten in het verleden zijn uitgegraven en/of uitgediept. De opgevoerde grond 
zal terug op zijn oorspronkelijke plaats worden gebracht, samen met grond afkomstig uit de rest van 
het  projectgebied NIP  Zwarte Beek en  in  laatste  instantie ook  van buiten het  gebied aangevoerde 
grond. Na de uitvoering zullen de effecten verwaarloosbaar positief zijn.   
 
Als er wordt  afgegraven om een vermindering van de nutriëntenrijkom  te bekomen, heeft dit  een 
effect  op het  bodemprofiel:  het  oorspronkelijk  bodemprofiel  verdwijnt  en  tegelijkertijd wordt  een 
nieuw bodemsubstraat gevormd. Dit leidt tot een verstoring van ongeveer de bovenste 30 cm van het 
bodemprofiel  (of  minder  als  er  minder  wordt  afgegraven).  Afgraven  gebeurt  steeds  op  basis  van 
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bodemchemisch  onderzoek  zodat  steeds  een  gezonde  afweging  gemaakt  kan  worden  tussen 
intactheid van het bodemprofiel, natuurwinst en kostprijs.  
 
Wijziging bodemgebruik ‐ grondverzet 
Door het  verwijderen en  rooien  van bomen en  struiken,  het  verwijderen  van de  strooisellaag,  het 
afgraven van percelen i.f.v. het verminderen van de nutriëntenrijkom, maar door ook de aanleg van 
opslagplaatsen en beheerwegen komt er een wijziging in bodemgebruik.  
 
Het verwijderen en rooien van bomen en struiken en het verminderen van de nutriëntenrijkom zorgt 
voor  een  (mogelijke)  wijziging  in  bodemgebruik.  Deze  maatregelen  komen  tegemoet  aan  het 
streefbeeld voor de vallei van de Zwarte Beek. Dit effect wordt dan ook als neutraal beschouwd. 
 
Als  voor  het  verminderen  van  de  nutriëntenrijkdom  de  voedselrijke  bouwvoor  wordt  afgegraven, 
wordt  de  bodembiologie  verstoord  en  de  zadenbank  deels  verwijderd.  Als  alternatief  wordt  per 
perceel bekeken of uitmijnen een optie is voor afgraven. Uitmijnen is een werk van lange tot zeer lange 
tijd en moet dus bekeken worden samen met de bekomen analyseresultaten (zie 2.6 grondwerken).  
 
Door  het  aanleggen  van  opslagplaatsen  en  beheerwegen  komt  er  plaatselijk  ook  een  wijziging  in 
bodemgebruik. Deze zones worden afgebakend tot het strikt noodzakelijke, steeds rekening houdend 
met de draagkracht van de bodems. Dit effect wordt beoordeeld als licht negatief.  
 
Verbeteren bodemkwaliteit 
Het ophogen van de bedding van de Oude Beek en het dempen van de afwaterende zijgrachten tracht 
de natuurlijke waterhuishouding te herstellen. Hierdoor kan het veenpakket zich langzaam herstellen 
en mogelijk zelfs terug aangroeien. Het herstelde veenlichaam zal beter waterbufferend werken: in 
periode van waterovervloed zal het veen water absorberen en bij eerder droge omstandigheden zal 
het water afgeven. Dit zorgt voor een vochtherstel in de omliggende bodems. Dit is een matig positief 
effect.  
 
Klimaat 
Het veen vormt een enorme opslagplaats van koolstof in de bodem. Koolstof kan worden vrijgesteld 
uit de bodem in de vorm van CO2, een broeikasgas dat ons milieu in een versneld tempo opwarmt.  Het 
veen is dus bij afbraak een bron van broeikasgassen. Het is dus niet alleen van historisch groot belang 
maar ook voor de toekomst cruciaal dat het veen bewaard blijft. Mocht het veen aangroeien door de 
gunstig gecreëerde omstandigheden door NIP Zwarte Beek capteert het veen zelfs CO2 uit de lucht.  
Dit is een zeer positief effect.  
 
Vermindering nutriëntrijkdom ‐ grondverzet 
Op verschillende percelen zal de bodem verschraald worden door het maaien, plaggen of afgraven van 
de voedselrijke bouwvoor. In het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen is dit effect positief.  
Ook de aanleg van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties bij huizen die in de toekomst niet zullen 
aangesloten worden op een riolering zorgt voor een vermindering van de instroom van nutriënten in 
het lagergelegen natuurgebied. Dit heeft een positief effect.  
 
Wijziging bodemvochtregime 
Onder  wijziging  van  het  bodemvochtregime  wordt  hier  een  verhoging  van  de  grondwatertafel 
verstaan. Dat zal veroorzaakt worden door het ophogen van de bedding van de Oude Beek en het 
dempen van de afwaterende zijgrachten. De bedoeling van voorliggend projectuitvoeringsplan Vallei 
is de natuurlijke grondwatertafel te herstellen zodat het veenpakket niet verder uitdroogt, veraard en 
inklinkt. Het veenpakket kan zich langzaam herstellen en mogelijk terug aangroeien. In het bereiken 
van  de  vooropgestelde  doelstellingen  is  dit  effect  positief.  Het  herstelde  veenlichaam  zal  beter 
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waterbufferend werken: in periode van waterovervloed zal het veen water absorberen en bij eerder 
droge  omstandigheden  zal  het  water  afgeven.  Dit  zorgt  voor  een  vochtherstel  in  de  omliggende 
bodems. 
 
Ook  het  verleggen  van  de  Zwarte  Beek  t.h.v.  de  Kraaienstraat  leidt  tot  een  wijziging  van  het 
bodemvochtregime. Het betreft hier ook een herstel van de natuurlijke situatie. In die zin wordt het 
effect beschouwd als positief.  
 
CONCLUSIES VOOR DE DISCIPLINE BODEM 
 
Aandachtspunt vanuit de discipline bodem  is de mogelijke  lokale verdichting van de bodem bij het 
uitvoeren van werken op natte veengronden. Tijdens de uitvoering moet maximaal rekening gehouden 
worden met de eigenschappen van de ondergrond door een aangepaste manier van werken.  
De overige effecten zijn eerder positief  in het kader van de vooropgestelde doelstellingen voor NIP 
Zwarte Beek.  
 

4.3.2 Water 

EFFECTEN TIJDENS UITVOERING 
 
Graafwerken  aan  de  Oude  Beek  en  het  verleggen  van  de  Zwarte  Beek  kunnen  tijdelijk  voor  een 
vertroebeling van het water zorgen. Er zal dus een tijdelijk (verwaarloosbaar) negatief effect zijn op de 
waterkwaliteit. Daarnaast zijn er geen andere negatieve effecten te verwachten op het watersysteem.  
 
EFFECTEN NA UITVOERING 
 
Wijziging kwantiteit oppervlaktewatersysteem en grondwatersysteem 
De inrichting van de opslagplaatsen en beheerwegen zorgt netto voor een toename van de verharde 
oppervlakte. Deze zones worden afgebakend tot het strikt noodzakelijke. Er wordt gebruik gemaakt 
van verschillende types opslagplaatsen en beheerwegen, om zo maximaal rekening te houden met de 
noden en de omstandigheden. Op type 3 opslagplaatsen wordt een waterdichte vloer voorzien met 
opvang  van  de  vegetatiesappen,  zodat  de  instroom  van  de  vegetatiesappen  naar  het 
oppervlaktewater‐ en grondwatersysteem beperkt wordt. 
Indien nodig worden langs en onder de beheerwegen resp. grachten en duikers aangelegd waardoor 
het (afstromende) oppervlaktewater nog kan infiltreren en migreren.  
 
Door het ophogen van de bedding van de Oude Beek, zal het waterpeil in de Oude Beek stijgen en de 
drainerende werking sterk afnemen, waardoor het grondwaterpeil ook zal stijgen. Hierdoor kan het 
veenlichaam zich herstellen. Het herstelde veenlichaam zal beter waterbufferend werken: in periode 
van waterovervloed zal het veen water absorberen en bij eerder droge omstandigheden zal het water 
afgeven.  
 
Het dempen van de zijgrachten op de Oude Beek heft de drainerende werking van deze grachten op. 
Enkele historische afwateringsgrachten gelegen binnen het beschermd  landschap  (maar buiten het 
veenpakket) worden behouden zodat ze instaan voor oppervlakkige afwatering. Deze grachten zullen 
een maximumdiepte van 10 cm hebben. Waar deze grachten dieper zijn, worden ze aangevuld tot een 
diepte van 10 cm onder het aangrenzende maaiveld. Opvulling zal gebeuren met lokaal materiaal of 
zandig materiaal afkomstig uit het projectgebied NIP Zwarte Beek. De maatregelen in de Oude Beek 
en de afwaterende zijgrachten worden beschouwd als een zeer positief effect. 
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Ter hoogte van Hemelrijk wordt een afwateringsgracht aangelegd in het verlengde van de Winterbeek. 
Deze  wordt  aangelegd  om  ongewenste  effecten  (wat  betreft  nutriëntrijke  aanvoer)  binnen  de 
projectperimeter  NIP  Zwarte  Beek  te  vermijden.    Dit  zorgt  plaatselijk  voor  een  wijziging  in  het 
oppervlaktewatersysteem.  
 
Wijziging kwantiteit hemelwaterprocessen 
Door  de  afbraak  van weekendhuisjes  die momenteel  in  het  gebied  aanwezig  zijn,  zal  de  verharde 
oppervlakte in het gebied verminderen. Dit leidt tot een verhoogde infiltratie van regenwater in de 
ondergrond wat een verwaarloosbaar positief effect met zich meebrengt.  
 
Verbeteren kwaliteit oppervlaktewater, hemelwaterprocessen en grondwater 
Door  de  kavelruil  wordt  gestreefd  het  natuurstreefbeeld  voor  de  vallei  van  de  Zwarte  Beek  te 
verwezenlijken wat betreft o.a. kleine zeggenvegetatie en (heide)/heischraal grasland. Hiertoe dient 
op sommige plaatsen een verschraling bereikt te worden. Waar bodemchemisch onderzoek aantoont 
dat  afgraven  van  de  voedselrijk  bouwvoor  noodzakelijk  en mogelijk  is,  zal  deze maatregel  via  het 
projectuitvoeringsplan Vallei worden uitgevoerd. Door kavelruil (onderbedeling) van enkele percelen, 
wordt ook de instroom van meststoffen afkomstig van landbouwactiviteiten, verminderd. 
 
De aanleg van enkele kleinschalige waterzuiveringsinstallaties in de oostelijke zone (Heihoevenweg) 
heeft  een  positief  effect  op  de  ontwikkelingskansen  van  met  name  grondwaterafhankelijke 
doelvegetaties, zoals kleine zeggenvegetaties en mesotroof elzenbroekbos.  
 
In Hemelrijk wordt een afwateringsgracht aangelegd om de instroom van meststoffen afkomstig van 
landbouwactiviteiten buiten de projectperimeter te verminderen.  
 
Doordat de kwaliteit van het infiltrerend en afstromend water verbetert, zal er een (verwaarloosbaar) 
positief effect zijn op de kwaliteit van het volledige watersysteem in de Vallei van de Zwarte Beek. 
 
Verbetering structuurkwaliteit 
Het  herstel  van  het  bodempeil  van  de  Oude  Beek  in  zijn  natuurlijke  staat  is  positief  voor  de 
structuurkwaliteit van de Oude Beek. Het herstel is tevens bepalend voor de biotoopkwaliteit en de 
mate van natuurlijkheid.  
Ook het natuurvriendelijk inrichten van enkele oevers van vijvers en waterlopen en herleggen van de 
Zwarte Beek t.h.v. de Kraaienstraat draagt bij tot de natuurlijkheid van deze watersystemen.  
De verschillende maatregelen hebben een positief effect.  
 
CONCLUSIES VOOR DE DISCIPLINE WATER 
 
De geplande maatregelen geven mee uitvoering aan de verwezenlijking van het streefbeeld voor de 
Vallei  van de  Zwarte Beek.  Er  zijn  geen negatieve effecten  te  verwachten waarvoor  remediërende 
maatregelen  genomen  moeten  worden.  De  hydrologische  ingrepen  in  het  werkgebied  PUP  Vallei 
hebben geen invloed op de globale grondwaterstanden buiten het projectgebied NIP Zwarte Beek.  
 
De geplande maatregelen dragen ook bij aan de doelstellingen van het Integraal Waterbeleid en meer 
specifiek aan enkele maatregelen in het deelbekkenbeheerplan van de Zwarte Beek:  
- Verbeteren van de beekstructuur van de Zwarte Beek in de Kraaienstraat te Stal; 
- Bodemverhogingen in de Oude Beek; 
- Versterken leefgebied beekprik in de Zwarte Beek en Oude Beek. 
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Op basis van het decreet Integraal Waterbeleid is voor dit projectuitvoeringsplan Vallei de analyse en 
evaluatie van de effecten op het watersysteem en de voorwaarden om dat effect  te vermijden,  te 
beperken, te herstellen of te compenseren onderzocht in een watertoets (bijlage 3).  
 
Wanneer de beschreven maatregelen worden uitgevoerd zullen echter nog steeds enkele knelpunten 
aanwezig blijven voornamelijk met betrekking tot de oppervlaktewaterkwaliteit van de Zwarte Beek. 
De oorzaak hiervan ligt echter in het brongebied van de Zwarte Beek en dus buiten de mogelijkheden 
van NIP Zwarte Beek. Het  is  echter noodzakelijk hiervoor een oplossing  te  zoeken  samen met alle 
betrokken partners. Via de uitvoering van het mestdecreet wordt sensibilisatie, begeleiding, controle 
en waar nodig sanctionering voorzien.   
 

4.3.3 Fauna en flora 

EFFECTEN TIJDENS UITVOERING 
 
Bij de uitvoering dient men op te letten voor onverantwoorde verstoring van de fauna (bv. werken 
tijdens broedseizoen zijn niet toegelaten) en voor biotoopaantasting. Er dient bijzondere aandacht te 
zijn  voor  de  waardevolle  en  beschermde  habitats  die  bijzondere  beschermingen  genieten  (vanuit 
wetgeving VEN, SBZ, natuurreservaat...). Wat betreft schade zijn vooral de natte zones gevoelig. Het 
inzetten van aangepaste machines, het beperken van werk‐ en toegangszones, het juist lokaliseren en 
beschermen (bv. rijplaten) en onnodige rijbewegingen vermijden, voorkomt schade. Deze zaken zijn 
op  te  nemen  in  het  uitvoeringsbestek.  Op  deze  manier  kunnen  de  effecten  als  verwaarloosbaar 
negatief worden beoordeeld.  
 
EFFECTEN NA UITVOERING 
 
Directe biotoopwijziging en ‐winst 
Bij de inrichtingswerken, zoals de werken aan de waterlopen, afwaterende zijgrachten, de afgravingen, 
het  verwijderen/rooien  van  bomen/struiken  en/of  het  verwijderen  van  de  strooisellaag  zullen 
onvermijdelijk bepaalde biotopen verdwijnen ten voordele van andere biotopen. Het betreft dan het 
verwijderen van niet‐habitatwaardige vegetatie ten voordele van Europees beschermde habitats en 
soorten  en Regionaal  belangrijke  biotopen en  soorten. De doelstelling  van NIP  Zwarte Beek  is  het 
herstel van een hydrologisch intact beekdalsysteem en het verhogen van de potenties van een aantal 
te beschermen vegetatietypen zoals kleine zeggenvegetatie, (heide)/heischraal grasland en bijhorende 
soorten. Daarnaast zal er ook bosomvorming plaatsvinden (populieren‐ en dennenaanplanten worden 
omgevormd naar inheems loofbos).  
Het effect op de fauna (vogels, vlinderen, vleermuizen) door de biotoopwijziging/winst zal groot zijn, 
via de ontwikkeling van open en natte vegetaties en de bos(structuur)omvorming.  
De  aanleg  van  kleinschalige  waterzuiveringsinstallaties  heeft  een  positief  impact  op  de 
ontwikkelingskansen  van  met  name  grondwaterafhankelijke  doelvegetaties,  zoals  kleine 
zeggenvegetaties en mesotroof elzenbroekbos. 
 
Vernatting – verschraling ‐ Wijziging structuurkwaliteit oppervlaktewaterlichaam 
Het  ophogen  van  de  bedding  van  de  Oude  Beek  en  de  afwaterende  zijgrachten  resulteert  in  een 
verhoging  van  de  grondwatertafel  en  daaraan  gekoppeld  een  biotoopwijziging/winst  van  natte 
vegetaties en soorten gekoppeld aan natte biotopen. Ook het herleggen van de Zwarte Beek t.h.v. de 
Kraaienstraat en het natuurvriendelijk inrichten van oevers resulteert in een biotoopwijziging/winst. 
Ook het verschralen van voedselrijke bodems i.f.v. heide en heischrale graslanden draagt bij tot een 
biotoopwijziging/winst van voedselarme vegetaties.  
De aanrijking van het grond – en oppervlaktewater vanuit de meeste oostelijke zone vermindert door 
de aanleg van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties in deze zone.  
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Het effect van deze ingrepen is zeer positief.  
 
Wijzigen connectiviteit en samenhang 
Door bepaalde percelen te verwerven (kavelruil) en in te richten (verwijderen/rooien struiken/bomen, 
afgravingen) worden er grotere aaneengesloten gehelen gecreëerd met open vegetaties bestaande uit 
kleine  zeggenvegetatie  en  (heide)/heischraal  grasland.  Hierdoor  verhoogt  de  migratie  en 
foerageermogelijkheid van soorten en verbetert de beheerbaarheid van het natuurgebied. Het effect 
is zeer positief.  
 
Indirecte effecten op biotoop – ecosysteemniveau en bodemverstoring 
Het inrichten van de opslagplaatsen en beheerwegen heeft een indirect effect omdat het gebied op 
die manier beter beheerd kan worden en dit de kwaliteit van de biotoop ten goede komt. Lokaal zal er 
wel een verstoring veroorzaakt worden of biotoop worden ingenomen. Gezien de beperkte impact ten 
opzichte van de grote voordelen zijn deze ingrepen verantwoord.  
 
 
CONCLUSIES VOOR DE DISCIPLINE FAUNA EN FLORA 
 
Vanuit de discipline fauna en flora worden er geen knelpunten vastgesteld. De natuurwaarden van het 
gebied zullen sterk verhoogd worden. Het effect is samengevat zeer positief, zowel voor flora als voor 
fauna. 
Dit projectuitvoeringsplan Vallei geeft mee invulling aan de Europese instandhoudingsdoelstellingen.  
 
Onverantwoorde verstoring en biotoopschade wordt zoveel mogelijk vermeden bij de uitvoering door 
een aangepaste manier van werken.  
 

4.3.4 Landbouw 

EFFECTEN TIJDENS UITVOERING 
 
De  effecten  tijdens  de uitvoering  zullen  voor  dit  thema waarschijnlijk  beperkt  blijven. Alvorens  de 
werken starten, worden de gebruikers hiervan op de hoogte gebracht en worden oplossingen gezocht 
om, indien nodig, de bereikbaarheid van percelen te verzekeren. Indien er tijdens het uitvoeren van 
de werken tijdelijk grond van landbouwers ingenomen wordt, zullen de betrokken eigenaars hiervoor 
vergoed worden. 
 
EFFECTEN NA UITVOERING 
 
Er  zijn  ten  gevolge van de  inrichtingsmaatregelen  geen negatieve effecten voor  landbouwpercelen 
buiten het werkgebied PUP Vallei.  
 
Afname van het landbouwareaal 
Ten gevolge van de kavelruil en de geplande inrichtingsmaatregelen zullen een aantal percelen (2,8 
ha) volledig worden onderbedeeld en uit (hobby)landbouwgebruik verdwijnen. Het betreft percelen 
die als streefbeeld kleine zeggenvegetatie of heischraal grasland hebben. Deze streefbeelden worden 
beschouwd als cruciaal te ontwikkelen, in het kader van de Europese bescherming.  
Het merendeel van deze percelen in landbouwgebruik is gelegen in natuurgebied op het gewestplan. 
Slechts één perceel is op het gewestplan ingekleurd als landbouwgebied. De meeste van deze percelen 
zijn ook minder geschikt voor landbouwdoeleinden, waardoor er voor deze percelen al vaak contracten 
voor Vergroeningsmaatregelen in het kader van het Globaal Landbouwbeleid (GLB) zijn afgesloten. De 
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eigenaars/gebruikers krijgen voor deze Vergroeningsmaatregelen een vergoeding, maar enkel als de 
vooropgestelde doelen bereikt worden. 
 
Een  lokale  grondenbank werd opgericht om  te proberen  ruilgronden  te  vinden  voor  de betrokken 
landbouwers. Geschikte ruilgronden werden zeer moeilijk bekomen, maar de optie werd aangeboden 
aan de betrokkenen. Er zal steeds een vergoeding betaald worden aan de eigenaar en gebruiker. De 
vergoeding aan deze laatste is gebaseerd op de bijzonder pachtuitwinningsvergoeding (zie hoofdstuk 
3 Eigendom en gebruik). 
 
 
Wijziging waterhuishouding 
Naast de percelen die volledig onderbedeeld worden, zijn er ook een aantal percelen die weliswaar 
hydrologische  effecten  zullen  ondervinden,  maar  die  wel  nog  in  (hobby)landbouwgebruik  kunnen 
blijven. De eigenaars en gebruikers krijgen een vergoeding uitbetaald.  
Het aanleggen van de afwateringsgracht “Hemelrijk” in het verlengde van de Winterbeek heeft een 
gunstig effect op de landbouwpercelen buiten de perimeter NIP Zwarte Beek. Deze landbouwpercelen 
kunnen hierdoor namelijk beter afwateren.  
 
CONCLUSIES VOOR DE DISCIPLINE LANDBOUW 
 
Het voorliggend projectuitvoeringsplan Vallei zal zorgen voor een nettoverlies aan landbouwareaal en 
een  waardedaling  van  enkele  percelen  in  landbouwgebruik  door  een  verhoging  van  de 
grondwaterstand.  Het merendeel  van  deze  percelen  is  gelegen  in  natuurgebied.  Er  is  getracht,  in 
overleg met  de  betrokken  landbouwers,  de  gevolgen  voor  de  landbouwbedrijven  te  beperken  via 
grondruil  en  herverkaveling.  Hier  is  een  enkele  oplossing  gevonden.  Het  verlies  aan  grond  en  de 
waardedaling wordt uitbetaald via vergoedingen.  
 

4.3.5 Recreatie 

EFFECTEN TIJDENS UITVOERING 
 
De uit te voeren werken kunnen mogelijk voor overlast (zowel geluid als beeld) zorgen. Wanneer de 
werken tijdens de week en binnen de werkuren worden uitgevoerd, zal de invloed op de omwonenden 
en recreanten beperkt blijven. 
 
Wijziging recreatieve belevingswaarde 
Het is wenselijk het doel van deze natuurinrichtingsmaatregelen te duiden via verschillende tijdelijke 
infoborden om de mogelijk negatieve perceptie bij recreanten op te vangen.  
 
EFFECTEN NA UITVOERING 
 
Wijziging recreatieve belevingswaarde 
De  inrichtingsmaatregelen  vinden  voornamelijk  plaats  in  zones waar  rust  belangrijk  is  en bijgevolg 
recreanten slechts beperkt toegang hebben tot het gebied.   
Enkele permanente  infoborden dienen geplaatst  te worden om de  recreant  te  informeren over de 
waarde van het gebied.  
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CONCLUSIES VOOR DE DISCIPLINE RECREATIE 
 
Er is geen effect op het thema recreatie. Het plaatsen van tijdelijke en definitieve infoborden dient de 
recreant te informeren over de werken en de waarde van het gebied.  
 

4.3.6 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

EFFECTEN TIJDENS UITVOERING 
 
De  uit  te  voeren  werken  zullen  een  impact  hebben  op  het  landschap  en  de  cultuurhistorische 
elementen. Bij de uitvoering van de werken dient men op te letten voor onnodige verstoring van de 
(cultuurhistorische)  landschapselementen  door  de  werk‐  en  impactzone  zo  beperkt  mogelijk  te 
houden, de werk‐ en toegangszone te beperken, gebruik te maken van aangepaste machines en het 
juist lokaliseren en beschermen van belangrijke landschapselementen.  
 
Aantasting archeologische potentie 
In de archeologienota, die zal worden opgemaakt bij het aanvragen van de omgevingsvergunning, zal 
het aspect archeologie verder in detail bekeken worden. Er zullen dan ook meer concrete maatregelen 
worden voorgesteld hoe er met het archeologisch erfgoed kan worden omgegaan rekening houdend 
met de aanwezige voorstudies of eventueel nieuwe onderzoeken. De archeologienota kan leiden tot 
aanpassingen in de uitvoeringswijze van de maatregelen.  
 
 
EFFECTEN NA UITVOERING 
 
Wijziging van de erfgoedwaarde – Wijziging van de gebruikerswaarde 
Enerzijds  zullen  de  inrichtingsmaatregelen  typische  elementen  voor  het  historisch  valleilandschap 
behouden, versterken of accentueren. Het gaat daarbij om elementen die de afgelopen eeuw binnen 
het werkgebied PUP Vallei verzwakt werden of minder zichtbaar waren. Zo zal de historische eikenrij 
op de grens tussen de nattere hooilanden en drogere valleiflanken duidelijker zichtbaar worden in het 
landschap en zal een stuk van de Zwarte Beek verlegd worden in een meer natuurlijke loop. Door het 
ophogen van de bedding van de Oude Beek en het dempen van de zijgrachten wordt het historische 
veenpakket,  dat  een  zeer  belangrijk  bodemkundige  erfgoedwaarde  bezit,  en  de  daarbij  horende 
vegetaties en soorten beschermd en hersteld. De maatregel bosomvorming resulteert in het behoud 
en versterken van de natuurfunctie en het omzetten van bos en struweel naar open vegetaties zoals 
kleine zeggenvegetatie en (heide)/heischraal grasland resulteert in het herstel van het oorspronkelijk 
open  valleilandschap.  Het  is  op  deze  manier  dat  de  veenbodem  die  duizenden  jaren 
landschapsgeschiedenis registreerde in de toekomst bewaard kan blijven. Het effect hiervan is zeer 
positief.  
Ook door het opruimen van infrastructuur wordt het landschap in zijn oorspronkelijke staat hersteld.  
 
Anderzijds wordt door het dempen van de zijgrachten de historische perceelsstructuur van voormalige 
hooilanden aangepast. Het is echter niet mogelijk om de vroegere cultuurhistorische perceelsstructuur 
met  het  fijnmazige  grachtenpatroon  te  herstellen/behouden.  Enerzijds  omdat  het  fijnmazige 
grachtenpatroon een ontwaterend effect heeft en dus strijdig is met het noodzakelijke hydrologische 
herstel van het veenpakket. Maar ook omdat het onderhoud van het historische grachtenpatroon te 
arbeidsintensief is.   Om de historische perceelsstructuur toch niet helemaal teniet te doen, worden 
daarom  in een zone binnen het beschermd  landschap verschillende afwateringsgrachten buiten de 
begrenzing van het veenpakket behouden. Als deze grachten te diep zijn uitgesneden in het landschap, 
zal de bedding wel worden opgehoogd zodat er geen verdrogend effect is. Door het behoud van de 
perceelsstructuur in het beschermd landschap (maar buiten de begrenzing van het veenpakket), blijft 
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deze  perceelsstructuur  zichtbaar  als  relict  van  het  voormalig  gebruik  als  hooilanden.  Dit  wordt  in 
overleg met de betrokken partijen (overheid en beheerder) verder uitgewerkt in de vergunningsfase.  
 
Wijziging van de belevingswaarde 
Het  verwijderen  en  rooien  van  bomen  en  struiken  kan  een  invloed  hebben  op  de  visuele 
aantrekkelijkheid  van  het  landschap  en  hangt  ook  samen  met  de  waardering  van  kwaliteit  en 
gebruikerswaarde van het landschap. Er is sterke interactie met de discipline ‘mens en maatschappij’. 
Het is van belang via infoborden de waarde van het gebied en de noodzakelijke inrichtingsmaatregelen 
te kaderen. 
 
Anderzijds heeft de Zwarte Beekvallei een belangrijke esthetische belevingswaarde: de vallei biedt de 
bezoeker  een  aantrekkelijk  en  contrasterende  variatie  binnen  een  kleine  oppervlakte.  De 
inrichtingsmaatregelen  zullen  deze  contrasten  nog meer  naar  voor  brengen,  de  natuurwaarde  zal 
stijgen  en  tevens  wordt  een  beeld  gegeven  van  een  historisch  landschap.  Ook  de  gecreëerde 
vergezichten zijn aantrekkelijk voor recreanten.  
 
Conservering veenpakket 
Het veenpakket van de Zwarte Beekvallei wordt beschouwd als archeologisch erfgoed (Allemeersch, 
2010). De natte bodems en veengronden vormen gunstige omstandigheden voor het bewaren van 
archeologische  –  in  het  bijzonder  organische  –  resten.  Het  behoud  en/of  herstel  van  het 
grondwaterpeil  in  deze  gebieden  is  dan  ook  ten  zeerste  aangewezen.  Het  effect  wordt  dan  ook 
beschouwd als positief.  
 
Mogelijke aantasting archeologisch potentieel 
Bij het uitvoeren van enkele maatregelen op de drogere bodems (afgraven voedselrijke bouwvoor, 
rooien/verwijderen bomen/struiken,  inrichten van de beheerwegen...) bestaat er een  risico op het 
aantreffen van archeologische vindplaatsen. Steeds dient de mogelijkheid voorzien te worden om een 
voorafgaand  archeologisch  vooronderzoek  te  voeren.  Tijdens  de  uitvoering  van  de  graafwerken  is 
archeologische  begeleiding  gewenst  of  vereist  afhankelijk  van  de  diepte  van  uitgraving.  In  de 
archeologienota, die onderdeel uitmaakt van de omgevingsvergunning, zullen de risico’s en mogelijke 
impact uitgebreid ingeschat worden. 
 
CONCLUSIES VOOR DE DISCIPLINE LANDSCHAP, CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE 
 
Het effect op landschap en cultuurhistorie is neutraal. Er dient rekening gehouden te worden met de 
historische  percelering  binnen  het  beschermd  landschap.  De  maatregelen  binnen  voorliggend 
projectuitvoeringsplan  Vallei  versterken  daarnaast  de  typische  elementen  van  een  historisch 
valleilandschap. Binnen het beschermd landschap kan men voor maatregelen, werken of diensten die 
noodzakelijk  zijn  voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en  ‐elementen van 
beschermd onroerend erfgoed een erfgoedpremie ontvangen.  
Het effect op archeologie  is overwegend positief. Het  veen, dat  een belangrijke erfgoedwaarde  is, 
wordt hersteld door het opheffen van de drainerende grachten en het ophogen van de bedding van 
de Oude Beek.  Via  de  archeologienota  zal  de  impact  van  de maatregelen  op  archeologie  in  detail 
geëvalueerd worden. 
 

4.3.7 Mens 

Zie landschap, recreatie en landbouw   
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5 MONITORING  

Monitoring van een natuurinrichtingsproject omvat het in de tijd (op)volgen van de ontwikkelingen 
van  natuurwaarden  die  plaatsvinden  naar  aanleiding  van  een  eenmaal  gedane  ingreep 
(inrichtingsmaatregel).  Resultaten  van  monitoring  dienen  enerzijds  gebruikt  te  worden  om 
natuurdoelen op projectniveau te kunnen toetsen en zo nodig bij te stellen, en anderzijds ook voor 
evaluatie van doelstellingen op beleidsniveau. Het moet toelaten om te signaleren of er zich andere 
ontwikkelingen voordoen dan de gewenste, en om zo mogelijk ook de oorzaak van het probleem te 
achterhalen zodat er  lessen kunnen getrokken worden voor toekomstige inrichtingsmaatregelen en 
nog uit te voeren projecten.  
 
Monitoring  in  het  kader  van  een  natuurinrichtingsproject  omvat  dus  enkel  het monitoren  van  de 
parameters waar de maatregelen van het natuurinrichtingsproject zelf een impact op hebben. Dit is 
een  inrichtingsmonitoring,  het  onderzoeken  of  inrichtingsmaatregelen  hun  doel  bereiken.  De 
terreinbeheerder  (Natuurpunt  vzw)  voert  daarnaast  zelf  ook nog een monitoring  uit  (volgens haar 
eigen  monitoringsplan)  om  na  te  gaan  of  het  terreinbeheer  moet  worden  bijgesteld.  Dit  is  een 
beheermonitoring. 
 
Aangezien de doeltreffendheid van de inrichtingsmaatregelen sterk gerelateerd is met het uitgevoerde 
beheer,  is  een  afstemming  tussen  inrichting  en  beheer  achteraf  noodzakelijk.  Het  beheer  dat 
noodzakelijk is voor het in stand houden van de maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van 
PUP Vallei, wordt beschreven in hoofdstuk 6. Naast een goede afstemming tussen inrichting en beheer, 
is er ook een goede afstemming nodig tussen de inrichtings‐ en beheermonitoring. Op deze manier 
kunnen  de  monitoringsresultaten  samengelegd  worden,  kunnen  er  gemakkelijker  conclusies 
getrokken worden en kan, na het beëindigen van de inrichtingsmonitoring, de monitoring verder gezet 
worden via de beheermonitoring (indien nodig). 
 
Om de ontwikkeling van natuurwaarden in de tijd op te volgen, is het noodzakelijk om op meerdere 
tijdstippen gegevens te verzamelen en dus een monitoring uit te voeren. Een eerste opname van de 
natuurwaarde gebeurt reeds in het kader van de instelling van het natuurinrichtingsproject. Op dat 
moment wordt er een basisinventarisatie opgemaakt voor het volledige gebied. Later wordt voor elk 
uitvoeringsdossier  of  projectuitvoeringsplan  op  verschillende  tijdstippen  een  monitoring  van  de 
parameters waarop de maatregelen een impact hebben, uitgevoerd. De monitoringsfrequentie wordt 
vastgelegd t.o.v. het jaartal van de uitvoering van de maatregelen: 

 T = ‐1: jaar vóór uitvoering (de huidige toestand) 
 T = 0: jaar van uitvoering (uitgangssituatie) 
 T = 1: 1 jaar na uitvoering 
 Etc.  

 
Doordat men zo een herhaalde verzameling van gegevens doorheen de tijd krijgt, is het mogelijk om 
eventuele trends of veranderingen te detecteren. Bij monitoring in het kader van Natuurinrichting gaat 
het  dus  voornamelijk  over  het  vergaren  van  kennis,  gericht  op  de  ‘evaluatie’  van  de 
inrichtingsmaatregelen. 
 
Momenteel  ontwikkelt  INBO  (Instituut  voor  Natuur  en  Bosonderzoek)  in  opdracht  van  ANB  een 
methode  voor  de  beheermonitoring  en  dit  voor  gans  Vlaanderen  (en  dus  niet  alleen  voor 
natuurinrichtingsprojecten).  Daarnaast  werden,  onder  andere  naar  aanleiding  van  het 
kerntakendebat,  door  VLM  ook  nieuwe  richtlijnen  uitgewerkt  om  de monitoring  in  het  kader  van 
natuurinrichtingsprojecten  in  tijd  en  capaciteit  te  beperken,  dus  af  te  bouwen.  Zo  werd  er 
neergeschreven welke onderdelen nog  zullen opgevolgd worden, op welke  tijdstippen, door wie…. 
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Deze  afbouw werd  al  doorgevoerd  in  een  aantal  natuurinrichtingsprojecten.  In  afwachting  van  de 
goedkeuring van de methodiek van de beheermonitoring door INBO en ANB, heeft VLM ook beslist om 
vanaf 2017 voor alle natuurinrichtingsprojecten  zoveel mogelijk aan  te  sluiten op de methode van 
beheermonitoring. Zo kan de monitoring in het kader van de inrichtingsmaatregelen, snel en makkelijk 
overgedragen worden aan de beheerder.  
 
De monitoring die wordt voorgesteld in het kader van PUP Vallei, houdt rekening met het Vlaamse 
kader (= beheermonitoring die momenteel nog wordt uitgewerkt) en met de nieuwe richtlijnen die 
VLM voor de monitoring van natuurinrichtingsprojecten heeft uitgewerkt. Voor de opmaak van het 
monitoringsplan PUP Vallei, werd als richtinggevende documenten gebruik gemaakt van: 

o Het Vademecum Monitoring Natuurinrichting (Albers et. al., 2001); 
o Monitoringsplan Vallei van de Zwarte Beek (VLM, 2011). Dit monitoringsplan werd in het 

kader  van  het  natuurinrichtingsproject  Zwarte  Beek  door  VLM  opgemaakt  voor  het 
valleigedeelte van het projectgebied NIP Zwarte Beek. Het monitoringsplan werd na advies 
van  INBO  en  ANB  goedgekeurd  door  de  projectcommissie  en  het  projectcomité 
natuurinrichting Zwarte Beek in 2011.  

 
 

5.1 TE MONITOREN PARAMETERS 

Om  de  ecologische  doelstellingen  van  het  gebied  te  halen,  worden  verschillende 
inrichtingsmaatregelen  uitgevoerd.  De  maatregelen  en  uitvoeringsmodaliteiten  voor  het 
natuurinrichtingsproject Zwarte Beek zijn bij Ministerieel Besluit goedgekeurd op 5 mei 2004.  
Voor  de monitoring  zijn  deze maatregelen  gegroepeerd  in  gebiedsthema’s.  Sommige maatregelen 
kunnen voor meer dan één gebiedsthema ingezet worden.  
Inrichtingsmaatregelen  die  in  eerste  instantie  geen  ecologische  doelstelling  hebben,  worden  niet 
opgevolgd (b.v. afbraak van constructies, verwijderen en plaatsen van beekovergangen). 
 
Tabel 4 en Tabel 5  zijn overgenomen uit het monitoringsplan natuurinrichting Zwarte Beek  (Vallei) 
(2011,  VLM)  en  geven  een  overzicht  van  de  gebiedsthema’s  en  de  daaraan  gekoppelde 
inrichtingsmaatregelen in het valleigedeelte van het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek.  
 
 

GEBIEDSTHEMA  BEOOGD EFFECT  MAATREGELEN 

Verschraling  Verlaging van de voedselrijkdom 
van de bodem, ter bevordering 
van het voorkomen van 
vegetatietypen van 
voedselarme en/of matig 
voedselrijke milieutypen en 
geassocieerde fauna

 Afgraven voedselrijke bouwvoor 

 Verwijderden strooisellaag 

Verbetering van het 
ecologisch 
functioneren van 
oppervlaktewateren 

Herstel en ontwikkeling van 
open water, herstel van 
natuurlijke waterlopen  

 Ecologische inrichting vijvers 
o Reliëfverbetering oevers 
o Slibruiming verlande vijvers 

 Herinrichting waterlopen 
o Uitgraven oude meanders  
o Verwijderen van artificiële 

constructies zoals 'duikers'  
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Verhogen 
grondwaterstand en 
herstel van 
kwelmilieu's 

Vrijwaren van het veenpakket, 
behoud nat karakter vallei 

 Dempen van afwaterende zijgrachten 
en terug ophogen van uitgediepte 
bedding waterlopen  

Verbetering van de 
landschapsstructuur 

Creëren van een grotendeels 
open valleilandschap 

 Verwijderen opgaande vegetatie 

 Selectief dunnen 

 Ontstronken 

 Afgraven 

 Verwijderen draadafsluiting 

 Verwijderen van 'duikers' 

 Verwijderen weekendhuisjes en 
bijbehorende infrastructuur 

 Aanleggen/herstellen beheerdijken 

 Aanleg van beheerovergangen 

Tabel 4: Overzicht van gebiedsthema’s en te nemen inrichtingsmaatregelen 
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Gebiedsthema Maatregel  Stuurparameter Tussenparameter Doelsysteem Natuurstreefbeeld Doelsoorten 

Verschraling  Afgraven 
voedselrijke 
bouwvoor 

Oppervlakte 
afgegraven (ha) 
 

Bodemtrofie (C/N‐ 
en C/Pratio) 

Oppervlakte en 
ligging doelsystemen 
(ha) 

 Heide  

 Grasland 

Oppervlakte en ligging 
natuurstreefbeelden (ha) 

 Heide/heischraal 
grasland 

 Kleine 
zeggenvegetatie 

Vegetatie 
Soortensamen‐ 
stelling in 
natuurstreef‐
beelden  Afgraven 

strooisellaag 
Diepte afgraving 
(m) 

Verbetering van 
het ecologisch 
functioneren van 
oppervlakte‐ 
wateren 
  

Ecologische 
inrichting vijvers 
(oeverzones en 
verlandingszones) 

Lengte te 
herinrichten 
oevers (m)  

Algemene 
biotoopkwaliteit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppervlakte (ha) en 
ligging doelsystemen 

 Open water en 
verlandings‐
vegetaties 

 Waterloop 

Oppervlakte (ha) en ligging 
natuurstreefbeelden  

 Open water 

 Meanderende vrij 
afstromende 
laaglandbeek met een 
zandbodem en een 
natuurlijke 
oeverstructuur 

 

Vegetatie 
Soortensamen‐ 
stelling in 
natuurstreef‐
beelden 
 
Libellen 
Soortenrijkdom 
stilstaand water 
 
 

Ecologische 
inrichting vijvers 
(Open maken, 
slibruiming 
verlande vennen)

Oppervlakte open 
te 
maken/slibruimin
g (vlakvormige) 
wateren (ha)

Herinrichting 
waterlopen 
(verwijderen 
duikers)  

Aantal te 
verwijderen 
duikers 

Hydrologisch 
herstel en herstel 
van kwelniveau ’s 

Dempen van 
grachten 

Lengte gedempte 
grachten (m) 
 

Grond‐ en 
oppervlakte‐
waterpeil 
 
Dikte veenpakket 
 
 

Oppervlakte en 
ligging doelsystemen 
(ha) 

 Bossen en 
aanplanten 

 Ruigten en 
struwelen 

 Graslanden 

 Heiden en 
duinen 

Oppervlakte (ha) en ligging 
natuurstreefbeelden  

 Mesotroof 
Elzenbroekbos 

 50 % elzenbroek; 50 % 
kleine 
zeggenvegetatie 

 Kleine 
zeggenvegetatie 

 Complex van 
graslanden  

Vegetatie 
Soortensamen‐
stelling in 
natuurstreef‐
beelden 
 
Vogels 
Doelsoorten  
gebonden aan 
een open, natte 

Beddingverhoging 
waterlopen 
(verondieping) 

Lengte op te 
hogen waterloop 
(m) 
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 Open water en 
verlandings‐
vegetaties 

 

 Heide/heischraal 
grasland 

 Open water 

vallei territorium‐
kartering 
 
 

Verbetering van de 
landschapsstructu
ur (omvorming 
door inrichting)  

Verwijderen 
opgaande 
vegetatie 
 

Oppervlakte te 
kappen/dunnen 

Verhouding 
oppervlakte 
open/gesloten % 

Oppervlakte (ha) en 
ligging doelsystemen 

 Bossen en 
aanplanten 

 Ruigten en 
struwelen 

 Graslanden 

 Heiden en 
duinen 

 Open water en 
verlandings‐
vegetaties 

 

Oppervlakte (ha) en ligging 
natuurstreefbeelden  

 Eiken‐berkenbos 

 Heide/heischraal 
grasland 

 Open water 

 Kleine 
zeggenvegetatie 

 Beek begeleidend bos 

 50 % elzenbroek; 50 % 
kleine 
zeggenvegetatie 

 Complex van grasland 
met heischrale 
elementen 

Vegetatie 
Soortensamen‐ 
stelling/ ‐rijkdom 
in natuurstreef‐
beelden  
 
Vogels 
Doelsoorten  
gebonden aan 
een open vallei: 
territorium‐
kartering 
 
 

Selectief dunnen 
 

Tabel 5: Monitoringsparameters 

 
 



 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek  Projectuitvoeringsplan Vallei  pagina 65 van 94 
 

De  belangrijkste  onderdelen  van  PUP  Vallei  zijn  het  hydrologisch  herstel  en  het  herstel  van  het 
open/nat valleilandschap met daaraan gekoppeld het herstel/behoud van het veenpakket. De focus 
van  het  monitoringsplan  PUP  Vallei  ligt  daarom  ook  op  het  monitoren  van  de  hydrologie 
(grondwaterstanden, B/D‐verhouding Oude Beek) en de vegetatie (de Europees beschermde habitats 
en  soorten,  de  regionaal  belangrijke  soorten  en  de  habitattypische  soorten  zoals  watersnip).  Het 
onderdeel  fauna  zal  in het  kader  van PUP Vallei  niet  gemonitord worden. Hiervoor  zal  er wel  een 
beheermonitoring worden uitgevoerd door Natuurpunt vzw.  
 
Hieronder worden de parameters beschreven die gemonitord moeten worden  in het kader van de 
uitvoering van het projectuitvoeringsplan Vallei. 
 

5.2 MEETNET BODEM 

5.2.1 Bodemtrofie 

Het meetnet bodemtrofie heeft  tot doel  om vast  te  stellen  in hoeverre de  verschralingsmaatregel 
‘afgraven  van  de  nutriëntenrijke  bouwvoor’  tot  een  daadwerkelijke  afname  van  de  trofiegraad 
(voedselrijkdom) van de bodem leidt.  
 
De maatregel ‘afgraven van de nutriëntrijke bouwvoor’ wordt voorgesteld om versneld de beoogde 
verschraling  te  bereiken.  Deze  maatregel  wordt  uitgevoerd  op  bepaalde  percelen  waarvan  wordt 
ingeschat dat de huidige nutriëntwaarden te hoog zijn om het vooropgestelde streefbeeld van kleine 
zeggenvegetatie, complex van grasland, heischraal grasland en/of (in mindere mate) heide te bereiken. 
Voor de locatie van deze percelen wordt verwezen naar Kaart 2‐9.  
 
Indien  uit  de  monitoring  van  de  vegetatie  op  de  verschraalde/afgegraven  percelen  blijkt  dat  de 
vegetatie niet evolueert in de richting van het gewenste doelsysteem kleine zeggenvegetatie, complex 
van grasland, heischraal grasland en/of (in mindere mate) heide, kan de bodemtrofie bepaald worden. 
De bodemtrofie wordt dan eenmaal per meetseizoen (T = ‐1, T = 2 (optioneel) en T = 5) bepaald op 25 
staalnamepunten. Per staalnamepunt worden 3 bodemmonsters genomen (0‐10 cm, 10‐20 cm, 20‐30 
cm).  Van  al  deze  bodemmonsters  wordt  het  organisch  stofgehalte,  de  zuurtegraad,  de  plant 
beschikbare fosfaat en fosfaatverzadigingsgraad en de organisch gebonden stikstof bepaald. Indien uit 
de monitoring  van de  vegetatie blijkt  dat  vegetatie wel  evolueert  in de  richting  van het  gewenste 
doelsysteem kleine zeggenvegetatie, heischraal grasland en/of  (in mindere mate) heide,  is het niet 
nodig om de bodemtrofie te bepalen. De beslissing over het al dan niet uitvoeren van dit meetnet, 
wordt samen met de partners (Natuurpunt vzw, ANB, INBO en VLM) genomen. 

 

Indien het meetnet  bodemtrofie moet  opgenomen worden, worden  de  bodemmonsters  genomen 

door een aangesteld bureau op T = ‐1, T = 2 (optioneel) en T = 5 en dit in opdracht van VLM. 
 

5.3 MEETNET HYDROLOGIE 

5.3.1 Grond‐ en oppervlaktewaterpeilen 

Het  meetnet  grond‐  en  oppervlaktewaterpeilen  heeft  tot  doel  de  effectiviteit  te  bepalen  van  de 
maatregelen in het kader van het hydrologisch herstel. Aan de hand van dit meetnet wordt opgevolgd 
of  het  ophogen  van  de  bedding  van  de  Oude  Beek  en  het  dempen  van  de  grachten  leidt  tot  de 
verwachte  grond‐  en  oppervlaktewaterpeilen  binnen  het  werkgebied  PUP  Vallei.  Er  wordt  m.a.w. 
gecontroleerd of de grond‐ en oppervlaktewaterstanden niet hoger of lager zijn dan verwacht.  
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Grond‐ en oppervlaktewaterpeilen kunnen opgemeten worden met behulp van peilbuizen met een 
druksensor.   
 
In het valleigebied van NIP Zwarte Beek worden de grond‐ en oppervlaktewaterpeilen al vele  jaren 
opgevolgd  aan  de  hand  van  24  peilbuizen  met  druksensor.  Deze  peilbuizen  met  druksensor  zijn 
uitgezet op enkele rijen dwars op de Oude Beek (= peilbuizenraaien). Deze peilbuizenraaien laten toe 
om op verschillende afstanden tot de Oude Beek de grond‐ en oppervlaktewaterstanden op te volgen. 
Bovendien kan zo de grond‐ en oppervlaktewaterstand worden uitgezet op een dwarsdoorsnede van 
de vallei. Ook in de Oude en Zwarte Beek is telkens een peilbuis met druksensor geplaatst. In het kader 
van  PUP  Vallei  werden  er  in  2017  7  bijkomende  peilbuizen  geplaatst,  sommigen  in  een  nieuwe 
peilbuizenraai, anderen ter aanvulling van een bestaande peilbuizenraai.  
 
De grond‐ en oppervlaktewaterstand  in de bestaande én nieuwe peilbuizen met druksensor wordt 
dagelijks  gemeten  door  middel  van  automatische  dataloggers.  De  dataloggers  in  de  peilbuizen 
registreren automatisch en volcontinu de grond‐ en oppervlaktewaterpeilen (365 dagen, dagelijks 2 
metingen (om 0:00 en 12:00u)). Op deze manier kan de invloed van het ophogen van de bedding van 
de Oude Beek en het dempen van de zijgrachten opgevolgd worden. 
 
Tot T = 5 zal VLM jaarlijks een terreincontrole doen ter nazicht van de toestand van de peilbuizen en 
van de werking van de dataloggers (via het uitvoeren van een manuele waterpeilmeting).  Op T = ‐1, T 
= 0 (as built, goede documentatie van het ingestelde peil), T = 1, T = 2 en T = 5 zal VLM de dataset met 
peilbuisgegevens samenbrengen en ter analyse ter beschikking stellen van geïnteresseerde partners. 
Vanaf  T  =  6 wordt  dit meetnet  overgedragen  aan  INBO  in  samenwerking met Natuurpunt  vzw.  Er 
dienen  wel  nog  concrete  afspraken  gemaakt  te  worden met  INBO  omtrent  de  taakverdeling,  het 
onderhoud van de peilbuizen en het vervangen van de peilbuizen (indien nodig). 
 
Om de impact van de hydrologische herstelmaatregelen in een aantal specifieke locaties op te volgen, 
zullen een aantal peilbuizen geplaatst worden.  Het betreft hier de volgende locaties: 

 In de zone ten noorden van de woningen gelegen langs de Hazerikstraat wordt een bijkomende 
peilbuis  geplaatst  waarmee  de  impact  van  het  verondiepen  van  de  bestaande 
afwateringsgracht die daar het gebied instroomt en dit zowel op de percelen die momenteel 
in weilandgebruik zijn als op de woningen (en percelen) langsheen de Hazerikstraat;   

 Ter hoogte van een bestaande woning in het gebied tussen Hazerikstraat en Oude Beek wordt, 
in  de  buurt  van  de  woningn  een  peilbuis  geplaatst  om  de  (potentiële)  impact  van  de 
hydrologische herstelmaatregelen op de kelder van de woning op te volgen. 

 

5.3.2 Stijghoogteverschil 

Een meetnet waarin  stijghoogteverschillen worden  gemeten,  heeft  tot  doel  om  de  effectiviteit  te 
bepalen van de maatregelen waarmee wordt getracht kwelsituaties te herstellen.   In het kader van 
PUP  Vallei  omvatten  deze maatregelen  concreet  het  dempen  van  afwaterende  zijgrachten  en  het 
ophogen van de bedding van de Oude Beek. 
 
Het opvolgen van het stijghoogteverschil gebeurt aan de hand van de vergelijking tussen de gemeten 
waterdruk  in  2  peilbuizen  die  dicht  bij  elkaar  gesitueerd  zijn;  het  drukverschil  tussen  het  diepe 
grondwater (gemeten via een peilbuis met filter op enige meters diepte) en het ondiepe grondwater 
(gemeten via een peilbuis met filter in het ondiepe grondwater).  De peilbuizen met druksensor uit het 
meetnet grond‐ en oppervlaktewaterpeilen worden gebruikt voor het ondiepe grondwater. Om het 
stijghoogteverschil  te  berekenen, worden de waarden  van  voor  de uitvoering  van de maatregelen 
vergeleken met de waarden na de inrichting. 
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In het kader van PUP vallei wordt, ter bepaling van het stijghoogteverschil, op 2 locaties waar ook de 
grond‐ en oppervlaktewaterpeilen gemeten worden (zie 5.3.1 Grond‐ en oppervlaktewaterpeilen) een 
bijkomende peilbuis geplaatst, voorzien van een filter in het diepe grondwater en voorzien van een 
automatische datalogger.  De dataloggers in deze bijkomende peilbuizen registeren automatisch en 
volcontinu het stijghoogteverschil (365 dagen, dagelijks 2 metingen (0:00 en 12:00 u)). Tot T = 5 zal 
VLM jaarlijks een terreincontrole doen ter nazicht van de toestand van de peilbuizen en van de werking 
van de dataloggers (via het uitvoeren van een manuele waterpeilmeting). Op T = ‐1, T = 0 (as built, 
goede documentatie van het ingestelde peil), T = 1, T = 2 en T = 5 zal VLM de data samenbrengen en 
ter  analyse  ter  beschikking  stellen  van  geïnteresseerde  partners.  Vanaf  T  =  6  wordt  dit  meetnet 
overgedragen aan INBO in samenwerking met Natuurpunt vzw. Er dienen wel nog concrete afspraken 
gemaakt  te worden met  INBO omtrent de  taakverdeling,  het onderhoud  van de peilbuizen en het 
vervangen van de peilbuizen (indien nodig). 
  

5.3.3 Oppervlaktewatersamenstelling trofie en saprobie 

Aan de hand van het meetnet oppervlaktewatersamenstelling trofie en saprobie kan nagegaan worden 
wat de kwaliteit is van het oppervlaktewater dat een gebied instroomt. 
 
Het opvolgen van de oppervlaktewatersamenstelling trofie en saprobie gebeurt aan de hand van een 
bemonstering van het oppervlaktewater. De  staalnamen gebeuren volgens de  standaardprocedure 
monstername oppervlaktewater VMM, waarna de relevante parameter set wordt geanalyseerd in een 
door  VLAREM  erkend  labo.  De  analyseresultaten  worden  daarna  getoetst  aan  de 
basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater zoals bepaald door VLAREM. 
 
De oppervlaktewatersamenstelling trofie en saprobie wordt 6 maal (2‐maandelijks) per meetseizoen 
(T  =  0,  T  =  2  en  T  =  5)  bepaald  voor  1  staalnamepunt  (=  specifieke  gracht  ter  hoogte  van  de 
Hazerikstraat).   De staalnames gebeuren door een door VLM aangesteld bureau op T = ‐1, T = 2 en T = 
5. 
 

5.3.4 Algemene biotoopkwaliteit 

De  doelstelling  van  deze  parameter  is  op  eenvoudige  wijze  de  biotoopkwaliteit  voor  de  fauna  te 
karakteriseren. Dit  zal  gebeuren  ter hoogte van de  in  te  richten open waters aan de hand van het 
bepalen van de plantensoorten, het beschrijven van de watervegetatiestructuur en het opsommen 
van toevallige waarnemingen (amfibieën en libellen). 
 
In het projectuitvoeringsplan Vallei worden een 8‐tal bestaande weekendvijvertjes heringericht. Deze 
herinrichting  houdt  in  dat  de  oevers  geherprofileerd  worden  zodat  de  taluds  natuurlijker  zijn. 
Onnatuurlijke  dijken  rondom  de  vijverranden  worden  verwijderd,  deels  door  met  dit  afgegraven 
materiaal de vijvers te dempen en deels door de grond te verwijderen. 
 
1  keer  per  meetseizoen  worden  de  heringerichte  open  waters  bezocht  in  juli/augustus  (einde 
groeiseizoen).  Er  wordt  gekeken  naar  de  breedte  van  de  helofytenzone  (moerasplantenzone),  de 
bedekking van ondergedoken waterplanten, de bedekking met drijfbladeren en eventueel aanwezige 
amfibieën en libellen. Er dient ook steeds voldoende fotomateriaal genomen te worden. 
 
De algemene biotoopkwaliteit wordt door Natuurpunt vzw opgevolgd.  
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5.4 MEETNET MORFOLOGIE WATERLOPEN 

5.4.1 Lengte waterlopen 

Door  middel  van  het  monitoren  van  de  lengte  van  waterlopen  kan  het  proces  van  lengteprofiel‐
ontwikkeling  opgevolgd  worden.  Hiermee  kan  de  maatregel  ‘verleggen  van  een  waterloop’ 
(=inschakelen nieuwe meander ter hoogte van de Kraaienstraat) opgevolgd worden. Daarnaast kan 
aan de hand van dit meetnet ook nagegaan worden of er een passieve ontwikkeling van meanders 
optreedt  op  plaatsen waar  artificiële  constructies  zoals  duikers worden weggehaald  uit  de  Zwarte 
Beek. 
 
De ecologische evolutie van de nieuw aan te leggen meander ter hoogte van de Kraaienstraat wordt 
niet gestandaardiseerd geïnventariseerd. De ecologische evolutie van de nieuwe meander wordt door 
VLM beschreven op T = ‐1, T = 0 (as‐built), T = 2 en T = 5 aan de hand van foto’s en terreinbezoeken. 
 
 
De ecologische evolutie van de Zwarte Beek op plaatsen waar een constructie wordt verwijderd, wordt 
niet  gestandaardiseerd  geïnventariseerd.    De  ecologische  evolutie  van  de  Zwarte  Beek  op  deze 
plaatsen wordt door VLM beschreven op T = ‐1, T = 0 (as‐built), T = 2 en T = 5 aan de hand van foto’s 
en terreinbezoeken.  
 

5.4.2 Breedte/Diepte (B/D) verhouding waterloop 

Het doel van het volgen van de B/D‐verhouding is evalueren of een eenmaal kunstmatig aangebrachte 
B/D‐verhouding ook duurzaam gehandhaafd blijft. Wenselijk is dat de verhouding op termijn in ieder 
geval  ongeveer  gelijk  blijft  en  zo  mogelijk  nog  hoger  wordt.  Afhankelijk  van  het  heersende 
afvoerregime zal het systeem door het wegspoelen van losliggend zand de neiging kunnen vertonen 
zich opnieuw te verdiepen. De B/D‐verhouding neemt hierdoor juist weer af. 
 
Omdat het morfologisch gedrag van kleinere stromende wateren lastig op voorhand te voorspellen is, 
is  het  nodig  te  controleren  in  welke  richting  de  B/D‐verhouding  zich  op  termijn  ontwikkelt.  De 
monitoring houdt ook in dat kan worden gesignaleerd of de B/D‐verhouding na een initiële toename 
geleidelijk weer afneemt. Dit kan ertoe leiden dat na een aantal jaren spontane ontwikkeling opnieuw 
wordt ingegrepen om een hogere B/D‐verhouding te herstellen. 
 
De B/D‐verhouding van de Oude Beek wordt opgevolgd op T = 0 (as‐built) en T = 5, aangevuld met een 
kwalitatieve terreincontrole op T = 2. Na het ophogen van de bedding van de Oude Beek wordt er om 
de 100 meter een meetlocatie voorzien. Per meetseizoen wordt op elke meetlocatie de breedte en de 
diepte van de Oude Beek bepaald. Op elke meetlocatie wordt het dwarsprofiel opgemeten a.d.h.v. 6 
puntopmetingen. Op elke meetlocatie dienen er ook steeds foto’s genomen te worden in een bepaalde 
vastgelegde richting (bv. stroomopwaarts).  
 
De B/D‐verhouding van de Oude Beek wordt door VLM opgevolgd op T = 0 (as‐built) en T = 5, aangevuld 
met een kwalitatieve terreincontrole op T = 2. Op elke meetlocatie wordt 1 meting per meetseizoen 
uitgevoerd. 
 
Ook de B/D‐verhouding van enkele gedempte zijgrachten wordt door VLM opgevolgd op T = 0 (as‐built) 
en T = 5, aangevuld met een kwalitatieve terreincontrole op T = 2. Op elke meetlocatie dienen er ook 
steeds foto’s genomen te worden in een bepaalde vastgelegde richting (bv. in de richting van de Oude 
Beek). Op elke meetlocatie wordt 1 meting per meetseizoen uitgevoerd. 
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5.5 MEETNET  VEGETATIE 

5.5.1 Oppervlakte en ligging doelsystemen 

In het kader van PUP Vallei (en NIP Zwarte Beek in het algemeen) zal de opname van de oppervlakte 

en ligging van de doelsystemen en de analyse van de resultaten niet uitgevoerd worden.  
 

5.5.2 Oppervlakte en ligging natuurstreefbeelden 

In  het  werkgebied  PUP  Vallei  worden  de  oppervlakte  en  de  ligging  van  alle  aanwezige 
natuurstreefbeelden (BWK‐eenheden of vegetatietypen) gekarteerd. Dit heeft voornamelijk tot doel 
te  kunnen  toetsen  of  de  gewenste  natuurstreefbeelden  zich  inderdaad  ontwikkelen  en  vestigen. 
Tevens  kunnen  hiermee  ontwikkelingen  in  oppervlakteverhoudingen  en  ligging  van  de 
natuurstreefbeelden  in  PUP Vallei worden  gevolgd.  Aan  de  hand  van  het  in  kaart  brengen  van  de 
oppervlakte  en  ligging  van  de  natuurstreefbeelden  kan  getoetst  worden  of  de  uitgevoerde 
maatregelen de gewenste veranderingen in natuurstreefbeelden teweegbrengen.  
 
Binnen  het  werkgebied  PUP  Vallei  worden  gebiedsdekkend  alle  aanwezige  BWK‐eenheden 
geïdentificeerd met  behulp  van  de  hieraan  toegekende  karakteristieke  soorten.  Dit  gebeurt  in  de 
huidige toestand (T = ‐1) en in meetseizoen T = 2 en T = 5, telkens in het voorjaar en een eventuele 
controle  in  het  najaar.  Tijdens  elke  monitoringsperiode  wordt  nagegaan  of  door  de  genomen 
maatregelen de BWK‐eenheden of vegetatietypes (in oppervlakte en soortenaantal) constant blijven 
of veranderen (af‐ of toenemen) in de gewenste richting.  
 
Aan de hand van een luchtfoto‐interpretatie (schaal 1:2.500) worden kaartvlakken met doelsystemen 
bepaald.  Voor  elk  kaartvlak  waaraan  een  doelsysteem  is  toegekend,  wordt  globaal  de 
soortensamenstelling  bekeken.  Aan  de  hand  van  een  lijst  van  indicatorsoorten  worden  aan  een 
kaartvlak 1 of meerdere natuurstreefbeelden (BWK‐typen) toegekend op grond van het voorkomen 
van  die  indicatorsoorten.  Indien  binnen  een  kaartvlak  met  een  bepaald  doelsysteem  (bv.  kleine 
zeggenvegetatie) meerdere natuurstreefbeelden onderscheiden kunnen worden, wordt het kaartvlak 
opgesplitst. Wanneer  2  of meer  natuurstreefbeelden  sterk met  elkaar  verweven  voorkomen,  dan 
worden de verschillende BWK‐typen in dat vlak op de kaart aangegeven.  De BWK‐kartering gebeurt 
volgens de richtlijnen van het INBO.  
 

In  functie  van  de  Instandhoudingsdoelstellingen  (IHD’s)  werd  in  2010  een  gebiedsdekkende 

vegetatiekartering op basis van het bepalen van de Lokale Staat van Instandhouding (LSVI) uitgevoerd 

door INBO en ANB (De Becker & Nagels). Deze kartering zal als uitgangsbasis gebruikt worden voor de 

monitoring van (T‐1) en deze methodiek zal verder worden aangehouden tijdens meetseizoen T = 2 en 

T = 5.   

 

De opname van de oppervlakte en ligging van de natuurstreefbeelden en de analyse van de resultaten 

gebeurt  door  een  door  VLM  aangesteld  bureau  op  T  =  ‐1,  T  =  2  en  T  =  5.  De monitoring  van  de 

oppervlakte en ligging van de natuurstreefbeelden wordt daarna verdergezet door Natuurpunt vzw. 
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5.5.3 Soortensamenstelling vegetatie in natuurstreefbeelden 

De monitoring van de oppervlakte en ligging van natuurstreefbeelden laat niet toe om de ontwikkeling 
van de vegetatie meer in detail (op soortniveau) op te volgen noch te kunnen beoordelen in hoeverre 
de  vooropgestelde  natuurstreefbeelden  ook  daadwerkelijk  tot  ontwikkeling  komen  en  duurzaam 
gehandhaafd  blijven.  Daarvoor  moet  er  bepaald  worden  wat  de  soortensamenstelling  (en 
soortenrijkdom) is binnen kaartvlakken waarin we met de uitvoering van de verschillende maatregelen 
de diverse natuurstreefbeelden willen realiseren. Met het monitoren van de soortensamenstelling van 
de vegetatie in natuurstreefbeelden kan, mede aan de hand van het voorkomen van indicatorsoorten, 
worden  geëvalueerd  of  de  diverse  natuurstreefbeelden  zich  ontwikkelen.  De  klemtoon  van  de 
monitoring zal vooral gericht zijn op het streefbeeld kleine zeggenvegetatie. 
 
Om  de  inrichtingsmaatregelen  hydrologisch  herstel  en  afgraven  van  de  nutriëntrijke  bouwvoor  te 
evalueren,  zal  de  vegetatie  opgevolgd  worden  aan  de  hand  van  het  opmeten  van  permanente 
kwadranten (PQ’s) van 1m².  
 
Voor het opvolgen van de maatregel hydrologisch herstel, wordt per meetseizoen (T = ‐1, T = 2 en T = 
5)  één  inventarisatie  uitgevoerd  in  de  optimale  periode  en  dit  in  ongeveer  30  vastgelegde  en 
gemarkeerde  PQ’s.  Deze  permanente  kwadranten  worden  gelokaliseerd  op  percelen  waarop 
maatregelen  zijn  toegepast  en  (indien  mogelijk)  ter  hoogte  van  de  peilbuizen.  Per  PQ  wordt  de 
aanwezigheid en talrijkheid van de plantensoorten opgenomen volgens Londo.  
 
Voor de maatregel afgraven van de nutriëntrijke bouwvoor, wordt per meetseizoen (T = ‐1, T = 2 en T 
=  5)  één  inventarisatie  uitgevoerd  in  de  optimale  periode  en  dit  in  ongeveer  10  vastgelegde  en 
gemarkeerde  PQ’s.  Deze  permanente  kwadranten  worden  gelokaliseerd  op  percelen  waar  de 
nutriëntenrijke  bouwvoor  werd  afgegraven.  Per  PQ  wordt  de  aanwezigheid  en  talrijkheid  van  de 
plantensoorten opgenomen volgens Londo.  
 

De monitoring van de soortensamenstelling in natuurstreefbeelden en de analyse van de resultaten 

gebeurt  door  een  door  VLM  aangesteld  bureau  op  T  =  ‐1,  T  =  2  en  T  =  5.  De monitoring  van  de 

soortensamenstelling in natuurstreefbeelden wordt daarna verdergezet door Natuurpunt vzw. 
 

5.6 MEETNET FAUNA 

5.6.1 Vogels  

Aan de hand van het monitoren van de territoriumdichtheid van bepaalde vogelsoorten, kan worden 
nagegaan welke invloed de inrichtingsmaatregelen hydrologisch herstel en herstel van het open/nat 
valleilandschap hebben op de vogelpopulatie. Er wordt gekeken naar: 

 Soorten die mogelijk positief reageren op de inrichtingsmaatregelen hydrologisch herstel en 
herstel open/nat valleilandschap: 

= watersnip, porseleinhoen en graspieper 
 Soorten die mogelijk negatief reageren op de inrichtingsmaatregelen hydrologisch herstel en 

herstel open/nat valleilandschap: 
= sprinkhaanrietzanger, rietgors en blauwborst 

 
Indien  het  mogelijk  is  om  de  soorten  boompieper  en  boomleeuwerik  te  koppelen  aan  de 
territoriumkartering van de bovenvermelde soorten, dienen deze ook mee opgenomen te worden. 
De  aanwezigheid  van  andere  doelsoorten  zoals  grauwe  kiekendief  en  grauwe  klauwier  zullen  ook 
opgevolgd worden. 
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Er gebeurt geen monitoring vanuit NI. Er wordt voorgesteld dat dit wordt opgevolgd door Natuurpunt 

vzw  in het  kader  van beheermonitoring. De methodiek  voor het monitoren  van vogels  zal worden 

uitgewerkt  door  Natuurpunt  vzw,  in  samenspraak  met  ANB  en  VLM.  De  systematiek  die  werd 

voorgesteld in het monitoringsrapport Vallei (2011), kan hiervoor als richtlijn dienen. 
 

5.6.2 Libellen 

Aan  de  hand  van  de  monitoring  van  de  libellen  wordt  nagegaan  of  de  inrichtingsmaatregelen 
herinrichten  van  open waters  en  herstel  van  het  open/nat  valleilandschap  invloed  hebben  op  de 
libellen.  Er wordt vooral  toegespitst op de  specifieke  soortensamenstelling en de aantallen van de 
indicatorsoorten hoogveenglanslibel en gevlekte glanslibel. 
 

Er gebeurt geen monitoring vanuit NI. Er wordt voorgesteld dat dit wordt opgevolgd door Natuurpunt 

vzw  in het kader van beheermonitoring. De methodiek voor de monitoring van  libellen zal worden 

uitgewerkt  door  Natuurpunt  vzw,  in  samenspraak  met  ANB  en  VLM.  De  systematiek  die  werd 

voorgesteld in het monitoringsrapport Vallei (2011), kan hiervoor als richtlijn dienen. 
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6 BEHEER 

De ingrepen die voorzien zijn  in voorliggend PUP Vallei moeten bijdragen tot het realiseren van de 
natuurstreefbeelden  die  voor  het  werkgebied  PUP  Vallei  zijn  vooropgesteld.  Eenmalige 
inrichtingsmaatregelen zijn op zich niet toereikend om de gewenste ecologische evoluties ook op lange 
termijn in stand te houden. Dit vereist dat, ook na de periode van inrichting, een aangepast beheer 
wordt toegepast. 
 
Voor PUP Vallei zijn er meerdere aspecten belangrijk voor het beheer: 

 Vegetatiebeheer; 
 Waterpeilbeheer; 
 Beheer van de infrastructuur (beheertoegangen, bruggen e.d.). 

 
In onderstaande paragrafen worden de grote lijnen van het toekomstige beheer aangegeven. Samen 
met de betrokken beheerders en betrokken belanghebbenden zal een gedetailleerd beheerprotocol 
voor het PUP Vallei worden uitgewerkt.  
 

6.1 VEGETATIEBEHEER 

Voor het eindbeeld van het vegetatiebeheer wordt verwezen naar Kaart 1‐8 Natuurstreefbeelden. Elke 
eigenaar is verantwoordelijk voor het beheer van de eigen percelen. Er worden met de eigenaars van 
de percelen dus beheerafspraken gemaakt. Doelstelling is de realisatie van de natuurstreefbeelden en 
de daaraan gekoppelde vegetaties en soorten. Voor het uitwerken van het vegetatiebeheer werd het 
handboek voor beheerders (Van Uytvanck et al, 2012); Europese natuurdoelstellingen op het terrein, 
deel I habitats (INBO, 2012) als handleiding gebruikt. 
 
Binnen werkgebied PUP Vallei worden de volgende beheersuggesties voorgesteld:  

 Op  percelen  met  streefbeeld  kleine  zeggenvegetatie:  maaibeheer  (jaarlijks  maaien  met 
aangepast materiaal) met afvoer van het maaisel. De eerste jaren na de inrichtingswerken, is 
er waarschijnlijk nog geen machinaal maaibeheer mogelijk. Daarom zal er geklepeld moeten 
worden  om  opslag  van  struweel  e.d.  onder  controle  te  houden  en  om  de  terreinen meer 
geschikt  te  maken  voor  een machinaal maaibeheer.  Het  geklepeld materiaal  moet  steeds 
worden afgevoerd. De vegetatie in het midden van het open gebied zal normaal op vrij korte 
termijn  evolueren  naar  een  kleine  zeggenvegetatie.  Maar  in  de  overgangszones  langs 
waterlopen,  privé‐percelen,  stukken  met  veraard  veen  of  beboste  percelen  is  dat  minder 
evident. Hier kunnen andere vegetatietypes en/of overgangsvegetaties ontstaan. Ook in deze 
overgangszones  moeten  gerichte  beheermaatregelen  genomen  worden  (bv.  aangepast 
maaibeheer) om verruiging te voorkomen en opslag van struweel en bomen te vermijden. Het 
doel blijft namelijk een open valleilandschap. Bij het beheer mogen er geen greppels worden 
gemaakt (grondwaterpeil tot maaiveld). 

 Op  percelen  met  streefbeeld  droge  heide  (4030):  deze  percelen  moeten  actief  beheerd 
worden om het voortbestaan van de heide te verzekeren. Zonder beheer gaat de natuurlijke 
successie  immers door en evolueert de heide naar bos.  In de meeste gevallen wordt droge 
heide begraasd. De intensiteit van de begrazing, de duur en de periode ervan en het type dier 
bepaalt  mee  het  eindresultaat.  In  elk  geval  mag  er  niet  bijgevoederd  worden.  Over  het 
algemeen wordt droge heide begraasd met schapen, hetzij extensief, hetzij door middel van 
gestuurde  begrazing  (herder).  Langs  bosranden, maar  ook  elders  in  het  heideterrein moet 
opslag van bomen en struiken verwijderd worden om te voorkomen dat de heide dichtgroeit. 
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Ten  behoeve  van  de  fauna,  kan  ervoor  geopteerd  worden  om  enkele  solitaire  bomen  te 
sparen. Wanneer men heide wil verjongen, is maaien en kappen aangewezen. Sterk vergraste 
heide tenslotte kan geplagd worden. 

 Op  percelen  met  streefbeeld  vochtige  tot  natte  heide  (4010)  zijn  de  belangrijkste 
aandachtspunten voor het beheer het behoud (en herstel) van een gunstige grondwaterstand 
door het dempen/opstuwen van ontwateringsgracht(jes), het voorkomen van (ook tijdelijke) 
verdroging, het beperken van de stikstofdepositie en voldoende buffering.  Om de natuurlijke 
successie naar bos te voorkomen, moet ook de ontwikkeling van boom‐ en struikopslag actief 
tegengegaan worden. Dit kan door het uitvoeren van kappingen of door middel van begrazing. 
Over het algemeen wordt vochtige tot natte heide begraasd met runderen of schapen, soms 
ook met pony’s. De duur van de begrazing en het aantal dieren per ha is afhankelijk van het 
aandeel dat gras inneemt in de vochtige heide. Voor een exacte invulling van het graasbeheer, 
wordt verwezen naar het handboek voor beheerders; Europese natuurdoelstellingen op het 
terrein, deel 1 Habitats. (INBO, 2012). 

 Op de percelen met streefbeeld heischraal grasland (6230): de belangrijkste randvoorwaarden 
voor het beheer en/of herstel zijn geschikte abiotische condities en de beschikbaarheid van 
voldoende  kiemkrachtige  zaden  van  de  karakteristieke  soorten  in  de  omgeving.  Voor  dit 
habitattype, dat weinig mobiele soorten bezit, vormt isolatie een groot probleem. Heischrale 
graslanden zijn half‐natuurlijke gemeenschappen en het  reguliere beheer bestaat zowel uit 
maaien als begrazen. Bij aanwezigheid van kwetsbare soorten kan best nabeweiding worden 
toegepast, in combinatie met periodiek maaien. Geplagde percelen worden best gemaaid om 
de  toename  van  o.a.  pijpenstrootje  en  moerasstruisgras  te  verhinderen  (voor  de  nattere 
graslanden)  en  dominantie  van  struikhei  te  voorkomen  (voor  de  iets  drogere 
omstandigheden). Maaibeheer kan ook in combinatie met nabegrazing worden toegepast.  

 Op percelen met streefbeeld mesotroof elzenbroekbos (subtype van 91E0): dit vegetatietype 
is  sterk  grondwaterafhankelijk.    Een  aangepaste  hydrologie  is  daarom  de  belangrijkste 
voorwaarde voor het behoud en herstel van dit vegetatietype. Beheer en herstelmaatregelen 
richten zich op de verschillende ontwikkelingsstadia van het bos en verschillen naar gelang de 
uitgangssituatie,  de  voedselrijkdom,  het  doel  en  de  schaal  van  het  beheerde  gebied.  Bij 
regulier  beheer  van  bossen  die  al  goed  ontwikkeld  zijn  en  al  in  een  goede  staat  van 
instandhouding verkeren zijn verschillende beheeropties mogelijk: multifunctioneel duurzaam 
bosbeheer, herstel van historische beheervormen en nulbeheer. Aanwezige exoten dienen wel 
steeds verwijderd te worden.  

 
Percelen  die  na  realisatie  van  het  projectuitvoeringsplan  Vallei  in  eigendom  en/of  gebruik  van 
particulieren  blijven,  zouden  ook  beheerd moeten  worden  i.f.v.  de  ecologische  streefbeelden.  De 
betrokkenen dienen zich hierbij aan de geldende wettelijke bepalingen  te houden.  Indien mogelijk 
kunnen een aantal percelen via overeenkomst in gebruik gegeven worden aan de terreinbeherende 
instantie, Natuurpunt vzw. 
 
Aandachtspunt: het vegetatiebeheer kan in de loop der jaren bijgestuurd worden naar aanleiding van 
nieuwe inzichten, nieuwe machinerie, ervaring met het toegepast (maai)beheer en/of wijzigingen in 
de  toestand  op  het  terrein.  Zo  kan  er  bijvoorbeeld  beslist  worden  dat,  wanneer  de  kleine 
zeggenvegetatie  gunstig  geëvolueerd  is,  er  niet  meer  jaarlijks  maar  tweejaarlijks  moet  gemaaid 
worden.   Een wijziging  in het vegetatiebeheer kan enkel mits  instemming van het Agentschap voor 
Natuur en Bos of conform een goedgekeurd natuurbeheerplan. 
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6.2 WATERPEILBEHEER 

Via de hydrologische inrichtingsmaatregelen wordt ernaar gestreefd een grondwaterpeil in te stellen 
dat moet  toelaten  de  ecologische  potenties  in  het  gebied  op  vlak  van  vegetaties waar  te maken, 
alsmede om het aanwezige veenpakket voor verdere achteruitgang  te behoeden.  In hoofdstuk 2  is 
beschreven  welke  inrichting  vereist  is  om  de  gewenste  grondwaterpeilen  te  realiseren.  Deze 
inrichtingsmaatregelen vergen ook een aangepast beheer: 

 De Oude Beek en Winterbeek behoeven een nulbeheer; 
 De Zwarte Beek wordt beheerd door de bevoegde waterbeheerder nl. de Provincie Limburg; 
 De afwateringsgracht Hemelrijk  (in het verlengde van de Winterbeek) wordt beheerd door 

Natuurpunt vzw; 
 Beheer van afwateringsgrachten.   

o Op de percelen waar de afwateringsgrachten door de natuurinrichtingsmaatregelen 
verwijderd werden of buiten dienst gesteld werden, dient deze toestand behouden te 
blijven.  Er  mogen  geen  nieuwe  drainagegrachten  worden  aangelegd  die  een 
drainerende  werking  tot  gevolg  hebben  en  daardoor  de  hydrologische 
herstelmaatregelen  tenietdoen.  Dit  moet  gerespecteerd  worden  door  de 
aangelanden. 

o Op de plaatsen waar een aantal afwateringsgrachten behouden werden, omdat zij een 
belangrijke  functie  vervullen  om  voldoende  afvoer  van  oppervlakkig  afstromend 
(hemel)water te garanderen, dienen deze grachten  in goede toestand behouden te 
blijven.  Dit  geldt  ook  voor  de  grachten  die  behouden  worden  in  het  beschermd 
landschap. Dit impliceert het vrijhouden van de grachten, zonder evenwel verdieping 
uit  te voeren. Dit  is een taak van de aangelanden. Desgevallend worden praktische 
afspraken voor het beheer gemaakt met Natuurpunt vzw. 

 
Het (eventuele) beheer van de grachten en de waterlopen is ook steeds onderworpen aan de geldende 
wetgeving (o.a. vergunningsbeleid) en dient steeds afgestemd te worden met ANB zodat de optimale 
hydrologische  omstandigheden  voor  het  behoud  en  herstel  van  het  veen,  de  beschermde 
vegetatietypes en de daaraan verbonden soorten ten alle tijden gewaarborgd blijven. 
 

6.3 BEHEER VAN DE INFRASTRUCTUUR  

Infrastructuur zoals bv. poorten en beekovergangen, worden gecontroleerd op hun goede werking en 
in welke staat ze verkeren. Zo nodig worden herstellingen uitgevoerd door de betreffende beheerder.  
 
Hetzelfde geldt voor de infrastructuur gekoppeld aan de beheertoegangen.  
 
De  bruggen  aan  de  Oude  Beek  en  de  Zwarte  Beek  over  het  Melkpad  vallen  onder  de 
verantwoordelijkheid van de stad Beringen.  
 
De  toegankelijkheid  van een groot deel  van de percelen  zal  in de  toekomst  gebeuren via  tijdelijke 
beekovergangen  over  Zwarte  Beek,  Oude  Beek  en Winterbeek. Natuurpunt  vzw  gebruikt  tijdelijke 
beekovergangen om op gerichte tijdstippen toegang te verzekeren tot de percelen tussen de Oude 
Beek en de Zwarte Beek enerzijds en de Oude Beek en de Winterbeek anderzijds en dit voor machines 
die  gebruikt  worden  voor  beheerwerkzaamheden  (bijvoorbeeld  pistenbully,  tractor  en  kar,  …). 
Hiervoor  zijn op goedgekozen  locaties kopmuren, bestaande uit  in de oeverwal bevestigde houten 
balken  (type  draglineschotten),  aangebracht  waarop  de  tijdelijke  beekovergangen  worden 
geïnstalleerd.
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7 FINANCIERINGSPLAN EN UITVOERINGSPROGRAMMA 

7.1 FINANCIERINGSPLAN 

Het financieringsplan geeft in onderstaande tabellen een overzicht van de geraamde kosten van de uit 
te  voeren  maatregelen,  vergoedingen  en  monitoring  in  het  kader  van  het  voorliggend 
projectuitvoeringsplan Vallei. 
 

7.1.1 Kostenraming maatregelen 

Inrichtingsmaatregelen 
De inrichtingswerken die worden uitgevoerd in het kader van PUP Vallei, worden voor 100% gedragen 
door het instrument Natuurinrichting. 
 

Maatregel  Kostenraming (euro, incl. btw) 

Infrastructuur – en kavelwerken  1.288.655 

Aanpassing aan wegen en wegenpatroon 1.089.912 

Waterhuishoudingswerken  612.188 

Grondwerken  622.487 

Totaal inrichtingswerken  3.613.242 

 
 
Kavelruil en vergoedingen 
 

Maatregel  Kostenraming (euro)  Aandeel 
belanghebbenden 

(euro)*

Aandeel 
Natuurinrichting  

(euro) 

de kosten voor 
kavelruil(**) 

549.702,11  332.754,47  216.947,64 

de vergoedingen voor 
impact van hydrologisch 
herstelmaatregelen 

20.034,33  ***  20.034,33 

Totaal vergoedingen  569.736,44  332.754,47  236.981,97 

(*): het aandeel van de belanghebbenden heeft betrekking op percelen die na kavelruil toebedeeld 
worden aan een belanghebbende (i.c. Natuurpunt vzw, stad Beringen en hypotheekdelen) die hiervoor 
de eigendomspuntenwaarde dient te betalen. 
(**): met inbegrip van de meer – en minwaarden (€ 45.203,45).  
(***):  Natuurpunt  vzw maakt,  als  belanghebbende,  aanspraak  op  een  bedrag  van  €  55.604,53  als 
vergoeding  voor  de  impact  van  de  hydrologische  herstelmaatregelen  op  de  percelen  die  zij  in 
eigendom en/of gebruik heeft (€36.675,33 als eigenaar en €18.929,20 als gebruiker).  Natuurpunt vzw 
heeft  zich  akkoord  verklaard  afstand  te  doen  van  deze  vergoeding.   Dit wordt  beschouwd als  een 
bijdrage aan het natuurinrichtingsproject. 
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7.1.2 Kostenraming monitoring in tabelvorm 

De berekende kosten bestaan uit het veldwerk, invoering meetgegevens en verwerking ten behoeve 
van de gebiedsevaluatie. Materiaalkosten zijn voor sommige parameters van toepassing en werden 
mee ingecalculeerd. Dit geeft de volgende kostenraming voor de voor monitoring die in het kader van 
PUP Vallei zal worden uitgevoerd.  
 

Monitoring  Rapportering  Uitvoerder  Kostenraming  
(Euro incl. btw)

Bodemtrofie  T = ‐1, T = 5 
(eventueel 

aangevuld met 
T = 2)² 

Door VLM aangesteld 
studiebureau 

40.000 
(de eventuele 

monitoring op T = 2 
werd niet 

meegerekend)

Grond‐ en 
oppervlaktewaterpeilen & 
Stijghoogteverschil 

T = ‐1, T = 0,  
T = 1, T = 2, 

T = 5

VLM  30.000 

Oppervlaktewaterkwaliteit 
trofie en saprobie 

T = 0, T = 2 en 
T = 5

Door VLM aangesteld 
studiebureau

3.600 

Algemene biotoopkwaliteit   Natuurpunt vzw / 

Lengte waterlopen  T = ‐1, T = 0,  
T = 2, T = 5

VLM  / 

B/D‐verhouding waterloop  T = 0, T = 5  VLM / 

Oppervlakte en ligging 
natuurstreefbeelden 

T = ‐1, T = 2, 
T = 5 

Tot T = 5 door een 
door de VLM 
aangesteld 

studiebureau, 
vervolgens 

Natuurpunt vzw

33.000 

Soortensamenstelling vegetatie 
in natuurstreefbeelden (PQ’s) 

T = ‐1, T =2,  
T = 5 

Tot T = 5 door een 
door de VLM 
aangesteld 

studiebureau, 
vervolgens 

Natuurpunt vzw

20.000 

Vogels  Natuurpunt vzw / 

Libellen  Natuurpunt vzw / 

 
Totaal 

     
126.600 

Tabel 6: Kostenraming monitoring 

 

7.2 UITVOERINGSPROGRAMMA   

Het  uitvoeringsprogramma  geeft  het  tijdsschema  weer  voor  de  uitvoering  van  de 
inrichtingsmaatregelen  door  de  verantwoordelijke  actor,  de  uitbetaling  van  de  vergoeding  en  de 
monitoring. 
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7.2.1 Planning van de werken 

Voor elk van de voorgestelde maatregelen wordt ook weergegeven wie wat/wanneer zal uitvoeren. In 
de  praktijk  betekent  dit  dus  dat  Natuurinrichting  niet  alles  voor  zijn  eigen  rekening moet  nemen: 
actoren kunnen de uitvoering van bepaalde maatregelen voor hun rekening nemen. 
Ook wordt  aangegeven wat de  verwachte planning  en  timing  is  van de uitvoering  van de werken. 
Hierbij dient zowel rekening gehouden te worden met aspecten die een goede en logische uitvoering 
van de werkzaamheden toelaten, als met procedurele aspecten (procedures voor stedenbouwkundige 
vergunning,  aanbestedingen, …) en geldende wettelijke bepalingen voor uitvoering van de werken 
(broedseizoen…). 
Indien geopteerd wordt om de inrichtingsmaatregelen gefaseerd uit te voeren, dient dit ook in het 
uitvoeringsprogramma opgenomen te worden. 
 
VLM laat de natuurinrichtingsakte opmaken door de instrumenterende ambtenaar. Na het verlijden 
van de akte worden de belanghebbenden betaald. Na deze officiële wijziging van de eigendoms‐ en 
gebruikstoestand worden de inrichtingswerken uitgevoerd. 
 

Maatregel werk/type‐uitvoering  Actor Planning

Kavelruil en vergoedingen 
(natuurinrichtingsakte en betaling) 

VLM  2019 

Inrichtingswerken  VLM 2019‐2022 

 

7.2.2 Planning monitoring 

Er werd gekozen om de monitoring van PUP Vallei een tijdsbestek van 7 jaar mee te geven (van T = ‐1 
tot en met T = 5, voor elk van de te monitoren onderdelen afzonderlijk bepaald). In onderstaande tabel 
wordt schematisch weergegeven in welke fase of in welk jaar na uitvoering de verschillende elementen 
van het monitoringsprogramma PUP Vallei worden uitgevoerd.   

 

Tabel 7: Schematische weergave van het monitoringprogramma (symbolen: zwart VLM, grijs Natuurpunt vzw) 
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9 VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Abiotische  omstandigheden:  externe milieufactoren  die  geen  biologische  oorsprong  hebben  zoals 
klimaat, bodem en water. 
 
Afplaggen: verwijderen van de bovenste grondlaag met begroeiing.  
 
Ankerplaats:  Ankerplaatsen  zijn  vanuit  erfgoedperspectief  de meest  waardevolle  landschappelijke 
ensembles  in  Vlaanderen.  Het  zijn  grotere  landschappelijke  gehelen  waarin  je  een  geheel  van 
gevarieerde erfgoedelementen terugvindt. 
 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB): Het ANB is een agentschap van de Vlaamse Overheid binnen 
het  departement  Omgeving.  Samen  met  VLM  is  ANB  verantwoordelijk  voor  de  Vlaamse 
natuurinrichtingsprojecten.  De  twee  diensten  maken  samen  de  plannen  en  documenten  van  elk 
project op en ze coördineren samen het studiewerk. ANB werkt het beleid uit, stuurt het project aan 
en zorgt voor de budgetten.  
 
Beekprik: is een palingachtige ‘rondbek’, een groep van primitieve vissen zonder kaken. Beekprikken 
leven eerst 3 tot 6 jaar als larve en ondergaan dan een metamorfose tot volwassen dier dat tot 17,5 
cm lang wordt en dat na zo’n 6 maanden, na het paaien, afsterft.  
 
Beheermaatregelen:  maatregelen  die  een  deel  van  de  gevolgen  van  verzuring,  vermesting, 
verruiging… tegengaan of die genomen worden om de natuurwaarden in het gebied te behouden, te 
herstellen of te laten ontwikkelen. 
 
Belanghebbende:  elke  persoon  of  rechtspersoon  (openbaar  bestuur,  vereniging...)  die  (mede‐) 
eigenaar,  (mede‐)vruchtgebruiker of  (mede‐)gebruiker  is van een perceel betrokken bij  kavelruil of 
betrokken bij vergoedingen.  
 
Beschermd  landschap:  Een  cultuurhistorisch  landschap  dat  weinig  bebouwd  is  en  erfgoedwaarde 
bezit, waardoor het van algemeen belang is. 
 
Biodiversiteit:  algemene  verscheidenheid  aan  soorten  planten  en  dieren  binnen  een  welbepaald 
gebied. 

Biologische Waarderingskaart  (BWK):  is  een  inventaris  van  het  biologische  milieu  en  van  het 
bodemgebruik. De kaart heeft een  inkleuring die duidt op  'biologisch  zeer waardevolle' elementen 
(donkergroene gebieden),  'biologisch waardevolle' elementen (lichtgroene gebieden) tot  'biologisch 
minder waardevolle' elementen (witte gebieden). 

Biotoop: een gebied met een uniform landschapstype waarin bepaalde organismen kunnen gedijen.  

Bodemclassificatie(kaart): een gebiedsdekkende kaart met waardezones van 1000 punten (voor de 
bodemserie met de hoogste waarde in het gebied) tot 383 punten (voor de bodemserie met de laagste 
waarde  in  het  gebied).  Deze  kaart  kent  aan  elk  perceel  een  (punten)waarde  toe  en  vormt  de 
‘wisselkoers’ voor de kavelruil en vergoedingen.  

Bodemgeschiktheidswaarde: geeft een waarde aan een bodemserie.  Ze werd opgesteld in het kader 
van kapitaalschaderapporten, b.v. wanneer landbouwgronden een bestemmingswijziging krijgen naar 
een groene bestemming (natuur/bos).  
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Bodemserie: manier om de verschillende bodemtypes te classificeren. Op de bodemkaart wordt iedere 
bodemserie  voorgesteld  door  een  formule  van  drie  letters,  die  betrekking  hebben  op  de  drie 
hoofdkenmerken  van  het  bodemprofiel:  de  grondsoort  of  textuur,  de  natuurlijke  drainering  en  de 
profielontwikkeling of horizontenopeenvolging.  
 
Bodemtrofie: geeft de voedselrijkdom van de bodem aan. De voedselrijkdom wordt mede bepaald 
door de aanwezigheid van de voedingsstoffen nitraat en fosfaat.  
 
Bouwvoor: de bovenste, veel bewerkte en vaak met plantenresten verrijkte  laag van de grond. De 
grondlaag waar de wortels van de planten in groeien (bovenste 25 cm). 
 
Broekbos: bos waarvan de vegetatie sterk wordt bepaald door de (hoge) stand van het grondwater, 
meestal is er sprake van kwel. Elzen of berken vormen er de boomlaag. 
 
Doorlatendheid: een maat voor het gemak waarmee water door een poreus medium kan stromen. De 
doorlatendheid is afhankelijk van veel factoren o.a. de korrelgrootte van het bodemmateriaal.  
 
Draadzegge: een zeggesoort die voorkomt op natte, voedselarme, neutrale tot zwakzure, fosfaatarme 
gronden in ondiep water en vaak op plekken waar regen‐ en grondwater met elkaar in contact komen. 
 
Ecosysteem:  het  geheel  van  verschillende milieufactoren  die  op  de  groeiplaats  van  een  plant  (de 
biotoop) en zodoende ook op de plant inwerken.  
 
Eigendom: het geheel van één of meerdere gronden die samen volgens eenzelfde eigendomsverdeling 
(% naakte eigendom, % vruchtgebruik) toebehoren aan een geheel van één of meerdere eigenaars. 
Een eigenaar kan dus deel uit maken van meerdere eigendommen (bv. één deel in eigendom met de 
partner  en  één  deel  (bv.  1/6de)  met  de  broers/zussen  en  ouders).  Een  eigendom  krijgt  een 
eigendomsnummer en een oplijsting van oppervlakten en puntenwaarden.  
 
Erfpacht: is een zakelijk recht, een vorm van pacht waarbij de pacht niet eindigt als de verpachter sterft 
(of de pacht opzegt). 
 
Erkenningsdossier  natuurreservaat:  Een  erkenningsdossier  vermeldt  in  detail  over welk  gebied  en 
welke percelen het gaat, wat de huidige natuurwaarde is en welk streefdoel men heeft, en hoe men 
dat  hoopt  te  bereiken.  Er wordt  bij  verschillende  administraties  advies  over  ingewonnen. Het  kan 
uitgebreid worden.  
 
Europees te beschermen habitats: de habitattypes opgenomen in bijlage I bij het Natuurdecreet. 
 
Europees te beschermen soorten: de soorten, opgenomen in bijlage II, III en IV bij het Natuurdecreet, 
en de trekvogels die geregeld voorkomen op het grondgebied van het Vlaams Gewest en die niet in 
bijlage IV bij het Natuurdecreet worden vermeld. 
 
Europese natuurdoelen: de doelen voor Europees te beschermen natuur, die bereikt moeten worden 
in de toekomst, met name voor Europees te beschermen habitats en soorten. De technische term voor 
dit begrip is instandhoudingsdoelstellingen. 
De  Europese  natuurdoelen  zijn  geformuleerd  op  twee  niveaus:  op  Vlaams  niveau  (Gewestelijke 
instandhoudingsdoelstellingen) of per gebied (Specifieke instandhoudingsdoelstellingen). 
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Fosfaatverzadigingsgraad: Een meetmethode in zure zandgronden om het vermogen van een bodem 
in te schatten om fosfaat te binden en op lange termijn de mobiliseerbaarheid van fosfaat te meten.  
 
Gebruik: het geheel van één of meerdere gronden die bewerkt of beheerd worden door één gebruiker 
of  samenwerkingsverband  van  gebruikers  (vb.  bvba  of  lv  of  vereniging).  De  gebruiker  van 
landbouwgrond  is  meestal  de  officiële  pachter  of  kosteloos  gebruiker.  Regelmatig  is  de  (mede‐
)eigenaar  ook  zelf  de  gebruiker.  Een  gebruik(er)  krijgt  een  gebruiksnummer  en  een  oplijsting  van 
oppervlakten  en  puntwaarden,  die  men  (samen)  in  gebruik  heeft.  Het  feit  dat  iemand  bij  de 
Natuurinrichting genoteerd staat als gebruiker, geldt niet als bewijs van pacht tegenover derden. Het 
is enkel richtinggevend voor de kavelruil en de berekening van de vergoedingen.  
 
Gewestelijke  instandhoudingsdoelstellingen  (G‐IHD):  Als  algemeen  kader  voor  de 
instandhoudingsdoelstellingen  voor  elke  Speciale  Beschermingszone,  werden  voor  de  Europees 
beschermde habitats en soorten eerst instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd op het niveau van 
heel  Vlaanderen  = Gewestelijke  instandhoudingsdoelstellingen. Deze doelstellingen  geven  aan hoe 
belangrijk een Europese habitat of soort is in Europees perspectief en wat de staat van instandhouding 
is (gunstig of ongunstig) op het vlak van verspreiding, oppervlakte‐ of populatie‐evolutie, kwaliteit van 
de habitat en/of leefgebied en toekomstperspectieven.  
 
Habitat: ook wel leefgebied genoemd. De plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt, doordat 
de abiotische en biotische factoren van die plaatsen voldoen aan de eisen van het organisme om te 
overleven te groeien en zich voort te planten. 
 
Habitatrichtlijn: Richtlijn 92/43/EEG, ondertekend door de toenmalige Europese lidstaten op 21 mei 
1992.  De  Habitatrichtlijn  heeft  tot  doel  om  bij  te  dragen  tot  het  waarborgen  van  de  biologische 
diversiteit op het grondgebied van de Europese lidstaten door bescherming van natuurlijke habitats 
en soorten (uitgezonderd de vogels) die van Europees belang zijn. De lidstaten hebben op basis van 
wetenschappelijke  criteria  beschermde  gebieden  afgebakend:  de  zogenaamde 
Habitatrichtlijngebieden.  De  habitats  zijn  op  gelijst  in  bijlage  I  en  de  soorten  in  bijlage  II  van  de 
Habitatrichtlijn. 
 
Habitatrichtlijngebied: Speciale Beschermingszone aangewezen ter uitvoering van de Habitatrichtlijn. 
Deze gebieden zijn aangeduid om Europees beschermde habitattypes en soorten de kans  te geven 
duurzaam  te  overleven  en  zo  de  Europese  biodiversiteit  te  bewaren.  Samen  met  de  Speciale 
Beschermingszones in uitvoering van de Vogelrichtlijn vormen ze het Natura 2000‐netwerk.  
 
Habitattype: een type levensgemeenschap van planten en dieren (land‐ of waterzone) met bijzondere 
geografische, abiotische en biotische kenmerken, die zowel geheel natuurlijk als half natuurlijk kunnen 
zijn en die op Europees niveau worden beschermd. 
 
Heischraal grasland: een voedselarm, kalkarm en periodiek vochtig grasland, op een bodem die zo 
schraal is als de bodem van een heideveld.  
 
Holpijp:  een  sporenplant  die  behoort  tot  de  paardenstaartfamilie  en  voorkomt  in  ondiep,  matig 
voedselrijk, zoet water in sloten, moerassen en moerasbossen. 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD): Elke lidstaat is verplicht om ervoor te zorgen dat de habitats en 
soorten  waarvoor  de  Speciale  Beschermingszones  zijn  aangewezen,  in  een  ‘gunstige  staat  van 
instandhouding’ verkeren. De lidstaten dienen wetenschappelijke criteria te ontwikkelen over wat de 
staat  van  instandhouding  in  de  praktijk  precies  inhoudt  en  welk  beheer‐  en  herstelmaatregelen 
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hiervoor  nodig  zijn.  Op  basis  daarvan  kunnen  voor  elke  beschermingszone  duidelijke  streefdoelen 
worden geformuleerd: de zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen. 
 
Inbreng:  voor  elke  eigenaar  en  gebruiker worden  de  ingebrachte  kadastrale  percelen  volgens  hun 
oppervlakte omgerekend naar puntenwaarden (per perceel). Voor elk perceel wordt de oppervlakte 
per waardezone vermenigvuldigd met de puntenwaarde per hectare van die waardezone. Zo start elk 
belanghebbende met een totale inbreng aan punten.  
 
Kavelruil: het ruilen van een eigendom en/of gebruik naar een ander perceel of het niet meer toedelen 
van de inbreng van belanghebbenden. Het verlies in waarde wordt financieel vergoed.  
 
Kesp: horizontale balk die damplanken met elkaar verbindt. 

 
Kleine zeggenvegetatie: een nat, voedselarm hooilandtype dat voorkomt op venige bodems en nood 
heeft aan een watertafel die zich ’s winters boven en in de zomer rond (oppervlakkig uitdrogen) het 
maaiveld bevindt. Door dit vegetatietype jaarlijks te hooien, blijft het voedselarm karakter behouden. 
 
Klepelen: het fijn maken van takken, opschietende struiken en resthout tot kleine snippers met behulp 
van roterende klepels. 
 
Koopplicht:  verplichting  van  de  Vlaamse  Overheid  om  in  bepaalde  gebieden  en  onder  bepaalde 
voorwaarden onroerende goederen aan te kopen die haar door de eigenaars worden aangeboden. Die 
voorwaarden en gebieden verschillen van koopplicht tot koopplicht. 
 
Kwel: grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt. Een opwaartse toestroming 
van grondwater naar de wortelzone van de aanwezige vegetatie waardoor er een kwelmilieu ontstaat. 
 
Kwelmilieu:  een  situatie  met  een  min  of  meer  constante  grondwaterstand,  vochtigheid, 
voedingstoestand  en  zuurgraad  in  de  wortelzone,  veroorzaakt  door  toestroming  van  grondwater 
gedurende een groot deel van het jaar. 
 
Laagveen: een matig voedselrijk moerassysteem dat gevoed wordt door grondwater dat arm is aan 
opgeloste stoffen. De watertafel bevindt zich jaarrond ter hoogte van of net onder het maaiveld en dit 
vaak ten gevolge van het optreden van kwel. Het is meestal een vrij gesloten gemeenschap met een 
relatief soortenrijke kruiden laag. Vaak is er ook een goed ontwikkelde moslaag met onder meer enkele 
opvallende veenmossen. 
 
Landduin: een door de wind gevormde zandheuvel (duin) in het binnenland. 
 
Lokale  grondenbank:  wordt  opgericht  om  eigenaars  en  gebruikers  van  gronden  in  een 
overheidsproject  een  alternatief  voor  onderbedeling  aan  te  bieden  in  de  vorm  van  een  nieuwe 
eigendom  of  een  nieuw  gebruiksgoed.  Daardoor  kan  onderbedeling  vermeden worden  en  lijdt  de 
benadeelde eigenaar of gebruiker nauwelijks economisch verlies.  
 
Meander:  een  (grote)  natuurlijke  bocht  in  een  rivier  of  beek,  waarbij  het  stromend  water  de 
buitenbocht verder erodeert en in de binnenbocht materiaal afzet. 
 
Mesotroof: matig  voedselrijk.  Het  is  de  situatie  die  ligt  tussen  oligotroof  (voedselarm)  en  eutroof 
(voedselrijk). 
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Milieueffectenrapport  (MER):  wordt  opgemaakt  vóórdat  projecten,  activiteiten  of  plannen,  die 
mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben, worden uitgevoerd.  
 
Mineralisatie: is een biologisch afbraakproces; een proces van omzetting van organisch materiaal in 
anorganische componenten, waarbij voedingsstoffen beschikbaar komen. 
 
Min  –  of meerwaarde:  vergoeding  of  aanrekening  voor  opstand  (bomen  en  constructies)  op  een 
perceel. Deze wordt verrekend bij de financiële vergoeding bij kavelruil.  
 
Monitoring: is het periodiek, herhaald waarnemen en gestandaardiseerd beschrijven van parameters 
met als doel de overeenkomst met of de mate van afwijking van de vooropgezette normen vast te 
stellen.   
 
Natura 2000‐netwerk: Europees netwerk van gebieden die door de lidstaten van de Europese Unie 
werden  afgebakend  in  het  kader  van  de  Vogelrichtlijn  of  de  Habitatrichtlijn.  Men  spreekt  in  dat 
verband vaak over de Speciale Beschermingszones of kortweg SBZ (en SBZ‐V of SBZ‐H als het specifiek 
over Vogelrichtlijn‐ of Habitatrichtlijngebieden gaat). Het NATURA 2000‐netwerk is aangeduid om de 
Europees  beschermde  habitattypes  en  soorten  de  kans  te  geven  duurzaam  te  overleven  en  zo  de 
Europese diversiteit te bewaren. 
 
Natura 2000‐programma: de Europese doelen tegen 2050 realiseren, is een complex werk van beheer, 
acties, bescherming en opvolging. Om het overzicht te bieden, om te plannen en te kunnen bijsturen, 
wordt  gefaseerd  gewerkt,  met  zesjarige  cycli.  Het  Vlaams‐Natura  2000‐programma  beschrijft  alle 
beleidsmatige  inspanningen  en  gebiedsgerichte  acties  die  daartoe  in  één  cyclus  geleverd  moeten 
worden. 
 
Natuurinrichting:  wordt  sinds  1998  toegepast  (via  het  Natuurdecreet  en  in  uitvoering  van  de 
bijhorende  uitvoeringsbesluiten)  om  gebieden  zo  goed  mogelijk  in  te  richten  in  functie  van  onze 
natuur. Het proces verloopt zeer interactief met alle betrokken actoren en in overleg met eigenaars 
en gebruikers. Door de krachtige herverkaveling en de mogelijkheid tot het uitkeren van vergoedingen 
aan eigenaars en gebruikers (onder meer voor waterpeilverhogingen) is een optimale inrichting voor 
alle functies mogelijk.  
 
Natuurinrichtingsakte: een authentieke akte waarin de doorgevoerde kavelruil wordt opgenomen.  
 
Natuurinrichtingsproject  (NIP):  project  waar  het  instrument  Natuurinrichting  gebruik  wordt.  Het 
project wordt vastgesteld bij Ministerieel Besluit.  
 
Natuurontwikkeling: éen of meerdere eenmalige maatregelen die ingrijpen in het abiotische milieu 
(bodem‐ of waterkwaliteit of ‐dynamiek, reliëf) of biotisch milieu (eenmalige kappingen, verwijderen 
van exoten,  introductie van soorten). Deze eenmalige  ingrepen hebben als doel verandering  in het 
milieu of de levensgemeenschap mogelijk te maken of op gang te brengen.  
 
Natuurstreefbeeld: een habitat, een ecosysteem of een landschapstype dat als ecologisch einddoel in 
een natuurbeheerplan wordt vooropgesteld. 
 
Nulbeheer: een vorm van natuurbeheer waarbij men “niets doet” en de spontante successie van de 
natuur zijn gang laat gaan.  
 
Nutriëntrijke bouwvoor:  bouwvoor  (bovenste  grondlaag)  rijk  aan  voedingsstoffen  voor de planten 
zoals bv. stikstof (S) en fosfor (P). 
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Onderbedeling: zie kavelruil. 
 
Overgangsveen:  een  actieve  verlandingsvegetatie  die  voorkomt  in  een  voedselarme  tot  matig 
voedselrijk milieu. Het heeft een actieve veenvorming. De vegetatie staat steeds onder invloed van 
water van verschillende oorsprong: regenwater, grond‐ en oppervlaktewater. 
 
Opslagplaats: locatie waar het maaisel tijdelijk wordt gestockeerd.  
 
Pachtuitwinningsvergoeding: betreft een buitengewone vergoeding waarop de pachter recht heeft 
als  de  pacht  beëindigd  wordt  op  een  manier  die  niet  voorzien  was  bij  het  afsluiten  van  het 
pachtcontract. Er wordt o.a. rekening gehouden met de genotsderving.  
 
Peilbuis: een buis met één geperforeerd deel die in de bodem wordt geplaatst om de stijghoogte van 
het grondwater vast te stellen, of voor de bewaking van de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater. 
 
P‐Olsen gehalte: bepaalt het fosfaat in de bodem dat beschikbaar is voor de plant. Dit is meer dan het 
fosfaat dat makkelijk oplost in het bodemwater. Voor het P‐Olsen gehalte zijn referentiewaarden terug 
te vinden in de literatuur per natuurstreefbeeld. 
 
Pw‐getal: een maat voor de beschikbaarheid van fosfaat in de grond. 
 
Projectcomité:  Voor  elk  natuurinrichtingsproject  dat  door  de  minister  is  ingesteld,  wordt  een 
natuurinrichtingsprojectcomité  opgericht  (eveneens  vastgesteld  bij  Ministerieel  Besluit).    In  het 
projectcomité  zetelen  vertegenwoordigers  van  de  betrokken  overheden  en  organisaties.  Het 
projectcomité  adviseert  de  minister  over  de  natuurinrichtingsmaatregelen.  Daarnaast  voert  het 
projectcomité het natuurinrichtingsproject ook uit.  
 
Projectcommissie:  Voor  elk  natuurinrichtingsproject  dat  door  de  minister  ingesteld,  wordt  een 
natuurinrichtingsprojectcommissie  opgericht  (eveneens  vastgesteld  bij Ministerieel  Besluit)  die  het 
projectcomité  adviseert.  De  projectcommissie  is  samengesteld  uit  diverse  deskundigen  en 
vertegenwoordigers van eigenaars en gebruikers. 
 
Projectrapport:  is bedoeld als onderbouwing van de beslissing van de minister om maatregelen  te 
nemen binnen een natuurinrichtingsproject. Het  volgt  na het onderzoek naar de haalbaarheid  van 
Natuurinrichting en gaat een projectuitvoeringsplan vooraf.  
 

Projectuitvoeringsplan (PUP): beschrijft maatregelen die uitgevoerd worden via Natuurinrichting. Het 
omvat  inventarisatie  plannen,  een  overzicht  van  de  natuurinrichtingsmaatregelen  en  technische 
plannen. Daarnaast worden ook de lijsten en plannen m.b.t. kavelruil en vergoedingen opgenomen. 
Het PUP ondergaat een openbaar onderzoek.  
 
Pw‐gehalte: fosfor geëxtraheerd aan de bodem met water. Dit geeft een maat voor de makkelijk in 
het bodemwater oplosbare fosfaat.  
 
Ramsargebied: Het selecteren en aanduiden van een Ramsargebied berust op de aanwezigheid van 
watervogels, biodiversiteit en vispopulaties. 
 
Recht van voorkoop Natuurinrichting: De Vlaamse overheid heeft in een natuurinrichtingsproject een 
‘recht van voorkoop’. Als een overheid dat recht uitoefent, verwerft zij in de plaats van de kandidaat‐
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koper de aangeboden onroerende goederen. Zij koopt dan tegen de prijs en de voorwaarden van de 
kandidaat‐koper. 
 
Regionaal belangrijk biotoop (RBB): vegetatie of levensgemeenschap van planten en dieren die niet 
beschermd is door de habitatrichtlijn, maar die omwille van hun zeldzaamheid in Vlaanderen wel een 
bescherming geniet. 
 
Regionaal belangrijke soorten: dit zijn soorten die niet Europees beschermd zijn, maar wel van belang 
zijn voor de Vlaamse natuur. 
 
Relictzoneassociatie: Verschillende gebieden waarin de  landschappelijke  structuren  van bewoning, 
wegen,  kavels  of  perceelbeplanting  van  de  traditionele  landschappen  op  een  herkenbare  manier 
bewaard zijn gebleven. Ze hebben een grote dichtheid aan punt‐, lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen 
waarbij de samenhang tussen de verschillende elementen en bij uitbreiding gebieden belangrijk is.   

 
Rooien: verwijderen van bomen inclusief wortelgestel 
 
Ruigte: een ruigte bestaat uit hoogproductieve, concurrentiekrachtige kruidachtige plantensoorten bv. 
grote brandnetel of moerasspirea. Het is een vegetatie die kan ontstaan uit graslanden die een paar 
jaar niet gemaaid werden of die ontstaan op verstoorde grond als er nog geen struweel of bos op staat.  
 
Ruimtelijke  structuurplan  of  structuurplan:  een  plan  dat  de  globaal  te  verwachten  en  gewenste 
ruimtelijke ontwikkelingen weergeeft voor een gemeente, voor een provincie of een gewest. 
 
Saprobie/saprobiegraad: de hoeveelheid (afbreekbaar) organische stof  in oppervlaktewater. Wordt 
soms ook wel de  ‘organische verontreiniging’  genoemd. Vaak wordt dit  samen met de  trofiegraad 
gebruikt ter beoordeling van een water‐ecosysteem.   
 
Schrale graslanden: laagblijvende en kruidenrijke graslanden met een open structuur op voedselarme 
bodem. 
 
Snavelzegge:  een  plantensoort  die  voorkomt  in  ondiep,  zuur  tot  neutraal,  voedselarm  tot  vrij 
voedselrijk water en dit op een bodem van zand, leem of veen. De soort zet er de verlanding in gang.  
 
Speciale Beschermingszone (SBZ): gebied dat door een EU‐lidstaat werd aangewezen ter uitvoering 
van  de  Vogelrichtlijn  of  Habitatrichtlijn.  Deze  gebieden  zijn  aangeduid  om  Europees  beschermde 
habitattypes en soorten de kans te geven duurzaam te overleven en zo de Europese biodiversiteit te 
bewaren. Samen vormen ze het Natura 2000‐netwerk. 
 
Specifieke  instandhoudingsdoelstellingen  (S‐IHD):  De  Gewestelijke  instandhoudingsdoelstellingen 
werden  per  Speciale  Beschermingszone  (SBZ)  verfijnd  in  gebied  specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen  (S‐IHD).  Deze  doelen  geven  aan  welke  bijdrage  een  Speciale 
Beschermingszone levert aan de realisatie van de Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen. De S‐
IHD beschrijven aan welke voorwaarden voldaan moet zijn opdat de soort of het habitattype duurzaam 
zal kunnen overleven in de SBZ. Voor habitattypes wordt dit uitgedrukt in termen van oppervlakte en 
kwaliteit, voor soorten in termen van populatiegrootte, oppervlakte en kwaliteit van het leefgebied. 
In 2014 werden de S‐IHD definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. 
 
Stijghoogte: hoogte van het water in o.a. een peilbuis. 
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Stootbegrazing:  is  een  speciale  vorm  van  begrazing  waarbij  gedurende  een  korte  tijd  intensief 
begraasd wordt.  
 
Streefbeeld: omschrijving van een na te streven toestand, een wensbeeld. De visie en bijbehorende 
doelstellingen die aangeven hoe een gebied er in de toekomst in grote lijnen uit zou moeten zien.  
 
Strooisel(laag):  (een  laag  op  de  bodem  van)  afgevallen  bladeren,  takken  en  halfverteerde 
plantenresten. 
 
Struweel: een vegetatie die gekarakteriseerd wordt door struiken van 1 tot 5 meter hoog. 
 
Toedeling:  de  oppervlakte  (en  puntenwaarde)  die  na  kavelruil  aan  een  eigendom  of  een  gebruik 
toebedeeld wordt. Deze kan verschillen van de inbreng. Afwijkingen hiervan in de toedeling worden 
uitbetaald.  
 
Trofie/trofiegraad: geeft de voedselrijkdom van het water of van de bodem aan. De voedselrijkdom 
wordt mede bepaald door de aanwezigheid van de voedingsstoffen nitraat en fosfaat. Vaak wordt de 
trofiegraad samen met de saprobie (de hoeveelheid afbreekbaar organische materiaal) gebruikt voor 
de beoordeling van een water‐ecosysteem. 
 
Trilveen: een zeldzaam bodem‐ en vegetatietype dat bestaat uit een dunnen en uiterst slappe bodem 
die vooral uit zegge‐ en graswortels bestaat en op water of slappe modder drijft. 
 
Turf: veen als delfstof of grondstof. 
 
Uitkoffering: uitgraving in de bodem ter opbouw van een nieuwe weg. 
 
Uitmijnen:  Uitmijnen  is  een methode  om een  teveel  aan  fosfor  in  de  bodem  te  verwijderen  door 
gewasafvoer. Door het weinig mobiel zijn van fosfor in de bodem vereist dit een bijzondere aanpak. 
Percelen worden bemest met stikstof en kalium en worden ingezaaid met een hoogproductief gewas 
dat fosfor weet los te krijgen. Door de oogst van dit gewas zal telkens een deel van de fosfor van het 
terrein verdwijnen. Uitmijnen vraagt een lange periode alvorens resultaten worden bekomen. 
 
Veen: een grondsoort die hoofdzakelijk bestaat uit gedeeltelijk gehumificeerd plantaardig materiaal 
(dode plantenresten) met een vochtgehalte van meer dan 75 %. Veen vormt zich op water door het 
sterven van de planten terwijl er geen zuurstof bij kan komen waardoor de plantenresten dus niet 
verteren. 
 
Veenvorming:  ophoging  van  afgestorven  plantenmateriaal  onder  de  levende  bovenlaag,  in 
zuurstofarm en vaal zuur milieu dat verzadigd is met water. Het samengeperste, gedeeltelijk verteerde 
materiaal noemt men veen. 
 
Vegetatie:  geheel  van  planten  die  in  een  bepaalde  omgeving  voorkomen,  bv.  moerasvegetatie, 
heidevegetatie…. 
 
Ven: klein, ondiep meertje met een wisselend waterpeil. Voedselarme heideplas waarin veenvorming 
voorkomt. 
 
Veraarding/inklinking veen: vertering van het veen, dat normaal gezien onder de grondwatertafel ligt, 
door  blootstelling  aan  lucht  en  zuurstof  door  drainage.  Aangezien  de  laag  verteert,  zal  ze  dunner 
worden. Dat wordt inklinken of inklinking genoemd. 
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Verdroging:  vermindering  van  de  specifieke  waterinhoud  van  een  watervoerende  laag  en  van  de 
bodem door beïnvloeding door de mens. Verdroging omvat alle effecten die voortvloeien uit een door 
de mens veroorzaakte grondwaterdaling zoals vochttekort, verschillen in mineralisatie en kwel. 
 
Vergoeding: financieel bedrag voor de belanghebbenden voor het waardeverlies van de percelen ten 
gevolge van de natuurinrichtingsmaatregelen.  
 
Verlanden: proces is een proces waarbij moerassen, plassen of ondiepe meren langs natuurlijke weg 
in land veranderen. 
 
Verlanding: dichtgroeien van open water als gevolg van veenontwikkeling in ondiepe plassen.  
 
Verruiging: proces dat gewoonlijk optreedt na het wegvallen van het beheer in een bepaald terrein en 
dat  gepaard  gaat  met  de  vestiging  of  uitbreiding  van  forse  plantensoorten  (zogenaamde 
ruigtekruiden), die gekenmerkt zijn door hun overblijvende natuur, hun snelle groei en de productie 
van aanzienlijke hoeveelheden strooisel, waardoor ze andere, vooral kleinere soorten, verdringen en 
de vestiging van andere soorten verhinderen. 
 
Verschraling: maatregelen om in onnatuurlijk verrijkte bodems de oorspronkelijke voedingstoestand 
terug te brengen. 
Verlandingsvegetatie: komt voor op de overgang van water naar land.  
 
Verplaatsbare beekovergang: Natuurpunt vzw zal verplaatsbare beekovergangen gebruiken om op 
gerichte tijdstippen toegang te verzekeren tot bepaalde percelen in de vallei en dit voor machines die 
gebruikt worden voor beheerwerkzaamheden (bijvoorbeeld pistenbully, tractor en kar, …). Hiervoor 
zijn op goedgekozen locaties kopmuren, bestaande uit in de oeverwal bevestigde houten balken (type 
draglineschotten), aangebracht waarop de tijdelijke beekovergangen worden geïnstalleerd. 
 
Vogelrichtlijn: Richtlijn 79/409/EEG, ondertekend door de toenmalige Europese lidstaten op 2 april 
1979. De Vogelrichtlijn heeft tot doel alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten én de gebieden 
waar deze soorten broeden, pleisteren en overwinteren op het grondgebied van de Europese lidstaten 
in stand te houden. De lidstaten hebben op basis van wetenschappelijke criteria (een groot deel) van 
de  belangrijkste  broed‐  en  pleisterplaatsen  van  vogels  afgebakend:  de  zogenaamde 
Vogelrichtlijngebieden. 
 
Vogelrichtlijngebied:  Speciale  Beschermingszone  aangewezen  ter  uitvoering  van  de  Vogelrichtlijn. 
Deze gebieden zijn aangeduid om Europees beschermde habitattypes en soorten de kans  te geven 
duurzaam  te  overleven  en  zo  de  Europese  biodiversiteit  te  bewaren.  Samen  met  de  Speciale 
Beschermingszones in uitvoering van de Habitatrichtlijn vormen ze het Natura 2000‐netwerk. 
 
VEN/IVON: Het Vlaams Ecologisch Netwerk of VEN, is een samenhangend en georganiseerd geheel, 

van gebieden van de open ruimte waarin een specifiek beleid inzake het natuurbehoud, gebaseerd op 
de kenmerken en elementen van het natuurlijk milieu, de onderlinge samenhang tussen de gebieden 
van de open ruimte en de aanwezige en potentiële natuurwaarden wordt gevoerd. Het bestaat uit de 
Grote  Eenheden  Natuur  (GEN)  en  Grote  Eenheden  Natuur  in  Ontwikkeling  (GENO).  Het  Integraal 
Verwevings – en Ondersteund Netwerk of IVON is een geheel van gebieden waarin de administratieve 
overheid  zorg  draagt  voor  het  behoud  van  de  aanwezige  natuurwaarden, maatregelen  neemt  ter 
bevordering  en  versterking  van  die  natuurwaarden,  alsook  stimulerende  maatregelen  neemt  ter 
bevordering  van  de  biologische  diversiteit.  Deze  maatregelen  mogen  de  landbouw‐  en 
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bosbouwexploitatie binnen het daartoe bestemd gebied niet regelen, tenzij via het instrument van de 
beheerovereenkomsten.  
 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM): VLM maakt als Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) deel uit 
van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. VLM is samen met ANB verantwoordelijk 
voor  de  Vlaamse  natuurinrichtingsprojecten.  De  twee  diensten  maken  samen  de  plannen  en 
documenten van elk project op en ze coördineren het studiewerk. VLM verzorgt het secretariaat van 
het  projectcomité  en  de  projectcommissie,  staat  in  voor  de  planvorming  en  projectleiding  en  laat 
aannemers de terreinwerken uitvoeren.  
 
Watersnip: een vogel uit de familie van de strandlopers en de snippen. De vogel is 23 tot 28 cm groot 
en  heeft  een  roodbruine  snavel  die  zeer  lang  is  in  verhouding  tot  zijn  kop.  Hij  zoekt  zijn  voedsel 
(insecten,  wormen,  slakken,  waterkevers  en  zaden  van  waterplanten)  vooral  in  ondiep  water  en 
modderige poelen. 
 
Werkgebied  PUP  Vallei:  De maatregelen  van  dit  projectuitvoeringsplan  Vallei  situeren  zich  in  het 
valleigedeelte van het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek, stroomopwaarts van de Nieuwendijk. Het 
omvat alle percelen die gelegen zijn in de zone tussen de Kraaienstraat, de Mathias Geysenstraat, de 
Nieuwendijk,  de  Schomstraat,  de  Bosstraat,  de  Heihoevenweg  en  het  militair  domein  ‘Kamp  van 
Beverlo’.  Het  werkgebied  PUP  Vallei  heeft  een  oppervlakte  van  376  ha  en  is  kleiner  dan  het 
projectgebied NIP Zwarte Beek. 
 
Weteren:  is het bevloeien van voedselarme hooilanden met water afkomstig van één of meerdere 
nabijgelegen waterlopen om zo voedingsstoffen op deze hooilanden te brengen. 
 
Zakelijke rechten: het dossier zakelijke rechten bevat de rechten op het goed die terug te vinden zijn 
in  het  hypothecair  getuigschrift  (bijv.  ook  een  inschrijving  die  genomen  is).  De  eigenlijke 
eigendomsrechten  (weergegevens  op  de  eigendomsbladen)  en  de  erfdienstbaarheden  zijn  aparte 
dossiers. 
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11 NIET‐TECHNISCHE SAMENVATTING 

Zie Bijlage 5. Niet‐technische samenvatting.  
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12 PLANNEN 

1. Typeprofielen Dwarsdoorsnedes beheerwegen 
 Type A 
 Type B 
 Type C – variant 1 
 Type C – variant 2 
 Type C – variant 2 boven profiel 
 Type D 

 
2. Plan waterhuishoudingswerken 

 Ophogen van de bedding van de waterloop (Oude Beek) 
 Locatie van de damwanden 

 
3. Type dwarsprofiel Oude Beek en damwand 
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Bijlage 1: Nota berekening vergoeding voor hydrologisch herstel 
– methodologie 
 
1. Situering 

De uitvoering van waterhuishoudingwerken aan de Oude Beek en de afwaterende  zijgrachten  (zie 

hoofdstuk 2.5 Waterhuishoudingswerken) zal de waterhuishouding in het valleisysteem herstellen. Als 

gevolg hiervan zullen in het werkgebied wijzigingen optreden in de grondwatertafel.   Deze wijziging 

heeft een invloed op de gebruiks‐ en eigendomswaarde van de betrokken percelen.  Voor de percelen 

die  in  eigendom  of  gebruik  blijven  van  dezelfde  belanghebbende  betekent  dit  een 

waardevermindering.  De  belanghebbende  wordt  voor  deze  waardevermindering  vergoed.  Het 

projectcomité  NIP  Zwarte  Beek  bepaalt  de  wijze  waarop  de  vergoedingen  worden 

berekend/vastgelegd. 

In deze bijlage wordt meer duiding gegeven bij de methode waarop de waardebepaling van gronden 

gebeurt ten gevolge van wijzigingen  in de grondwatertoestand alsook over de methode waarop de 

resulterende vergoeding voor de eigenaars en gebruikers bepaald is. 

 

2. Berekening van vergoedingen voor hydrologisch herstel 

Om de waardevermindering, zowel in eigendoms‐ als gebruikswaarde, te bepalen van de percelen die 

een effect ondervinden van de geplande hydrologische herstelmaatregelen, wordt een vergelijking 

gemaakt van de perceelswaarde vóór de uitvoering van de werken en de toestand nà de uitvoering 

van de werken. 

 

2.1. Waardebepaling vóór de uitvoering van natuurinrichtingswerken 

 

De waardebepaling  van  de  percelen  vóór  de werken  is  beschreven  in  Hoofdstuk  3.2  (Algemene 

principes waardebepaling percelen) en omvat de volgende onderdelen. 

 

2.1.1. Waardezonekaart en classificatie 

 

Voor  het  volledige  werkgebied  PUP  Vallei  is  een  waardezonekaart  opgesteld,  waarbij  een 

classificatie is gebeurd op basis van twee bronnen van informatie: 

 Enerzijds informatie met betrekking tot de in het gebied voorkomende bodemseries.  Voor het 

bepalen van de voorkomende bodemseries is gebruik gemaakt van de Belgische Bodemkaart, 

door VLM uitgevoerde terreinkarteringen en beschikbare informatie uit het INBO‐advies over 

de begrenzing van het veenpakket (Advies INBO.A.2010.118). 
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 Anderzijds  de  bodemgeschiktheidswaarde1  die  een maat  is  voor  de  geschiktheid  van  een 

bepaalde bodem om aan landbouw te doen.  Het betreft een relatieve waardering waarbij alle 

bodemseries, voornamelijk op basis van de textuur en drainageklasse, gerangschikt worden 

volgens hun intrinsieke geschiktheid voor landbouwdoeleinden.  Hierbij wordt aan de “beste” 

bodems  een  bodemgeschiktheidswaarde  van  100  toebedeeld  en  krijgen  de  slechtste 

bodemseries een geschiktheidswaarde van 0. 

Door  een  combinatie  te maken  van  informatie omtrent de bodemserie  en de bodemgeschiktheid 

wordt vervolgens een classificatie gemaakt, specifiek voor dit project.  In deze classificatie worden alle 

bodemseries  die  voorkomen  in  het  werkgebied  PUP  Vallei  gerangschikt  volgens  hun 

bodemgeschiktheidswaarde. 

 Van alle bodemseries die in de vallei van de Zwarte Beek voorkomen, is de bodemserie Zd. (dit 

is een matig natte zandgrond) het best geschikt voor landbouw.  Qua bodemgeschiktheid heeft 

deze een waarde van 80.   

 De  bodemserie  die  over  het  algemeen  het minst  geschikt  is  voor  landbouw  betreft  een 

veenbodem (symbool V).  Wat betreft de bodemgeschiktheidswaarde voor veen kan gesteld 

worden dat dit soort bodems algemeen slecht geschikt zijn voor landbouw.  Deze veenbodems 

worden standaard ondergebracht in de bodemgeschiktheidsklasse 0.     

In  sommige  gevallen  zijn  de  veenbodems wel bruikbaar  (bijvoorbeeld  voor beweiding,  als 

hooiland, voor imkers, als vijver) en kunnen dan ‐ hydrologisch gezien ‐ maximaal gelijkgesteld 

worden met uiterst natte zandgronden (Zg.)  Daarom wordt de bodemserie Veen in de vallei 

van de Zwarte Beek perceel per perceel geëvalueerd: de veengronden die actueel (= op basis 

van  terreininformatie)  een  gebruik  kennen,  worden  in  een  klasse  “Veen  met  gebruik” 

ondergebracht.   Aan deze klasse wordt een bodemgeschiktheidswaarde van 20  toegekend 

(wat de geschiktheidswaarde is voor Zg.‐gronden).     

De  overige  veenbodems  die  geen  gebruik  kennen,  betreffen  voornamelijk  ruigtes, 

(broek)bossen  en  dergelijke.    Deze  bodems  (veen  zonder  gebruik)  blijven  in  de 

bodemgeschiktheidsklasse 0 opgenomen. 

 De overige bodemseries worden gekenmerkt door een bodemgeschiktheidswaarde tussen de 

maximale (= 80) en minimale (= 0) waarde die voorkomt in het werkgebied PUP Vallei.  Voor 

het  bepalen  van  de  puntenwaarde  in  de  bodemclassificatie  voor  PUP  Vallei  zijn  de 

puntenwaardes  bepaald  door  extrapolatie  van  de  bodemgeschiktheidswaardes  voor  de 

verschillende voorkomende bodemseries.   

   

                                                            
1 De bodemgeschiktheidswaarde zoals hier bedoeld is gebaseerd op de methodologie zoals gebruikt in het 
kader van kapitaalschaderapporten 
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Bodemserie(1)  Bodemgeschiktheidswaarde 

Matig natte gronden (Zd.)  80 

Matig droge gronden (Zc.)  75 

Natte gronden (Ze. en S..)  55 

Droge gronden (Zb.)  50 

Zeer droge gronden (Za.)  40 

Zeer natte gronden (Zf. en Sf.)  35 

Uiterst natte gronden (Zg. en Sg.) en V‐gebruik  20 

V   0 

(1) Codering volgens de Belgische Bodemkaart 

 

2.1.2. Bepalen van de puntenwaarde en puntenclassificatie 

Vervolgens wordt aan elke bodemserie een puntenwaarde toegekend die fungeert als maat voor de 

waardebepaling van de gronden.  Van alle bodemseries die voorkomen in het gebied van de vallei van 

de  Zwarte  Beek  is  de  matig  natte  zandgrond  (bodemserie  Zd.)  het  meest  geschikt  voor 

landbouwgebruik.   Aan deze bodemserie wordt dan ook de hoogste waarde  van 1000 punten/ha 

toegekend. 

De veengronden zonder gebruik hebben de laagste bodemgeschiktheidswaarde en krijgen dan ook de 

laagste puntenwaarde toegekend, nl. 383 punten/ha2.  De puntenwaarde van de overige bodemseries 

worden  tussen  de  hoogste  en  de  laagste waarde  ingeschaald  overeenkomstig  overeenkomstig  de 

verhouding  in  bodemgeschiktheid  tussen  de  verschillende  bodemtypes.  De 

bodemgeschiktheidswaarde  wordt  verhoudingsgewijs  vertaald  naar  een  puntenwaarde  gelegen 

tussen 383 en 1000 punten/ha voor elke bodemserie in het werkgebied PUP Vallei.   

Deze berekeningswijze kan geïllustreerd worden aan de hand van een voorbeeld: 

Een droge grond (bodemserie Zs.) heeft een bodemgeschiktheidswaarde van 50.  De overeenkomstige 

puntenwaarde is (afgerond) 770 en wordt bekomen als volgt:  

puntenwaarde   =  max. puntenwaarde ‐ bereik puntenclassificatie x verschil in bodemgeschiktheid 

tussen  de  maximale  en  actuele  bodemgeschiktheid/maximale 

bodemgeschiktheid 

  =  1000 – (1000‐383) x (80‐50)/80 

  =  770 (afgerond) 

                                                            
2 Voor een onderbouwing waarom de waarde 383 punten/ha toegekend wordt aan de bodemseries met de 
laagste bodemgeschiktheid (=20), wordt verwezen naar 2.1.3. Bepalen van de relatie puntenclassificatie‐
financiële weerslag) 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van het classificatiesysteem voor PUP Vallei. 

 

Bodemserie(1)  Bodemgeschiktheidswaarde  Puntenclassificatie 

Matig natte gronden (Zd.)  80  1000 

Matig droge gronden (Zc.)  75  960 

Natte gronden (Ze. en S..)   55  807 

Droge gronden (Zb.)  50  770 

Zeer droge gronden (Za.)  40  690 

Zeer natte gronden (Zf. en Sf.)  35  655 

Uiterst natte gronden (Zg. en Sg.) 

en V‐gebruik 
20  540 

V   0  383 

(1) Codering volgens de Belgische Bodemkaart 

 

Elk perceel in het werkgebied PUP Vallei is gelegen in één of meerdere bodemseries, gekenmerkt door 

een bepaalde puntenwaarde volgens deze tabel.  Aan elk perceel in het gebied is een puntenwaarde 

toegekend, proportioneel berekend op basis van de puntenwaardes die erin voorkomen. 

Elke belanghebbende (zowel eigenaar als gebruiker) heeft een inbreng in het werkgebied PUP Vallei, 

gebaseerd op de percelen die hij/zij in eigendom en/of gebruik heeft.  Voor elke belanghebbende is 

het overzicht van zijn inbreng (puntenwaarde van de percelen vóór de werken), uitgedrukt in punten, 

opgenomen in lijsten die hij/zij krijgt. 

 

2.1.3. Bepalen van de relatie puntenclassificatie ‐ financiële weerslag 

Om de  financiële waarde  te  bepalen wordt  een  eenheidswaarde  (in  euro)  aan de  punten  uit het 

classificatiesysteem  gegeven. Hierbij wordt  een onderscheid  gemaakt  tussen de  eigendom  en het 

gebruik. 

Hiervoor  is  gebruik  gemaakt  van  referentieprijzen, met  name  informatie  van  verkoopprijzen  van 

gelijkaardige  percelen  (i.c.  gelijkaardige  bodemseries  en  dus  bodemgeschiktheidswaarden)  in  de 

omgeving van het projectgebied NIP Zwarte Beek en dit over een  tijdsspanne van 3  jaar. Op basis 

hiervan is het volgende bepaald: 

 Voor  de  percelen  met  bodemseries  die  vallen  in  de  klasse  met  de  hoogste 

bodemgeschikheidswaarde  (klasse 80)  is een verkoopswaarde van 23.500 euro/ha bepaald.  

Omdat deze klasse overeenkomst met een puntenwaarde van 1000 punten/ha, betekent dit 

dat de waarde van 1 punt overeenstemt met 23,5 euro per punt.   
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 De percelen met bodemseries met de laagste bodemgeschiktheidswaarde (waarde 0) hebben 

een verkoopswaarde die bepaald is op 9.000 euro/ha. Dit impliceert dat, omgerekend aan 23,5 

euro/punt, aan dit soort gronden een puntenwaarde van 383 punten/ha wordt toegekend. 

Deze  waarde  per  punt  wordt  vervolgens  opgedeeld  in  een  eigendomswaarde  en  een 

gebruikerswaarde. 

 De totale eigendomspuntenwaarde bedraagt 15,5 euro per punt. 

 De gebruikspuntenwaarde bedraagt 8 euro per punt. De gebruikspuntenwaarde is gebaseerd 

op  de  (buitengewone)  pachtuitwinningsvergoeding  van  percelen  in  de  omgeving  van  het 

projectgebied NIP Zwarte Beek.  

De  eigenaar  krijgt  de  eigendomspuntenwaarde  toegewezen,  de  gebruiker  de 

gebruikerspuntenwaarde. Indien eigenaar en gebruiker dezelfde zijn, krijgt deze beide puntenwaardes 

toegewezen, dus 15,5 + 8 = 23,5 euro per punt. 

 

2.2. Waardebepaling nà de uitvoering van natuurinrichtingswerken 

 

Om de impact van de hydrologische herstelmaatregelen op de waardebepaling van de gronden in te 

schatten, dient een waardebepaling te gebeuren van de toestand nà de uitvoering van deze werken. 

 

2.2.1. Hydrologische modellering 

In het  voorliggende projectuitvoeringsplan  zijn hydrologische herstelmaatregelen  voorzien die een 

impact  hebben  op  de  grondwatertoestand  in  het  gebied.   Om  dit  effect  gedetailleerd  te  kunnen 

inschatten is door VLM een hydrologisch model opgesteld van het projectgebied dat toelaat om deze 

effecten te berekenen.  Hierbij is gebruik gemaakt van o.a. de volgende beschikbare informatie: 

 Topografie: digitaal hoogtemodel Vlaanderen  (versie DHM‐II) en  topografische opmetingen 

van Zwarte en Oude Beek  (dwarsprofielen en  lengteprofielen), uitgevoerd  in opdracht van 

VLM; 

 Inventarisatiegegevens van ligging en diepte van laterale afwateringsgrachten, verzameld via 

terreinkartering door VLM; 

 Waterpeildata: meetgegevens van grondwaterstanden in het projectgebied van Zwarte Beek, 

verzameld door VLM, ANB en INBO.  Het betreft hier een meetnet van peilbuizen, ruimtelijk 

verspreid  over  het  projectgebied,  dat  sinds  2010  gedetailleerde  informatie  verstrekt  over 

grondwaterpeilen en ‐schommelingen in het projectgebied; 

 Waterpeildata: meetgegevens van waterpeilen van Oude en Zwarte Beek, verzameld door 

VLM sinds 2011; 

 Informatie over hydrogeologie in het projectgebied, gebaseerd op literatuurdata; 

 Relevante klimaatgegevens  (o.a. neerslag, evapotranspiratie), zoals beschikbaar via KMI en 

literatuurgegevens. 

Het  model,  opgebouwd  in  de  software  GMS,  is  opgebouwd  en  gekalibreerd  op  basis  van  de 

grondwaterstanden die verzameld werden in het projectgebied.  Het resultaat van de modelsimulaties 

zijn vlakdekkende kaarten met grondwaterstanden (uitgedrukt als cm onder maaiveld) voor de twee 
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volgende situaties: een wintertoestand (waarbij het grondwaterpeil gemiddeld genomen het hoogste 

staat) en een zomersituatie (waarbij het grondwaterpeil gemiddeld genomen het laagste staat). 

Er  zijn  meerdere  scenario’s  doorgerekend  in  functie  van  het  bepalen  van  de  impact  van  de 

hydrologische herstelmaatregelen op de grondwatersituatie in het projectgebied 

 Een nul‐scenario: dit scenario omvat het kalibratiescenario. De berekende grondwaterstanden 

geven de ruimtelijke spreiding weer van de grondwaterstanden in het projectgebied, zoals ze 

vandaag de dag  in actuele situaties voorkomen, en dit zowel  in een wintersituatie  (hogere 

waterpeilen) als  in een zomersituatie (lagere grondwaterpeilen).   Dit  is dus de situatie vóór 

uitvoering van de hydrologische herstelmaatregelen.  Dit scenario is verder gebruikt in functie 

van het bepalen van vergoedingen als de “situatie vóór uitvoering van de werken”. 

 Maximum  scenario: dit  scenario  simuleert de grondwaterstanden ná de uitvoering  van de 

hydrologische  herstelmaatregelen.    Hierbij  is  de  ruimtelijke  spreiding  van  de 

grondwaterstanden  in het projectgebied gesimuleerd voor de  situatie waarbij  (a) de Oude 

Beek verontdiept is tot een waterpeilniveau dat zich  ‐20 cm onder maaiveld  bevindt en (b) 

alle  laterale  afwateringsgrachten  volledig  gedempt  zijn.   Dit  scenario  is  verder  gebruikt  in 

functie van het bepalen van vergoedingen als “situatie ná de werken”. 

 Reëel  scenario:  dit  scenario  simuleert  de  grondwaterstanden  ná  de  uitvoering  van  de 

hydrologische  herstelmaatregelen  (verontdiepen  van  Oude  Beek  en  dempen  van  laterale 

grachten), maar waarbij enkele noodzakelijke correcties werden doorgevoerd om te vermijden 

dat  er  een  hydrologische  impact  zou  optreden  buiten  de  projectperimeter.    Zo  zijn  in  dit 

scenario volgende aanpassingen onderzocht: 

o De aanleg van een (nieuwe)  lokale afwateringsgracht ter hoogte van het Hemelrijk, 

waarop  de  bestaande  greppels  afkomstig  van  zones  buiten  de  projectperimeter, 

worden op aangesloten.   

o Behoud van een afwateringsgracht  ter hoogte van de Hazerik, aangezien deze een 

functie vervult om water, afkomstig van de omgeving Koersels Kappeltje af te voeren. 

Doorrekening van dit scenario heeft bevestigd dat, door deze aanpassingen door te voeren in 

de  hydrologische  herstelmaatregelen,  er  geen    ongewenste  effecten  ontstaan  van 

grondwaterpeilstijgingen buiten de projectperimeter. 

Uit de doorgerekende scenario’s kan informatie afgeleid worden omtrent de ruimtelijke spreiding van 

de grondwaterstand in elk scenario.  Door de vergelijking te maken tussen de grondwaterstand,  zoals 

bepaald  in  de  verschillende  scenario’s,  is  vervolgens  het  effect  van  een  bepaald  scenario  op  de 

grondwaterpeilen berekend.   

 

2.2.2. Bepalen van de hydrologische impact van de herstelmaatregelen 

Het effect van de hydrologische herstelmaatregelen op de grondwaterstand is bepaald op basis van 

modelsimulaties  van  de  grondwaterstand  nà  uitvoering  van  de  natuurinrichtingsmaatregelen.  De 

belangrijkste elementen die in deze modellering zijn meegenomen zijn de volgende: 

 De effecten die gesimuleerd zijn omvatten enerzijds het ophogen van de bedding van de Oude 

Beek  tot  een  gemiddeld waterpeil  van  20  cm  onder maaiveld  en  anderzijds  het  volledig 

ophogen van alle afwaterende zijgrachten.  Dit resulteert in een maximaal scenario, waarbij 

de grondwaterpeilen maximaal zullen stijgen.  In de praktijk zullen echter een beperkt aantal 
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grachten (deels) behouden blijven omdat ze ofwel een specifieke afwateringsfunctie vervullen 

of  omdat  ze  onderdeel  uitmaken  van  het  beschermd  landschap.  Hierdoor  zullen  de 

gesimuleerde maximale grondwaterpeilen in realiteit niet overal bereikt worden. Het betreft 

dus  een  “worst‐case”  scenario  waarbij  de maximale  effecten  ingeschat  zijn  (en  dus  ook 

maximaal in aanmerking komen voor het vergoedingensysteem – zie verder) 

 Het  simuleren  van wijzigingen  in  grondwaterstand  (=grondwaterpeil)  ten  gevolge  van  de 

hydrologische herstelmaatregelen in twee situaties:  

o een wintertoestand, waarbij de grondwaterpeilen normaal het hoogst zijn: hiervoor is 

de hoogste grondwaterstand (HGWS)3 gemodelleerd en uitgedrukt als een wijziging in 

grondwaterstand  (grondwaterpeil  in  een  wintersituatie  stijgt/daalt met  x  cm  ten 

gevolge van de hydrologische herstelmaatregelen) 

o een  zomertoestand, waarbij  de  grondwatertafel  normaal  het  diepst weggezakt  is: 

hiervoor is de laagste grondwaterstand (LGWS)3 gemodelleerd en uitgedrukt als een 

wijziging in grondwaterstand (grondwaterpeil in een zomersituatie stijgt/daalt met x 

cm ten gevolge van de hydrologische herstelmaatregelen) 

 Een correctie  is uitgevoerd voor  illegale situaties.  In het verleden zijn meerdere grachten  in 

het werkgebied PUP Vallei (té) diep uitgegraven, met nefaste gevolgen op de toestand van het 

veen.  

o Indien zulke grachten onderwerp uitmaken van een vaststelling inzake inbreuken op 

de wetgeving,  kan  geen  aanspraak  gemaakt worden  op  een  vergoeding  voor  het 

hydrologisch  effect,  voortvloeiend  uit  de  realisatie  van  de  hydrologische 

herstelmaatregelen aan deze grachten. 

o Grachten en greppels dieper dan 50  cm onder maaiveld kunnen  slechts aangelegd 

worden mits hiervoor de noodzakelijke vergunningen (i.c. bouwvergunning) verkregen 

zijn. Meerdere  laterale  grachten  in  het  gebied  zijn momenteel  dieper  dan  50  cm.  

Aangezien er op basis van beschikbare informatie sinds de vigerende wetgeving (i.c. 

wet  op  de  stedenbouw)  hiervoor  geen  vergunningen  verleend werden,  kan  geen 

aanspraak  gemaakt worden  op  vergoedingen  voor  dàt  deel  van  de  hydrologische 

herstelmaatregelen dat de zijgrachten verondiept tot een diepte van 50 cm.  Voor het 

resterende effect (i.c. het dempen van de grachten van 50 cm onder maaiveld tot aan 

het maaiveld) wordt wel een vergoeding in rekening gebracht. 

 

2.2.3. Opstellen van een waardezonekaart nà de werken 

Om  de  impact  van  de  hydrologische  herstelmaatregelen  te  vertalen  naar  een  wijziging  in 

waardebepaling  van  gronden  dient  een  vertaling  te  gebeuren  van  de  gemodelleerde wijziging  in 

grondwatertoestand naar het gebruikte classificatiesysteem.  Dit gebeurt op basis van onderstaande 

redenering. 

Het  centrale  idee  is  dat  de  impact  van  de  uitgevoerde  hydrologische  herstelmaatregelen  op  de 
waardebepaling van percelen kan weergegeven worden door de wijzigingen  in grondwaterstand te 
relateren aan wijzigingen in bodemseries (en vervolgens aan de eraan gekoppelde puntenclassificatie).  

                                                            
3 Voor het bepalen van de hoogste en laagste grondwatertoestand (HGWS en LGWS) is gerekend met het 
gemiddelde van de gesimuleerde grondwaterstanden in een periode van 3 maanden: voor de HGWS is dit het 
gemiddelde van de 3 natste maanden (=wintersituatie), voor de LGWS is dit het gemiddelde van de 3 droogste 
maanden (=zomersituatie) 
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De  impact  van  de  voorziene  hydrologische  herstelmaatregelen wordt  uitgedrukt  in wijzigingen  in 
grondwaterstand.   
De hydrologische herstelmaatregelen zullen een wijziging in grondwaterstand teweeg brengen.  Deze 
wijzigingen zullen leiden tot een nieuwe grondwaterstand die kan beschouwd worden als een nieuwe 
“hydrologische  toestand”  (ten  gevolge  van  de  werken)  in  de  aanwezige  bodems.  In  de 
bodemclassificatie wordt de grondwaterstand gekarakteriseerd door de drainageklasse.  Er dient dus 
een  relatie gelegd  tussen de wijziging  in grondwaterstand  t.g.v. de werken en de  impact dat deze 
wijzigingen  hebben  op  de  drainageklasse.    Vervolgens  kan  een  relatie  gelegd worden  tussen  de 
gemodelleerde  grondwaterstanden  nà  uitvoering  van  de werken  en  de  verwachte  impact  op  de 
gebruiksmogelijkheden van de percelen.  
 
Voor wat betreft de relatie bodemserie‐grondwaterstand wordt het volgende beschouwd: 
 

 Voor  de  (hoogste) wintergrondwaterstand  (HGWS) worden  de  zandgronden,  conform  de 
Belgische Bodemkaart, standaard in drainageklassen gegroepeerd met “trappen” van 20 cm.  
Deze  trappen  komen  overeen  met  de  diepte  waarop  normaal  gezien  de  gemiddelde 
wintergrondwaterstand  zich  bevindt.   We  kunnen  aannemen  dat  –  voor  wat  betreft  de 
grondwaterstand – bodems “verspringen” van drainageklasse wanneer de HGWS gemiddeld 
gezien  10  cm wijzigt.    Een  daaropvolgende  drainageklasse  zal  pas  bereikt worden  bij  een 
toename  in de (hoge) wintergrondwaterstand van 30 cm (= verspringen van de gemiddelde 
situatie naar een volgende klasse (=10 cm) + volledige bereik (=20 cm) van 1 klasse). 

 Voor de (laagste) zomergrondwaterstand (LGWS) worden de gronden, conform de Belgische 
Bodemkaart,  standaard  in drainageklassen  gegroepeerd  in  trappen  van 40  cm. Gemiddeld 
verspringen bodems dus van drainageklasse  indien de (laagste) zomergrondwaterstand met 
20 cm wijzigt.  Een daaropvolgende drainageklasse wordt pas bereikt wanneer de wijziging 60 
cm bedraagt. 

 
Voor wat betreft de relatie grondwaterstand‐gebruiksmogelijkheden wordt het volgende beschouwd: 
 

 Voor bodemseries die gekenmerkt worden door een (matig) natte drainageklasse (drainage .d. 
(puntenklasse  1000  punten/ha)  of  .e.  (klasse  807  pt/ha))  is  het  de  (hoogste) 
wintergrondwaterstand  (HWGS) die bepalend  is wat de gebruiksmogelijkheden  zijn van dit 
bodemtype.  Hoe hoger de grondwaterstand in de winter, hoe langer het duurt in het voorjaar 
vooraleer de bodem gebruikt kan worden (vb. hoe vroeg kan een landbouwer op zijn percelen 
in de lente?).   

 Voor de uiterst natte percelen (drainageklasse .f. (klasse 655 pt/ha) en .g. (klasse 540 pt/ha)) 
is de (hoogste) wintergrondwaterstand quasi gelijk met het maaiveld.  De bruikbaarheid van 
een perceel wordt hoofdzakelijk bepaald door de hydrologische  toestand  in de  zomer. De 
centrale vraag hierbij is of de (laagste) zomergrondwaterstand van het perceel toelaat dat het 
perceel  in de  zomer  kan  gebruikt worden  (bijvoorbeeld  voor beweiding of maaien).  In de 
winter zijn de percelen in alle gevallen gekenmerkt door grondwaterpeilen aan of in de buurt 
van het maaiveld, waardoor gebruiksmogelijkheden in de winter quasi nihil zijn. 

 Voor de drogere  gronden  (drainageklasse  .a.  (klasse 690 pt/ha);  .b.  (klasse  770 pt/ha);  .c. 
(klasse 960 pt:/ha)) heeft een verhoging van de grondwatertafel een positief effect op de 
bodemgeschiktheidswaarde.    Dit  zou  impliceren  dat  de  voorgestelde  hydrologische 
herstelmaatregelen  zouden  leiden  tot  een  hogere  puntenwaarde.   Dit  zou  betekenen  dat 
belanghebbenden  ten  gevolge  van  de  natuurinrichtingsmaatregelen  een  hogere 
puntenwaarde zouden hebben bij toedeling ten opzichte van  inbreng, en daarvoor dan ook 
een  vergoeding  zouden  moeten  betalen.  Omdat  dit  geen  doelstelling  van  het 
natuurinrichtingsproject is, worden deze effecten niet in rekening gebracht. Er worden dus ook 
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geen vergoedingen aangerekend voor eventuele percelen met een toename in puntenwaarde 
t.g.v. de hydrologische herstelmaatregelen. 

 

Combinatie van beide relaties levert de onderstaande classificatietabel op, waarbij de relatie gelegd 

wordt tussen de bodemserie (i.c. drainageklasse) en puntenklasse vóór uitvoering van de werken en 

de bodemserie en toegewezen puntenklasse nà uitvoering van de hydrologische herstelmaatregelen. 

Gebruik  van  deze  conversietabel  kan  best  geïllustreerd  worden  aan  de  hand  van  een  aantal 

voorbeelden: 

Voorbeeld 1: een matig natte bodem met drainageklasse .d., heeft een puntenwaarde vóór de werken 

(=INBRENG) van 1000 punten/ha.  Deze bodem wordt gekenmerkt door een HGWS dat zich 

normaal situeert tussen 40 en 60 cm onder maaiveld.  Indien de gemodelleerde wijziging in 

grondwaterstand  in een wintersituatie (HGWS) minder dan 5 cm bedraagt, treedt er geen 

wezenlijk  effect  op  en  behoudt  de  bodemserie  als  puntenklasse  na  hydrologisch  herstel 

dezelfde waarde (= 1000 punten/ha).   Indien echter de wijziging  in grondwaterstand meer 

dan 5 cm bedraagt, ondervindt deze bodemserie een nadelig effect en dient de puntenklasse 

aangepast: 

 Bedraagt de stijging  in HGWS  tussen 5 en 10 cm: de nieuwe grondwatertoestand 

komt  overeen  met  een  hydrologische  toestand  die  zich  situeert  tussen 

drainageklasse  .d.  en  .e.  en  dus  wordt  de  overeenkomstige  puntenklasse  ook 

gesitueerd tussen de puntenklasses van beide bodemseries (.d. = 1000 punten/ha en 

.e. = 807 punten/ha) dus de  resulterende puntenklasse nà werken  (=TOEDELING) 

bedraagt 903 punten/ha. 

 Bedraagt de  stijging  in HGWS  > 10  cm  en  < 30  cm, dan  komt de  “hydrologische 

toestand”  van  de  bodemserie  nà werken  overeen met  een  bodemserie  .e.  (een 

sprong van 1 drainageklasse) en wordt de overeenkomstige puntenklasse van 807 

punten/ha voor een .e. bodem toegepast als puntenklasse na de werken. 

 Bedraagt de stijging in HGWS > 30 cm, dan komt de “hydrologische toestand” van de 

bodemserie nà werken overeen met de drainageklasse van een bodemserie .f. (een 

sprong van 2 drainageklassen) en wordt de overeenkomstige puntenklasse van 655 

punten/ha voor een .f. bodem toegepast als puntenklasse na hydrologisch herstel. 

 

Voorbeeld 2: een zeer natte bodem met drainageklasse .f., heeft een puntenwaarde vóór de werken 

(=INBRENG) van 655 punten/ha.   Deze bodem wordt gekenmerkt door een HGWS dat zich 

normaal situeert tussen 0 en 20 cm onder maaiveld.  Indien de gemodelleerde wijziging in 

grondwaterstand  in een wintersituatie (HGWS) minder dan 5 cm bedraagt, treedt er geen 

wezenlijk  effect  op  en  behoudt  de  bodemserie  als  puntenklasse  na  hydrologisch  herstel 

(=TOEDELING)  dezelfde  waarde  (=  655  punten/ha).    Indien  echter  de  wijziging  in 

grondwaterstand meer dan 5 cm bedraagt, ondervindt deze bodemserie een nadelig effect 

en dient de puntenklasse aangepast: 

 Bedraagt de stijging  in HGWS  tussen 5 en 10 cm: de nieuwe grondwatertoestand 

komt overeen met een hydrologische toestand tussen drainageklasse .f. en .g. en dus 

wordt de overeenkomstige puntenklasse ook gesitueerd  tussen de puntenklasses 
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van beide bodemseries (.f. = 655 punten/ha en .g. = 540 punten/ha).  De resulterende 

puntenklasse nà werken is 595 punten/ha. 

 Bedraagt de  stijging  in HGWS  > 10  cm  en  < 30  cm, dan  komt de  “hydrologische 

toestand”  van  de  bodemserie  nà werken  overeen met  een  bodemserie  .g.  (een 

sprong van 1 drainageklasse) en wordt de overeenkomstige puntenklasse van 540 

punten/ha voor een .g. bodem toegepast als puntenklasse na de werken. 

 Bedraagt de stijging in HGWS > 30 cm, dan impliceert dit dat de HGWS op of boven 

maaiveld staat, wat de  facto overeenkomt met een “hydrologische  toestand” van 

een veenbodem (bodemserie V) nà werken (een sprong van 2 drainageklassen). In 

dit  geval  wordt  de  bodemgeschiktheid  voornamelijk  bepaald  door  de 

grondwatertoestand in de zomer.  Daarom wordt in dit geval de LGWS beschouwd.  

Indien  in  dit  geval  de  gemodelleerde  stijging  in  LGWS  >  60  cm,  dan  wordt  de 

overeenkomstige puntenklasse van 383 punten/ha voor een veenbodem toegepast 

als puntenklasse na de werken.   

Voorbeeld 3: een uiterst natte bodem met drainageklasse .g., heeft een puntenwaarde vóór de werken 

(=INBRENG) van 540 punten/ha.   Deze bodem wordt gekenmerkt door een HGWS dat zich 

normaal  situeert  aan maaiveld.    Voor  deze  bodemserie  is  de  LGWS  bepalend  om  in  te 

schatten  of  dit  soort  bodems  in  de  zomer  gebruiksmogelijkheden  bezit.    Indien  de 

gemodelleerde wijziging in grondwaterstand in een zomersituatie (LGWS) minder dan 10 cm 

bedraagt, treedt er geen wezenlijk effect op en behoudt de bodemserie als puntenklasse na 

de  werken  dezelfde  waarde  (=  540  punten/ha).    Indien  echter  de  wijziging  in 

grondwaterstand meer dan 10 cm bedraagt, ondervindt deze bodemserie een nadelig effect 

en dient de puntenklasse aangepast: 

 Bedraagt de stijging  in LGWS tussen 10 en 20 cm: de nieuwe grondwatertoestand 

komt overeen met een hydrologische toestand tussen drainageklasse  .g. en V dus 

wordt de overeenkomstige puntenklasse ook gesitueerd  tussen de puntenklassen 

van  beide  bodemseries  (.g.  =  540  punten/ha  en  V  =  383  punten/ha)  dus  de 

resulterende puntenklasse nà werken is 461 punten/ha. 

 Bedraagt de stijging in LGWS > 20 cm, dan komt de “hydrologische toestand” van de 

bodemserie  nà  werken  overeen  met  een  bodemserie  V  (een  sprong  van  1 

drainageklasse) en wordt de overeenkomstige puntenklasse van 383 punten/ha voor 

een V‐bodem toegepast als puntenklasse na de werken. 

 

Aan de hand van deze conversietabel is een waardezonekaart opgesteld voor de toestand na uitvoering 

van  de  hydrologische  herstelmaatregelen  (waardezonekaart  toedeling  =  nieuwe  toestand  na  het 

hydrologisch herstel).  Op deze kaart zijn de zones aangeduid binnen het werkgebied PUP Vallei waar 

de  voorgestelde  hydrologische  herstelmaatregelen  zullen  leiden  tot  een  verandering  in  het 

grondwaterpeil.   Op kaart 3‐4 zijn de zones aangeduid die mogelijk een  impact ondervinden van de 

hydrologische  herstelmaatregelen.   De  percelen  die  hetzij  geheel,  hetzij  gedeeltelijk  in  deze  zone 

gelegen zijn, zijn dan ook verder in beschouwing genomen bij het bepalen van de vergoedingen. 
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Drainageklasse  en  GWS  onder 
maaiveld 

Puntenklasse 
INBRENG 
(23,5 euro/punt) 

Stijging in grondwaterstand
(o.b.v. hydrologisch model) 

Drainageklasse
na hydrologisch herstel 

Puntenklasse  na  hydrologisch 
herstel (23,5 euro/punt) 
TOEDELING 

 Matig natte grond
Drainageklasse .d.  
 HGWS: 40‐60cm  
(trappen van 20 cm) 

1000  Geen stijging 1.000

Stijging HGWS > 5 cm   
  

tussen .d. en .e. 903

Stijging HGWS > 10 cm Drainageklasse .e. 807

Stijging HGWS > 30 cm Drainageklasse .f. 655

 Natte grond
Drainageklasse .e. 
 HGWS: 20‐40 cm 

807  Stijging HGWS > 5 cm Tussen Ze. en Zf. 731

Stijging HGWS > 10 cm Drainageklasse .f. 655

Stijging HGWS > 30 cm Drainageklasse .g. 540

 Zeer natte grond
Drainageklasse .f. 
 HGWS: 0‐20 cm 
LGWS: 40‐80 cm 

655 
 

Stijging HGWS >5 cm Tussen Zf.. En Zg.. 595

Stijging HGWS > 10 cm  Drainageklasse .g. 540

Stijging HGWS > 30 cm en
Stijging LGWS > 60 cm  

V 383

 Uiterst  natte  grond  Drainageklasse 
.g. en V + 
 HGWS: = maaiveld 
LGWS: 0‐40 cm 
(trappen van 40 cm) 

540 
 

Stijging LGWS > 10 cm
 

Tussen Zg. en V 461

Stijging LGWS > 20 cm
  

V 383

 V  383  Geen vergoeding mogelijk (laagste klasse)

Zeer  droge,  droge  en  matig  droge 
gronden 
Drainageklasse .a., .b., .c. 

690 – 770 ‐ 960 Geen vergoeding mogelijk (geen negatieve effecten)
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2.2.4. Bepalen van de vergoeding 

Met  het  oog  op  het  bepalen  van  de  vergoedingen  voor  gevolgen  van  de  hydrologische 

herstelmaatregelen,  zijn  voor  alle  percelen  die  mogelijk  een  impact  ondervinden  van  deze 

herstelmaatregelen (zie kaart 3‐4), de berekeningen gebeurd van enerzijds de oppervlaktes gelegen in 

elke waardezone vóór het hydrologisch herstel (maar na de kavelruil) (dit is de “Inbreng”) en anderzijds 

van de oppervlaktes in de toestand nà het hydrologisch herstel (= “Toedeling”).  Vervolgens is op basis 

hiervan de financiële afrekening gemaakt van de vergoeding voor de effecten van de hydrologische 

herstelmaatregelen.  

De  resultaten  van deze berekeningen  zijn,  voor elke belanghebbende, opgenomen  in de  lijsten  in 

Bijlage 6. 

 

Opmerking:  

In  de  conversietabel  is  geen  rekening  gehouden met  de  drogere  bodemseries.  Voor  de  drogere 

gronden (drainageklasse .a.; .b.; .c.) heeft een verhoging van de grondwatertafel een positief effect op 

de  bodemgeschiktheidswaarde.    Dit  zou  impliceren  dat  de  voorgestelde  hydrologische 

herstelmaatregelen zouden leiden tot een hogere puntenwaarde voor deze percelen.  De betrokken 

belanghebbenden  (eigenaars  en  gebruikers)  zouden  dus  nà  uitvoering  van  de  hydrologische 

herstelmaatregelen een hogere  totale puntenwaarde  toebedeeld  krijgen en hiervoor dan ook een 

vergoeding dienen te betalen.   

Dit effect wordt echter niet  in rekening gebracht.   De mogelijke stijging  in puntenwaarde voor deze 

drogere  gronden  is  immers  slechts  een  neveneffect  van  de  voorziene  hydrologische 

herstelmaatregelen.  De  betrokken  belanghebbenden  zullen  in  dit  geval  geen  vergoeding moeten 

betalen. 
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1 INLEIDING 

1.1 Kaarten 

Kaart 1.1: Situering projectgebied 
Kaart 1.2: Maatregelen uit te voeren door aannemer - deel 1 
Kaart 1.3: Maatregelen uit te voeren door aannemer - deel 2 
Kaart 1.4: Maatregelen niet uit te voeren door aannemer - deel 1 
Kaart 1.5: Maatregelen niet uit te voeren door aannemer - deel 2 
Kaart 1.6: Beekovergangen 
 
 
1.2 Situering en korte schets van het project 

1.2.1 Inleiding  

Het voorliggend projectgebied (371ha) is een belangrijk onderdeel van het 
natuurinrichtingsproject Zwarte Beek (674ha). 
 
De vallei van de Zwarte Beek is een vrij ongerepte beekvallei die redelijk uniek is op zowel 
Vlaams als Europees niveau. De vallei van de Zwarte Beek werd aangeduid als habitat- en 
vogelrichtlijngebied, waardoor er specifiek doelstellingen moeten worden nagestreefd. 
Omwille van de afname van de natuurwaarden in dit gebied, stuurde de Europese 
commissie in 1997 een “ingebrekestelling” en in 1998 een “met redenen omkleed advies” 
naar de Belgische autoriteiten. 
Om een veroordeling vanwege de Europese commissie te voorkomen werd dit 
natuurinrichtingsproject voorgesteld. Het natuurinrichtingsproject werd door de bevoegde 
minister van leefmilieu officieel ingesteld in 2001 (M.B. van 17 oktober 2001).  
 
Naast deze ingebrekestelling en met redenen omkleed advies werd in 2003 een uitdieping 
van de Oude Beek (de ‘hydrologische ruggengraat’ van het gebied) uitgevoerd door 
Watering Schulensbroek. Deze Watering werd voor deze activiteit in beroep veroordeeld 
(rechtszaak aangespannen door Natuurpunt). Zie bijlage 1. 
 
Het natuurinrichtingsproject is hoofdzakelijk een natuurherstelproject. Het 
natuurherstelproject omvat in de eerste plaats het open en nat karakter van het 
valleilandschap te herstellen, door maatregelen te nemen om het veenpakket te vrijwaren 
en te herstellen. Naast deze herstelmaatregelen zullen maatregelen worden genomen om 
de beheerstoegankelijkheid te vergroten. 
 
 
1.2.2 Belang van het veencomplex 

Het historisch veenlichaam in de vallei van de Zwarte Beek is in kaart gebracht door De 
Becker (2009). De Zwarte Beekvallei herbergt het belangrijkste laagveencomplex van 
Vlaanderen (met een oppervlakte van 260 ha) aangezien het veenlichaam de ganse 
dalbodem van de vallei bedekt, aaneengesloten is en niet afgedekt wordt met 
riviersedimenten of jongere sedimenten. Omwille van de uitzonderlijke dikte en bijna 
continue opbouw van de afzettingen in dit valleigedeelte is dit uniek voor Vlaanderen. Het 
habitatrichtlijngebied van de Zwarte Beekvallei is essentieel voor het Natura 2000 
habitattype 7140 (overgangs- en trilvenen, een subtype zijn kleine zeggenvegetaties). 
 
Echter door verdieping van de Oude Beek (de ‘hydrologische ruggengraat’ van het gebied) 
is een groot deel van de vallei van de Zwarte Beek aan het verdrogen. Volgens het advies 
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van het INBO (De Becker, 2009) is er daarbij sprake van veraarding van het aanwezige 
veen in de vallei, van zeer opvallende inklinkingverschijnselen en van het optreden van 
verstoringvegetaties. Hierdoor wordt niet alleen de uitzonderlijke grote ecologische waarde 
van het gebied aangetast, maar tevens ook de vernietiging van het landschapsarchief van 
duizenden jaren veenvorming. De oorzaak van de veraarding van het veen is het feit dat 
het drainageniveau van de Oude Beek momenteel op sommige plaatsen tot meer dan een 
meter lager dan de top van het veenpakket ligt. Gevolgen uiten zich vooral door 
graslanden gedomineerd door gestreepte witbol, verzakkingen van het veenpakket met 
veenkliffen tot meer dan een halve meter hoog door het wegzakken van het veraarde veen 
(over een breedte van soms 30 meter aan de zuidrand), een wijziging van de vegetatie ten 
gevolge van verdroging (oligotrofe elzenbroeken in plaats van mesotrofe 
elzenberkenbroeken). Graslandvegetatie met zeer veel moerasstruisgras, veenpluis, 
bramen, veenmossen in plaats van goed ontwikkelde kleine zeggenvegetatie (De Becker, 
2009). 
 
De conclusie van De Becker (2009) is dat er snel moet worden ingegrepen waarbij de 
waterstand opnieuw moet worden hersteld zodat de degradatie van het veenpakket stopt 
(het drainageniveau van de Oude Beek moet sterk verhoogd worden). 
 
Naast deze studie heeft het INBO (Allemeersch, 2009) in opdracht van het Agentschap 
Ruimte en Erfgoed een studie uitgevoerd met als doel de vallei op archeologisch en paleo-
ecologisch vlak te evalueren. Conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen in dit project. 
 
Omwille van deze redenen worden herstelmaatregelen voor de beekvallei voorgesteld met 
als doel herstel van de waterhuishouding om terug veengroei toe te laten. 
 
 
1.2.3 Korte schets project 

Het project waarvoor een ontheffing gevraagd wordt, betreft dus een herstel van de vallei 
van de Zwarte Beek op vlak van hydrologie en ecologie. Volgende ingrepen zijn hiertoe 
voorzien (Tabel 2.1): 
 Waterwerken: verflauwen van oevers, inschakelen meanders Zwarte Beek, dempen 

van sloten en grachten, herstel Oude Beek, hermeandering, 
 Herstelwerk (groenwerk):  rooien van struiken (met wortelgestel), rooien van struiken 

(gedeeltelijk ontstronken), selectief vellen bomen en struiken (bosomvorming), vellen 
bomen en rooien struiken (volledig ontstronken), vellen bomen en struiken (gedeeltelijk 
ontstronken) 

 Afbraak- en grondwerken: beekovergang verwijderen, constructie verwijderen, 
verwijderen draad, verwijderen dijk, verwijderen strooisellaag, afgraven teelaarde 

 Bouw infrastructuur: aanleg tijdelijke bruggen, aanleg voetgangersbrug, mogelijk te 
herstellen, herstellen dijk, herstellen weg, leveren en plaatsen van draad, verwijderen 
van draad en leveren en plaatsen van nieuwe draad 

 Beheermaatregelen: Het beheer bestaat in de aanlegfase uit omvormingsmaatregelen 
om zo de natuurontwikkeling in de gewenste richting te sturen. 

 
Een weergave van de locatie van de verschillende ingrepen is te vinden in  
kaart 1.2 t.e.m.  
kaart 1.5. (In overeenstemming met het bestek zijn in deze kaarten de maatregelen in elk 
deelgebied opgedeeld in maatregelen wel uit te voeren door aannemer, en maatregelen 
niet uit te voeren door aannemer) 
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1.2.4 Situering 

Het projectgebied is 371,5 ha groot en is gelegen in de vallei van de Zwarte Beek in de 
stad Beringen, provincie Limburg (Kaart 1.1). De noordgrens van het gebied wordt 
gevormd door de Zwarte Beek, de zuidgrens wordt gevormd door en ligt in het verlengde 
van de Winterbeek. Centraal van het projectgebied ligt de Oude Beek. Deze wordt in het 
begin ‘Hoogbosvliet’ genoemd (zie Kaart 2.1). Het projectgebied wordt onderverdeeld in 
deelgebieden om tijdens de bespreking de ingrepen en effecten gemakkelijker te kunnen 
situeren. 
 
 
1.3 Toetsing aan de MER-plicht 

Het milieueffectrapport is vereist in toepassing van artikel 4.3.2, sub 1 van het decreet van 
5 april 1995 houdende algemene bepalingen betreffende milieubeleid. Het besluit van de 
Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van 
projecten onderworpen aan milieueffectrapportage stelt in artikel 2, sub 2 dat een 
gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan ingediend worden voor de categorieën van 
projecten vervat in bijlage II van dit besluit. Het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek met 
geplande inrichtingsmaatregelen behoren tot de bijlage II-projecten, categorie 1 
(landbouw, bosbouw en aquacultuur), sub c en d en categorie 10 (infrastructuurwerken), 
sub h, namelijk: 
 
‘Waterbeheersingprojecten op onbevaarbare waterlopen, zoals de aanleg van 
overstromingsgebieden, wachtbekkens of van nieuwe waterlopen, die gelegen zijn in of 
een aanzienlijke invloed kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied, met 
uitzondering van instandhoudings-, herstel- of onderhoudswerken” 
 
“Ontbossing met het oog op de omschakeling naar een ander bodemgebruik voor zover de 
oppervlakte 3 ha of meer bedraagt en voor zover artikel 87 van het Bosdecreet niet van 
toepassing is.” 
 
“Werken betreffende kanalisering, met inbegrip van de vergroting of verdieping van de 
vaargeul, en ter beperking van overstromingen, met inbegrip van de aanleg van sluizen, 
stuwen, dijken, overstromingsgebieden en wachtbekkens, die gelegen zijn in of een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied.” 
 
Omwille van deze categorieën komt het project in aanmerking voor een 
ontheffingsaanvraag van de MER-plicht. 
 
 
1.4 Naam van de initiatiefnemer 

Deze ontheffing wordt aangevraagd op initiatief van het projectcomité van het 
natuurinrichtingsproject vallei van de Zwarte Beek. 
 
Projectcomité bestaat uit de organisaties met de volgende effectieve leden: 

 Agentschap voor Natuur en Bos 
o Elvira Jacques en Else De Schryver 

 De Vlaamse Landmaatschappij 
o Paul De Vis 

 De Vlaamse Milieumaatschappij 
o Jan Vanvelk 

 Departement Landbouw en Visserij 
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o Jozef De Krock 
 Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Sofie Regniers 
 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed 

o Myriam Van Den Broek 
 Provincie Limburg, Provinciaal Natuurcentrum 

o Greet Gommers 
 Stad Beringen 

o Annemie Witters 
 Natuurpunt vzw  

o Chris Dictus en Noah Janssen 
 Provinciale Landbouwkamer 

o David Deferme 
 Belgisch notariaat 

o Koen Vermeulen 
 
Het secretariaat wordt verzorgd door de Vlaamse Landmaatschappij 
Koningin Astridlaan10, 
3500 Hasselt 
011-29 87 00 
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2 PROJECTBESCHRIJVING 

2.1 Kaarten 

Kaart 2.1: Streefbeeld deel 1 
Kaart 2.2: Streefbeeld deel 2 
Kaart 2.3: BWK-karteringseenheden: ecotopen 
 
 
2.2 Huidige situatie 

2.2.1 Hydrologische situatie in projectgebied 

Het projectgebied draagt nog herinneringen aan de kleinschalige landbouw die hier 
vroeger bedreven werd: verschillende kleine percelen (voornamelijk hooilanden) met 
ondiepe drainagegrachten. De Zwarte Beek ligt hogerop de noordelijke valleiflank en werd 
in het verleden op bepaalde plaatsen in het gebied rechtgetrokken. Momenteel zijn een 
deel van de oude meanders nog zichtbaar in het landschap. In het diepste punt van de 
vallei ligt de Oude Beek (in het begin heet deze beek Hoogbosvliet) die in het verleden 
werd verdiept. Het huidige grondwaterpeil en het peil van de Zwarte en Oude Beek staat 
onder het natuurlijk waterpeil. Dit uit zich door een algemene verdroging van het 
aanwezige veenlichaam (zoals besproken in §1.2 en De Becker (2009)). Actueel staat het 
beekpeil van de Oude Beek 60-80 cm onder het maaiveld. Ten gevolge van overvloedige 
neerslag kunnen wel regelmatig piekdebieten optreden (De Becker en Thoonen, 2011). 
 
 
2.2.2 Ecologische situatie: Deel 1 (Oostelijk deel: van ‘t Fonteintje tot aan Melkpad) 

Deel 1 is de oostelijke helft van het projectgebied en omvat deelgebieden 7, 8, 9 en 10, 
gelegen tussen 'Fonteintje en Melkpad. 
 
De aanwezige vegetatie in de zone tussen de Zwarte Beek en de Oude Beek bestaat 
voornamelijk uit een afwisseling van elzenbroekbos en moerassige vegetaties waaronder 
(al dan niet verruigde) kleine zeggenvegetaties. Tegen de noordelijke valleiflank stroomt 
de Zwarte Beek voornamelijk door naaldhoutaanplanten en oud beekbegeleidend bos op 
oeverwallen. Er liggen ook enkele populieraanplanten en weekendverblijven langs de 
Zwarte Beek.  
 
Ten zuiden van de Oude Beek ligt een voormalige blauwbesplantage.Tevens ten zuiden 
van de Oude Beek komen naaldhoutaanplanten met een goed ontwikkelde ondergroei van 
het berken-eikenbostype en met aanwezigheid van heide-elementen. Ook verschillende 
moerassige vegetaties zijn aanwezig. Er ligt ook een zone van ca. 9 ha in 
landbouwgebruik, gelegen in natuurgebied (uiterst oostelijk deel van projectgebied). 
 
 
2.2.3 Ecologische situatie: Deel 2 (Westelijk deel: tussen Nieuwendijk en Melkpad) 

Deel 2 is de westelijke helft van het projectgebied en omvat deelgebieden 3, 4, 5 en 6, 
gelegen tussen Nieuwendijk en Melkpad. 
 
In het gebied komen vooral bos-, grasland- en moerasvegetaties voor. Langsheen de 
Zwarte Beek treft men percelen van elzenbroek aan. De Zwarte Beek meandert centraal in 
het noordelijk deel door grove dennenbestanden met op enkele plaatsen een goed 
ontwikkelde kruidlaag met oude bosplanten die typerend zijn voor het beekbegeleidend 
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eiken-beukenbos (Qs). Op enkele plaatsen is de Zwarte Beek rechtgetrokken. Tussen de 
Zwarte Beek en de Oude Beek vindt men waardevolle natte biotopen (kleine 
zeggenvegetaties, natte ruigten, wilgenstruwelen en broekbos). Centraal in het gebied 
vinden we enkele voormalige blauwbesplantages, alsook één actief bedrijf met meerdere 
percelen. 
 
De ecologische degradatie van het gebied werd reeds besproken in § 1 en verder 
aangehaald in § 2.3. 
 
 
2.3 Gepland initiatief 

Het project beoogt een hydrologisch herstel (grond- en oppervlaktewaterstand) van de 
vallei van de Zwarte Beek (§2.3.1). Dit heeft ook invloed op de vegetatietypen. Hiervoor 
zullen een aantal streefbeelden vooropgesteld worden (§2.3.2) evenals maatregelen voor 
efficiënt beheer. Op deze manier worden gunstige standplaatscondities gegenereerd voor 
beschermde habitats en soorten. 
Het gepland project tracht hierdoor invulling te geven aan de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn waarvoor Gewestelijk doelen zijn opgesteld G-IHD (goedgekeurd op 23 juli 
2010). In het G-IHD-rapport wordt het belang van het duurzaam voortbestaan van habitats 
of soorten weergegeven. Het habitattype 7140 (overgangs- en trilveen) wordt hierbij 
beschouwd als ‘essentieel’ voor dit projectgebied. Voor laagveenvegetaties stellen de 
gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen expliciet dat het grootste deel van de 
oppervlakte-uitbreiding in dit projectgebied dient gerealiseerd te worden. De vallei van de 
Zwarte Beek wordt beschouwd als het belangrijkste laagveencomplex in Vlaanderen. Het 
S-IHD rapport 25 concretiseert deze natuurdoelen in een verdere fase. 
 
Dit initiatief tracht de huidige verruigde (door verdroging) en verboste zeggenmoerassen 
(gebrek aan maai en/of graasbeheer) te herstellen. Naast deze doelstelling wensen we de 
beheerstoegankelijkheid te vergroten, de zonevreemde landbouwenclaves op te heffen, op 
bepaalde plaatsen oude meanders terug in te schakelen en op één locatie, indien 
opportuun, een hermeandering te realiseren. 
 
 
2.3.1 Hydrologisch aspect 

Het hydrologisch herstel omvat het opstuwen van het beekpeil van de Oude Beek tot 20 
cm onder het maaiveld. Deze maatregel zou leiden tot het herstel van de hydrologische 
situatie (grondwaterniveau) binnen het projectgebied en zou tevens voldoende zijn om 
piekdebieten van de beek op te vangen (De Becker en Thoonen, 2011). Het is immers 
belangrijk te weten dat het gewenst habitattype 7140 (Kleine zeggenvegetatie: KZV) niet 
bestand is tegen frequente overstromingen. 
 
Een tweede luik is het geheel of gedeeltelijk dempen van grachten binnen het 
projectgebied (De Becker en Thoonen, 2011). Het is immers niet voldoende om het peil 
van de Oude Beek op te trekken. Ook afdammen is geen optie omdat de kans op lekken 
en de invloed van de topografie ervoor zorgt dat het drainerend effect nog zal blijven 
bestaan. Het is tenslotte ook belangrijk dat er geen grachten rechtstreeks op de Zwarte 
Beek blijven aangesloten. Immers de kwaliteit van het Zwarte Beekwater brengt nutriënten 
in een systeem waar van nature geen of nauwelijks nutriëntvrachten in circuleren. 
Instroom van Zwarte Beek water moet dus absoluut vermeden worden, tenzij de 
waterkwaliteit verbetert. Het Oude Beekwater daarentegen, is vermoedelijk van goede 
kwaliteit. Het is niet duidelijk of momenteel ergens huishoudelijk afvalwater via zijgrachten 
naar de Oude Beek afgevoerd wordt. Indien dit niet het geval is, is een sporadische 
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overstroming met oppervlaktewater uit de Oude Beek wel tolereerbaar. Dit is actueel een 
leemte in de kennis. 
De grachten kunnen dus best zoveel mogelijk opgeheven worden. 
 
De specifieke maatregelen hiertoe worden besproken in §2.3.4. 
 
 
2.3.2 Streefbeelden: Deel 1 (Kaart 2.1) 

In het oostelijk deel van het projectgebied wordt grotendeels gestreefd naar kleine 
zeggenvegetaties met verspreid een aantal vennen/open waters en heide of heischraal 
grasland (ten zuiden Oude Beek). In de percelen rondom de Zwarte Beek zal 'oud 
beekbegeleidend bos op oeverwallen' in stand gehouden worden. Op de zuidelijke grens 
zullen de potenties voor eiken-berkenbossen verhoogd worden. Centraal in het 
projectgebied wordt een complex van graslanden beoogd, met een kleiner gebied 
bestaande uit een complex van soortenrijk grasland met heischrale elementen. Twee 
percelen zijn voorzien als extensieve akker. Verder wordt er nog gestreefd naar twee 
zones mesotroof elzenbroek. 
 
 
2.3.3 Streefbeelden: Deel 2 (kaart 2.2 ) 

Als streefbeeld wordt ook voor het westelijk deel van het projectgebied hoofdzakelijk een 
kleine zeggenvegetatie (KZV) beoogd (grootste zone is voorzien ten noorden van de Oude 
Beek, en een kleiner aandeel ten zuiden van de Oude Beek). In het midden van dit deel 
van het projectgebied wordt deze KZV doorbroken door 50% mesotroof elzenbroek-
50%KZV. Dit type wordt ook nagestreefd op een strook aaneensluitende percelen ten 
zuiden van de Oude Beek. Het streefbeeld voor de andere percelen ten zuiden van de 
Oude Beek is mesotroof elzenbroek. Aan de randen (zuidelijke en noordelijke) van het 
projectgebied wordt een complex van graslanden voorzien, die langsheen de Zwarte Beek 
overgaan in oud beekbegeleidend bos op oeverwallen. 
 
 
2.3.4 Aanlegfase 

De verschillende maatregelen worden opgesomd en gesitueerd in/op tabel 2.1,  
kaart 1.2 en kaart 1.3. Een aantal belangrijke werken die nodig zijn om het gewenste 
streefbeeld te bereiken worden hieronder opgesomd: 
 

 Waterwerken: 
-  De grachten in het projectgebied zullen worden gedempt, voornamelijk tussen 

de Oude Beek en de Zwarte Beek. Er wordt voorgesteld om de grachten overal 
te dempen en slechts om de 100m een gracht  (max 10 cm diep) over te 
houden. Het dempen zal gebeuren door de oevers af te schuinen met aanwezig 
grondmateriaal naast de grachten. Op deze manier kan het overtollig 
regenwater worden afgevoerd. 

 
- In de Zwarte Beek worden een aantal oude meanders terug ingeschakeld (Deel 

1). De diepte van de meander zal 10 à 20 cm hoger zijn dan de huidige loop, 
zodat de beek zichzelf verder kan ontwikkelen. Dit mag niet leiden tot een 
blijvende verhoogde waterstand in de Zwarte Beek. Rekening houdend met de 
ervaringen uit andere projecten, moet de oude loop zoveel mogelijk opgevuld 
worden met het materiaal dat vrijkomt uit de nieuw te graven loop. Het stuk van 
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de huidige loop dat opgevuld wordt, moet vooraf gecontroleerd worden op de 
aanwezigheid van beekprik. 

 
- Verflauwen van oevers ten behoeve van spontane verlanding. Hiertoe worden 

de oevers zo maximaal mogelijk verflauwd (afgeschuind) en wordt de oeverwal 
(grond afkomstig van de aanleg van de vijver) uit de onmiddellijke omgeving 
erin geduwd. Bedoeling is wel dat er na inrichting nog open water aanwezig 
blijft (de vijver mag dus niet ineens worden dichtgegooid) zodat de zeer 
interessante overgangsfasen zich kunnen ontwikkelen. Aangezien het steeds 
gaat over voedselarme vijvers, mag er zeker geen actieve aanvoer 
(grondverzet) van (nutriëntenrijke) gronden of strooisellagen uit de omgeving 
gebeuren. 

 
- Optioneel hermeandering (aanleggen nieuwe meander) 

Het betreft het graven van een meander, daar waar nu geen meander ligt en 
die aansluit op de Zwarte Beek. Over een lengte van 200m zal plaatselijk naast 
de huidige Zwarte Beek een extra meander worden gegraven, dit aan de 
zuidzijde van de beek. Deze extra meander zal een natuurlijk kronkelend 
verloop krijgen. Er is echter nog nader onderzoek nodig of dat er ruimte genoeg 
is aan de zuidzijde van de beek, het veenlichaam ligt hier immers niet ver vanaf 
en of de maatregel wel opportuun is. 

 
- Herstel Oude Beek 

Het herstel van de Oude Beek gebeurt door middel van het plaatsen van een 
50-tal stuwen in de vorm van een dubbele palenrij. Tussen de palen van een 
dubbele palenrij wordt grond van de oeverwallen gestort. 

 
 Herstelwerk en beheer: 

Het beheer in de aanlegfase bestaat uit een aantal omvormingsmaatregelen 
(verschralingbeheer, bosbeheer) om zo de natuurontwikkeling in de gewenste richting te 
sturen. 
 

- Op plaatsen waar KZV (Kleine zeggevegetatie) worden voorzien, worden 
bomen geveld en struiken gerooid (met wortelgestel). 

- Omzetten van struweel/bos naar heischraal grasland of complex van 
graslanden, buiten de veengrens (veengrens: zie  

- kaart 1.2 en kaart 1.3) (vrijmaken van de wortelaanzet) door vellen bomen en 
rooien van struiken (gedeeltelijk ontstronken). 

- Een aantal bostypes dient worden gewijzigd (= selectief vellen bomen en 
struiken: bosomvorming) 

- De blauwbesplantages dienen te worden omgezet tot elzenbroek (deelgebied 
3) of KZV (in deelgebied 5 en 7) door verwijderen van struiken (met 
wortelgestel). 

- De strooisellaag wordt verwijderd bij omzetting naaldbos naar KZV of 
heischraal grasland. 

- Putten ontstaan door bomen en struiken die worden uitgetrokken uit het veen 
moeten niet worden opgevuld. Dit zal spontaan verlanden tot een natte 
vegetatie. Mogelijk kan de werkzone na de uitvoering van de werken gelijk 
getrokken worden (gebeurde ook bij de recent uitgevoerde beheerswerken op 
militair domein). Buiten het veenpakket, dus op de drogere gronden, mag de 
vegetatie niet uitgetrokken worden aangezien er dan putten ontstaan. 

- Volledig ontstronken is volgens het standaardbestek 250 tot op een diepte van 
1 m. Maar er wordt aangehaald dat het zo diep niet moet. Gedeeltelijk 
ontstronken (volgens standaardbestek tot op 20 cm) kan mogelijk voldoende 
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zijn. De stronken kunnen door de veendruk wel nog naar boven komen, maar 
20 cm zou voldoende kunnen zijn om dit op te vangen. 

 
 Afbraak- en grondwerken 

- De teelaarde zal afgegraven worden om de nutriëntenrijke toplaag te 
verwijderen op plaatsen waar de ontwikkeling van heide of heischraal grasland 
gewenst is. In de huidige naaldhoutbestanden worden de bomen gekapt, 
gedeeltelijk ontstronkt en de strooisellaag (tot op zandige ondergrond) 
verwijderd in functie van de ontwikkeling van heide of heischraal grasland 

- Verwijderen van dijk, draad, constructies, bruggen. 
- Afgraven teelaarde: Gezien de gronden die hierbij vrijkomen hoge 

concentraties nutriënten bevatten dienen deze afgevoerd te worden naar 
minder kwetsbare gebieden. 

 
 Bouw infrastructuur: 

-  Aanleg beekovergangen: Er is voorzien om in totaal 18 bruggen aan te leggen 
(14 Zwarte Beek en 4 Oude Beek). De beekovergangen/bruggen dienen 
voldoende draagkrachtig te zijn en moeten voldoen aan de volgende 
randvoorwaarden: 

 Vermijden van vaste constructies in beekbodem en op beekoever, 
zodat de vrijheidsgraad van de meanderende Zwarte Beek zoveel 
mogelijk gerespecteerd wordt 

 Het systeem moet hanteerbaar zijn voor beheer 
 Er moet rekening gehouden worden met de veenbodem (Oude 

Beek) 
We trachten voornamelijk te werken met tijdelijke bruggen (13 van de 17 
bruggen) d.w.z. bruggen die verplaatsbaar zijn (bedoeld om recreanten te 
weren met bijvoorbeeld quads). Er wordt 1 vaste voetgangersbrug voorzien, 
van de overige 3 bruggen is dit nog niet duidelijk. Zie kaart 1.6  

- Herstel van een aantal dijken en wegen verspreid over projectgebied: Het 
herstellen van een dijk en een weg omvat het tonrond maken door aanbrengen 
van zand. Op venige bodem moet ook nog rekening gehouden worden met de 
waterdruk. ‘Dijk’ is een weg op venige bodem, ‘weg’ is een weg op meer 
draagkrachtige bodem. 

- Verwijderen overbodige afsluitingen en aanpassen begrazingsroosters 
- Plaatsen draad (begrazingsblokken) en verwijderen van draad en plaatsen van 

nieuwe draad 
- Plaatsen van poorten (gaar) 
 
 

Tabel 2.1:  Overzicht maatregelen 

Omschrijving/ 
Subsysteem Maatregel   
I. Waterwerken   
  1. Hermeandering (optioneel) 
  2. verflauwen oevers 
  3 inschakelen oude meander 
  4. dempen van grachten 
  5. herstel Oude Beek 
II. Groenwerk   
  6. rooien van struiken met wortelgestel 
  7. rooien van struiken, gedeeltelijk 
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ontstronken 

  8. 
selectief vellen bomen en struiken 
(bosomvorming) 

  9. 
vellen bomen en rooien struiken, volledig 
ontstronken 

  10. 
vellen bomen en struiken, gedeeltelijk 
ontstronken 

III. 
Afbraak en 
Grondwerken   

  11. beekovergang verwijderen 
  12. constructie verwijderen 
  13. verwijderen draad 
  14. verwijderen dijk 
  15. verwijderen strooisellaag 
  16. afgraven van teelaarde 
IV. Bouw-Infra   
  17. Aanleg verplaatsbare brug 
  18. Aanleg voetgangersbrug 
  19. herstellen dijk 
  20. herstellen weg 
  21 Leveren en plaatsen van draad 

  22 
Verwijderen van draad en leveren en 
plaatsen van nieuwe draad 

 
 
2.3.5 Beheersfase 

De beheersfase is de fase waarbij de gewenste vegetatietypen zich kunnen ontwikkelen 
ten gevolge van de ingrepen. Om de gewenste vegetatietypes in stand te houden, na 
herstel van de hydrologie, zijn beheermaatregelen nodig. Deze beheermaatregelen zijn 
beschreven in het natuurbeheerplan Vallei van de Zwarte Beek (Natuurpunt, 2009). 
Hieronder volgt een korte opsomming van de verschillende beheermaatregelen: 
 
 Omvormingsbeheer 
 Overgangsbeheer of beheer op korte termijn: 

- Jaarlijkse of meerjaarlijkse maaiing 
- Stoot- en seizoensbegrazing 

 Eindbeheer of beheer op lange termijn: 
- Jaarlijks maaibeheer 
- Cyclisch maaibeheer 
- Cyclisch open maken 
- Extensieve begrazing 
- Heide- en duinbeheer 
- Bosbeheer 
- Akkerbeheer 
- Beheer van open water 
- Houtkantbeheer 
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3 ADMINISTRATIEVE, JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE SITUERING VAN HET 
PROJECT 

3.1 Kaarten 

Kaart 3.1: Gewestplanbestemming  
 
 
3.2 Randvoorwaarden 

Het project is onderworpen aan een aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn 
enerzijds van technisch-uitvoerbare aard. Anderzijds zijn er een aantal administratieve, 
juridische en beleidsmatige aspecten die betrekking hebben op het project. 
 
 
In onderstaande tabel 3.1 zijn alle mogelijke juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 
getoetst aan het project. Telkens is de relevantie aangegeven en of de randvoorwaarde 
onderzoekssturend of procedurebepalend is voor het plan. Voor sommige relevante 
randvoorwaarden is verdere tekstuele uitleg nodig. In de tabel is telkens aangegeven in 
welk hoofdstuk de verdere uitwerking te vinden is. Ook een verwijzing naar relevante 
kaarten is opgenomen 
 
 
Tabel 3.1: Toetsing juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-
vant 

Onder-
zoek-
sturend 

Procedure-
bepalend 

Bespreking relevantie Kaart-
nr. 

Verdere 
bespreking 

Juridische situering 

Juridische sancties 

- In 1997 Europese ingebrekestelling owv afnemende natuurwaarde 

- In 1998 een met reden omkleed advies opgesteld door een Europese Commissie gericht aan de Belgische autoriteiten 

-  Veroordeling van Watering Schulensbroek wegens het veroorzaken van ecologische schade (7 maart 2012) 

Ruimtelijk ordeningsrecht 

Gewestplan Geeft de bestemming van de gronden in 
Vlaanderen weer. 

Ja X X Het grootste deel van het projectgebied is 
gelegen in natuurgebied (0701). De 
noordoostelijke strook tussen Zwarte en 
Oude Beek is natuurgebied met 
wetenschappelijke waarde of 
natuurreservaten (0702). In het oosten zijn 
er een aantal landschappelijk waardevolle 
percelen (0901) en een strook agrarisch 
gebied met ecologisch belang. 

Ka
ar

t 3
.1

 

 

Stedenbouwkundige 
Plannen 

Geven aan de hand van kaartmateriaal en 
stedenbouwkundige voorschriften aan wat en hoe 
in een bepaald stadsdeel gebouwd en verbouwd 
mag worden. 

Nee   Het projectgebied is niet in een Bijzonder 
Plan van Aanleg (BPA) gelegen. 

Ka
ar

t 3
.1
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-
vant 

Onder-
zoek-
sturend 

Procedure-
bepalend 

Bespreking relevantie Kaart-
nr. 

Verdere 
bespreking 

Ruimtelijk 
uitvoeringsplan 

Volgt het vroegere “plan van aanleg” (Gewestplan 
en BPA) op. In tegenstelling tot de plannen van 
aanleg is een uitvoeringsplan veel meer gericht op 
de uitvoering van een beleid. Het kan ook 
beheersmaatregelen bevatten. Deze 
uitvoeringsplannen vertrekken steeds vanuit de 
visie van een ruimtelijk structuurplan. 

Nee   Het projectgebied is niet gelegen in een 
gewestelijk RUP of gemeentelijk RUP. 

 

 

 

Ruilverkaveling Zorgt voor de herstructurering van het 
landbouwgebied passend in een multifunctionele 
inrichting van het buitengebied 

Nee   Binnen of rond het projectgebied zijn geen 
ruilverkavelingsprojecten in uitvoering of 
onderzoek. 

  

Landinrichtings- 

projecten 

Richt grote gebieden zodanig in dat alle facetten 
die in het gebied aanwezig zijn (milieu, natuur, 
landbouw, recreatie, cultuurhistorie), zich 
volwaardig kunnen ontwikkelen. 

Nee   Het projectgebied is niet gelegen in of in de 
nabijheid van een landinrichtingsproject 

 

 

Natuurinrichtings-
projecten 

Richt een gebied zo goed mogelijk in met het oog 
op het behoud, het herstel, het beheer of de 
ontwikkeling van de natuur of het natuurlijk milieu. 

ja X X Het projectgebied is gelegen in het 
projectgebied van het 
natuurinrichtingsproject Zwarte Beek 

Ka
ar

t1
.1

 

 

Milieubeheer- en milieuhygiënerecht 

Vlarebo Door op een milieuhygiënisch verantwoorde 
manier om te gaan met uitgegraven bodem, wordt 
nieuwe bodemverontreiniging en de daaruit 
voortvloeiende saneringsplicht zoveel als mogelijk 

Ja X X In het gepland initiatief is grondverzet 
voorzien. De wetgeving over grondverzet 
moet dan ook gevolgd worden. 

 Discipline Bodem 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-
vant 

Onder-
zoek-
sturend 

Procedure-
bepalend 

Bespreking relevantie Kaart-
nr. 

Verdere 
bespreking 

vermeden. 

Vlarea Het bundelt de uitvoeringsbesluiten bij het 
Afvalstoffendecreet. Het moet Vlaanderen 
ondermeer op weg zetten naar een onderbouwd 
recyclagebeleid. 

 

Ja X X In het geplande initiatief kan er 
afbraakmateriaal van constructies 
vrijkomen. Bij het verwijderen van deze 
constructies zal er dan ook rekening 
gehouden worden met Vlarea. 

 Discipline Bodem 

Natuurbeschermingsrecht 

Decreet betreffende 
natuurbehoud en 
natuurlijk milieu 

 

Vlaams ecologisch 
netwerk 

Vlaamse en/of 
erkende 
natuurreservaten 

Centraal staan een planmatige aanpak 
(natuurbeleidsplan), een horizontaal beleid (‘stand-
still’ principe) en een gebiedsgericht beleid. 

Ja X  Het geplande initiatief voorziet 
vegetatiewijziging. Er wordt een passende 
beoordeling opgenomen in de ontheffing 
(hoofdstuk 0). 

 

 

In deze gebieden wordt in de toekomst een beleid 
gevoerd dat sterk gericht is op natuurbehoud en -
ontwikkeling, gebaseerd op een natuurrichtplan. 

Ja X X Het projectgebied is gelegen in het GEN-
gebied “Boven- en Middenloop van de 
Zwarte Beek” 

Ka
ar

t 9
.5

 

Discipline Fauna 
en flora 

Terreinen, van belang voor behoud en ontwikkeling 
van natuur(lijk milieu), die aangewezen of erkend 
zijn door de Vlaamse regering. 

ja X X Binnen het projectgebied is het 
natuurreservaat "De Vallei van de Zwarte 
Beek" gelegen. 

Ka
ar

t 9
.5

 

Discipline Fauna 
en flora 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-
vant 

Onder-
zoek-
sturend 

Procedure-
bepalend 

Bespreking relevantie Kaart-
nr. 

Verdere 
bespreking 

 

Vogelrichtlijngebied 

Habitatrichtlijn-
gebied 

 

De Vogelrichtlijn heeft als doel de instandhouding 
van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten 
en hun leefgebieden. 

ja X X Het projectgebied is gelegen in het 
vogelrichtlijngebied Militair domein en 
domein van de Zwarte Beek. 

Ka
ar

t 9
.5

 

Discipline Fauna 
en flora 

De Habitatrichtlijn heeft als doel de biologische 
diversiteit in de Europese Unie in stand te houden. 

ja X X Het projectgebied is gelegen in het 
habitatrichtlijngebied [BE2200029] “Vallei -
en brongebieden van de Zwarte Beek, 
Bolisserbeek en Dommel met heide en 
vengebieden. 

Ka
ar

t 9
.5

 

Discipline Fauna 
en flora 

Bosdecreet Regelt behoud, bescherming, aanleg en beheer 
van bossen. Regelt in dit verband ook de 
kappingen, vergunningsvoorwaarden en eventuele 
compensaties (art. 50, art. 90bis). 

Ja X X Binnen het project zullen bomen gekapt 
worden. Indien het gaat om oppervlaktes 
die onder de definitie bos vallen, dan moet 
mogelijk een ontheffing van het verbod op 
ontbossing gevraagd worden en geldt 
mogelijk boscompensatieplicht. 

 

Discipline Fauna 
en flora 

Beheer van oppervlakte- en grondwater 

Wet op 
onbevaarbare 
waterlopen 

Regelt ondermeer de bepaling betreffende de 
‘buitengewone werken van de verbetering of 
wijziging’. 

Ja X X Het project betreft de herinrichting van de 
Zwarte Beek en Oude Beek. 

 

Discipline Water 

Decreet betreffende 
integraal 
waterbeleid 

Doelstellingeninstrument in verband met het 
integraal waterbeleid. 

Ja X X Voor het project moet een watertoets 
opgemaakt worden. De watertoets wordt 
opgenomen in de ontheffing in het 
hoofdstuk ‘Integratie en eindsynthese’ als 
een samenvatting van de beschreven 

 Discipline Water 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-
vant 

Onder-
zoek-
sturend 

Procedure-
bepalend 

Bespreking relevantie Kaart-
nr. 

Verdere 
bespreking 

effecten in de ontheffing. 

Wet op bevaarbare 
waterlopen 

Regelt bevoegdheden en scheepvaartverkeer van 
de bevaarbare waterlopen en omliggende terreinen 

Nee   Er zijn geen bevaarbare waterlopen in het 
projectgebied. 

 

 

Grondwaterdecreet Het decreet regelt bescherming, gebruik, toezicht, 
voorkomen en vergoeden van schade en 
heffingen. 

 

Ja X  In het projectgebied zijn geen winningen 
gelegen. Er zijn wel drie winningen 
gelegen binnen een straal van ca. 200 m 
van het projectgebied. 

Ka
ar

t 8
.2

 

Discipline water 

Bescherming van het cultuurhistorisch patrimonium 

Beschermde 
monumenten en 
landschappen 

Ter bescherming van monumenten en stads- en /of 
dorpszichten en landschappen; instandhouding, 
herstel en beheer van beschermde landschappen. 

Ja   Het oostelijk deel van het projectgebied 
overlapt met het beschermde landschap 
“Vallei van de Zwarte Beek”. 

Ill
us

tra
tie

 1
0.

1 Discipline 
Landschap, 
bouwkundig 
erfgoed en 
archeologie 

Landschapsdecreet Het decreet regelt de bescherming van de 
Landschappen omwille van hun historische, socio-
culturele, natuurwetenschappelijke of esthetische 
waarde. 

Ja X  In het projectgebeid is het beschermde 
landschap ‘Vallei van de Zwarte Beek” 
gelegen. 

Ill
us

tra
tie

 1
0.

1 Discipline 
Landschap, 
bouwkundig 
erfgoed en 
archeologie 

Decreet op het 
archeologische 
patrimonium 

Regelt de bescherming, het behoud, de 
instandhouding en het beheer van het 
archeologisch patrimonium evenals de organisatie 
en de reglementering van de archeologische 
opgravingen. 

Ja X  Van belang zijn hier art. 4, 5 en 8. Het 
regelt de beschermingsbevoegdheid en 
adviesverlening. 

 

Discipline 
Landschap, 
bouwkundig 
erfgoed en 
archeologie 

Verdrag van Malta In het verdrag worden de integrale archeologische Ja  X Mogelijkheid tot archeologische  Discipline 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-
vant 

Onder-
zoek-
sturend 

Procedure-
bepalend 

Bespreking relevantie Kaart-
nr. 

Verdere 
bespreking 

monumentenzorg en het maximaal behoud van de 
archeologische erfgoedwaarden in situ centraal 
gesteld (art. 4). 

toevalsvondsten. Van belang zijn art. 5 en 
6. Deze regelen het archeologisch 
onderzoek binnen mer’s en 
ontwikkelingsplannen. 

Landschap, 
bouwkundig 
erfgoed en 
archeologie 



MER-ontheffing NIP Zwarte Beek 

  
   

23 

Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-
vant 

Onder-
zoek-
sturend 

Procedure-
bepalend 

Bespreking relevantie Kaart-
nr. 

Verdere 
bespreking 

Beleidsmatige randvoorwaarden 

Milieubeleid 

Milieubeleidsplan Het geeft de richting aan waarin de overheid wil 
gaan met het milieubeleid, en maakt aan de burger 
en het bedrijfsleven ook duidelijk wat zij op 
milieuvlak kunnen verwachten de komende jaren. 

Ja X  Op 27 mei 2011 werd het milieubeleidsplan 
2011-2015 (MINA4) goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering, Relevante thema’s 
voor deze ontheffing zijn bv. integraal 
waterbeleid, Versnippering en verlies aan 
biodiversiteit. 

  

Provinciaal 

Milieubeleidsplan 

In het provinciaal milieubeleidsplan wordt het 
Limburgse milieubeleid voor de komende vijf jaar 
uitgestippeld. 

Ja X  Er is een milieubeleidsplan opgesteld 
(2010-2013) voor de provincie Limburg, 
met inbegrip van een actieplan om Limburg 
CO2-neutraal te maken tegen 2020. Via 
het herstel van het veenpakket (CO2 
opname, tegengaan emissie CO2) kan het 
project hiertoe een bijdrage leveren. 
Relevante thema’s uit het 
milieubeleidsplan voor deze ontheffing zijn 
natuurverbinding, biodiversiteit en 
duurzame waterbeheersingswerken. 

  

Gemeentelijk 
milieubeleidsplan 

Het geeft de richting aan waarin de gemeente wil 
gaan met het milieubeleid, en maakt aan de burger 
en het bedrijfsleven ook duidelijk wat zij op 
milieuvlak kunnen verwachten de komende jaren. 

Ja X  Er is een milieubeleidsplan opgesteld voor 
de gemeente (2005-2013), Relevante 
thema’s voor deze ontheffing zijn water en 
de natuurlijke entiteiten: natuur, bos, groen 
en landschappen. 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-
vant 

Onder-
zoek-
sturend 

Procedure-
bepalend 

Bespreking relevantie Kaart-
nr. 

Verdere 
bespreking 

 

Ruimtelijk 
Structuurplan 
Vlaanderen 

Geeft een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van 
Vlaanderen en legt de krachtlijnen vast van het 
ruimtelijk beleid naar de toekomst. 

Ja X  Algemeen relevant in Vlaanderen. Op het 
niveau van Vlaanderen zijn de 
belangrijkste elementen van de natuurlijke 
structuur de rivier- en beekvalleien, de 
grote natuurgebieden en de grote 
boscomplexen. Het oosten van Beringen 
maakt deel uit van het uitgestrekte heide- 
en boscomplex van het Kempische 
plateau. 

  

Provinciaal 
Structuurplan 
Limburg 

Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke 
ontwikkeling van het gebied waarop het 
betrekking heeft, in dit geval: de provincie 
Limburg. 

Ja X  In het ruimtelijke structuurplan van de 
provincie Limburg worden een aantal grote 
aaneengesloten natuurcomplexen 
aangeduid waaronder de Vallei van de 
Zwarte Beek die onderdeel zijn van een 
natuurlijke structuur met een ruimere 
betekenis van Europees niveau. In deze 
functie domineert de natuurfunctie. De 
vallei van de Zwarte Beek is aangeduid als 
natte natuurverbinding. 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-
vant 

Onder-
zoek-
sturend 

Procedure-
bepalend 

Bespreking relevantie Kaart-
nr. 

Verdere 
bespreking 

Gemeentelijk 
structuurplan 

De toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de 
gemeente binnen een aantal krijtlijnen vastleggen, 
waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met de 
bepalingen in het Provinciaal en het Vlaams 
Ruimtelijk Structuurplan. 

Ja X  Het projectgebied is aangeduid als één van 
de natuurlijke dragers. 

  

GNOP Beoogt een doorgedreven natuurbeleid in de 
gemeenten op zowel korte als lange termijn. Het 
actieplan vormt daarbij de uitvoering. 

Ja X  Er is een GNOP opgesteld voor de 
gemeente Beringen. De hoofddoelstelling 
is de duurzame instandhouding, herstel en 
ontwikkeling van natuurwaarden. De 
ecologisch waardevolle delen van de vallei 
van de Zwarte Beek tot Beringen is 
aangeduid als prioritair gebied (ecologisch 
waardevol gebied dat kan veiliggesteld 
worden door aankoop, huur, subsidie). 

  

Waterbeleid 

Waterbeleidnota Streeft een evenwicht na tussen ecologische, 
sociale en economische functies. Verder wil het 
zorgen voor een goede toestand van het 
watersysteem en het behoud en herstel van de 
natuurlijke werking. 

Ja X  Het doel van het project bestaat er uit om 
het watersysteem weer een natuurlijke 
werking te geven en een bescherming 
tegen overstromingen. 

 

 

Bekkenbeheerplan Het waterbeheer wordt georganiseerd per 
rivierbekken. 

Ja X  Het projectgebied is gelegen binnen het 
bekken van de Demer. Hiervoor is een 
beheerplan opgesteld (2008-2013) met 
o.a. actie 152: opstarten van het integrale 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-
vant 

Onder-
zoek-
sturend 

Procedure-
bepalend 

Bespreking relevantie Kaart-
nr. 

Verdere 
bespreking 

project Zwarte Beek 

Polders en 
wateringen 

Hebben de opdracht de doelstellingen te 
verwezenlijken en rekening te houden met het 
decreet van het integraal waterbeleid. Tevens 
zorgen ze voor de uitvoering van het 
deelbekkenbeheerplan. 

Ja X  Het projectgebied is volledig gelegen in de 
watering ‘het Schulensbroek”. 

 

 

 

Deelbekkenbeheer-
plan 

Het omvat het integraal waterbeleid per 
deelbekken met haalbare en doelgerichte acties op 
korte en middellange termijn. 

Ja X X Het projectgebied is gelegen binnen het 
deelbekken Zwarte Beek. Volgende punten 
komen hierin o.a. aan bod: maximale 
retentie van hemelwater aan de bron, 
kwantitatief, kwalitatief en ecologisch 
duurzaam waterlopenbeheer, duurzaam 
(drink)watergebruik,… 

 Discipline water 

AWP2 Rapporteert de oppervlaktewaterkwaliteit per 
bekken. 

Ja X  Rapporteert de waterkwaliteit in de buurt 
van het projectgebied. 

 Discipline water 

Ecologie 

Natuurbeheerplan Voor erkende en Vlaamse natuurreservaten wordt 
een beheerplan opgemaakt. 

Ja X  Het projectgebied overlapt met het 
reservaat “Vallei van de Zwarte Beek”. 

Ka
ar

t 9
.6
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-
vant 

Onder-
zoek-
sturend 

Procedure-
bepalend 

Bespreking relevantie Kaart-
nr. 

Verdere 
bespreking 

Bosbeheerplan Voor openbare bossen is de opmaak van een 
uitgebreid bosbeheerplan verplicht. Voor 
privébossen groter dan 5 ha is de opmaak van een 
beperkt, dan wel uitgebreid bosbeheerplan 
verplicht dan wel op vrijwillige basis mogelijk. 

Ja x x Binnen het projectgebied ligt een beperkt 
een aantal percelen (2,16ha) behorend tot 
het openbaar bos waarvoor de stad 
Beringen momenteel een uitgebreid 
bosbeheerplan afwerkt. 

 

Discipline Fauna 
en flora 

Natuurrichtplan Voor de VEN gebieden worden natuurrichtplannen 
opgemaakt, waarin de beheerdoelen worden 
vastgelegd 

Nee   De vallei van de Zwarte Beek bevindt zich 
niet in een gebied waarvoor een NRP is 
opgesteld. 

 

 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Landschapsatlas Bevat een beschrijving van de ankerplaatsen, 
relictzones en traditionele landschappen 

Ja X  Het projectgebied ligt in het traditionele 
landschap ‘Vallei van de Zwarte Beek’, en 
relictzone “Bovenloop van de Zwarte Beek 
R70026”. ankerplaats ‘Heide- en 
stuifzandcomplex van Hecthel-Helchteren 
met vallei van de Zwarte Beek A70006’ en 
lijnrelicht ‘Zwarte Beek 70062”. 

Ka
ar

t 1
0.

4 

Discipline 
Landschap, 
bouwkundig 
erfgoed en 
archeologie 

Regionaal 
Landschap 

Vzw die zich engageert om de natuurlijke troeven 
van een streek te beschermen 

ja X  Het projectgebied maakt deel uit van het 
regionaal landschap “lage Kempen”. 
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4 AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN 

Het geplande project kadert binnen het Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek. 
 
 
4.1 Aan te vragen vergunningen 

Voor het project zijn volgende vergunningen noodzakelijk: 
 

 Stedenbouwkundige vergunning voor terreinaanlegwerken 
 
 Machtiging voor wijzigingen aan waterlopen 

 
 Bodembeheerrapport en technisch verslag (grondverzet > 250 m³) 

 
 Ontheffing van beschermingsvoorschriften: Beschermd landschap: toestemming 

van Ruimte en Erfgoed 
 

 Melding van ontbossing in natuurreservaten aan de ambtenaar volgens art. 47 van 
het bosdecreet: 

 
Aangezien de ontbossing zal plaatsvinden in een erkend natuurreservaat waarvoor een 
goedgekeurd beheerplan is opgesteld waarin deze ontbossing is opgenomen (art. 47 
bosdecreet) is boscompensatie niet nodig. Wel is melding aan de ambtenaar verplicht. 
 
Volgens Art. 47 van het bosdecreet stelt dat er voor ontbossing in natuurreservaten, 
waarvoor een beheerplan is goedgekeurd op grond van art. 34, §1, van het decreet van 
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, enkel een 
voorafgaande eenvoudige melding aan de ambtenaar vereist, op voorwaarde dat deze 
ontbossing voorzien is in het vermelde beheerplan en, met betrekking tot beheerplannen 
die goedgekeurd worden na 1 januari 2009, voor zover deze ontbossing noodzakelijk is 
voor het behoud, het herstel of de ontwikkeling van een of meerdere van de habitats, 
vermeld in bijlage I of van meerdere habitats van soorten, vermeld in bijlage II, III of IV. 
Van deze melding stelt de ambtenaar het college van burgemeester en schepenen in 
kennis. 
 
Tevens past deze ontbossing binnen de specifieke Instandhoudingsdoelen opgesteld door 
het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze doelen zijn op Vlaams niveau principieel 
goedgekeurd. Er wordt voorzien dat deze voor het lokale niveau, de specifieke 
instandhoudingsdoelen, ook worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering in 2013. 
 
Volgens art. 90 bis van het bosdecreet is ontbossing verboden tenzij mits het bekomen 
van een stedenbouwkundige vergunning in toepassing van de wetgeving op de ruimtelijke 
ordening. Een stedenbouwkundige vergunning voor ontbossing of een 
verkavelingvergunning voor geheel of gedeeltelijk beboste terreinen kan niet worden 
vergund tenzij ontbossing gebeurt in functie van vastgestelde 
instandhoudingsdoelstellingen, opgemaakt voor speciale beschermingszones, op 
grond van art. 36ter, §1, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu of opgemaakt voor soorten, vermeld in bijlage II, II 
en IV van hetzelfde decreet. 
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5 INGREEP-EFFECTENSCHEMA EN GEGEVENSOVERDRACHT 

Uitgaande van de deelingrepen is voor elke discipline nagegaan welke de mogelijke 
effecten kunnen zijn. Het effectenschema is weergegeven in tabel 5.1. Vervolgens is een 
algemene omschrijving gegeven van de ingrepen die deze effecten veroorzaken. Ook zijn 
de eerste en tweede orde effecten die daardoor veroorzaakt worden, aangegeven.De 
nummering bij de ingrepen verwijst naar de nummering zoals weergegeven in tabel 2.1. 
 
Tabel 5.1 Ingreep-effectenschema 

Ingreep Direct effect Indirect  effect 
Aanlegfase 
- Dempen 
grachten  
 
- Herstel Oude 
Beek  

Bodem: wijziging 
bodemprofiel 
 
 
 
 

Water: wijziging oppervlaktewaterpeil, wijziging 
oppervlaktewaterstroming, wijziging grondwaterpeil 
(stijging) en grondwaterstroming, 
Fauna en flora: wijziging/verschuiving  vegetatietype  
en bijhorende fauna  
Landschap: wijziging landschapsbeeld, wijziging 
landschapstructuur, wijziging landgebruik 
Mens: landbouw, wijziging landschapsbeleving 

Verflauwen 
oevers (I.2) 

Bodem: wijziging 
bodemprofiel 
Fauna en -Flora: 
verwijderen vegetatie 

Water: wijziging oppervlaktewaterpeil in de vijvers,  
Fauna en flora:   
Landschap: wijziging landschapsbeeld 
Mens: wijziging landschapsbeleving 

- Herinschakelen 
oude meanders  
 
-Hermeandering 
(Grondverzet) 

Bodem: Wijziging 
bodemprofiel,  
Fauna en Flora: 
verwijderen vegetatie 
 
 

Water: wijziging grond- en oppervlaktewaterpeil 
Fauna en flora: wij wijziging/verschuiving  
vegetatietype  en bijhorende fauna 
Landschap: Wijziging landschapstructuur, wijziging 
landschapsbeeld  
Mens: wijziging landschapsbeleving 
 
 

Verwijderen 
strooisellaag  

 Bodem: wijziging bodemkwaliteit 
Fauna en Flora: wijziging/verschuiving  vegetatietype  
en bijhorende fauna 
 

Afgraven 
teelaarde  

Bodem: Wijziging 
bodemprofiel, 
Fauna en Flora: 
verwijderen vegetatie 

Bodem: Wijziging bodemkwaliteit 
Fauna en Flora: wijziging/verschuiving  vegetatietype  
en bijhorende fauna 
 
 

Aanleg 
beekovergang 

Bodem:locaal 
bodemdegradatie 

 
 
 

Groenwerk Fauna en Flora: 
verwijderen vegetatie, 

Bodem: oppervlakkige wijziging bodemprofiel o.w.v. 
ontstronken  
Water: grondwaterpeil (stijging) 
Fauna en flora:wijziging/verschuiving  vegetatietype  
en bijhorende fauna 
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Landschap: wijziging landschapsbeeld 
Mens: wijziging landschapsbeleving 

Verwijderen dijk, 
draad, 
constructies, 
bruggen,.. 
 
 
 
 

 
 
 

Landschap: wijziging landschapsstructuur en 
landschapsbeeld 

Herstel dijken en 
wegen 

 Landschap: wijziging landschapsstructuur en 
landschapsbeeld 
Mens: wijziging landschapsbeleving 

Plaatsen en 
verwijderen 
draad 

 Landschap: wijziging landschapsstructuur en 
landschapsbeeld 
Mens: wijziging landschapsbeleving 

Werfverkeer en 
beheersmachines 

Fauna en Flora: tijdelijke 
verstoring 
Bodem: verdichting 
Mens: geluidshinder 

 

 
De belangrijkste ingrepen in de aanlegfase betreffen herstelwerk en waterwerken 
(inschakelen meanders, hermeandering, afschuinen oevers, dempen grachten en 
opstuwen/ophogen Oude Beek). De waterwerken hebben effect op het 
oppervlaktewaterpeil, dat vervolgens een effect heeft op het grondwaterpeil in het 
projectgebied. Dit levert tenslotte een wijziging van de vegetatietypen en de biotopen voor 
fauna. Dit geeft ook effecten naar het gebruik van landbouwpercelen. Ook het landschap 
wordt gewijzigd. Er zal effect optreden op het landschapsbeeld, landschapsstructuur en de 
landschapsbeleving. 
Voor de waterwerken zal er grond verplaatst worden (afschuinen of verflauwen oevers, 
dempen grachten, hermeandering en inschakelen meanders) binnen het projectgebied. 
Dit brengt met zich mee dat het bodemprofiel zal wijzigen. Het afgraven en terugplaatsen 
van de grond gebeurt met behulp van kranen. Dit kan geluidshinder opleveren tijdens de 
aanlegfase. Hierdoor kunnen ook de vogels of andere fauna gehinderd worden. Daarnaast 
kunnen de bewoners uit de omgeving hinder ondervinden. Daar er recreatie is (wandelen, 
fietsen) in de omgeving van het projectgebied, kan deze tijdens de werkzaamheden ook 
hinder ondervinden. 
 
Volgens hydrologisch onderzoek  (De Becker en Thoonen, 2011) zullen geen 
vernattingseffecten/overstromingsgevaar optreden buiten de projectgrens indien enkel de 
zone tussen de Oude en de Zwarte Beek en de grachten die aangetakt zijn op de Oude 
Beek gedempt worden. Bijgevolg worden daar geen problemen verwacht naar landbouw, 
noch naar omwonenden buiten de projectgrens. 
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6 ALGEMENE AFBAKENING REFERENTIESITUATIE EN METHODOLOGIE 
EFFECTVOORSPELLING EN –BEOORDELING 

6.1 Kaarten 

Kaart 6.1: Afbakening studiegebieden 
 
 
6.2 Referentiesituatie 

Bij de voorspelling van effecten is het van belang op voorhand aan te geven aan welke 
toestand van het projectgebied zal gerefereerd worden (referentiesituatie).Volgens het 
richtlijnenboek voor het opstellen en beoordelen van milieueffectrapporten kunnen hierbij 
drie mogelijkheden onderscheiden worden: 
- de huidige situatie: dit is de actuele situatie van het studiegebied waarbij geen rekening 
wordt gehouden met eventuele toekomstige activiteiten die in het studiegebied zouden 
gerealiseerd worden; 
- de gewijzigde situatie: dit is de situatie die zou bestaan op het ogenblik van de realisatie 
van andere lopende projecten en/of plannen. Ten gevolge van de realisatie van andere 
projecten/plannen zou de huidige situatie namelijk al kunnen verslechterd zijn waardoor 
de effecten van het beschouwde project/plan plots onaanvaardbaar worden; 
- de gewenste situatie: dit is de situatie waarbij rekening gehouden wordt met de 
heersende beleidsdoelstellingen (instandhoudingsdoelstellingen). 
 
In deze ontheffing worden de effecten van de ingrepen getoetst aan de huidige situatie. 
Een zeer belangrijke opmerking hieromtrent is te lezen in het onderstaand 
opmerkingsveld. 
 
Referentiesituatie 
De ecohydrologische uitgangssituatie waartoe eigenlijk gerefereerd dient te worden is de 
situatie voor de niet vergunde uitdiepingen van de Oude Beek (zie bijlage 3). Maar omdat 
deze situatie moeilijk te beschrijven is, wordt gebruikt gemaakt van de huidige, doch 
gewijzigde situatie. De maatregelen met betrekking tot de Oude Beek dragen bij tot het 
terug bereiken van de situatie van voor de onrechtmatige ruimingen. M.a.w. spreken we 
grotendeels van een natuurherstelproject.  
 
 
 
6.3 Afbakening studiegebied 

Het studiegebied wordt voor elke discipline apart afgebakend. Op kaart 6.1 zijn de 
verschillende studiegebieden weergegeven. De beschrijving wordt gegeven bij de 
verschillende disciplines zelf. 
 
 
6.4 Methodologie effectvoorspelling 

Niet alle effectgroepen die beschreven worden, worden ook beoordeeld. Bepaalde 
effectgroepen dienen als basis voor de effectbeschrijving in andere disciplines. Om te 
vermijden dat bepaalde effecten twee keer beoordeeld worden, worden deze enkel in de 
receptordiscipline beoordeeld. Daarnaast is er voor bepaalde effectgroepen geen kader 
beschikbaar waarbinnen een beoordeling mogelijk is. Hierbij wordt verwezen naar de 
overlegstructuur die opgezet is om beoordelingskaders vast te leggen voor de disciplines 
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Bodem en Water (dienst MER). Hierin is ondermeer beslist dat bijvoorbeeld 
grondwaterkwantiteitseffecten enkel voor de diepe ondergrond beoordeeld zullen worden. 
Effecten in de ondiepe lagen worden doorgegeven aan de discipline Mens en Fauna en 
flora en daar wel beoordeeld. 
 
Per discipline wordt aangegeven welke effectgroepen besproken worden en welke 
effectgroepen beoordeeld worden. Indien effectgroepen wel besproken maar niet 
beoordeeld worden, wordt toegevoegd aan welke discipline de gegevens doorgegeven 
worden. 
 
Alle criteria worden gewaardeerd ten overstaan van de referentiesituatie. In de waardering 
van negatieve en positieve effecten wordt een schaal gehanteerd van -3 tot +3, waarbij 
een -3 toegekend wordt als een grenswaarde wordt overschreden. Het toevoegen van ‘t’ 
duidt op een tijdelijk effect. 
 
-3: zeer negatief effect; 
-2: matig negatief effect; 
-1: verwaarloosbaar negatief effect; 
0: neutraal effect 
+1: verwaarloosbaar positief effect; 
+2: matig positief effect; 
+3: zeer positief effect. 
t: tijdelijk effect 
 
Wanneer er voor een onderdeel van het project verschillende effecten optreden, kan de 
waardering van deze effecten niet worden opgeteld. De effecten met een waardering van 
+3 of -3 worden als maatgevend beschouwd. Het toekennen van de waardering met 
punten gaat gepaard met een grote mate van vereenvoudiging, waardoor de scores enkel 
mogen worden bekeken samen met de beschrijving van de effecten. 
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7 DISCIPLINE BODEM 

7.1 Kaarten 

Kaart 7.1: Topografie 
Kaart 7.2: Bodemkaart 
Kaart 7.3: Betreedbaarheidsklassen 
Kaart 7.4: Uitgevoerde bodemonderzoeken 
 
 
7.2 Afbakening studiegebied 

Voor de discipline Bodem kunnen er mogelijk effecten optreden in de zones waar 
afgravingen zullen gebeuren. Ook het ontstronken en plaggen hebben een (lokaal) effect 
op de ondergrond. De mogelijke effecten kunnen echter voorkomen in het volledige 
gebied waar er een wijziging van de grondwatertafel voorkomt. Het studiegebied voor de 
discipline bodem zal dus overeenkomen met het studiegebied voor de discipline water 
(grondwater) en wordt weergegeven op kaart 6.1. 
 
 
7.3 Beschrijving referentiesituatie 

7.3.1 Topografie 

Het studiegebied bevindt zich in de vallei van de Zwarte Beek. Centraal door het gebied 
stroomt de Oude Beek en de noordergrens van het studiegebied wordt gevormd door de 
Zwarte Beek. De topografie van het gebied is afgeleid van het Digitaal Terrein Model 
(DTM) en schommelt voor het volledige projectgebied tussen 30 en 70 mTAW (Kaart 7.1). 
Het projectgebied helt in het zuidwesten af van noordoost naar zuidwest. Meer specifiek 
bevinden deelgebieden 3 en 4 zich op een hoogte van ca. 39 mTAW, deelgebieden 5, 6 
en 7 hebben een hoogte tussen 40 en 50 m, deelgebied 9 tussen 50 en 60 mTAW en 
deelgebieden 8 en 10 tussen 50 en 65 m TAW. 
 
Historische steenkoolontginningen veroorzaken grondverzakkingen (mijnverzakkingen) in 
de vallei van de Zwarte Beek. In deze vallei rijken de mijnverzakkingen kilometers ver tot 
aan Fonteintje in Koersel. Deze verzakkingen bedragen meestal minder dan 1m. De 
maximale verzakkingen worden gevonden in de omgeving van de Stalse molen. Hier zijn 
deze tot 3 m diep. De vallei van de Zwarte Beek bevindt zich in het westelijke 
mijnverzakkingsgebied. 
 
 
7.3.2 Geologie 

De geologie van het studiegebied is beschreven aan de hand van DOV (Databank 
Ondergrond Vlaanderen). Kaart 7.2 geeft een overzicht van de voorkomende eenheden. 
 
Tabel 7.1: Geologie in het studiegebied 
Naam  HCOV*-code Deelgebieden Dikte (m) 
Quartaire 
Aquifersystemen 

Alluviale 
deklagen 

0140 3 t.e.m. 8, 10 2,9-3,5 

 Deklagen 0150 8,9,10 0,5-5,3 
 Pleistocene 

afzettingen 
0160 
(0163) 

3 t.e.m. 8,10,11 1,5-7 
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(Pleistoceen 
van de 
riviervalleien) 

 Maas- en 
Rijnafzettingen 

0170 8,10 4,0-5,6 

Kempens 
Aquifersysteem 

Mioceen 
Aquifersysteem 

0250 3-10 140-235 

Boom Aquitard  0300 3-10 2-80 
*HCOV= Hydrogeologische Codering Ondergrond Vlaanderen. In deze codering wordt de ondergrond 
ingedeeld in watervoerende en scheidende pakketten. Het eerste cijfer van de code (2 tekens) slaat op de 
indeling in hydrogeologische hoofdeenheden, het tweede cijfer (1 teken) deelt deze op in subeenheden. 
Tenslotte geeft het derde cijfer (1 teken) de indeling in hydrogeologische basiseenheden weer. Een laag die 
bijvoorbeeld aangeduid wordt met de HCOV-code 0435 (Zand van Ruisbroek) behoort tot de subeenheid 0430 
(Ruisbroek-Berg Aquifer), die op zijn beurt tot de hoofdeenheid 0400 (Oligoceen aquifersysteem) behoort. 
 
Hieronder volgt een geologische beschrijving van de verschillende geologische eenheden: 

 Quartaire alluviale deklagen: slecht-doorlatende venige, lemige en kleiige alluviale 
afzettingen tijdens het Holoceen afgezet in de beek- en riviervalleien. 
In 2009 werd door INBO een studie uitgevoerd ter detectie van de veenlagen. Uit 
deze studie bleek dat er over de hele lengte van het studiegebied een veenpakket 
voorkomt. Algemeen is dit pakket 0.5 – 2.5 m dik. Ter hoogte van de paleovallei 
kan dit pakket echter dikker worden. 
Ten noorden van de Oude Beek stekken enkele duinkammen boven het 
veenpakket uit. De overige duinen zijn eveneens bedekt met een laagje veen. 
In het oosten van het studiegebied is het veenpakket ongeveer 300m breed. Ten 
westen van de Hemelbrug wordt dit plots breder tot 500 à 600m. 

 Deklagen: alle niet alluviale Quartaire deklagen (zand, leem, zandleem of klei) 
 Maas- en Rijnafzettingen: Maasgrint van het Hoofdterras, Zand van Lommel, 

Zanden en grinten van de Tussenterrassen of Kleiige afzettingen op grint. 
 Mioceen aquifersysteem: De watervoerende laag wordt gevormd door de zanden 

behorende tot de Formaties van Diest, Berchem, Bolderberg, Voort en Eigenbilzen 
 Boom Aquitard: zeer slecht doorlatende kleilaag van de Formatie van Boom. Het 

betreft hier een goed lokaliseerbare en homogene afsluitende laag. Tot deze 
hoofdeenheid worden ook de onderste kleiige delen gerekend van de Formatie van 
Eigenbilzen. 

 
 
7.3.3 Bodemtypologie 

De bodemtypologie wordt afgeleid van de bodemserie, aangegeven op de bodemkaart. 
De bodemserie wordt gekenmerkt door een textuurklasse, een drainageklasse en een 
profielontwikkeling. Figuur 7.2 geeft de bodemkaart weer voor textuur, drainageklasse en 
profielontwikkeling. 
 
 
Tabel 7.2: Overzicht van de belangrijkste bodemseries in het projectgebied 
Bodem-
serie Textuur 

Drainage-
klasse Profielontwikkeling 

opp 
(ha) % 

Sep Lemig zand Nat Geen profielontwikkeling 1,1 0,3 

Pep 
Licht 
zandleem Nat Geen profielontwikkeling 10,7 2,8 

Pfp Licht Zeer nat Geen profielontwikkeling 10,8 2,9 
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zandleem 

Scm Lemig zand Matig droog 
Bodems met diepe antropogene humus A-
horizont (plaggenbodem) 0,8 0,2 

Sdg Lemig zand Matig nat 
Bodems met duidelijke humus- en/of ijzer 
B-horizont 0,01 0,001 

Sdm Lemig zand Matig nat 
Bodems met diepe antropogene humus A-
horizont (plaggenbodem) 2,8 0,7 

Seg Lemig zand Nat 
Bodems met duidelijke humus- en/of ijzer 
B-horizont 2,6 0,7 

Sfp Lemig zand Zeer nat Geen profielontwikkeling 35,5 9,4 
V veen   210,5 55,9 
X Duinen   0,03 0,03 

Zag Zand Zeer droog 
Bodems met duidelijke humus- en/of ijzer 
B-horizont 2,5 0,7 

Zbg Zand Droog 
Bodems met duidelijke humus- en/of ijzer 
B-horizont 8 2,1 

Zcg Zand Matig droog 
Bodems met duidelijke humus- en/of ijzer 
B-horizont 21,1 5,6 

Zcm Zand Matig droog 
Bodems met diepe antropogene humus A-
horizont (plaggenbodem) 0,3 0,1 

Zdc Zand Matig nat 
Bodems met verbrokkelde of discontue 
textuur B-horizont 0,9 0,2 

Zdg Zand Matig nat 
Bodems met duidelijke humus- en/of ijzer 
B-horizont 41 10,9 

Zec Zand Nat 
Bodems met verbrokkelde of discontue 
textuur B-horizont 0,2 0,1 

Zeg Zand Nat 
Bodems met duidelijke humus- en/of ijzer 
B-horizont 13,4 3,6 

Zep Zand Nat Geen profielontwikkeling 10 2,7 
Zfp Zand Zeer nat Geen profielontwikkeling 4,4 1,2 
Totaal    376,7 100 

 
Aangezien het studiegebied gelegen is in de vallei van de Zwarte Beek komen 
hoofdzakelijk (matig) natte en zeer natte bodems voor. Dit betekent ook dat de meeste 
bodems geen profielontwikkeling hebben. In deelgebieden 8 en 10 zijn er zandbodems 
met een duidelijke humus- en/of ijzer B-horizont aanwezig. In de vallei is veen (56% van 
het projectgebied) afgezet bovenop zand. Plaatselijk kunnen dit dikke veenpakketten (De 
Becker, 2009) zijn. De rest van het projectgebied bestaat uit zand (deelgebied 8 en 10) 
lemig zand (deelgebied 6 en 7) of lichte zandleem (deelgebied 3, 4). 
 
 
7.3.4 Bodemfysische kenmerken in functie van verdichting 

Betreding met zware en/of zwaar belaste machines kan bodemverdichting veroorzaken. 
Op basis van de voornaamste parameters die een invloed hebben op deze verdichting is 
een classificatie van de gevoeligheid van de bodem voor verdichting opgesteld. In 
onderstaande paragraaf is deze classificatiesystematiek uitgewerkt. De bodem binnen het 
studiegebied kan ingedeeld worden in verschillende klassen naargelang de gevoeligheid 
voor verdichting. 
 
Bodem is een poreus medium met fysische parameters als textuur, structuur, porositeit, 
dichtheid, kleur, temperatuur, aeratiestatus en waterretentiecapaciteit. Een goede 
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structuur van de bodem of aggregatietoestand doet de dichtheid afnemen en doet grotere 
poriën ontstaan. Dit bevordert de beluchting, waterdoorlatendheid en 
worteldoordringbaarheid van de bodem. Als gevolg van betreding en bewerking wordt de 
bodem verstoord, verplaatst of gecompacteerd (verdichting). Hierdoor kan de structuur 
gedeeltelijk of volledig worden vernietigd, waardoor het poriënvolume afneemt en de 
dichtheid toeneemt. Verdichting en daarmee gepaard gaand verlies aan poriënvolume 
wordt veroorzaakt door externe druk van bijvoorbeeld voetgangers, vee en machines op 
het bodemoppervlak, waardoor bodemaggregaten uiteenvallen in kleinere fragmenten. 
 
Drainagecapaciteit en vochtgehalte van de bodem zijn de meest kritische factoren die de 
reactie van de bodem op druk bepalen. Een droge bodem is sterker, een natte bodem is 
gevoeliger voor verdichting. 
 
Met toenemend vochtgehalte daalt de mechanische sterkte van de bodem. De daling van 
deze mechanische sterkte is meer uitgesproken naarmate het kleigehalte hoger is. De 
bodemstabiliteit is volledig weg bij een zuigspanning (pF) van 0 (zuigspanning of 
drukhoogte: geeft de uitdrogingstoestand van de bodem weer uitgedrukt als de onderdruk 
die nodig is om vocht aan de bodem te onttrekken). 
 
De gevoeligheid van de bodem voor verdichting kan worden beoordeeld op basis van de 
bodemtextuur van de bovenste 30 cm. 
 
Op basis van bovenstaande literatuurgegevens is een gevoeligheidstabel van de bodem 
voor verdichting samengesteld (Tabel 7.3), rekening houdend met de textuur en de 
drainageklasse van de bodem. De gevoeligheid voor verdichting neemt toe van zand naar 
klei en van droog naar nat. 
 
De gevoeligheid voor verdichting is vertaald naar 4 klassen die de betreedbaarheid voor 
bewerking van de bodem aangeven na een regenbui of in het voorjaar. Bij een 
gevoeligheid van 0 tot 2 is de bodem vrijwel onmiddellijk betreedbaar na een regenbui of 
vroeg in het voorjaar. Bij een gevoeligheid van 3 tot 4 is enige wachttijd na een regenbui 
of in het voorjaar aangewezen. Bij een gevoeligheid van 5 tot 8 dient de bodem voldoende 
te zijn uitgedroogd vooraleer deze betreden kan worden. In het voorjaar dient eveneens 
langer te worden gewacht met bewerkingen/betreding. Een bodem met een gevoeligheid 
van 9-10 is zeer nat en droogt zeer traag op. 
 
Tabel 7.3: Verdichtingsgevoeligheidsschaal op basis van textuur en drainageklasse 
  drainageklasse 
textuur Gevoeligheid 

verdichting 
o.b.v. textuur 

a b c D A D h i I e f g 

A H  3 4 6 6 6 7 8 8 7 8 9 
L H  3 4 6 6 6 7 8 8 7 8 9 
E ZH  3 5 7 7 7 8 9 9 8 9 10 
U ZH  3 5 7 7 7 8 9 9 8 9 10 
P M 0 1 3 5 5 5 6 7 7 6 7 8 
S L 0 1 2 4 4 4 5 6 6 5 6 7 
Z L 0 1 2 4 4 4 5 6 6 5 6 7 
V ZH 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Z: zand; S: lemig zand; P: lichte zandleem; A: leem; L: zandleem; E: klei; U: zware klei, V: veen 
a: zeer droog; b: droog; c: matig droog; d: matig nat; e: nat, met reductiehorizont; f: zeer nat met 
reductiehorizont; g: uiterst nat; h: nat zonder reductiehorizont; i: zeer nat zonder reductiehorizont; A: a+b+c+d; 
D: a+b. 
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H: hoog; ZH: zeer hoog; M: matig: L: laag; 
0: ongevoelig; 10: zeer gevoelig 
 
Betreedbaarheidsklassen: 
B1: 0-2 onmiddellijk na regenval/vroeg voorjaar 
B2: 3-4 snel betreedbaar na regenval/voorjaar 
B3: 5-8 voldoende droogtijd in acht nemen 
B4: 9-10 niet betreedbaar met zware machines zonder schade 
 
 

Kaart 7.3 en tabel 7.4 geven de betreedbaarheidsklassen voor het projectgebied. 

Tabel 7.4: Betreedbaarheidsklassen in het studiegebied 

Betreedbaarheidsklasse 
opp 
(ha) 

B1 32,83 
B2 44,62 

B3 88,82 
B4 210,5 

 
Rondom de Oude Beek zijn geen gegevens voorhanden over de drainageklasse. Het 
betreft hier echter veengronden, die automatisch een waarde 10 krijgen op de 
verdichtingsgevoeligheidsschaal. Meer dan de helft van de oppervlakte van het 
studiegebied is bijgevolg niet betreedbaar met zware machines zonder schade te 
veroorzaken (klasse B4). 
 
De werken zullen daarom hoofdzakelijk worden uitgevoerd met met aangepaste machines 
die gebruik moeten maken van houten rijplaten. Als het niet mogelijk is de werken 
machinaal uit te voeren kan er besloten worden de werken manueel uit te voeren. 
De schade veroorzaakt aan het oppervlakkig veen herstelt zich ook snel (mits voldoende 
hoge grondwaterstand) tevens bieden putten goede ecologisch uitgangssituaties voor 
onze faunistische doelsoorten zoals Watersnip. 
 
 
7.3.5 Bodemgebruik 

Het bodemgebruik is afgeleid van de habitatkaart versie 5.2 (indicatieve situering van de 
Natura 2000 habitats en de regionaal belangrijke biotopen). Een overzicht is gegeven in 
kaart 2.3. en tabel 7.5. Het studiegebied tussen de Oude Beek en de Zwarte Beek bestaat 
voor het grootste deel uit graslanden (43,9%). Vallei, moeras-, en veenbossen komen 
verspreid voor, meestal langs de Oude Beek of tussen de Oude en de Zwarte Beek. In het 
Zuidoosten komen vooral kleine landschapselementen voor. 
 
Tabel 7.5: Bodemgebruik binnen het studiegebied volgens de habitatkaart versie 5.2 
Habitattype Opp [HA] % 

Eiken-berkenbos 17.03 4.58 
Loofhout (overage) 15.40 4.14 
Mesofiel eikenbos 5.78 1.55 
Mesotroof elzenbos 43.80 11.79 
Naaldhoutaanplanten 28.03 7.54 
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Populierenaanplanten 8.58 2.31 
Oligotroof  elzenbos 6.57 1.77 
Blauwbessen aanplant 13.76 3.70 
Bomenrij 2.13 0.57 
Hoogstamboorgaard 0.96 0.26 
Houtkant 4.45 1.20 
Kapvlakte 3.99 1.07 
Akker 11.39 3.06 
Berm, perceelsrand 1.41 0.38 
Ruigte 16.42 4.42 
Mesotroof grasland 45.96 12.37 
Onbemest grasland 1.69 0.45 
Soortenarm cultuurgrasland 11.19 3.01 
Soortenrijk cultuurgrasland 63.40 17.07 
Heide (gedegradeerd) 6.40 1.72 
Wilgenstruweel 10.70 2.88 
Zuur laagveen 18.22 4.90 
Moerasgebied 28.80 7.75 
Sloten 0.09 0.02 
Veedrinkpoel 0.02 0.01 
Waterrijk gebied 3.20 0.86 
Urbaan gebied 6.70 1.80 
Weg 0.25 0.06 
 
 
7.3.6 Bodemkwaliteit 

Met betrekking tot de bodemkwaliteit werd het register van OVAM (Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij) geraadpleegd. In het studiegebied werd nog geen enkel 
bodemonderzoek uitgevoerd. In de omgeving werden wel enkele OBO’s (Oriënterend 
Bodemonderzoek), en BBO’s (Beschrijvend Bodemonderzoek) uitgevoerd. Er werden ook 
enkele bodemattesten afgeleverd. De plaatsen waar deze onderzoeken werden 
uitgevoerd zijn weergegeven op kaart 7.4: uitgevoerde bodemonderzoeken 
. Er werden 5 onderzoeken uitgevoerd waarbij geen vervuiling werd gevonden. Er werd 
voor deze gronden ook al een attest uitgevoerd door OVAM. Op een 6e plaats werd een 
BBO uitgevoerd, maar er werd niet overgegaan tot een sanering. De 
bodemsaneringswaarden werden hier bijgevolg niet overschreden. 
 
Er werd in het studiegebied wel een bodemonderzoek uitgevoerd om de geschiktheid van 
de gronden voor de gewenste vegetaties te onderzoeken (Libost 1/2011). Uit dit 
onderzoek bleek dat de fosforconcentratie in de bovenlaag te hoog was. In het noorden 
van het studiegebied werden ook lage pH waarden, die aanleiding haven tot hoge Al/Ca 
verhoudingen. Om de bodem geschikt te maken werd dan ook geadviseerd om eventueel 
te bekalken, te plaggen of de grond plaatselijk af te graven. 
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7.4 Effectbespreking en –beoordeling 

7.4.1 Wijziging reliëf 

Over het volledige studiegebied zullen maatregelen worden uitgevoerd die wijzigingen in 
het bodemprofiel met zich meebrengen: 
 
- De grachten in het projectgebied zullen worden gedempt, voornamelijk tussen de 

Oude Beek en de Zwarte Beek. Er wordt voorgesteld om de grachten overal te 
dempen en slechts om de 100m een gracht (Max. 10 cm diep) over te houden. Het 
dempen zal gebeuren door de oevers af te schuinen met aanwezig grondmateriaal 
naast de grachten. Op deze manier kan het overtollig regenwater worden afgevoerd. 

- Verflauwen van oevers ten behoeve van spontane verlanding. Hiertoe worden de 
oevers zo maximaal mogelijk verflauwd (afgeschuind) en wordt de oeverwal (grond 
afkomstig van de aanleg van de vijver) uit de onmiddellijke omgeving erin geduwd. 

- In de Zwarte Beek worden een aantal oude meanders heringeschakeld (Deel 1). De 
diepte van de meander zal 10 à 20 cm hoger zijn dan de huidige loop, zodat de beek 
zichzelf verder kan ontwikkelen. 

- Optioneel hermeandering aanleggen: het betreft het graven van een meander (na 
nader onderzoek), daar waar nu geen meander ligt en die aansluit op de Zwarte 
Beek. Over een lengte van 200m zal plaatselijk naast de huidige Zwarte Beek een 
extra meander worden gegraven, dit aan de zuidzijde van de beek. Deze extra 
meander zal een natuurlijk kronkelend verloop krijgen. 

- Herstel Oude Beek. In het verleden werd de Oude Beek omwille van 
landbouwkundige doeleinden onrechtmatig verdiept. Om het natuurlijk verloop van de 
Oude Beek te herstellen, en het waterpeil tot op 20 cm onder het maaiveld terug te 
brengen, zullen enkele ingrepen moeten gebeuren. Dit zal gebeuren door de grond 
die op de oevers gestockeerd ligt terug in de beek te brengen, het plaatsen van een 
houten palenrij. Deze moeten fungeren als stuw en het uitschuren van de bodem 
tegen gaan. 

- Verwijderen voedselrijke teelaarde in functie van ontwikkeling heide of heischraal 
grasland. 

 
De wijzigingen in het bodemreliëf die hierboven besproken worden, zijn herstellingen van 
de oorspronkelijke ongunstige uitgangssituatie. De effecten van deze aanlegfase voor het 
bodemreliëf kunnen daarom als neutraal tot matig positief worden ingeschat. 
 
Tijdens de beheersfase worden geen effecten verwacht. 
 
 
7.4.2 Bodemdegradatie 

Om de verschillende maatregelen te kunnen uitvoeren, zullen machines worden gebruikt, 
die door hun gewicht en het overrijden verdichting en spoorvorming van de bodem met 
zich mee kunnen brengen. Gezien de ondergrond hier bestaat uit een veenbodem, die 
zeer sterk samendrukbaar is, zal men hier zeker rekening mee moeten houden. Er zal dan 
ook zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de bestaande wegen, en van de zones 
waar de vergravingen zullen worden uitgevoerd. Bovendien zal gewerkt worden met 
aangepaste machines en rijplaten. Daarnaast mag men niet werken met tijdelijke 
bemaling. Waar machinaal niet mogelijk is te werken zal manueel gewerkt worden. 
 
Het doel van al deze maatregelen is het herstellen van natuurlijke ecohydrologisch 
systeem in vallei van de Zwarte Beek. Wanneer de natuurlijke grondwatertafel hersteld zal 
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zijn, zal het veen niet verder uitdrogen en inklinken, en kan het veenpakket zicht langzaam 
herstellen en (mogelijk) zelfs terug aangroeien. 
 
Aangezien bij de uitvoering van de werken rekening zal gehouden worden met de 
eigenschappen van de ondergrond, zal de verdichting beperkt blijven. De effecten in de 
aanlegfase zijn bijgevolg verwaarloosbaar negatief. 
 
In de beheersfase zal het veen niet verder inklinken en mogelijk zelfs terug aangroeien. 
De effecten zullen bijgevolg matig positief zijn. 
 
De beekovergangen bevinden zich verspreid over het projectgebied. Het is de bedoeling 
de recreatiedruk zoveel mogelijk te vermijden (toegang enkel voor beheerders) daarom is 
er gekozen zoveel mogelijk te werken met verplaatsbare bruggen. Er zullen totaal 18 
aantal beekovergangen geplaatst worden (14 Zwarte Beek en 4 over de Oude Beek). 
Randvoorwaarden voor de te plaatsen bruggen is het vermijden van vaste constructies in 
beekbodem en beekoever zodat de verdichtingseffecten bijgevolg neutraal zijn tijdens de 
aanlegfase en de beheersfase. Daarnaast dient er rekening te houden met de draagkracht 
van de veenbodem. Over de Oude Beek worden er daarom slechts 4 beekovergangen 
voorzien, waarvan zeker 2 tijdelijke bruggen (van 2 bruggen is het nog niet duidelijk). 
 
 
7.4.3 Wijziging bodemprofiel 

Verschillende maatregelen zullen worden uitgevoerd, die een effect hebben op het 
bodemprofiel. Het betreft de maatregelen die besproken werden onder 7.4.1. 
 
Het betreft hier echter het herstellen van de natuurlijke situatie; de grachten werden 
vroeger uitgegraven en/of verdiept. De uitgegraven grond kwam, ter ophoging, op de 
oevers terecht. Het bodemprofiel op deze oevers is bijgevolg al verstoord. De effecten 
tijdens de aanlegfase zullen bijgevolg neutraal zijn. Bij het dempen van de grachten zal de 
opgevoerde grond terug op zijn oorspronkelijke plaats worden gebracht, en bijgevolg 
zullen de effecten op het bodemprofiel als gevolg van deze ingrepen tijdens de 
beheersfase verwaarloosbaar positief zijn. 
 
Daarnaast zullen nog enkele maatregelen worden uitgevoerd, die eveneens een effect 
hebben op het bodemprofiel: 
 
Verwijderen strooisellaag: Bij het verwijderen van de strooisellaag wordt de humuslaag 
van de bodem verwijderd. De verstoring van de bovenste bodemlaag heeft een neutraal 
effect omdat het bodemprofiel ongewijzigd blijft. 
 
Plaggen bodem: Onder plaggen verstaat men het verwijderen van de veraarde toplaag tot 
10 cm diep. Door dit plaggen zal de bovenste 10 cm van het bodemprofiel verstoord 
worden. Deze verstoring leidt tot verwaarloosbaar negatief effect in de aanlegfase. In de 
beheersfase zullen geen effecten op het bodemprofiel plaatsvinden als gevolg van het 
plaggen. 
 
Afgraven teelaarde: onder het afgraven van de bodem wordt het ontgraven van de bodem 
dieper als 10 cm verstaan. Dit zal opnieuw leiden tot een verwaarloosbare verstoring van 
de bovenste 30 cm van het bodemprofiel tijdens de aanlegfase. Tijdens de beheersfase 
zullen geen verdere effecten optreden op het bodemprofiel. 
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Ontstronken: In grote delen van het studiegebied zullen bomen of struiken worden 
verwijderd. 
Samenvattend zal 98ha volledig worden ontstronkt. Dit volledig ontstronken gebeurt 
wanneer bepaalde vegetaties een maaibeheer vereisen (kleine zeggenvegetatie) en 
binnen het veen liggen (voorkomen dat wortels terug omhoog komen o.i. van veendruk). 
Deze activiteit heeft beperkt en slechts oppervlakkig aan de bovenste laag een invloed op 
het bodemprofiel. Er zal ook 30 ha gedeeltelijk ontstronkt (d.w.z. ondiep ontstronken) 
worden in functie van vegetatie dat een maaibeheer vereist (heischraal grasland) maar 
buiten het veen gelegen is. Er zal niet ontstronkt worden wanneer vegetaties enkel een 
graasbeheer vragen. 
 
Plaatselijk, ter hoogte van de ontstronkte vegetatie, zal het bodemprofiel oppervlakkig 
verstoord worden. De effecten hiervan tijdens de aanlegfase zijn verwaarloosbaar 
negatief. Tijdens de beheersfase zullen geen effecten op het bodemprofiel optreden door 
het ontstronken. 
 
 
7.4.4 Wijziging bodemkwaliteit 

Voor het terugplaatsen van de grond die op de oevers ligt in de beken en grachten, zullen 
steeds slechts kleine hoeveelheden grond verplaatst worden. De verplaatsingen zullen 
daarenboven in verschillende fases gebeuren, aangezien het veen dat in het ruimingslib 
aanwezig is niet onmiddellijk naar de bodem zal zakken. De hoeveelheden grond zullen 
bijgevolg steeds zeer klein zijn, waardoor onderzoek voor grondverzet niet nodig is. 
 
Om heischrale graslanden te creëren is de nutrientenstatus van enkele voormalige 
bemeste landbouwpercelen bepaald (studie Libost). Omdat de nutrientenlast conform 
referentiewaarden heischrale graslanden drastisch werd overschreden werd voorgesteld 
om bepaalde percelen te plaggen of af te graven. Het gaat om een volume van ongeveer 
430 m³ te plaggen en een vermoedelijk volume van 9078m³ af te graven. Hiervoor zal een 
onderzoek voor grondverzet worden uitgevoerd. 
 
Door de verlaagde grondwaterstand treedt op bepaalde plaatsen verruiging op. Door het 
herstellen van de grondwatertafel zal de kwaliteit van de bodem opnieuw verbeteren. 
Tijdens de aanlegfase zijn de effecten van het herstellen van de grondwatertafel op de 
bodemkwaliteit neutraal. Tijdens de beheersfase zullen deze echter matig positief zijn. 
 
De strooisellaag bestaat hier uit weinig nutriëntenrijke dennennaalden, die ter hoogte van 
zandgronden (Hogenbos) voor verzuring kunnen zorgen. Verwijderen van deze 
strooisellaag leidt dus tot een verminderde verzuring en heeft bijgevolg een matig positief 
effect op de bodemkwaliteit, zowel in de aanlegfase en de beheersfase. 
 
 
7.5 Samenvatting 

Algemeen blijven de effecten op de bodem beperkt tot de directe omgeving van de 
maatregelen. In  
 
 
 
tabel 7.6 worden de effecten besproken: 
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Tabel 7.6: Effecten discipline Bodem 

Ingreep 
Effect 
aanlegfase 

Effect 
beheersfase 

wijziging reliëf +1 0 
 Dempen van grachten +1 0 
 Verflauwen oevers +1 0 
 Inschakelen oude meanders +1 0 
 Hermeandering +1 0 
 Herstel Oude Beek +1 0 
 Verwijderen teelaarde en plaggen -1 0 
Verdichting -1 +2 

 
Grondwerken 
Beekovergangen 

-1 
0 

+2 
0 

wijziging bodemprofiel 0 +1 
 Dempen van grachten 0 +1 
 Verflauwen oevers 0 +1 
 Inschakelen oude meanders 0 +1 
 Hermeandering 0 +1 
 Herstel Oude Beek 0 +1 
 Verwijderen strooisellaag 0 0 
 Plaggen -1 0 
 Afgraven teelaarde -1 0 
 Ontstronken -1 0 
Wijziging bodemkwaliteit +2 +2 
 grondverzet 0 0 
 verhogen grondwaterstand 0 +2 
 Verwijderen strooisellaag +2 +2 
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8 DISCIPLINE WATER 

8.1 Kaarten 

Kaart 8.1 : Waterlopen 
Kaart 8.2 : Grondwaterwinningen in de omgeving van het projectgebied 
Kaart 8.3 : Overstromingsgevoeligheid en watertoetskaart 
 
 
8.2 Afbakening studiegebied 

Het studiegebied is de zone waarbinnen maatregelen worden uitgevoerd en effecten 
kunnen optreden. Voor dit project omvat dit de vallei van de Zwarte Beek, tussen de 
Zwarte Beek en de Winterbeek. In het oosten wordt het projectgebied begrensd door het 
militair domein, en in het westen door de Nieuwendijk. Het doel van de ingrepen is het 
grondwaterpeil in het projectgebied terug naar het natuurlijke peil te brengen. Indien de 
ingrepen zich beperken tot maatregelen aan de Oude Beek en het dempen van 
dwarsgrachten tussen de Oude Beek en Zwarte Beek en de dwarsgrachten tussen Oude 
Beek en Winterbeek, zal het grondwaterpeil in buiten het projectgebied niet worden 
verhoogd (De Becker en Thoonen, 2011). Bijgevolg zullen de effecten voor de discipline 
water zich beperken tot het projectgebied. Het studiegebied is hier dus het projectgebied. 
 
Het studiegebied voor de discipline oppervlaktewater omvat de Zwarte Beek, de Oude 
Beek, de Winterbeek en de vele grachten en vijvers die aanwezig zijn binnen het gebied. 
 
Het studiegebied is weergegeven op kaart 6.1 
 
 
8.3 Beschrijving referentiesituatie 

8.3.1 Oppervlaktewater 

Het studiegebied bevindt zich in het Demerbekken. Een overzicht van de aanwezige 
waterlopen is gegeven op kaart 8.1. Het projectgebied bevindt zich in de vallei van de 
Zwarte Beek (onbevaarbaar 2e categorie). De hydrologische ruggengraat in dit gebied 
wordt gevormd door de Oude Beek (onbevaarbaar 3e categorie), in het bovenstrooms 
gedeelte wordt deze beek Hoogbosvliet genoemd. De vallei wordt in het noorden 
begrensd door de Zwarte Beek. In het zuiden bevindt zich verder nog de Winterbeek 
(onbevaarbaar 3e categorie, en naar het oosten toe ongeklasseerd). 
 
In het verleden werd de Oude Beek verdiept, om een lager grondwaterpeil te creëren, in 
het voordeel van de landbouw. Bijgevolg ligt de Oude Beek nu over een lengte van 3,6 km 
uitgediept in het veenpakket. Het gevolg hiervan is dat het drainageniveau zeer laag is 
doordat het beekpeil over een groot deel van deze lengte 60 – 80 cm onder het maaiveld 
ligt. Op enkele locaties is deze zelfs nog dieper weggezakt. Er komen ook enkele 
bodemvallen voor. 
 
De Zwarte Beek, die het noorden van het projectgebied bepaalt, kent een meanderend 
verloop. Op een enkele plaats is de Zwarte Beek echter rechtgetrokken ter hoogte van de 
Kraaienstraat (deelgebied 6). 
 
In het zuiden van het studiegebied stroomt de Winterbeek. Ook hier werden de oevers in 
het verleden kunstmatig opgehoogd met ruimingslib uit de bodem van de beek. 
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In het projectgebied zijn verder een groot aantal grachten aangelegd. Een deel hiervan is 
ondiep (< 0,50 m). De reden van het aanleggen van deze grachten was eveneens het 
draineren van het gebied. Deze grachten wateren af naar de beken binnen het 
projectgebied. 
In het projectgebied bevinden zich een aantal weekendverblijven. Voor de bouw van deze 
huisjes, werden visvijvers uitgegraven. Met de uitgegraven grond werd de grond naast de 
vijver plaatselijk verhoogd om daar het weekendverblijf op een drogere ondergrond te 
kunnen bouwen. 
 
Deze vijvers hebben eveneens een drainerend effect op de omgeving. 
 
Het volledige studiegebied is mogelijk overstroombaar vanuit de Oude Beek en Zwarte 
Beek.  
 
De kwaliteit van de verschillende waterlopen wordt weergegeven in tabel 8.1 en de locatie 
van de meetpunten is terug te vinden op kaart 8.1. 
 
Tabel 8.1 : Oppervlaktewaterkwaliteit 

Meetpun
t 

Waterloop Ligging 
meetpunt 

Laatste 
opmeting 
(Prati-
index) 

Prati 
– 
index 

Waterkwaliteit B
BI 

Laatste 
opmeti
ng 
(BBI) 

Waterkwalitei
t 

420300 Zwarte 
Beek 

t.h.v. 
Melkpad 

2011 0,9 Niet 
verontreinigd 

7 2010 aanvaardbaar 

420200 Zwarte 
Beek 

t.h.v. Stal 2006 0,9 Niet 
verontreinigd 

8 2005 aanvaardbaar 

420900 Winterbeek  2007 1,2 Aanvaardbaar 2 2000 Zwaar 
verontreinigd 

422500 Oude Beek t.h.v. 
Nieuwendij
k 

2007 1,8 Aanvaardbaar 7 2003 aanvaardbaar 

422510 Oude Beek t.h.v. 
Zijweg 
Hazerikstra
at 

2004 1,9 Aanvaardbaar 8 2000 aanvaardbaar 

422550 Hoogbosvli
et 

 2006 5,2 Verontreinigd 3 2006 verontreinigd 
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Tabel 8.2: Meetwaarden getoetst aan de richtwaarden voor oppervlaktewateren van het type kleine beek Kempen 
 
meetnum
mer 

jaa
r 

T 
(°C) 

opgeloste zuurstof BZV CZV elektrische 
geleidbaar
heid 

chloride sulfa
at 
 

pH 
 

Kjelda
hl N 
 

nitraat 
 

totaal 
P 
 

ortho P 
 

zweven
de 
stoffen 
 

  max mgO2/l 
(10 
percentiel) 

% 
(max) 

mg O2/l 
(90 
percenti
el) 

mg O2/l 
(90 
percenti
el) 

µS/cm (90 
percentiel) 

mg/l 
(90-
percenti
el) 

mg/l 
(gem) 

min - 
max 

mg N/l 
(90 
percenti
el) 

mg N/l 
(90 
percenti
el) 

mg P/l 
(zomer
halfjaar
gemidd
elde) 

mg P/l 
(gem) 

mg/l 
(90 
percenti
el) 

norm  25 6 120 6 30 600 120 90 5.5 - 
8.5 

6 10 0.14 0.07 50 

420300 20
11 

18.4 7 92 <3 40 190.1 13.8 24.8 7 - 7.7 1.51 6.46 0.221 0.1155 32 

422510 20
11 

- - - - - - - - - - 0.357 - 0.16  

422500 
* 

20
08 

13.8 8.2 80 - - 95 - - - - - - - - 

422550 20
08 

- - - - - - - - - - 0.34 - 0.2325 - 

*: Er werd slechts 1 meting uitgevoerd
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De richtwaarden voor de Kleine Kempische Beek heeft men ook vertaald naar een 
aftoetsingskader of bepaalde habitattypen en -soorten zich in een gunstige staat van 
instandhouding verkeren. (T’jollyn et al. 2009)/ Specifiek moet men de doelen van 
de na te streven vegetatietypen -en soorten hieraan koppelen (zie onderstaande 
tabel). 
 
Tabel 8.3: Meetwaarden getoetst aan de richtwaarden Instandhoudingsdoelen 

 
In de bovenstaande tabellen (8.2 en 8.3) wordt duidelijk dat enkele richtwaarden van 
de Zwarte Beek niet voldoen aan de vereiste kwaliteitsdoelstellingen. Voornamelijk 
de richtwaarden voor P worden overschreden. Het is dus voorlopig ongunstig voor 
de vegetatietypen in de vallei van de Zwarte Beek indien water van de Zwarte Beek 
overstroomt in de vallei (wat sporadisch gebeurt) (De Becker en Thoonen, 2011).  
 
 
8.3.2 Grondwater 

Van Daele et al. (2001) stelden een regionaal grondwatermodel op voor het 
valleigebied van de Zwarte Beek. Met dit model werd het infiltratiegebied van het 
grondwater, dat onder de vorm van kwel aan de oppervlakte komt, in beeld 
gebracht. 
 

Doeltype Gunstige waarde 
Ortho- P 

Gunstige 
waarde N-
Kjeldhal 

pH BBI 

3260 0,07 mg P/l 6 mg N/l   

7140_meso zeer gevoelig voor aanrijking met als 
gevolg hoger opschietende vegetaties 
en verruiging 

3,5-5  

91E0 matig gevoelig voor N- aanrijking. 
Gevoelig tot zeer gevoelig 
aan P-aanrijking. 

5,5-7,5  

Beekprik   6,5-8,5 9-10 
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Illustratie 8.1: Infiltratiegebied en stroomtijden van het water naar de kwelzone 
in de vallei van de Zwarte Beek. Boven: gegevens uit Van Daele et al. (2001). 
 
Het brongebied van de Zwarte Beek is op bovenstaande kaart rood omlijnd. De 
grondwaterstroming in het bekken van de Zwarte Beek heeft een belangrijke 
longitudinale component. Dat houdt in dat de stroming in belangrijke mate volgens 
de lengteas van de vallei verloopt. Voor meerdere rivieren op het Kempisch plateau 
is dat het geval. In de rest van Vlaanderen is een dergelijke oriëntatie van de 
stroombanen eerder uitzonderlijk. Meestal worden valleigebieden lateraal gevoed 
met grondwater. De grondwaterstroming verloopt traag. In grote delen van het de 
vallei van de Zwarte Beek doet ten minste een deel van het grondwater er meer dan 
100 jaar over om bepaalde kwelgebieden te bereiken. In de vallei van de Zwarte 
Beek zijn er hoge kwelintensiteiten tot 35 mm/dag in de smalle middenloop. De 
kwelintensiteiten variëren hier tussen 0 tot 35 mm/dag. De vallei is hier vrij steil en 
smal, waardoor de kwelzone eveneens smal is en de kwel flux erg hoog. Verder 
stroomafwaarts zijn de valleien en de kwelgebieden veel breder en zijn de fluxen 
bijgevolg ook lager. De gemiddelde grondwaterdiepte in het projectgebied varieert, 
tussen 0 en 1,5 m onder maaiveldniveau. In de laagste delen van de vallei zijn er 
grote delen waar de gemiddelde grondwaterstand gelijk is aan maaiveld. Door de 
vrij steile hellingen in de valleien neemt de grondwaterstand op de valleien sterk toe. 
 
 
De ondergrond in het studiegebied is dus niet gevoelig voor infiltratie. Het gebied is 
echter wel zeer gevoelig voor grondwaterstromingen (type 1). 
 
Grondwaterkwantiteit 
 
In de omgeving van de verdiepte Oude Beek, is er echter een verlaging van de 
grondwaterstand merkbaar. Dit werd aangetoond tijdens gerichte onderzoeken. 
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1. Huybrechts, W. et al. (2000), Ecohydrologisch Onderzoek Waterrijke Vallei-
ecosystemen VLINA 96/03, case de vallei van de Zwarte Beek i.o.v. 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

2. De Becker en Thoonen, 2011, ‘Advies betreffende het hydrologisch herstel 
van de Zwarte Beek’ De verontdieping van de Oude Beek. INBO van 21 
februari 2011. 

 
Er werden voor deze laatste studie een aantal dwarsprofielen opgesteld, waarbij op 
verschillende plaatsen grondwaterpeilen werden opgemeten. De natuurlijke 
grondwaterstand bleek hier op 10 – 20 cm onder het maaiveld te staan. In de 
nabijheid van de Oude Beek bleek het peil echter te zakken tot 80 cm à 1 m onder 
het maaiveld. Het drainerend effect van de Oude Beek is merkbaar over een afstand 
van 50 à 200 m buiten de beek. 
 
Uit het ‘Aanvullend advies betreffende het hydrologisch herstel van de Vallei van de 
Zwarte Beek’ (INBO, 12 oktober 2011) blijkt dat de jaarlijkse schommelingen in het 
grondwaterpeil in de meeste meetraaien 20 tot 25 cm bedraagt. In de zomer komt 
het veen bijgevolg bijna overal in contact te staan met de lucht, waardoor 
mineralisatie en veraarding van het veen plaatsvindt. 
 

 
Illustratie 8.2 Overzicht van de meetlocaties waarvan de tijdreeksen van 
peilgegevens gebruikt worden in het aanvullende advies INBO (okt.2011). 
 
Oorzaken van de vastgestelde verdrogingen in de vallei van de Zwarte Beek 
volgens het gemeentelijk milieubeleidsplan: 
 
 Er zijn geen grondwaterwinningen in het projectgebied, al zijn er wel enkele 

aanwezig binnen een straal van 4 km rond het projectgebied. Deze (vergunde) 
grondwaterwinningen (zie bijlage 1) hebben slechts een zeer beperkt effect op de 
grondwaterstanden in de vallei van de Zwarte Beek. 

 Brongebied Zwarte Beek: diepe ontwateringgrachten ten zuiden van het 
bungalowpark, zwemdok, beregeningsputten ten behoeve van landbouw. 
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Brongebied Zwarte Beek; heeft impact op kwaliteit en op onnatuurlijk 
(piek)debiet, geen impact op verdroging. 

 Natuurgebied middenloop: verdroging van laagveen- en moerasvegetaties door 
Oude Beek, Winterbeek en ontwateringgrachten (o.a. van blauwbesplantages, 
maïs, paardenweiden). 

 Vallei tussen Stal en Beringen: diep uitgegraven Oude Beek, Kleine beek en 
Zwarte Beek. 

 Vallei van de Zwarte Beek stroomafwaarts de E313: diep uitgegraven waterlopen 
(gemeentelijk milieubeleidsplan). 

 Tussen de Nieuwendijk en het gebied rond de Stalse molen is de Oude Beek 
zeer diep uitgegraven (tot 3 m). Dit kan het gevolg zijn van mijnverzakkingen. 

 
 
Grondwaterkwaliteit  
 
Het brongebied (infiltratiegebied) van de Zwarte Beek is hoofdzakelijk in 
landbouwgebruik en vooral onder intensieve akkerteelten. Metingen van de 
elektrische geleidbaarheid in het drainagewater leverden sterk verhoogde waarden 
tot 1100 5S/cm en meer. Dit wijst op de aanwezigheid van verhoogde gehalten aan 
nutriënten en mineralen. Er kan aangenomen worden dat de nutriëntenbelasting in 
het drainagewater ook leidt tot verhoogde nutriëntenconcentraties in het lokale en 
regionale grondwatersysteem. Het INBO (De Becker en Thoonen, 2011) heeft deze 
onderzoeksvraag onderzocht.  
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Illustratie 8.3: Gemiddelde (links) en maximale (rechts) waarden over de 
meetperiode 2004–2010 voor geleidbaarheid (boven), nitraat (midden) en 
orthofosfaat (onder) in het grondwater in het brongebied Zwarte Beek 
 
Meetpunt 662/23/5 in het oosten van het gebied, vertoont een hoge 
nitraatconcentratie in het ondiepe, quartaire grondwater. Sinds 2004 zijn de 
concentraties hier altijd hoger dan 50 mg NO3 -/l met maxima tot meer dan 270 mg 
NO3-/l in 2008-2009. Het nitraatgehalte dieper in de zanden van de formatie van 
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Diest (op 23 en 30 m diepte) is verwaarloosbaar. In het 300 m zuidelijker gelegen 
meetpunt 662/23/7a) worden hoge nitraatwaarden (40 tot 100 mg/l NO3-) gemeten 
op 5,4 en 13 m diepte (respectievelijk Quartair en top van het Zand van Diest). 
Dieper (19,5 m onder maaiveld) is geen verhoging van de nitraatconcentratie 
gemeten. In meetpunt 662/23/6 ten westen van het landbouwgebied worden zeer 
hoge nitraatconcentraties op 13 m diepte gemeten (100 tot ca. 200 mg NO3 -/l). Op 
4,3 m diepte zijn de waarden wat lager (10 tot 90 mg NO3 -/l) en op 19 m is het 
nitraatgehalte opnieuw nauwelijks detecteerbaar. 
 
Orthofosfaatconcentraties in grondwater zijn onder natuurlijke, onverstoorde 
omstandigheden net of niet detecteerbaar met de klassieke analysemethoden 
(ordegrootte <0,005 – 0,02 mg P/l). De zanden van Diest bevatten fosfaat houdende 
kleimineralen, die door verwering zeer kleine hoeveelheden orthofosfaat vrijstellen. 
Orthofosfaat bindt sterk aan bodemdeeltjes. Fosfaat bindt zich aan minerale en 
organische ijzer en aluminium(hydr)oxiden bij lage tot neutrale pH, en aan calcium 
bij neutrale tot hoge pH. Men spreekt in dit verband van het fosfaatbindend 
vermogen van bodem. Bij lage fosfaatbelasting en/of bij een lage verzadigingsgraad 
zijn de concentraties orthofosfaat in bodem- en grondwater van landbouwbodems 
laag tot zeer laag (<0,1 mg P/l). Dat is hier niet het geval. In nagenoeg alle 
analyseresultaten zijn de orthofosfaatgehalten duidelijk meetbaar en lopen ze op tot 
0.3 mg/l PO4-P. 
 
 
Uit illustratie 8.3 is af te leiden dat de nutrientenlast steeds veder doordringt in het 
grondwatersysteem. 
 
Sinds 1998 werd op 121 meetpunten in de bovenloop van de Zwarte Beek 
(grotendeels binnen projectgebied) de geleidbaarheid, orthofosfaatgehalte en het 
nitraatgehalte van het ondiepe grondwater gemeten. Hogere 
conductiviteitsmetingen van het freatische oppervlak in de vallei worden enkel aan 
de aanwezige landbouwpercelen overschreden (400 5S/cm gemeten. Verhoogde 
fosfaatgehalten (> 0,05 mg P/l) komen vrij verspreid binnen de vallei voor. Op een 
meetlocatie na, vertonen alle meetlocaties een gemiddelde nitraatconcentratie 
onder de detectielimiet. Nergens in de vallei werden sterk verhoogde nitraatgehalten 
in het ondiep grondwater vastgesteld. 
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Illustratie 8.4: Elektrische geleidbaarheid (gemiddelde waarden) in grond- en 
oppervlaktewater in de bovenloop van de vallei van de Zwarte Beek (periode 
1998–2010; bron: Watina-databank INBO) 
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Illustratie 8.5: Gemiddelde orthofosfaatconcentraties in grond- en 
oppervlaktewater in de bovenloop van de vallei van de Zwarte Beek (periode 
1998–2010; bron: Watina-databank INBO) 
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Illustratie 8.6: Gemiddelde nitraatconcentraties in grond- en oppervlaktewater 
in de bovenloop van de vallei van de Zwarte Beek (periode 1998–2010; bron: 
Watina-databank INBO) 
 
Indien de nutriëntenaanvoer via grondwater zal verhoogd worden (wat wellicht het 
geval zal zijn) zal dit leiden tot degradatie van de voorkomende en de na te streven 
Europese habitattypes (zie § 9 fauna en flora). De huidige toestand is al kritisch voor 
orthofosfaat. Een verhoging van orthofosfaat of stikstof in het aangevoerde water, 
zal leiden tot een verhoogde biomassaproductie van de vegetaties. Dit biedt kansen 
voor ruigtesoorten, waardoor de ecologische standplaatskarakteristieken voor kleine 
zeggenvegetaties, mesotrofe elzenbroekbossen, vochtige en venige heide, niet 
meer verzekerd kunnen worden. 
 
 

8.4 Effectbespreking en –beoordeling 

8.4.1 Oppervlaktewater 

In het kader van het hydrologisch herstel van de vallei van de Zwarte Beek worden 
verschillende maatregelen uitgevoerd, die een effect kunnen hebben op het 
oppervlaktewater in het studiegebied: 
 
 
Herstel Oude Beek 
Herstel natuurlijk bodempeil Oude Beek. Zoals al besproken in §7.4.1 zal het 
bodemprofiel van de Oude Beek in zijn natuurlijke staat hersteld worden door de 
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oeverwal terug in de beek te brengen. Als gevolg hiervan zal het waterpeil in de 
Oude Beek stijgen tot het gewenste peil tot 20 cm onder de oever. 
 
Wanneer enkel de grond die op de oevers werd gestockeerd terug in de beek wordt 
gebracht, zal het peil niet voldoende stijgen, en zal de bodem met verloop van tijd 
ook opnieuw worden uitgeschuurd, gezien de hoge stroomsnelheden in de Oude 
Beek. Daarom zal moeten worden gewerkt met twee rijen van paaltjes die in de 
grond zullen worden geduwd. Deze zullen de grond vasthouden en tevens fungeren 
als stuw om het gewenste peil te verkrijgen. 
 
Tijdens de aanlegfase zal het effect van de ophoging op het oppervlaktewaterpeil 
neutraal zijn. Tijdens de beheersfase zal het waterpeil verder stijgen, en zal het 
effect bijgevolg zeer positief zijn. 
 
Tijdens de aanlegfase zal een grote hoeveelheid zwevende stoffen en nutriënten in 
het water gebracht worden, waardoor dit tijdelijk vertroebelt. Dit is een 
verwaarloosbaar negatief effect, omdat dit slechts tijdelijk aanwezig is. De stoffen 
die in suspensie aanwezig zijn, zullen immers opnieuw bezinken. 
De effecten tijdens de beheersfase zullen bijgevolg neutraal zijn voor de 
waterkwaliteit. 
 
Metingen hebben aangetoond dat het peil in de Oude Beek jaarlijks 10-15 keer 10- 
20 cm fluctueert als gevolg van regenval. Wanneer het waterpeil gestuwd wordt tot 
20 cm onder het omliggende maaiveld (eventuele oeverwallen niet meegerekend), 
zullen deze fluctuaties nog steeds binnen de beek kunnen worden opgevangen, en 
is er bijgevolg geen risico op een stijging van het aantal overstromingen in de vallei 
van de Zwarte Beek. De effecten op overstromingen zullen bijgevolg zowel tijdens 
de aanlegfase als de beheersfase neutraal zijn. 
 
Herstel Zwarte Beek 
Om het gebied hydrologisch te herstellen, worden oude meanders in de Zwarte 
Beek hersteld op plaatsen waar deze vroeger rechtgetrokken werd. Door het 
openen van de meanders zal het water meer plaats krijgen om te stromen, en zal de 
stroomsnelheid plaatselijk verlagen. Zo wordt het natuurlijk verloop van de Zwarte 
Beek hersteld. Het herstel zal gebeuren door de meander weer uit te graven en de 
overtollige grond in de huidige loop te brengen. 
 
Tijdens de aanlegfase zal het effect op het oppervlaktewaterpeil en de 
oppervlaktestroming neutraal zijn. Tijdens de beheersfase echter, wanneer het 
water de meander terug zal volgen, zal dit zorgen voor een daling van de 
stroomsnelheid. Bijgevolg zal er minder uitschuring van de grond uit de beek 
plaatsvinden wat ervoor zal zorgen dat het nieuwe waterpeil kan worden behouden. 
Tijdens de beheersfase is er bijgevolg sprake van een matig positief effect. 
 
De graafwerken zullen, net als bij de Oude Beek zorgen voor een tijdelijke 
vertroebeling van het water in de Zwarte Beek. Er zal dus een tijdelijk 
verwaarloosbaar negatief effect zijn op de waterkwaliteit. Wanneer de werken 
eindigen zal, tijdens de beheersfase, het materiaal dat zich in suspensie bevond 
bezinken en zal de oorspronkelijke kwaliteit hersteld worden. De effecten in de 
beheersfase zijn bijgevolg neutraal 
 
Optionele hermeandering van de Zwarte Beek: het betreft het graven van een 
meander, daar waar nu geen meander ligt en die aansluit op de Zwarte Beek. Over 
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een lengte van 200m zal plaatselijk naast de huidige Zwarte Beek een extra 
meander worden gegraven, dit aan de zuidzijde van de beek. Deze extra meander 
zal een natuurlijk kronkelend verloop krijgen Er is echter nader onderzoek nodig of 
er ruimte genoeg is aan de zuidzijde van de beek, het veenlichaam ligt hier immers 
niet ver vanaf. Ter hoogte van deze mogelijk aan te leggen meander wordt 
huishoudelijk afvalwater in de Zwarte Beek geloosd. Er zal samen met de bevoegde 
instanties gekeken worden hoe dit lozingspunt kan opgelost worden. 
Tevens moet worden onderzocht of de maatregel wel opportuun is. 
Tijdens de aanlegfase zal het effect op het oppervlaktewaterpeil en de 
oppervlaktestroming neutraal zijn. Tijdens de beheersfase echter, wanneer het 
water de meander terug zal volgen, zal dit zorgen voor een daling van de 
stroomsnelheid. Bijgevolg zal er minder uitschuring van de grond uit de beek 
plaatsvinden wat ervoor zal zorgen dat het nieuwe waterpeil kan worden behouden. 
Tijdens de beheersfase is er bijgevolg sprake van een matig positief effect. De 
graafwerken zullen, ook hier tijdelijk voor een lichte vertroebeling van het water in de 
Zwarte Beek, en een tijdelijke stijging aan nutriënten veroorzaken. Er zal dus een 
tijdelijk verwaarloosbaar negatief effect zijn op de waterkwaliteit. Wanneer de 
werken eindigen zal, tijdens de beheersfase, het materiaal dat zich in suspensie 
bevond bezinken en zal de oorspronkelijke kwaliteit hersteld worden. De effecten in 
de beheersfase zijn bijgevolg neutraal. 
 
Dempen van grachten: 
Grachten zullen worden gedempt, er zal slechts om de 100m een gracht (max. 10 
cm diep) overblijven. Op deze manier kan het overtollig regenwater worden 
afgevoerd. Het dempen zal gebeuren door de oevers af te schuinen met aanwezig 
grondmateriaal naast de grachten.  
 
Verflauwen van oevers ten behoeve van spontane verlanding 
In het projectgebied zullen de uitgegraven visvijvers worden afgeschuind door de 
uitgegraven bodem dat zich nu op de oever bevindt terug in deze vijvers te brengen. 
Deze vijvers werden kunstmatig aangelegd. Door het afschuinen van de oevers 
zullen deze verlanden, wat een terugkeer is naar de natuurlijke situatie. De vijvers 
staan niet rechtstreeks in contact met de waterlopen in de omgeving. Er zal 
bijgevolg dus geen gevolg zijn op het peil in de kwaliteit in de beken. De effecten op 
het oppervlaktewater zullen dus slechts lokaal in de vijvers zelf plaatsvinden. Er kan 
dus zowel in de aanlegfase als in de beheersfase gesproken worden van een 
neutraal effect voor zowel het waterpeil als de waterkwaliteit. 
 
Blijvende knelpunten 
Wanneer de beschreven maatregelen worden uitgevoerd, zullen echter nog steeds 
enkele knelpunten aanwezig blijven, voornamelijk met betrekking tot de 
oppervlaktewaterkwaliteit. Het betreft hier het huishoudelijk afvalwater dat ter hoogte 
van de Kraaienstraat geloosd wordt in de Zwarte Beek, en een lek in 
varkensstalmestput meer stroomafwaarts (situeert zich aan een varkenstal net voor 
de Nieuwendijk).  
Ook de impact van landbouw zowel binnen het projectgebied 
(ontwateringsactiviteiten en gebruik pesticiden in functie van bosbessenkweek en de 
vermestende activiteiten binnen bepaalde landbouwpercelen) als buiten de 
projectperimeter (brongebied Zwarte Beek) heeft een invloed op het bereiken of het 
instandhouden van een goede ecologische toestand in de vallei van de Zwarte 
Beek.  
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In het streefbeeld van natuurinrichting (zie kaart 2.1 en 2.2), streven we ernaar de 
vermestende en verdrogende landbouw op te heffen. Indien we deze gronden 
kunnen aankopen zullen we deze ook inrichten en verschralen. Dit is echter nog 
geen onderwerp van dit uitvoeringsdossier en daarom nog beschreven als knelpunt.  
 
Naast de kwaliteit kan ook de kwantiteit nog verbeteren door de Winterbeek en 
diens zijgrachten te dempen (INBO okt/2011), Dit is echter niet opgenomen in dit 
natuurinrichtingsproject omdat er vermoedelijk een stijging van het grondwaterpeil is 
buiten de projectperimeter. 
 
 
8.4.2 Grondwater 

Stijging oppervlaktewaterpeil 
De verschillende maatregelen die zullen worden ondernomen in het studiegebied 
om een stijging van het oppervlaktewater te verwezenlijken, zullen ook een effect 
hebben op de grondwaterstand. Aangezien het doel van deze maatregelen het 
herstel van de natuurlijke grondwaterstand inhoudt, en dus een stijging van het 
grondwaterpeil, zal een grondwaterstijging positief zijn, een grondwaterdaling 
negatief. 
 
Door het stijgen van het waterpeil in de Oude Beek, zal de drainerende werking 
sterk afnemen, waardoor het grondwaterpeil eveneens zal stijgen. Gezien de hoge 
geleidbaarheid van zand en veen wordt verwacht dat de grondwatertafel zich snel 
zal herstellen (INBO, 2011). Door deze maatregelen kan het veen herstellen wat het 
waterbergend vermogen van de vallei vergroot wat zeer positief is voor eventuele 
stroomafwaartse waterproblemen. 
 
Het effect van de ingrepen die zorgen voor een stijging in oppervlaktewaterpeil op 
het grondwaterpeil, zullen in de aanlegfase neutraal zijn. In de beheersfase zal 
sprake zijn van een zeer positief effect in de Oude Beek. 
 
Dempen grachten 
De ondiepe drainerende grachten in het projectgebied zullen worden gedempt. 
Slechts sporadisch, om de paar honderd meter zal een gracht behouden blijven. 
Deze zullen worden gedempt tot op een diepte van 10 cm. Hier zullen de oevers 
ook worden afgeschuind. Dit om het maaien te vereenvoudigen. 
 
Het dempen van de grachten die aanwezig zijn in de vallei van de Zwarte Beek, zal 
geen effect hebben op het oppervlaktewaterpeil in de omgeving, noch op de 
waterkwaliteit. Aangezien enkel de grachten gerelateerd aan de Oude Beek (tussen 
de Zwarte Beek en de Winterbeek) zullen worden gedempt, zal ook geen sprake zijn 
van grondwaterpeilstijging buiten het projectgebied. Dit komt doordat de zuidelijke 
helling van de vallei steil stijgt. Hierdoor zetten grondwaterpeilstijgingen zich niet 
door buiten het projectgebied. Indien ook de Winterbeek + grachten op de 
Winterbeek zouden worden gedempt zou dat dan weer wel het geval zijn (INBO 
okt/2011). 
 
Grondwaterstroming 
Aangezien de ondergrond zeer gevoelig is voor grondwaterstromingen, zullen deze 
ingrepen eveneens zorgen voor een verandering in de grondwaterstroming. Nu is 
er, gezien de drainerende werking van de beken en grachten immers een sterke 
stroming naar die beken en grachten. Dit is ook zichtbaar in de 
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grondwaterstandgradiënt, zoals weergegeven in het aanvullend advies van INBO uit 
oktober 2011. 
 
Wanneer de grachten gedempt worden, zal er geen stroming meer zijn in die 
richting, en zal alle grondwaterstroming in de richting van de Oude Beek en de 
Zwarte Beek gebeuren. 
 
Het herstel van de Oude Beek en hieraan gekoppeld de vermindering van het 
drainerend vermogen, het aansluiten van oude meanders en de hermeandering, 
leidt tot een minder sterke gradiënt in stijghoogtes loodrecht op de beken. Dit brengt 
een verminderde stroming met zich mee. 
 
Aangezien het natuurlijke grondwatersysteem hier hersteld wordt, kan men bijgevolg 
spreken van een zeer positief effect in de beheersfase. In de aanlegfase zal het 
effect eerder neutraal zijn. 
 
Overige ingrepen 
Door de afbraak van de weekendhuisjes die momenteel in het gebied aanwezig zijn, 
zal de verharde oppervlakte in het gebied verminderen. Dit leidt tot een verhoogde 
infiltratie van regenwater in de ondergrond, dit zal opnieuw een verwaarloosbaar 
positief effect met zich meebrengen wat betreft de grondwaterstand. 
 
Naast het afbreken van de weekendhuisjes zullen ook enkele wegen hersteld 
worden. Het gaat hier over het herprofileren van de wegen, waarbij geen verharding 
zal worden aangebracht. Het effect voor het grondwatersysteem van deze ingreep 
zal dus neutraal zijn. 
 
 
8.5 Samenvatting 

De effecten van de verschillende ingrepen op de waterhuishouding van het gebied 
worden weergegeven in Tabel 8.4 
 
Tabel 8.4: Effecten discipline water. 
Ingreep effect aanlegfase effect beheersfase 
Oppervlaktewater 

  waterkwantiteit waterkwaliteit waterkwantiteit 
Water-
kwaliteit 

Herstel Oude Beek 0 -1t +3 0 
 effect op overstromingen 0 \ 0 \ 
Herstel Zwarte Beek +1 -1t +2 0 
 herstellen oude meanders 0 -1t +2 0 
 herrmeandering 0 -1t +2 0 
Dempen grachten 0 0 0 0 
Verflauwen van oevers ten 
behoeve spontane verlanding 0 0 0 0 
wijziging structuurkwaliteit beek 0 +3 
Grondwater 

  waterpeil 
Grondwater-
stroming waterpeil 

Grondwater-
stroming 

Stijging oppervlaktewaterpeil 
Oude Beek 0 0 +3 +2 
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Stijging oppervlaktewaterpeil 
Zwarte Beek 0 0 +1 +1 
Dempen grachten 0 0 +2 +2 
Overige ingrepen 0 0 +1 0 
 afbreken weekendhuisjes 0 0 +1 0 
 herprofileren wegen 0 0 0 0 
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9 DISCIPLINE FAUNA EN FLORA 

9.1 Kaarten 

Kaart 9.1: Biologische waarderingskaart: evaluatie 
Kaart 9.2: Europese en regionaal te beschermen habitats 
Kaart 9.3: Bosleeftijd en boskartering 
Kaart 9.4: Ecosysteemkwetsbaarheidskaart 
Kaart 9.5: Gebieden van het VEN en Natura 2000-gebieden 
Kaart 9.6: Erkende Vlaamse natuurreservaten 
 
 
9.2 Afbakening studiegebied 

Het studiegebied is de zone waarbinnen maatregelen worden uitgevoerd en effecten 
kunnen optreden. Voor dit project omvat dit de vallei van de Zwarte Beek, tussen de 
Zwarte Beek en de Winterbeek. In het oosten wordt het projectgebied begrensd 
door het militair domein, en in het westen door de Nieuwendijk. 
Het studiegebied voor de effectgroep rustverstoring tijdens de werken (verstoring 
fauna) wordt ruimer genomen. Er wordt uitgegaan van een straal van 200 meter 
rond het projectgebied. 
 
De afbakening van het studiegebied is weergegeven op kaart 8.1 
 
 
9.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

9.3.1 Beschermingszones 

Speciale beschermingszones Natura 2000 
Het projectgebied ligt in het habitatrichtlijngebied (SBZ-H) “Vallei -en brongebieden 
van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden 
(BE2200029)” met een totaal oppervlakte van 8306 ha en in het vogelrichtlijngebied 
(SBZ-V) “Militair domein en domein van de Zwarte Beek (BE2218311)” met een 
oppervlakte van 8889 ha (Kaart 9.5).  
 
Vlaams Ecologisch Netwerk 
Het projectgebied ligt grotendeels (310ha op een totaal van 371,5ha) binnen het 
GEN-gebied “Boven- en Middenloop van de Zwarte Beek” met een totaal 
oppervlakte van 4610 ha(Kaart 9.5). 
 
Natuurreservaten 
Het projectgebied is tevens grotendeels (62,5%) erkend als natuurreservaat 'Vallei 
van de Zwarte Beek" (beheerd door Natuurpunt vzw) 

 Erkenning: 21 november 1985 
 Uitbreiding: 18/7/1990 
 Uitbreiding: 17/12/1996 
 Uitbreiding: 13/7/1998 
 Uitbreiding: 24/12/1998 
 Uitbreiding: 1/4/2003  
 Uitbreiding: 4/6/2004  
 Uitbreiding: 13/7/2004  
 Uitbreiding: 30/7/2007 
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 Uitbreiding: 10/7/2009 
 
Groene bestemming gewestplan 
 
92 % van het projectgebied heeft een groene bestemming op het gewestplan (kaart 
3.1).De overige 8 % heeft een landbouwbestemming. 
 
 
9.3.2 Eco-districten en ecoregio's 

De westelijke helft van het projectgebied is gelegen in het ecodistrict Centraal-
Kempisch rivier- en duinendistrict (deelgebied 3 t.e.m. 7) en de oostelijke helft 
(deelgebied 8 t.e.m. 10) in het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict. Ecodistricten zijn 
gedefinieerd als ruimtelijke eenheden die gekenmerkt worden door een aantal 
abiotische eigenschappen die in de tijd langzaam veranderen en vertonen 
gelijkende milieukenmerken (geologie, geomorfologie, bodemsamenstelling, 
grondwaterhuishouding) en dus ook een vergelijkbare gevoeligheid voor 
milieuverstoringen. Het ecodistrict van het Centraal-Kempisch rivier- en 
duinendistrict is een vrij laag gelegen vlak tot zwak golvend gebied met een 
overwegend zandige Tertiaire ondergrond, bedekt met (lemige) dekzanden en 
talrijke landduinen. Het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict bestaat uit een plateau 
gevormd door vroeger afgezet erosiebestendig puin van Maas en Rijn; 
infiltratiegebied voor omliggende gebieden; droge zandige bodems. (Couvreur et 
al.,2004). 
 
Op een hoger niveau zijn de ecodistricten samengevoegd tot ecoregio's, 
voornamelijk op basis van samenhang in geologie, geomorfologie en 
bodemkenmerken (Couvreur et al,2004). Het studiegebied ligt in de ecoregio van de 
Kempen. Deze ecoregio omvat een gebied met naar het noorden toe zachtjes 
afhellende, overwegend zandige Tertiaire ondergrond; bedekt met dikke laag 
Quartair zand. 
 
 
9.3.3 Biologische waarderingskaart 

De biologische waarderingskaart (Kaart 9.1) toont dat het projectgebied een hoge 
ecologische waarde bevat. In het oostelijk deel van het projectgebied (Deel I: 
deelgebieden 7 t.e.m. 10)) evalueert de BWK ongeveer de helft van de zones als 
biologisch waardevol, de andere helft van het gebied is aangeduid complex van 
biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen, met verspreid een aantal 
biologisch waardevolle zones. In het uiterst oostelijk deel komt een zone biologisch 
minder waardevolle natuur voor (graslanden en akkers). 
 
Het westelijk deel (Deel 2: deelgebieden 3 t.e.m. 6) bestaat hoofdzakelijk uit een 
aaneengesloten gebied van biologisch zeer waardevolle percelen. Een aantal zones 
zijn aangeduid als een complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle 
elementen. In het uiterste westen komen enkele 'biologisch waardevolle' zones 
voor. 
 
 
9.3.4 Ecotopen en soorten 

 Actueel voorkomen Europese Habitattypen en Regionale belangrijke biotopen 
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In tabel 9.1 en op kaart 9.2 is het voorkomen van de Europees te beschermen 
habitats en regionaal belangrijke biotopen in het studiegebied weergegeven, zoals 
afgeleid uit het ontwerp s-IHD-rapport 25. Het SBZ-H BE2200029 werd aangemeld 
voor de habitattypen 2310, 2330, 3110, 4010, 4030, 6230, 6430, 7140, 7150, 9190, 
91E0. De subtypes worden in het cursief weergegeven. Regionaal belangrijk 
biotopen zijn vegetaties of habitats die niet Europees te beschermen zijn, maar die 
van belang zijn voor het Vlaamse natuurbehoud. Deze vegetaties worden in brede 
zin door het Vlaamse natuurbehoud wetgeving beschermd. 
 
Tabel 9.1: Gekarteerde habitats (habitatkaart, gebruikt bij opmaak s-IHD 
ontwerprapport) in het studiegebied, met hun oppervlakte en aanduiding of ze 
aangemeld zijn voor de SBZ-H BE2200029 
Code Habitatomschrijving Oppervlakte in 

studiegebied 
(ha) 

aangemeld in 
BE2200029 

% 

2330 Open grasland met Corynephorus- en 
Agrostis-soorten op landduinen 

0 x  

2310 Psammofiele heide met Calluna en 
Genista soorten 

0 x  

3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de 
Atlantische zandvlakten met amfibische 
vegetatie: Lobelia, Littorellia en Isoëtes 

0 x  

3130 Oligotrofe wateren van het Midden-
Europese en peri-alpiene gebied met 
Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met 
eenjarige vegetatie op drooggevallen 
oevers (Nanocyperetalia) 

0 x  

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met 
Erica tetralix 

0 x  

4030 Droge heide 0,1 x 0,02 
6230 Soortenrijke heischrale graslanden op 

arme bodems van berggebieden 
0 x  

6230_hn droog heischraal grasland 0,2   
6230u_h
n 

Zwak ontwikkeld vochtig heischraal 
grasland 

1,6  0,5 

6430 Voedselrijke ruigten 4,3 x  
6430, 
rbbhf 

Voedselrijke zoomvormende ruigten van 
het laagland en van de montane en 
alpiene zones' 
of 'regionaal belangrijk biotoop 
moerasspirearuigte met 
graslandkenmerken' 

1,3  4,8 

6430u, 
rbbhf 

Voedselrijke zoomvormende ruigten van 
het laagland en van de montane en 
alpiene zones, 
zwak ontwikkeld' of 'regionaal belangrijk 
biotoop moerasspirearuigte met 
graslandkenmerken' 

0,2  0,4 

6430, 
rbbhf, 
bos 

Voedselrijke zoomvormende ruigten van 
het laagland en van de montane en 
alpiene zones' 
of 'regionaal belangrijk biotoop 
moerasspirearuigte met 
graslandkenmerken' onder aanplant 
of met bosopslag' 

2,1  0,8 

7140 Overgangs- en trilveen 0   
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7140, 
meso 

mineraalarm, circum-neutraal 
overgangsveen 

24  0,6 

7140, 
rbbms 

Overgangs- en trilveen' of 'regionaal 
belangrijk biotoop kleine 
zeggenvegetaties niet vervat 
in overgangs- en trilveen (7140)' 

6  4,4 

7140ubo
s 

Overgangs- en trilveen' of 'regionaal 
belangrijk biotoop kleine 
zeggenvegetaties niet vervat 
in overgangs- en trilveen (7140)' onder 
aanplant of met bosopslag 

0,3  0.1 

7150 Slenken in veengronden 
(Rhynchosporion) 

0 x  

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen 
met Ilex en soms Taxus in de ondergroei 

9,8 
0,6 (als 9120, gh) 
 

 2.6 
0,2 

9190 Oude zuurminnende eikenbossen met 
Querqus robur op zandvlakten 

0 x  

9190_do
el 

oude eikenberkenbossen van 
voedselarme zandgronden 

1,8  0,5 

91E0 Alluviale bossen met Alnion glutinosa en 
Fraxinus excelsior 

0 x  

91E0u_v
m 

mesotroof broekbos op minder 
voedselrijke standplaatsen (Carici 
elongatae-Alnetum) , 
zwak ontwikkeld 

6,4  1,7 

91E0_vo oligotroof broekbos inclusief elzen-
berkenbroekbos en berkenbroekbos 
(Carici laevigata- 
Alnetum) 

7  1,8 

91E0_vm mesotroof broekbos op minder 
voedselrijke standplaatsen (Carici 
elongatae-Alnetum) 

38,6  10,2 

Regionaal belangrijke biotopen    
Rbbsp Regionaal belangrijk biotoop 

doornstruweel 
0,1  0,01 

Rbbso Regionaal belangrijk biotoop vochtig 
wilgenstruweel op venige of zure grond 

20,5  5,4 

Rbbsf Regionaal belangrijk biotoop vochtig 
wilgenstruweel op voedselrijke bodem 

3,8  1,0 

Rbbms Regionaal belangrijk biotoop zuur 
laagveen 

3,8  1,0 

Rbbmr Regionaal belangrijk biotoop rietland 0,9  0,2 
Rbbhf Regionaal belangrijk biotoop natte ruigte 

met moerasspirea 
10,5  2,8 

Rbbhf, 
bos 

Regionaal belangrijk biotoop natte ruigte 
met moerasspirea onder aanplant of 
bosopslag 

0,5  0,1 

Rbbhc Regionaal belangrijk biotoop vochtig licht 
bemest grasland (dotterbloemhooiland) 

11,7  3,1 

Rbbkam Regionaal belangrijk biotoop 
kamgrasland 

29,9  7,9 

Gh_ha Geen habitat, struisvegetatie op zure 
bodem 

0,3  0,1 

Gh_ae Geen habitat, eutrofe plas 2,4  0,6 
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Gh, 3150 Geen habitat, 3150 0,2  0,1 
Gh Geen habitat 187,8  49,8 
 Totaal 376,7  100 
 
Conclusie 
De Europese habitattypen die procentueel het meest voorkomen in het 
projectgebied: zijn 91E0 (alle typen), 7140 en 6430. De regionaal belangrijke 
biotopen die het frequents voorkomen zijn Rbbkam, Rbbso, Rbbhf en Rbbhc. De 
standplaatscondities per aanwezig habitattype worden in bijlage 2 weergegeven. 
Echter het overgrote deel van het projectgebied (49,8%) bestaat uit ‘geen habitat’ 
d.w.z. niet Europees of regionaal habitatwaardige vegetatie maar wel opslag, 
complex van minder waardevolle graslanden, akkers, dennenbossen, ... 
 
 Actueel voorkomen van soorten van de Europees en Regionale belangrijke 

soorten 
 
In tabel 9.2 is het voorkomen van de Europees te beschermen soorten en regionaal 
belangrijke soorten in het studiegebied weergegeven, zoals afgeleid uit het ontwerp 
s-IHD-rapport 25. Regionaal belangrijk soorten zijn soorten die niet Europees te 
beschermen zijn, maar die van belang zijn voor het Vlaamse natuurbehoud. Deze 
soorten worden in brede zin door het Vlaamse natuurbehoud wetgeving beschermd. 
 
Tabel 9.2: Voorkomen van soorten waarvoor het Habitat- en 
Vogelrichtlijngebied enig belang heeft (bron s-IHD ontwerprapport 25) 
soort Soort komt 

voor in 
projectgebied 

Beschrijving 

Drijvende 
waterweegbree 

0 / 

Beekprik x Beekprik komt actueel voor in de Zwarte Beek in het traject 
tussen Spiekelspade en de Stalse molen (enige plaats 
binnen SBZ-H). In afvissingscampagne van 2009 werden in 
totaal 13 stuks gevangen. In de meest stroomopwaarts 
gelegen locatie, vlak voor het militair domein werden 12 
stuks gevangen, stroomafwaarts het natuurreservaat, één 
beekprik (Van Thuyne G., 2010). 

Rugstreeppad 0 / 
Knoflookpad 0 / 
Heikikker 0 / 
Kamsalamander 0 / 
Gladde slang 0 / 
Poelkikker x De actuele populatie is onbekend 
Gewone 
dwergvleermuis 

X Aangenomen kan worden dat door gebrek aan 
gebiedsdekkende inventarisatie de soort op meer plaatsen 
zal voorkomen 

Ruige 
dwergvleermuis 

x Hoewel er geen concrete gegevens aanwezig zijn door 
gebrek aan inventarisatiegegevens kan men toch 
aannemen dat deze soort voorkomt. 

Rosse vleermuis x Hoewel er geen concrete gegevens aanwezig zijn door 
gebrek aan inventarisatiegegevens kan men toch 
aannemen dat deze soort voorkomt. 
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Laatvlieger x Aangenomen kan worden dat door gebrek aan 
gebiedsdekkende inventarisatie de soort op meer plaatsen 
zal voorkomen 

Wespendief x Niet broedend maar foeragerend 
Nachtzwaluw x Niet broedend maar soms foeragerend 
Roerdomp 0 / 
Grauwe 
Kiekendief 

? Niet broedend, mogelijk foeragerend 

Grauwe klauwier 0 / 
IJsvogel x Broedend  
Duinpieper 0 / 
Zwarte Specht x Broedend 
Boomleeuwerik 0 / 
Blauwborst x Broedend 
Korhoen 0 / 
Porseleinhoen x In 2009 en 2010 waren er 2 broedparen 
Middelste bonte 
specht 

? Wellicht  broedend 

Blauwe Kiekendief X Foeragerend tijdens trek 
Regionaal belangrijke soorten  
Watersnip x Ongeveer 5 broedparen (2010) 
Wulp x Broedend 
Graspieper ? Wellicht voorkomend 
Veldleeuwerik ? Wellicht voorkomend 
Roodborsttapuit X Broedend 
Boompieper X Broedend 
Geelgors X Broedend 
Klapekster 0 / 
Gentiaanblauwtje 0 / 
Heivlinder ? Wellicht voorkomend 
Kommavlinder ? Wellicht voorkomend 
Groentje ? Wellicht voorkomend 
Bont dikkopje ? Wellicht voorkomend 
Kleine 
ijsvogelvlinder 

x Voorkomend in vochtige lichtrijke bossen met wilde 
kamperfoelie (in het beekbegeleidend bos) 

Beekoeverlibel x Voorkomend in de Zwarte Beek 
Hoogveenglanslib
el 

0 / 

Gevlekte 
witsnuitlibel 

0 / 

Gewone bronlibel x Voorkomend in de Zwarte Beek 
Heidesabelsprinkk
haan 

0 / 

Moerassprinkhaan x Voorkomend in de vallei van de Zwarte Beek 
Veldkrekel x Voorkomend aan de flanken van de vallei 
Boskrekel 0 / 
 
Conclusie 
De vallei van de Zwarte Beek bevat vele te beschermen soorten. Volgens Van 
Hoydonck (2004) ligt de avifaunistische soortenrijkdom van de beekvallei op een 
voor Vlaanderen zeer hoog niveau. Zo werden in de (gehele) Zwarte Beekvallei in 
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de periode van 1967-2002 in totaal 107 broedvogelsoorten opgetekend. De helft van 
de Vlaamse populatie van de watersnip komt voor in de vallei van de Zwarte Beek, 
Gevoelige soorten die positief beïnvloed worden door een ecologisch goed 
ontwikkelde beekvallei zijn watersnip, waterral, blauwborst en sprinkhaanzanger in 
de moerasgebieden en natte graslanden met veel ruigte en struiken. Weidevogels 
zoals wulp, grutto, wintertaling, kievit en veldleeuwerik verkiezen de open en meer 
uitgestrekte overstromingsgraslanden (Van Hoydonck, 2004). De 
standplaatscondities per aanwezig habitattype samen met de sleutelsoorten worden 
weergegeven in bijlage 2. 
 
 Beschrijving actuele staat van instandhouding Europese Habitattypen en 

regionaal belangrijke biotopen 
 

De staat van instandhouding en potenties van de Europese habitattypes werden 
beschreven in het s-IHD-rapport en zijn terug te vinden in tabel 9.3. Voor de 
regionaal belangrijke biotopen heeft het ontwerp S-IHD rapport geen “staat van 
instandhouding” bepaald. Maar het is echter wel van belang te weten waar deze 
habitats gelegen zijn. Bovendien zijn deze regionale biotopen vaak het leefgebied 
voor Europees of Vlaams te beschermen soorten. 
 
Tabel 9.3: Actuele staat van instandhouding Europese habitattypen (bron s-
IHD rapport 25) 
Habitat
type 

Staat van Instandhouding Potentie 

2310 / (d.w.z. actueel niet voorkomend in projectgebied) Potentie binnen 
valleicomplex van de 
Zwarte Beek 

2330 / / 
3110  

/ 
/ 

3130 / / 
4010 / Potentie binnen 

valleicomplex van de 
Zwarte Beek 

4030 / Potentie binnen 
valleicomplex van de 
Zwarte Beek 

6230 Op basis van criteria Frequentie of bedekking van sleutelsoorten, 
blijkt dit habitattype in een aangetaste staat van instandhouding 

Potenties zijn aanwezig 
aan de overgangen 
tussen zand en veen 
op de valleiflanken 

6430 Op basis van criteria Frequentie of bedekking van sleutelsoorten, 
blijkt dit habitattype in een aangetaste staat van instandhouding 

Potentie binnen 
valleicomplex van de 
Zwarte Beek 

7140, 
meso 

Op basis van criteria Frequentie of bedekking van sleutelsoorten, 
verruiging/vermossing/vergrassing of verbossing blijkt dit 
habitattype in een aangetaste staat van instandhouding 

Potentie binnen 
valleicomplex van de 
Zwarte Beek 

7150 / / 
9120 Op basis van criteria oppervlakte, invasieve exoten en dood hout 

blijkt dit habitattype in een aangetaste staat van instandhouding 
Potentie binnen 
valleicomplex van de 
Zwarte Beek 

9190 Op basis van criteria oppervlakte, verticale structuur, 
bestandvorm, horizontale structuur, aandeel dood hout, 

Potentie binnen 
valleicomplex van de 
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hoeveelheid dik hout, Bosconstantie, sleutelsoorten in de 
kruidlaag blijkt dit habitattype in een aangetaste staat van 
instandhouding 

Zwarte Beek op de 
valleiranden 

91E0 Op basis van criteria invasieve soorten, bedekking van 
sleutelsoorten in de kruidlaag, aandeel dood hout, aandeel dik 
hout, verticale structuur en bestandvorm, blijkt dit habitattype in 
een aangetaste staat van instandhouding 

Potentie binnen 
valleicomplex van de 
Zwarte Beek 

 
 
 Beschrijving actuele staat van instandhouding Europese Habitatsoorten en 

Regionaal belangrijke soorten 
 
De staat van instandhouding en eventuele trend en potenties van de Europese 
habitatsoorten van het projectgebied zijn terug te vinden in tabel 9.4 en werden 
beschreven in het s-IHD-rapport. Voor de regionaal belangrijke soorten heeft het S-
IHD rapport geen “staat van instandhouding” bepaald. Maar het is echter wel van 
belang te weten waar deze soorten voorkomen en bij het formuleren van doelen 
rekening mee te houden. 
 
Tabel 9.4: Actuele staat van instandhouding Europese habitatsoorten (bron s-
IHD rapport 25) 
Soort Staat van 

instandhouding 
Trend Potentie 

Drijvende 
waterweegbree 

/ / / 

Beekprik De soort vertoont een 
gedeeltelijke aangetaste 
actuele staat van 
instandhouding o.w.v. 
criteria toestand 
populatie, habitatkwaliteit 
en migratiebarrières 

Achteruitgang o.w.v 
intensieve 
beekruimingen 
2003 en 2007 

Beekprik heeft een goede 
potentie voor de Zwarte 
Beek 

Rugstreeppad / / / 
Knoflookpad / / / 
Heikikker / / / 
Kamsalamande
r 

/ / De Zwarte Beekvallei is 
een suboptimaal gebied 
o.w.v. oligotroof karakter 
beperkte potentie 

Gladde slang / / / 
Poelkikker Onbekend / Onbekend 
Gewone 
dwergvleermuis 

De staat van 
instandhouding wordt als 
voldoende geschat o.w.v. 
de aanwezigheid van 
bosgebied, wat fungeert 
als zomerverblijfplaats, 
de  waterpartijen 
fungeren als jachtgebied 

/ Vallei geschikt als 
jachtgebied 

Ruige 
dwergvleermuis 

Onbekend / Vallei geschikt als 
jachtgebied 
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Rosse 
vleermuis 

Onbekend / Vallei geschikt als 
jachtgebied 

Laatvlieger Wellicht goed tot 
uitstekend 

/ Vallei geschikt als 
jachtgebied 

Wespendief / / Mogelijk foerageergebied 
soort gebonden aan 
boscomplexen 

Nachtzwaluw / / Matige potentie op de 
valleiflanken waar 
heidegebieden en 
overgangszone naar bos 
gecreëerd worden 

Roerdomp / / De venige vegetatie in de 
vallei vormt voor strenge 
winters een belangrijk 
foerageergebied voor de 
roerdompen die in 
omliggende SBZ(s 
broeden) 

Grauwe 
Kiekendief 

De habitatkwaliteit 
bevindt zich actueel in 
een gedeeltelijk 
gedegradeerde staat van 
instandhouding 

Onregelmatige 
Broedvogel tot de 
jaren 90, nu 
occasioneel 
foeragerend 

Potentie voor broedgebied 
binnen valleicomplex van 
de Zwarte Beek 

Grauwe 
klauwier 

Zowel de habitatkwaliteit 
als de populatie bevindt 
zich actueel in een 
gedeeltelijk 
gedegradeerde staat van 
instandhouding 

Lokaal uitgestorven 
tot de jaren 80 was 
de Grauwe klauwier 
broedvogel in de 
vallei van de Zwarte 
Beek (8bp). In 2011 
is er wel een 
broedpaar in het 
naburige Militaire 
domen 

Potentie voor broedgebied 
binnen valleicomplex van 
de Zwarte Beek 

IJsvogel De soort bevindt zich 
actueel in een 
gedeeltelijk 
gedegradeerde staat van 
instandhouding o.w.v 
populatiegrootte, 
voedselaanbod en 
waterkwaliteit Zwarte 
Beek 

/ Potentie voor broedgebied 
binnen de loop van de 
Zwarte Beek, mogelijk zijn 
de oevers niet steil genoeg 

Duinpieper / / / 
Zwarte Specht De soort bevindt zich in 

een goede staat van 
instandhouding 

/ Vallei geschikt 
foerageergebied en binnen 
het beekbegeleidend bos 
geschikt broedgebied 

Boomleeuwerik / / Matige potentie op de 
valleiflanken waar een 
open landschap is met 
schrale vegetatie en 
plekken met een open 
bodem. 
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Blauwborst De soort bevindt zich 
actueel in goede staat 
van instandhouding 

/ Potentie voor broedgebied 
binnen valleicomplex van 
de Zwarte Beek 

Korhoen / Local uitgestorven 
sinds jaren 80 

Potentie voor 
foerageergebied 

Porseleinhoen De soort bevindt zich 
actueel in een 
gedeeltelijk 
gedegradeerde staat van 
instandhouding o.w.v. 
populatiegrootte, 
verdroging en verbossing 
in de vallei. 

/ Potentie voor broedgebied 
binnen valleicomplex van 
de Zwarte Beek 

Middelste bonte 
specht 

/ / Geschikt broedgebied 
binnen het 
beekbegeleidend bos 

Blauwe 
Kiekendief 

/ / / 

 
Conclusie 
Globaal verkeren de meeste habitattypen en -soorten in een ongunstige situatie. 
Hoofdredenen hiervoor zijn: 

 Verdroging (zie voorgaande hoofdstukken) 
 Aanvoer van nutriënten via oppervlaktewater en onnatuurlijk waterregime 

((zie voorgaande hoofdstukken) 
 Aanvoer van nutriënten via grondwater (zie § water).  
 Te intensieve beekruimingen voor zowel de Oude Beek (zie § water) als voor 

de Zwarte Beek. De laatste jaren werd een spectaculaire afname van de 
Beekprik vastgesteld (hoewel de populatie zich recentelijk herstelt, resultaten 
afvissingen 2012). De vele en intensieve beekruimingen in opdracht van het 
bestuur van de betrokken watering van gedeelten die een goede 
beekprikpopulatie herbergen, liggen hieraan ten grondslag. 

 Verbossing van voormalige natte hooilanden 
 Vermestende landbouwactiviteiten zowel binnen projectgbied als buiten 

projectgebied (zie § water) 
 Te kleine oppervlakten en populaties 
 Vermestende en verzurende atmosferische depositie. De atmosferische 

depositie van vooral stikstofoxiden (NOx) vanuit de landbouw en het verkeer 
zorgt voor eutrofiëring van schrale habitats en de verzuring van bodem en 
oppervlaktewater. De voornaamste gevolgen zijn verruiging van graslanden 
(7140, 6230, 6410, 6430). 

 
 Natuurdoelen voor dit projectgebied 

 
Belangrijkste doelstelling is kwaliteitsverbetering door herstel van een hydrologisch 
intact beekdalsysteem vanaf de bron tot aan de middenloop in Beringen. Een 
natuurlijke hydrologisch regime en beekwater van een goede waterkwaliteit is 
primordiaal. Kwaliteitsverbetering is niet alleen noodzakelijk voor beekprik, 
habitattype 3260, maar ook voor de aan laagveen gebonden habitats en soorten. 
Knelpunten van vismigratie, intensieve beekruimingen, verdroging en eutrofiëring 
worden opgelost. 
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De huidige versnippering van het landschap dient aangepakt te worden. Het 
beekdalsysteem bestaat uit een afwisseling van grote complexen alluviaal bos en 
een open landschap, waarin de gradiënten van droge heide op de valleiflanken, 
naar heischrale graslanden op de overgangen zand-veen en kleine 
zeggenvegetaties op het veenpakket tot ontwikkeling komen, waardoor 
hoogkwalitatieve biotopen gecreëerd worden voor de vogelrichtlijnsoorten 
porseleinhoen, blauwborst, grauwe kiekendief en de habitattypische soort watersnip 
en wulp. In functie van het leefgebied van deze soorten en kwaliteitsverbetering van 
de habitats zijn deze verweven met soortenrijke graslanden en regionaal belangrijke 
biotopen zoals rbb_ms, rbb_hc, rbb_hf, rbb_kam. 
Voor de alluviale bossen (91E0) is een kwaliteitsverbetering relevant. Lokaal kunnen 
ze omgevormd worden in functie van herstel van overgangsveen 7140_meso. 
 
In tabel 9.6 worden de streefbeeldvegetaties) dat men via dit 
natuurinrichtingsproject wenst te realiseren samengevat. Zie ook kaart 2.1 en 2.2 
Let wel op, het areaal wat het streefbeeld 50% mesotroof elzenbroek 50% KZV 
omvat is opgenomen bij de streefbeelden kleine zeggenvegetaties en mesotroof 
elzenbroek. 
 
Tabel 9.5: Het toekomstig areaal Europese habitattypen en regionaal 
belangrijke biotopen binnen het projectgebied 

Streefbeeld 

habitattype Actueel 
aanwezig 
(ha) 

Toekomstige 
opp 

50% mesotroof elzenbroek - 50% 
KZV 

91E0 + 7140 / 
16,2 

complex van graslanden + complex 
van soortenrijk grasland met 
heischrale elementen 

6430, rbbhc, rbbmr, rbbhf, 
Rbbkam 

60,5 

54,9 

heide-heischraal grasland 
 

4010, 4030, 6230, 2310, 2330 1,9 

74,9 
 

eiken-berkenbos 9190 1,8 19,6 
kleine zeggenvegetatie + cyclisch 
open maken 

7140, Rbbms 34,1 
130,8 

mesotroof elzenbroek 91E0  52,0  45,0 
oud beekbegeleidend bos op 
oeverwallen 

9120, 9190 10,4 
25,8 

ven/open water 3110, 3130 0 2,6 
Totaal  160,7 369,8 

Op soortniveau stelt het inrichtingsproject geen kwantitatieve doelen. Maar er moet 
ingezet worden op soorten die voorkomen (tabel 9.2) en waarvoor een goede potentie 
voor is (tabel 9.3). Het gaat voornamelijk dus over de soorten Beekprik, Blauwborst, 
Watersnip en Grauwe Kiekendief. 

 
Algemene conclusie 
 
Ten gevolge het gepland initiatief zullen de potenties van een aantal te beschermen 
vegetatietypen en bijhorende soorten enorm toenemen. Kleine zeggenvegetaties 
(+96,7 ha), heischraal grasland (+73ha), eiken-berkenbos (+17,8 ha) en oud 
beekbegeleidend bos op de oeverwallen (+15,4). Zo heeft dit 
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natuurinrichtingsproject het doel om van 160,7 ha habitatwaardige vegetatie te 
evalueren naar maar liefst 359,8 ha (nettowinst van 199 ha). Hoofdzakelijk 
verschralingmaatregelen en de geplande waterwerken zullen toelaten dat de 
potentiële oppervlakte van een aantal vegetatietypen zal toenemen en dat de 
kwaliteit ervan geoptimaliseerd wordt. Het succes van inrichting hangt echter ook in 
hoge mate samen met het toekomstige terreinbeheer. Het terreinbeheer wordt 
grotendeels gewaarborgd door Natuurpunt vzw, middels het beheerplan gekoppeld 
aan een goedgekeurd erkenningsdossier. 
 
 
9.4 Effectbespreking en –beoordeling 

9.4.1 Vegetaties 

Aanlegfase: verwijderen vegetatie 
 
 Vellen bomen en rooien struiken (geheel of gedeeltelijk ontstronken) + rooien 

van struiken (gedeeltelijk ontstronken / verwijderen met wortelgestel) 
 

Bij het raadplegen van tabel 9-6 is af te leiden dat voor het creëren van bepaalde 
Europese vegetatietypen bomen geveld worden en struiken verwijderd. Netto streeft 
dit project echter naar meer kwalitatief bos (oud beek begeleidend bos +17,8 ha en 
eiken-berkenbos +15,4 ha). Enkel het type elzenbroek bos zal netto 7 ha minder 
bedragen. 

In hoofdzaak zal niet habitatwaardige vegetatie worden verwijderd. Het betreft 
voornamelijk verboste hooilanden of voormalige blauwbesplantages die worden 
omgezet naar kleine zeggevegetatie, naaldbos of populieren dat wordt omgezet 
naar kleine zeggevegatie of heischraal grasland of heide. Bij benadering zal het 
natuurinrichtingsproject 95,7 ha grotendeels niet habitatwaardig vegetatie 
verwijderen en omzetten naar habitatwaardige vegetatie (zie tabel 9-7). 

 

Tabel 9.6: Oppervlakte te vellen bomen en rooien struiken (geheel of 
gedeeltelijk ontstronken) 
Habitattype Areaal te verwijderen (ha) Doelvegetatie 
91E0 7 Kleine zeggevegetatie  
Geen habitat (struweel en ruigtes) 67,6 Klein zeggevegetatie, 

heide, heischraal 
grasland 

Geen Habitat (dennenbestand) 14,9 Kleine 
zeggenvegetatie, 
heide, heischraal 
grasland 

Geen Habitat 
(populierenbestanden) 

6,2 Kleine zeggevegetatie 

Totaal 95,7  
 
De ruigtes en struweelopslag omvatten op zich geen zeldzame plantensoorten, 
maar vormen vooral een biotoop voor interessante fauna (zie verder). Het rooien 
van struiken wordt tijdens de aanlegfase beoordeeld als tijdelijk verwaarloosbaar 
negatief (-1t),  
 
 Selectief vellen bomen en struiken (bosomvorming) 
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Voor het bereiken van de streefbeelden ‘eiken-berkenbos, ‘oud beekbegeleidend 
bos op oeverwallen’ of ‘mesotroof elzenbroek’ zullen een aantal bomen selectief 
gekapt worden. In totaal gaat het om een oppervlakte van 32 ha. 
 
Hoofdzakelijk betreft het naaldhout en populier dat selectief gedund zal worden. De 
bossen op de hogere plateaus (vb. in deelgebied 8) bestaan grotendeels uit 
dennenaanplanten, met een laag aandeel inheems loofhout, een zwak ontwikkelde 
structuur en te weinig dood hout. Het habitatrichtlijngebied heeft door de grote 
oppervlakte voedselarme, ongestoorde podzolzandgronden op Vlaams niveau 
belangrijke potenties voor uitbreiding van eikenberkenbossen. Dit komt de 
vogelrichtlijnsoorten zwarte specht, middelste bonte specht en wespendief ten 
goede. 
 
Aangezien naaldhout de verdroging sterker doet toenemen (dan loofhout), komt het 
verwijderen hiervan het herstel van de hydrologische toestand in het gebied ten 
goede. Aangezien het gaat om het selectief vellen van bomen en struiken zullen ook 
geen volledige bosentiteiten verwijderd worden. Er wordt van uitgegaan dat de 
gerooide bestanden van naaldhout of populier snel en spontaan kunnen evolueren 
naar elzenbossen of oud beekbegeleidend bos op oeverwallen. Samen met de 
behouden bossen in de zone wordt dan een waardevol geheel ontwikkeld. 
 
Samengevat zal het vellen van de bomen de natuurwaarde van de bossen 
verhogen. Het selectief vellen van bomen wordt tijdens de aanlegfase beoordeeld 
als tijdelijk verwaarloosbaar negatief (-1t),  

 
 Strooisellaag verwijderen 

Bij omzetten van naaldbos naar heischraal grasland of kleine zeggenvegetatie wordt 
de strooisellaag verwijderd. In totaal wordt deze maatregel uitgevoerd op een 
oppervlakte 11,7 ha. Het effect verwacht op flora tijdens de aanlegfase zelf wordt als 
tijdelijk verwaarloosbaar negatief (-1t) ingeschaald. 
 
 Afgraven teelaarde 

Het afgraven van teelaarde is bedoeld om de fosfaataangerijkte bodem te 
verwijderen in functie van ontwikkeling heischraal grasland op een totaal 
oppervlakte van 7,6 ha. De actueel af te graven gronden bevinden zich volgens de 
habitatkaart niet in habitatwaardige gebieden. Aangezien er zich geen beschermde 
planten bevinden wordt het effect tijdens de aanlegfase als tijdelijk verwaarloosbaar 
negatief(-1t) beschouwd. 
 
 Optionele hermeandering (aanleggen nieuwe meander) 

De aanleg van de nieuwe meander gebeurt op enige afstand van de Zwarte Beek, 
terwijl de huidige loop behouden blijft en er aansluiting is op twee punten. Hierdoor 
zal het verwijderen van oevervegetatie zeer beperkt zijn. Door de aanleg van het 
nieuwe profiel zullen de plaatselijk aanwezige soorten weggeruimd worden. 
Hoofdzakelijk bevinden deze soorten zich volgens de habitatkaart niet in 
habitatwaardige gebieden (gekarteerd als ku: Ruigte). Over een afstand van ca. 60 
m is de nieuwe meander echter wel gelegen in het huidig aanwezig habitattype 
“7140,rbbms” (i.e. Overgangs- en trilveen' of 'regionaal belangrijk biotoop kleine 
zeggenvegetaties niet vervat in overgangs- en trilveen (7140)). De aangetaste 
zones zijn echter ingebed of sluiten aan bij gelijkaardige habitattypen die behouden 
blijven (of die zich nog gaan ontwikkelen ten gevolge van het project). Het effect 
tijdens de aanlegfase is tijdelijk verwaarloosbaar negatief (-1t) voor de aanwezige 
plantensoorten. 
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 Verflauwen van oevers ten behoeve van spontane verlanding 

Het verflauwen van oevers wordt uitgevoerd aan voormalige weekendvijvers. 
Hiertoe worden de oevers waar mogelijk afgeschuind en wordt de oeverwal erin 
geduwd om spontaan te verlanden. Onmiddellijk na inrichting blijft er nog wel open 
water aanwezig. Op deze manier kunnen de interessante overgangsfasen zich nog 
ontwikkelen. Aangezien er zeker geen actieve aanvoer van nu (nutriëntenrijke) 
gronden of strooisellagen uit de omgeving mag gebeuren, is gegarandeerd dat de 
vijvers voedselarm blijven. 
 
Bij het afschuinen van de oevers zullen soorten van oevervegetatie weggeruimd 
worden. Het effect tijdens de aanlegfase is tijdelijk verwaarloosbaar negatief (-
1t)voor de aanwezige vegetatie. 
 
 Inschakelen oude meanders 

Voor het opnieuw inschakelen van bestaande oude meanders, die momenteel 
afgesloten zijn, zal de grond die uitgegraven wordt, ter plaatse hergebruikt worden 
in de hoofdloop. De meest nutriëntrijke toplaag moet onderaan komen. Het effect 
tijdens de aanlegfase is tijdelijk verwaarloosbaar negatief (-1t) voor de aanwezige 
plantensoorten. 
 
 Dempen van grachten 

Het dempen van grachten zal voornamelijk gebeuren door het induwen van 
bestaande oevers. Het effect tijdens de aanlegfase is tijdelijk verwaarloosbaar 
negatief (-1t) voor de aanwezige plantensoorten 
 
 Afbraakwerken en bouw infrastructuur 

Voor de afbraak- en opbouwwerken zal men zo veel mogelijk gebruik maken van de 
wegen om naar de specifieke werkplaats te rijden. Daarnaast worden ook rijplaten 
voorzien. Op die manier zullen waardevolle vegetatie niet beschadigd worden. De 
effecten tijdens de aanlegfase worden als neutraal beoordeeld. 
 
 Aanleg beekovergangen 

De beekovergangen bevinden zich verspreid over het projectgebied. Het is de 
bedoeling de recreatiedruk zoveel mogelijk te vermijden (toegang enkel voor 
beheerders). Daarom is er gekozen zoveel mogelijk te werken met verplaatsbare 
bruggen. Er zullen totaal 18 beekovergangen geplaatst worden over de Zwarte Beek 
en over de Oude Beek.Er zal bij de beekovergangen worden gekozen voor geen of 
zo min mogelijk graafwerkzaamheden in de beekbodem of de oevers. Hierdoor 
wordt de beek- en oevervegetatie niet of lokaal minimaal verstoord. Het effect 
tijdens de aanlegfase is lokaal en verwaarloosbaar negatief (-1t) voor flora. 
 
 Herstel Oude Beek 

Met het oog op herstel van de waterhuishouding van de Oude Beek worden een 50-
tal stuwtjes geplaatst op de Oude Beek in de vorm van een dubbele palenrij 
vervolgens wordt de oeverwal in de loop gebracht. De invloed op de aanwezige 
vegetatie kan als tijdelijk weinig negatief (-1t) beschouwd worden. 
 
 
Beheersfase: wijziging vegetatie 
 
 Directe effecten op vegetatie door het project 
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Hoofdzakelijk worden bomen verwijderd ten voordele van kleine zeggevegetatie 
(7140) of heide/heischraal grasland (4030 en 6230) beide Europees te beschermen 
en uit te breiden. De putten die ontstaan na het verwijderen of gedeeltelijk 
verwijderen van wortelstronken dienen op veen niet opgevuld te worden ten 
behoeve van verlandingsvegetaties. 
Niet alleen zal de kwaliteit van de kleine zeggevegetatie toenemen door het 
verwijderen van bomen en struiken, maar ook zullen grotere aaneengesloten 
gehelen, (in plaats van een ‘patch work’ aan habitats), kunnen ontwikkelen, wat 
eveneens tal van soorten ten goede komt (zoals watersnip, wulp,…). Het effect is 
zeer positief (+3). 
 
Ook het selectief kappen van bomen gebeurt telkens in functie van het bereiken van 
Europees beschermde habitattypen of regionaal belangrijke biotopen (9190, 9120). 
De oppervlakten van de verschillende typen zijn daarnaast zodanig bepaald dat een 
zo groot mogelijke biodiversiteit met inheemse soorten wordt bekomen. Het effect is 
zeer positief (+3). 
 
Ook door verwijderen van de strooisellaag of afgraven van de teelaarde 
(verwijderen fosfaataangerijkte bodem in functie van kleine zeggevegetatie of heide-
heischraal grasland) zullen kwaliteitsvolle vegetatietypen doen ontwikkelen. De 
natuurwaarde van het gebied zal sterk verhoogd worden. Het effect is zeer positief 
(+3). 
 
De verplaatsbare beekovergangen zijn demonteerbaar. De structuur wordt geplaatst 
zonder graafwerkzaamheden in de beekbodem of de oevers en er zal geen 
permanente constructie aanwezig zijn in de beek, de beekbodem of de oevers. 
Hierdoor wordt geen water- of oevervegetatie verstoord. Het effect is neutraal (0). 
 
Het dempen van grachten samen met het herstel van de Oude Beek is absoluut 
noodzakelijk voor het hydrologisch herstel van het projectgebied (De Becker en 
Thoonen, 2011). Hierdoor kunnen de habitattypen, waaronder deze die voor het 
SBZ-H voorkomen of zijn aangemeld, zoals 7140, subtype kleine zeggenvegetatie 
zich ontwikkelen. Door het verflauwen van de oevers krijgen deze habitattypes ook 
op deze plaatsen de kans zich te ontwikkelen tot een gunstige staat van 
instandhouding.  
 
Alles samengenomen is het effect van de herstelwerken daardoor zeer positief op 
flora (+3). 
 
 Effecten op vegetatie door effecten vanuit de discipline Water: oppervlaktewater 

 
Aangezien de verschillende maatregelen die zullen worden uitgevoerd leiden tot het 
herstel van de natuurlijke situatie van de Oude Beek en Zwarte Beek zullen de 
grondwatergebonden vegetaties (91E0, 7140, 9120,…) kans krijgen zich terug te 
ontwikkelen. Zoals aanbevolen in De Becker (2011) worden alle grachten die 
rechtstreeks op de Zwarte Beek zijn aangesloten, opgeheven. Hierdoor zal het risico 
op overstroming met nutriëntrijk Zwarte Beekwater in een van nature, nutriëntarm 
systeem opgeheven worden. Het effect is zeer positief. 
 
 
 Effecten op vegetatie door effecten vanuit de discipline Water: grondwater 
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In §8.4.2 worden de wijzigingen ten gevolge van het project voor het grondwaterpeil 
voorspeld. 
 
Het grondwaterpeil zal stijgen tot zijn natuurlijke grondwaterstand ten gevolge van 
de verschillende waterwerken. De meest waardevolle vegetaties, zoals kleine 
zeggevegetatie en elzenbroekbos zijn afhankelijk van een hoge grondwaterstand 
(tijdens het winterhalfjaar gelijk met of net boven het maaiveld met beperkte 
peilschommelingen tot ca. 10-20 cm op jaarbasis (De Becker en Thoonen, 2011).  
 
Uit eerdere herstelwerken aan de Oude Beek blijkt dat het tot op zekere hoogte 
mogelijk is om de gevolgen van de verdroging van het veenlichaam ongedaan te 
maken (De Becker en Thoonen, 2011). Zo werd in het meest stroomopwaartse deel 
van het projectgebied op terreinen van Natuurpunt in 1991, en een tweede keer in 
1993 het peil van de Oude Beek drastisch hersteld. Door de opeenvolgende 
herstelwerken steeg het peil met ruim 60 cm tot ca. 51,85 m TAW in de Oude Beek. 
De gedegradeerde broekbossen en kleine zeggenvegetaties bleken snel te 
herstellen na herstel van het oorspronkelijke beekpeil. 
Door het hydrologisch herstel van de rest van de Oude Beek  ten gevolge van het 
project zullen een aantal vegetatietypen terug in een gunstige staat van 
instandhouding kunnen worden gebracht (91E0, 7140, 4010,…). Gezien het 
negatief effect dat is opgetreden door het ruimen van de beek en de aanwezigheid 
van talrijke drainerende grachten, zal het hydrologisch herstel binnen dit project die 
negatieve effecten minstens teniet doen en positief bijdragen tot het terug in 
gunstige staat brengen van de habitats, waaronder kleine zeggevegetatie. Het effect 
is positief. 
 
 
9.4.2 Fauna 

Aanlegfase: Verstoring fauna door biotoopaantasting 
 
 Vellen bomen en rooien struiken + rooien van struiken (gedeeltelijk ontstronken / 

verwijderen met wortelgestel 
Door het vellen van bomen en rooien van struiken zal de aanwezige fauna enige 
verstoring ondervinden, voornamelijk weinig mobiele soorten. Door het aantasten 
van biotoop zal lokaal een verlaging van de populatieaantallen worden verwacht, 
maar vooral voor mobiele fauna geen aantasting van de metapopulaties. Indien 
daarenboven de werken buiten het broedseizoen uitgevoerd worden en uitgevoerd 
verspreid in de tijd, kan het effect als tijdelijk verwaarloosbaar negatief (-1t) 
beoordeeld worden. 
 
 Afgraven teelaarde, verwijderen strooisellaag 

De teelaarde en strooisellaag kunnen bepaalde diersoorten bevatten zoals insecten 
of spinnen. Aangezien er slechts een beperkte hoeveelheid (teelaarde: 7,7 ha; 
strooisellaag: 9,3 ha) zal worden verwijderd, wordt het effect als tijdelijk 
verwaarloosbaar negatief beoordeeld (-1t). 
 
 Optionele hermeandering 

Door het aantasten van biotoop zal eventueel lokaal een verlaging van de 
populatieaantallen voor minder mobiele populaties worden verwacht, maar vooral 
voor mobiele zal er geen aantasting zijn van de metapopulaties. Het effect als 
tijdelijk verwaarloosbaar negatief beoordeeld worden (-1t). 
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 Verflauwen van oevers ten behoeve van spontane verlanding 
Bij het verflauwen van de oevers blijft vlak na inrichten nog open water aanwezig. 
Mobiele watergebonden soorten (libellen, amfibieën…) zullen hierdoor geen hinder 
ondervinden Bovendien blijft binnen het projectgebied nog open water aanwezig 
voor deze soorten. Het effect is echter neutraal. 
 
 Herstel Oude Beek 

De larven van beekprik leven ingegraven in zandige bodems. De Oude Beek heeft 
eerder een venige bodem en is daarom niet het geschikte leefgebied. De 
aanwezigheid van Beekprik werd onderzocht in juni 2012 (visonderzoek uitgevoerd 
door de provincie Limburg dienst Water tesamen met LINKONA) er werden geen 
beekprikken aangetroffen. Tevens zullen de werkzaamheden die tot verstoring van 
de Beekprik kunnen leiden omwille van het voorzorgsprincipe worden uitgevoerd 
tussen half september en eind januari (uitsluiten van voortplantingsseizoen 
Beekprik). Het effect van het plaatsen van stuwen zal dan neutraal zijn ten opzichte 
van deze soort. Andere mobiele soorten zoals macro-invertebraten kunnen tijdens 
de aanlegfase tijdelijk uitwijken en andere habitats opzoeken. Het effect is lokaal en 
tijdelijk verwaarloosbaar negatief (-1t). 
 
 Aanleg beekovergangen 

De beekovergangen bevinden zich verspreid over het projectgebied. Het effect op 
soortniveau wordt al neutraal beoordeeld. 
 
 
Aanlegfase: Verstoring fauna door geluid en zichtbare aanwezigheid 
 
In het projectgebied en een bijkomende zone van 200 m aan weerszijden ervan is in 
het jaar van de aanlegwerken verstoring van de fauna te verwachten door geluid en 
fysieke aanwezigheid van mensen en machines, net in zones die actueel relatief 
weinig worden verstoord (momenteel door wandelaars, beheerwerken op 
natuurterreinen,…). De voorkomende bedreigde vogels (zie tabel 9.2) zijn relatief 
verstoringsgevoelig en daarom worden de werken uitgevoerd buiten het 
broedseizoen, gegroepeerd in plaats en tijd. Omdat nu het broedbiotoop voor 
soorten gebonden aan een natte en open valleilandschap zeer slecht evolueert, is 
een éénmalige ingreep noodzakelijk. Het effect van de werken zal tevens 
geëvalueerd worden door een broedvogelkartering waaruit moet blijken welke 
evolutie het broedvogelbestand zal doen (zie §13). 
 
Werkzaamheden die tot verstoring van de beekprik kunnen leiden, moeten worden 
uitgevoerd tussen half september en eind januari. Het effect is verwaarloosbaar 
negatief. 
 
Beheersfase: Wijziging fauna door biotoopwijziging 
 
De directe effecten van het project op het aandeel open vegetaties, op de 
boomsoortensamenstelling en de bosstructuur zijn groot. Vogels zoals watersnip, 
wulp, graspieper, veldleeuwerik, porseleinhoen, ijsvogel,… zullen voldoende 
foerageergebieden en broedplaatsen vinden in de kleine zeggevegetatie. . Ook 
vlinders genieten van de toegenomen potenties van hun biotoop. De kleine 
ijsvogelvlinder verkiest bijvoorbeeld de lichtrijke vochtige bossen en oud 
beekbegeleidend bos op oeverwallen, waarvan de oppervlakte en kwaliteit door het 
project zal toenemen. Voor de verschillende vleermuissoorten dragen de 
soortenrijke graslanden en regionaal belangrijke biotopen bij tot de verbetering van 
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hun leefgebied (structuurrijke bossen, insectenrijke foerageergebieden). Het effect 
op fauna is daarom zeer positief (+3). 
 
Het beheer/onderhoud is zeker op langere termijn bepalend voor de kwaliteit van de 
habitats voor de verschillende soorten. De ingrepen tijdens de beheersfase worden 
dan ook zeer positief beoordeeld (+3)ten opzichte van de aanwezige fauna. 
 
Het heraansluiten van de oude meanders aan de Zwarte Beek gaat gepaard met 
een verhoging van de diversiteit aan stroomsnelheden, waardoor naar alle 
waarschijnlijkheid op een relatief korte afstand een grotere variatie aan beschikbare 
habitats voor aquatische organismen kan ontstaan. Het project verhoogt niet alleen 
het aantal beschikbare habitats, maar leidt ook tot een verbetering van de 
structuurkwaliteit van de Zwarte Beek. Dit levert bijvoorbeeld voor beekprik en voor, 
watergebonden insecten een significante verbetering van de biotoopkwaliteit. 
Dezelfde positieve effecten treden op ten gevolge van de nieuw aan te leggen 
meander (hermeandering), die een natuurlijk kronkelend verloop zal krijgen. Het 
effect is zeer positief (+3). 
 
Het herstel van de Oude Beek wordt ingeschaald als een neutraal tot 
verwaarloosbaar positief (+1) effect op de fauna van de Oude Beek. Het ophogen 
van de beekbodem en lichte structuurvariatie kan mogelijk de macrofyten 
bevorderen en hierdoor de zuurstofhuishouding. De zuurstofhuishouding is van 
cruciaal belang voor de leefbaarheid en het herstel van een biotoop. De macrofyten 
kunnen fungeren als schuilplaats voor jonge vissen en macro-invertebraten. Op 
deze manier kan een ecologisch evenwichtig systeem tot stand komen. 
 
Verflauwen van oever ten behoeve van spontane verlanding heeft in de eerste jaren 
(voor volledige verlanding) een positief effect op amfibieën en reptielen, die een 
voorkeur geven aan een gradiënt van temperaturen ontstaan door de schuine oever 
van een waterpartij (vb. de warmere ondiepe schuine oevers). Het effect is zeer 
positief (+3). 
 
Beheersfase: Verstoring fauna door geluid en zichtbare aanwezigheid 
 
Het huidige aanbod betreffende wandel- en fietspaden blijft ongewijzigd. Op het 
terrein zal er wel gewerkt worden aan de toegankelijkheid voor de beheerder 
(verbeteren bestaande dijken en wegen + aanleg beekovergangen). Het gevaar 
bestaat erin dat recreanten deze padenstructuur gaan gebruiken. Dit wordt echter 
vermeden door gebruik te maken van verplaatsbare beekovergangen (na 
beheerswerken neemt de beheerder de brug weg). Daarnaast zullen alle bestaande 
niet gebruikte beheersbruggen en constructies over de beek worden afgebroken wat 
de verstoring moet tegengaan. Deze maatregel wordt beoordeeld als matig positief 
effect. (+2) 
 
 
9.5 Samenvatting 

Tabel 9.7 geeft een overzicht van de effectbeoordeling per maatregel voor het 
gepland initiatief voor de discipline Fauna en flora. 
 
Tabel 9.7: Effectbeoordeling discipline fauna en flora 
Discipline Fauna en flora Aanlegfase Beheersfase 
FLORA   
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Verwijderen vegetatie -1t +3 
Bosomvorming -1t +3 
Verwijderen strooisellaag -1t +3 
Afgraven teelaarde -1t +3 
Hermeandering -1t +3 
Verflauwen oevers -1t +3 
Inschakelen oude meander -1t +3 
Dempen grachten -1t +3 
Afbraakwerken en bouw 
infrastructuur 

0 0 

Aanleg beekovergang -1t 0 
Herstel Oude Beek -1t +3 
   
FAUNA   
Verwijderen vegetatie -1t +3 
Bosomvorming -1t +3 
Verwijderen strooisellaag -1t +3 
Afgraven teelaarde -1t +3 
Inschakelen oude 
meanders 

-1t +3 

Hermeandering -1t +3 
Verflauwen oevers 0 +3 
Dempen grachten -1t +3 
Afbraakwerken en bouw 
infrastructuur 

-1t 0 

Aanleg beekovergang 0 0 
Herstel Oude Beek -1t +1 

 
Tijdens de aanlegfase treedt (tijdelijk) biotoopaantasting op. Het lijkt er echter niet 
op dat hierdoor onvervangbare dierpopulaties vernietigd worden. Er wordt een 
snelle kolonisatie verwacht na de aanlegfase met de gepaste fauna. De meeste 
vegetaties waar ingrepen gebeuren zijn volgens de habitatkaart (gebruikt bij opmaak 
s-IHD ontwerprapport) gekarteerd als ‘geen habitat’. Het effect is tijdelijk 
verwaarloosbaar negatief. Ook wordt enige verstoring van de fauna verwacht tijdens 
de aanlegfase, omdat ook in zones met hoge natuurwaarde wordt gewerkt, die in de 
normale situatie weinig verstoord worden. Het effect hiervan wordt als tijdelijk 
verwaarloosbaar negatief beoordeeld. 
Samengevat is de globale effectbeoordeling in 9.8 voor de discipline Fauna en flora 
tijdelijk verwaarloosbaar negatief in de aanlegfase, zonder eventueel blijvende 
effecten te veroorzaken. In de beheersfase is de effectbeoordeling zeer positief voor 
zowel vegetatie als voor dieren. 
 
 
Tabel 9.8: Samenvattende effectbeoordeling discipline fauna en flora 
Discipline Fauna en flora Aanlegfase Beheersfase 
Wijziging vegetatie -1t +3 

Wijziging fauna -1t +3 
Verstoring fauna -1t +2 

t: tijdelijk 
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10 DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

10.1 Kaarten 

Kaart 10.1: Traditionele landschappen 
Kaart 10.2: Historische kaart Graaf de Ferraris (1777) 
Kaart 10.3: Vandermaelen (1854) 
Kaart 10.4: Landschapsatlas 
Kaart 10.5: Archeologische evaluatie 
 
 
10.2 Afbakening studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie 
wordt afgebakend als de zone waarbinnen de vallei van de Zwarte Beek wordt 
heringericht op het vlak van ecohydrologie. 
 
Om de effecten van de ingrepen op het landschap te kunnen beoordelen, wordt de 
herinrichting op macro-, meso- en microschaal beoordeeld. Effecten op 
macroschaal hebben een hoger gewicht dan effecten op mesoschaal, die op zich 
zwaarder doorwegen dan effecten op microschaal. 
 
 
10.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

Het landschap wordt beschreven op basis van: 
 beschrijving op macroschaal 

 indeling van het landschap in traditionele landschappen 
 beschrijving op mesoschaal 

 landschapsatlas: relictzones 
 landschapsatlas: ankerplaatsen 

 beschrijving op microschaal 
 landschapsatlas: lijn- en puntrelicten 

 beschermende landschappen 
 beschrijving van de archeologische waarden 

 
 
10.3.1 Historische ontwikkeling van het landschap 

In het kader van de Ecologische Inventarisatie van de Zwarte Beek (Royal 
Haskoning, 2004, in opdracht van Provincie Limburg en Aminal afd. Water) werd in 
het verleden een studie van de landschapshistoriek uitgevoerd. Om het historische 
landgebruik en de geografie van de waterloop in het stroombekken van de Zwarte 
Beek te bestuderen werd gebruik gemaakt van vijf kaarten: 
 kaarten van Ferraris (1771-1778) 
 Dépot de la Guerre (Carte topographique des environs du camp de Beverloo, 

1848-1853) 
 topografische kaarten voor de periode 1928-1950 
 topografische kaarten voor de periode 1965 
 topografische kaarten voor de periode 1988 

 
Hieronder wordt een korte samenvatting van de landschapsstudie gegeven, die zich 
focust op de evolutie van het landschap binnen het studiegebied zelf.  
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Landschapsbeeld Ferraris (zie kaart 10.2) 
Algemeen waren in de regio grote eenheden met heide op de valleiranden en de 
plateaus te onderscheiden. De beekvalleien waren meestal al ontgonnen. De 
veengronden werden voornamelijk gebruikt als hooilanden en waren voorzien van 
een duidelijke perceelstructuur met hagen en houtkanten. De landbouw beperkte 
zich tot de wijde omgeving van de dorpen met hooilanden in de beekvallei en akkers 
rond de dorpen. Tussen de Zwarte Beek en de Oude Beek werden sommige 
hooilanden gebruikt als vloeibeemd. De Zwarte Beek, die op de Ferrariskaarten de 
‘Maelbeek’ werd genoemd, kronkelde doorheen een asymmetrische vallei. Deze 
kronkelende loop maakt duidelijk dat de waterloop toen een natuurlijke loop had met 
meandering. Op de noordzijde kwam loofbos voor, op de zuidzijden bevonden zich 
moerassige weilanden. In één van deze weilanden ontsprong de Oude Beek. De 
zuidzijde van de bovenloop kende een opvallend dichte percelering, op dit moment 
nog grotendeels herkenbaar. De Oude Beek ligt op het laagste punt van de vallei. 
Uit de literatuur is bekend dat aan de noordzijde, tussen de ‘Maelbeek’ en de Oude 
Beek, vloeibeemden voorkwamen, die wellicht bevloeid werden vanuit de hoger 
gelegen ‘Maelbeek’. Op deze manier werd de vruchtbaarheid van de veengronden 
verhoogd. Het overtollige water werd gedraineerd naar de Oude Beek. Ten zuiden 
van de Oude Beek ontsprong de Winterbeek. 
 
Landschapsbeeld Dépot de la Guerre  
In de beekvallei zelf veranderde er weinig. De naam ‘Maelbeek’ werd wel al 
vervangen door Zwarte Beek. Stroomopwaarts van Koersel meandert de Zwarte 
Beek sterk, terwijl grote stukken van de Oude Beek en de Winterbeek 
rechtgetrokken waren. 
 
Landschapsevolutie periode 1850-1935 
Tijdens deze periode werden veruit de meest drastische veranderingen sinds de 
Ferraris doorgevoerd. De belangrijkste oorzaken hiervan waren de uitvaardiging van 
de ontginningswet van 1847 en de opkomst van kunstmest zoals ongebluste kalk, 
metaalslakken en P-meststoffen. De wet verplichtte gemeenten om hun gronden te 
ontginnen, ook die in valleien. Door de opkomst van kunstmest verminderde de 
nood aan stalmest. Aangezien heide gebruikt werd om te vermengen met de 
stalmest, de typische potstalcultuur, werd er wellicht minder bos omgezet in heide. 
De verplichte ontginningen leidden tot een versnippering van het grote heidegebied 
in de bronzone van de Zwarte Beek (ten oosten van het studiegebied). Door de 
bovenlopen uit te diepen, konden verschillende vennen en moerassen droog gelegd 
worden en kon de heide vlotter ontgonnen worden. Op deze manier werden 
verschillende heidegebieden omgezet in landbouwgrond of bebost met naaldbomen 
(ten behoeve van de mijnindustrie).  
 
Landschapsevolutie periode 1935 tot nu 
Tijdens deze periode deden zich op industrieel vlak enkele belangrijke 
veranderingen voor, zoals de komst van grote machines en de beschikbaarheid van 
N-meststoffen. Hierdoor kon op grotere schaal landbouw bedreven worden, 
verminderde de heidebehoefte door het wegvallen van de potstalcultuur en werden 
houtkanten ook massaal opgeruimd en vervangen door ijzerdraad. Naast het 
ontginnen van de resterende heideterreinen werden bepaalde zones tijdens deze 
periode beplant met naaldhout. De natste hooilanden werden verlaten en verbosten 
of werden beplant met populier. Naast bos en landbouw steeg ook de vraag naar 
ruimte voor bebouwing. Stroomopwaarts van Koersel werd een groot deel van de 
vallei van de Zwarte Beek omgezet tot natuurgebied waardoor de kleinschaligheid 
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en de percelering die elders verloren ging, hier behouden bleef. Het studiegebied 
valt binnen deze zone. Nog tot in de 2de helft van de 20ste eeuw werd hier gehooid 
en vond nabeweiding plaats. 

  
10.3.2 Beschrijving op macroschaal 

Traditionele landschappen 
Het studiegebied valt grotendeels binnen het traditionele landschap Vallei van de 
Zwarte Beek (920145). Dit landschap vormt een subeenheid van het traditioneel 
landschap Dijle-Demer-Getevallei. Dit landschap heeft als structuurdragende matrix 
een brede vallei met begrenzende dalwanden, vegetatiemassa’s, schermen en 
verstedelijkt weefsel. De aanwezige open ruimtes wisselen sterk van omvang en 
worden begrensd door vegetatie, topografie en bebouwing. Het landschap is sterk 
verweven door lintbebouwing. Deze bebouwing kan zowel ruimtebepalend als –
begrenzend zijn. Het aanwezige (lineaire) groen versterkt de topografische 
structuur. 
 
De landschapsatlas somt volgende wenselijkheden m.b.t. dit landschap op: 
 structurele hoofdkenmerken 

 de Demer en de benedenlopen van de Gete en Dijle, en de Rupel vormen 
samen de grote oost-west hydrografische as van het Vlaamse Gewest 

 de Rupel is onderhevig aan getijden en behoort met de benedenloop en 
Gete tot de Vlaamse Vallei 

 identiteitsbepalende elementen 
 brede alluviale vlakten met uiterwaarden 
 waterrijke gronden met (populier)aanplantingen en talrijke plassen 
 tussen Gete en Demer: glasteelt 

 erfgoedwaarde 
 karakteristieke grootschalige valleilandschappen 

 autonome ontwikkeling problemen 
 geringe bebouwing 

 wenselijkheden voor toekomstige ontwikkelingen 
 vrijwaren waterrijke valleigronden 

 
Een kleine uitloper in het noorden en een klein gedeelte van het zuidoosten van het 
studiegebied vallen binnen het traditionele landschap Limburgs Heide- en 
bosgebied (340040). Dit landschap vormt een subeenheid van het Kempens 
Plateau en wordt gekenmerkt door een vlakke tot golvende topografie versneden 
door valleien met natte alluviale bodems en uitgestrekte gebieden van landduinen, 
heide, bos, bewoning en industrie. Het betreft hier een compartimentlandschap met 
ruimtes die sterk wisselen van grootte. Zo zijn in de heidegebieden grote open 
ruimten aanwezig die worden begrensd door de plaatselijke topografie (duinen, 
valleien…) of door de vegetatie (bossen…). In de beboste gebieden, valleien en 
bebouwde zones zijn voornamelijk kleine tot middelmatige ruimten aanwezig. De 
vergezichten worden bepaald door de topografie (valleien, steilranden…). De 
aanwezige open bebouwing is zowel ruimte structurerend als begrenzend voor open 
ruimte relicten. De geïsoleerde bebouwing in de bossen is echter niet ruimte 
begrenzend. De talrijk aanwezige natuurwaarden met zowel een ecologische, 
geomorfologische als culturele betekenis (vennen, plassen, beekdalen, heide en 
duinen) zijn eveneens zelden ruimte structurerend. 
 
De Landschapsatlas somt volgende wenselijkheden m.b.t. dit landschap op: 
 structurele hoofdkenmerken 
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 kwartair rivierterras van de Maas 
 grintgronden bedekt met Holocene stuifzanden 
 lokaal uitgestrekte landduinen 
 plateau langs de randen versneden door valleien met natte alluviale 

bodems 
 identiteitsbepalende elementen 

 uitgestrekte duin-, heide- en (naald)bosgebieden 
 compartimentlandschap met sterk wisselende grootte van de ruimtes 

 erfgoedwaarde 
 uitgestrekte natuurgebieden 
 geomorfologische relicten 

 autonome ontwikkeling problemen 
 uitgestrekte heidegronden als militaire domeinen 
 toenemende recreatie 
 in sommige gemeenten sterke toename van het aantal woningen sinds 

1981 
 talrijke weekendverblijven 
 invloed stadsgewest Hasselt-Geel 

 wenselijkheden voor toekomstige ontwikkelingen 
 gedifferentieerd ruimtelijk beleid volgens de subeenheden gericht op 

herstel van de verscheidenheid 
 vermeiden van een uniforme recreatieve monocultuur 
 vrijwaren natuurwaarden 
 heidegebieden wijds open houden 
 herstellen van beekvalleien met gesloten landschap als structuurdragers 
 nieuwe infrastructuur en industrie inpassen bij de landschappelijke 

structuur 
 
 
10.3.3 Beschrijving op mesoschaal 

Landschapsatlas: relictzones 
Relictzones werden afgebakend waar waardevolle landschapselementen 
voorkomen in relatief gave, herkenbare onderlinge samenhang. Het zijn gebieden 
met een grote dichtheid aan punt- en lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen en zones 
waarin de samenhang tussen de waardevolle landschapselementen belangrijk is 
voor de gehele landschappelijke waardering.  
 
Het studiegebied valt binnen de relictzone Bovenloop van de Zwarte Beek 
(R70026), die loopt van het brongebied van de Zwarte Beek tot het oosten van de 
stad Beringen. Voor het studiegebied (en omgeving) vermeldt de Landschapsatlas 
volgende bijzonderheden: 
 
 Wetenschappelijke waarde 

Ecologische waardevolle bovenloop van de Zwarte Beek en haar zijlopen. 
 
 Historische waarde 

De heidevelden (gelegen ten oosten van het studiegebied) gaan over in extensief 
beheerde hooi- en moeraslanden (bestaande uit kleine zeggenvegetaties, natte 
ruigten, wilgenstruwelen en broekbos) en beekbegeleidende bosjes (voornamelijk 
beuken-eikenbos). De historische percelering loodrecht op de Zwarte Beek en de 
Oude Beek is nog duidelijk zichtbaar, samen met verschillende bosjes die dateren 
uit de eerste helft van de 19e eeuw.  
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 Esthetische waarde 

Kleinschalige vallei. 
 
 Verstoring 

Het gebied wordt op bepaalde plaatsen verstoord door intensieve landbouw 
(bemesting), (zie kaart 1.13). 
 
Landschapsatlas: ankerplaatsen 
Ankerplaatsen zijn de meest landschappelijk waardevolle plaatsen in Vlaanderen. 
Ze vormen een geheel van verschillende, maar samen voorkomende, 
erfgoedelementen. Ze zijn uitzonderlijk betreffende gaafheid of representativiteit, 
nemen ruimtelijk een plaats in die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de 
landschappelijke omgeving (bijvoorbeeld als blikvanger), of zijn uniek. Het zijn met 
andere woorden complexe gehelen van verschillende soorten elementen die een 
samenhang vertonen die de identiteit van het relict bepaalt.  
 
Het studiegebied bevindt zich volledig binnen de ankerplaats Heide- en 
stuifzandcomplex van Hechtel-Helchteren met vallei van de Zwarte Beek 
(bovenloop) (A70006). Voor het studiegebied (en omgeving) vermeldt de 
Landschapsatlas volgende bijzonderheden: 
 
 Wetenschappelijke waarde 

Het landschap strekt zich uit aan de rand van het Kempens plateau. Dergelijk 
overgangsgebied wordt gekenmerkt door een eigen dynamiek en is bijgevolg in 
geografisch opzicht belangrijk. Het voorkomen van verschillende reliëfelementen en 
gradiënten (bodem, vochtigheid…) zijn de basis voor een grote landschappelijke 
verscheidenheid. Opmerkelijk is het areaal landduinen (gelegen buiten het 
studiegebied). Deze laathistorische duinen hebben een uitzonderlijke 
geomorfologische waarde. In de omgeving van de Zwarte Beekvallei is de 
afwisseling van ruigtes, graslanden, moerassige vegetaties, struwelen en 
beekbegeleidende broekbossen typerend voor het gebied. 
 
 Historische waarde 

Eeuwenlang hield hier een gevarieerd cultuurlandschap stand. Het vormde een 
onmisbaar onderdeel van de toenmalige landbouweconomie. Daarin gingen 
heidevlakten samen met cultuurgronden rond bewoningskernen, geriefhoutbosjes, 
hooi- en weilanden in het beekdal en turfontginningen. Begin vorige eeuw ging de 
betekenis van de heide verloren, werden hele oppervlakten ervan met naaldhout 
beplant en de broeken in het beekdal uiteindelijk aan hun lot overgelaten, zodat 
daar verruiging optrad. Tussen Hechtel en Koersel bleef echter een gaaf 
beekdallandschap bewaard. De vallei van de Zwarte Beek is hier asymmetrisch van 
vorm. De noordhelling is steil, de zuidhelling zacht glooiend. De Zwarte Beek is nog 
één van de zeldzame waterlopen die haar natuurlijke meandering grotendeels 
behouden heeft. Door de regelmatige overstromingen ontstonden oeverwallen. Het 
laagveen werd veelal ontgonnen en uitgediept. De kunstmatige Oude Beek takt 
evenwijdig aan, evenzo de Winterbeek. In het gebied tussen Hechtel en Koersel ligt 
in feite het waardevolste gedeelte van het beekdal. Het studiegebied maakt hier 
deel van uit. De Zwarte Beek wordt er omringd door een lappendeken van 
kleinschalige landbouwpercelen, aangevuld met oude paden en wegen, molens en 
restanten van schansen. Bodemgebruik en perceling zijn er grotendeels historisch 
stabiel. Nog tot in de 2de helft van de 20ste eeuw werd hier gehooid en vond 
nabeweiding plaats. Een gedeelte bestond uit bevloeide beemden. In het dal zijn 
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thans de natste plekken te vinden: rietland, vijvers, ruigtes vol vlinders, oude 
elzenbroeken, struwelen en bloemenrijke hooi- en weilanden. Op de flanken van de 
vallei is het veel droger en komen heide, heischrale graslanden, loofhoutbosjes, 
vennen, stuifduinen en enkele schaarse akkers voor. Daartussen liggen heel wat 
overgangssituaties, met bijvoorbeeld natte heide. Hier en daar staan ijle bomenrijen 
of houtkanten. De voormalige hooilanden en moerassen in de omgeving van de 
Stalse Molen (gelegen ten westen van het studiegebied) zijn door verdroging en 
verwaarlozing grotendeels dichtgegroeid met wilgenstruwelen en elzenbroekbossen. 
Ook het gedeelte net stroomopwaarts (i.e. het studiegebied) is sterk verdroogd, 
t.g.v. uitdieping van de beken. 
 
 Esthetische waarde 

De Zwarte Beekvallei biedt een aantrekkelijke en contrasterende variatie: in minder 
dan een kwartier wandelt de bezoeker er van kurkdroog naar kletsnat. 
 
 Sociaal-culturele waarde 

In de omgeving zijn bewegwijzerde wandelpaden aangelegd en worden geleide 
wandelingen georganiseerd. Het bezoekerscentrum De Watersnip (gelegen ten 
oosten van het studiegebied) is de ideale uitvalsbasis voor de verkenning.  
 
 Ruimtelijk-structurerende waarde 

De vallei van de Zwarte Beek, ingesneden in de zuidwestelijke rand van het 
Kempens Plateau, is hier bepalend voor de opbouw en organisatie van het 
landschap. 
 
10.3.4 Beschrijving op microschaal 

Landschapsatlas: puntrelicten 
Puntrelicten bestaan uit afzonderlijke objecten met hun onmiddellijke omgeving. Er 
zijn geen puntrelicten in het studiegebied gelegen.  
 
Landschapsatlas: lijnrelicten 
Lijnrelicten worden gevormd door lijnvormige landschapselementen die drager zijn 
van een cultuurhistorische waarde. 
 
Binnen het studiegebied is één lijnrelict gelegen: Zwarte Beek (L70062). De Zwarte 
Beek wordt omschreven als een vrij intacte beek met talrijke zijlopen.  
 
Veenprofielen 
Het aanwezige veen heeft een erfgoedwaarde in de betekenis van bodemarchief. 
Ook al is het geen levend veen meer, toch zijn binnen het studiegebied 
aanwijzingen dat de landschapsgeschiedenis tussen ruwweg 12.000 BP en 6.000 
BP bijna doorlopend geconserveerd was in het veen (INBO, 2010). Hierop wordt 
dieper ingegaan in paragraaf 10.3.6. 
 
 
10.3.5 Beschermde landschappen 

In het studiegebied valt het beschermd landschap Vallei van de Zwarte Beek 
(OL000016). Dit landschap is beschermd sinds 1987.  
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Illustratie 10.1: Beschermde landschappen 
 
10.3.6 Archeologische waarden 

Op het projectgebied is een bijzondere problematiek van toepassing inzake 
archeologie. De archeologische kennis van rivier- en beekdalen is vaak zeer gering. 
Daarom is het wellicht te verklaren dat er binnen de Centrale Archeologische 
Inventaris tot op heden geen vondsten bekend zijn binnen het studiegebied. 
Archeologie haalt zijn informatie immers in eerste instantie uit ontsluitingen, zoals 
het ploegen. Vermits de archeologische sporen zich hier onder recente afzettingen - 
alluvium of colluvium - bevinden en vermits akkerteelt in valleien vrijwel ontbreekt, is 
het aantal ontsluitingen vaak beperkt. Bovendien verhinderen de recente afzettingen 
een luchtfotografische prospectie. De afwezigheid van informatie betekent dus niet 
dat er geen archeologische sporen zijn. Archeologisch maakt men vaak een 
onderscheid tussen wat men de wetland-vindplaatsen en dryland-vindplaatsen 
noemt. Wetland-vindplaatsen zijn in de regel aanzienlijk vondstrijker en in principe 
ook informatiever. Organische resten zijn er door de hoge grondwaterstand beter 
bewaard en archeologisch sporen zijn er vaak door alluviale, colluviale of mariene 
afzettingen “beschermd”. Wetland- en dryland-vindplaatsen zijn evenwel niet 
vergelijkbare grootheden. Het verschil tussen natte valleien en droge gronden 
hebben ongetwijfeld ook aanleiding gegeven tot socio-economische verschillen. De 
biodiversiteit van de valleien bijvoorbeeld creëerde voor de mens in het 
mesolithicum een ideaal biotoop (jacht - visvangst). Na de introductie van de 
landbouw verloor de vallei - met uitzondering van de donken of droge opduikingen - 
vaak zijn nederzettingsfunctie. Depots en vermoedelijk ook begraving nemen de 
overhand. 
Op basis van deze kennis moet het projectgebied dan ook aan de hand van twee 
invalshoeken worden bekeken, namelijk deze van de jager-verzamelaar 
(Mesolithicum), die zich bij voorkeur langsheen beekdalen en vennen vestigde, en 
deze van de agrarische mens, die een nood heeft aan vruchtbare goed 
gedraineerde gronden. Bij de interpretatie van de bodemkaart, topografische kaart 
of andere moet steeds met deze interpretatie rekening worden gehouden. 
Voor wat betreft de bodemkaart (zie kaart 7.2) lieten wij ons leiden door de 
onderscheiden op basis van profielontwikkeling, textuur en drainageklasse 
 

 Profielontwikkeling 
Bodems met een profielontwikkeling c zouden afgeplagde bodems 
vertegenwoordigen. De kans dat archeologische sporen hier tijdens de 
Middeleeuwen door afplagging werden vernietigd is reëel. Ze komen in het gebied 
slechts sporadisch voor, nl. langs de valleirand nabij Koersel. Bij de alluviale en 
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colluviale bodems zonder profielontwikkeling (profielontwikkeling p) hebben de 
recente afzettingen een beschermende werking voor het aanwezige archeologische 
erfgoed. In deze gebieden kunnen begraven nederzettingen uit het Mesolithicum 
(jager-verzamelaars) worden verwacht. Depots en graven uit later tijden kunnen hier 
puntsgewijs voorkomen. Belangrijker is echter het voorkomen van plaggenbodems 
(profielontwikkeling m) in het gebied. Vele, maar niet alle, plaggenbodems zijn 
trouwens rijk aan archeologische overblijfselen. Dit is zeker het geval voor de grote 
complexen aan plaggenbodems nabij de huidige bewoningskernen, zoals Korspel, 
Stal en Koersel. Plaatsen waar vanaf de Middeleeuwen plaggenbodems zijn 
gevormd waren ook in een verder verleden (Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd,…) 
aantrekkelijk voor bewoning en begraving. Hier bevonden zich immers de 
vruchtbaarste gronden. Bovendien reikte de middeleeuwse ploeg 15 à 20 centimeter 
diep. De oppervlaktelaag van archeologische sites werd dus minimaal geraakt. Eens 
de site begraven werd bleef enkel deze geringe verstoring bewaard. Bij 
archeologische sites, die zich niet onder plaggenbodems bevinden, reikt de 
verstoring door ploegen tot een diepte van 30 à 35 centimeter of meer. Het is echter 
een illusie te stellen dat archeologische resten volledig veilig zijn onder 
plaggenbodem bij een “normaal” grondgebruik. Diepploegen, mengwoelen en 
geleidelijke fysieke aantasting door eolische deflatie zijn op termijn een ernstige 
bedreiging. Winderosie kan versterkt worden door het dalend organisch gehalte van 
de bodem, dat op zich het gevolg kan zijn van moderne bemestingstechnieken. Tot 
slot zijn er nog de bodems met profielontwikkeling f. Deze bodems situeren zich vnl. 
op de valleirand tussen de plaggenbodems en de valleibodems. Gelet op hun 
topografische positie - valleirand - vormden ze wellicht een ideale 
nederzettingsplaats voor zowel de jagersverzamelaar als de agrarische mens. Tot 
slot zijn er nog de bodems met profielontwikkeling g. Dit zijn de “klassieke” 
podzolen. Deze gebieden bieden voor de agrarische mens geen ideale 
vestigingsplaats. Wel kunnen er in deze gebieden grafvelden voorkomen. Voor de 
jagersverzamelaar stijgt de waarde van het gebied bij voorkomen van een aantal 
bijkomende landschapskenmerken zoals topografische ligging, duinen of de 
aanwezigheid van vennen. Deze kenmerken creëren immers een grotere 
biodiversiteit (lees: een grotere voedselkorf voor de Mesolithische mens). 
 

 Drainageklasse 
De natte bodems en veengronden vormen gunstige omstandigheden voor het 
bewaren van archeologische - in het bijzonder organische - resten. Het behoud 
en/of herstel van het grondwaterpeil in deze gebieden is dan ook ten zeerste 
aangewezen. Drogere gronden zijn gunstig voor nederzettingen, 
infrastructuurwerken en begraafplaatsen. 
Inzake de droge gronden kunnen we een onderscheid maken tussen enerzijds de 
droge gronden, die samenvallen met plaggenbodems en anderzijds de gronden, die 
zich in het zandige podzolgebied bevinden. De archeologische waardering van deze 
gebieden is derhalve identiek aan respectievelijk de profielontwikkeling m en g. 
Belangrijke droge gebieden, die vanuit archeologisch oogpunt een bijzondere 
aandacht behoeven zijn Hogenbosheide en de Koerselse Heide. Enkel 
Hogenbosheide bevindt zich in het studiegebied voor deze ontheffingsaanvraag. 
 

 Textuur 
Belangrijke gebieden, die op basis van textuur kunnen worden omschreven, zijn 
o.m. de zone tussen de Oude Beek en de Zwarte Beek. De valleiranden waren 
zowel voor de agrarische mens als voor de jagersverzamelaar een ideale locatie 
voor een nederzetting. 
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 Toponiemen 
Binnen het projectgebied zijn geen indicatieve toponiemen die kunnen wijzen op 
archeologische waarden. 
 

 Topografie 
Een archeologisch potentieel waardevol gebied is - behoudens de valleiranden - het 
gebied rondom Hogenbosheide. 
 
In 2010 werd door het INBO (op vraag van het Agentschap Ruimte Ordening en 
Onroerend Erfgoed Vlaanderen) een studie uitgevoerd om de vallei op 
archeologisch en paleo-ecologisch vlak te evalueren. Uitgangspunt voor deze studie 
is het feit dat veen als afzetting zeer interessante kenmerken heeft op archeologisch 
vlak. De geleidelijke en doorlopende opbouw van het veen weerspiegelt niet alleen 
de geschiedenis of evolutie van het veen zelf maar ook die van de omgeving. 
Sporen van menselijke aanwezigheid (zoals haar, kledij en voorwerpen uit hout of 
leder) kunnen perfect bewaard worden in het veen. De veenprofielen vormen ook 
een uitstekend kader voor het milieu waar de mens in leefde. In het veen werden in 
het onderzoek geen indicatoren gevonden voor menselijke invloed op het 
landschap. De volgende conclusies werden op archeologisch vlak getrokken: 

 De dikte van het veenpakket is op Vlaams niveau zeer zeldzaam. Vanuit de 
paleovallei in de smalle middenloop zijn er bijna continue afzettingen van 
subaquatische afzettingen en veen met op sommige plaatsen een dikte van 
meer dan 5,50m. 

 Uit de dateringen blijkt dat er bijna continu een periode van iets meer dan 
7.000 kalenderjaren als bodemkundig archief bewaard is. Deze periode loopt 
van iets meer dan 14.000 kalenderjaar geleden tot iets minder dan 7.000 
kalenderjaar geleden. Bij verder onderzoek in het studiegebied valt niet uit te 
sluiten dat de top van het veen jonger is dan op de plaats van de 
geselecteerde sequentie. Er is slechts één plaats voor het Vlaamse Gewest 
bekend die een langere doorlopende periode beschrijft. 

 De uitgestrektheid van het pakket is, vergeleken met andere valleien in de 
Kempen, uniek. 

 Omwille van de landschappelijke waarden en het gave karakter is het 
volledige studiegebied voorgesteld als een ankerplaats en een kleiner 
gedeelte is een beschermd landschap. Uit de studie blijkt dat er niet alleen 
bepaalde gemeenschappelijke kenmerken zijn tussen het huidige landschap 
en het landschap van de voorbije eeuwen maar ook tussen het huidige 
landschap en het landschap in het begin van het Holoceen. Men zou zelfs 
kunnen zeggen dat de genetische context gaaf is, hoewel er nu op veel 
plaatsen geen veenaccumulatie meer is. 

 
 
Voorgestelde maatregelen ter vrijwaring van het veen 

 De belangrijkste maatregel is het streven naar een zo constant mogelijke en 
hoge grondwaterstand, dat nauwelijks of niet onder het maaiveld staat. Het 
ideale geval is een heropstarten van het veenvormingsproces. Verdroging 
tegengaan. 

 Indien oppervlaktewater aangevoerd wordt, gebeurt dit best op een 
geleidelijke en gecontroleerde manier. Het achterwege blijven van 
waterpeilschommelingen, gecombineerd met een hoog peil, zorgt ervoor dat 
het veen niet veraardt en weinig humificeert. 

 Het aanleggen van reliëfverschillen omwille van natuurhistorische of 
cultuurhistorische redenen moet achterwege blijven. Deze reliëfverschillen 
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begunstigen immers het proces van mineralisatie en veraarden van het 
veen. 

 Oppervlakken, die al sinds mensenheugenis boomloos zijn, het nog altijd zijn 
en als natuurgebied beheerd worden, blijven best boomloos. Zo wordt de 
archiefwaarde van de bodem op deze zeer specifieke plaatsen niet 
verstoord. 

 Bij het beheer van kleine zeggevegetatie wordt in veel gevallen twee maal 
per jaar de vegetatie gemaaid en afgevoerd. Bij vegetaties die in de vroege 
zomer gemaaid worden, lijkt de kans groot dat er in de zomer mineralisatie 
optreedt en er een beperkte afbraak is van het veen (Aggenbach et al, 
2008). Zonder maaien treedt wel op middellange termijn bebossing op. Het 
lijkt zinvol om op (bepaalde) delen van de natste percelen het maaien te 
beperken tot één maal in de vroege herfst. Dan wordt alleen het stro met 
beperkte hoeveelheid voedingstoffen afgevoerd. In de Duitse literatuur 
(Ellenberg, 1996) spreekt men van ‘Streuewiesen’ voor venige terreinen die 
alleen in de nazomer/herfst gehooid worden. Omwille van de geringe 
voedingswaarde van het hooi werden ze alleen als strooisel voor de stal 
gebruikt. 

 Verstoring met zware machines zoveel mogelijk vermijden 
 

 
Conclusie van het onderzoek luidde dat het veen van de Zwarte Beekvallei wel 
degelijk beschouwd wordt als archeologisch erfgoed. (INBO, 2010). 
 
 
10.4 Effectbespreking en –beoordeling 

Om de effecten van een ingreep op het landschap te kunnen beoordelen wordt de 
geplande situatie op macro-, meso- en microschaal beoordeeld. De beoordeling 
gebeurt aan de hand van de drie effectgroepen met volgende criteria: 
 structuur en relatiewijzigingen:  

 het landgebruik 
 de landschapsstructuur 
 de landschapstypologie 

 wijziging perceptieve kenmerken: 
 het landschapsbeeld 
 de landschapsbeleving 

 verlies erfgoedwaarde: 
 van het bouwkundig erfgoed 
 van het archeologisch erfgoed 

 
 
10.4.1 Wijziging landgebruik 

Aanlegfase 
De wijzigingen in de aanlegfase m.b.t. het landgebruik bestaan voor de 
natuurgebieden uit het omzetten van:  

 struweel/bos naar heide/heischraal grasland  
 struweel/bos naar complex van graslanden 
 struweel/bos naar kleine zeggenvegetatie 
 naaldbos naar heide/heischraal grasland 
 naaldbos naar eikenberkenbos 
 naaldbos naar kleine zeggenvegetatie 
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 populierenbos naar elzenbroekbos 
 naaldbos en niet inheems bos naar beekbegeleidend bos 
 bos naar sterk ijl bos 

 
Het betreft hier allen wijzigingen van het landgebruik in functie van het herstel van 
het valleilandschap met behoud en versterking van de natuurfunctie. Het 
oorspronkelijke open landschap wordt hierbij hersteld. Ook het aanwezige veen, dat 
een belangrijke erfgoedwaarde bezit, wordt behouden. Het effect hiervan is zeer 
positief (+3). 
 
Beheersfase 
In deze fase worden de gewenste vegetatietypen d.m.v. van beheermaatregelen 
verder ontwikkeld. Er treedt dus geen verdere wijziging van het landgebruik op. Wel 
worden het bestaande landgebruik en de wijzigingen in landgebruik in de 
aanlegfase verder versterkt. Het effect hiervan is zeer positief (+3). 
 
 
10.4.2 Wijziging landschapsstructuur 

Aanlegfase 
Gebiedsvreemde morfologische elementen (antropogene elementen zoals draden, 
dijk rond open water, weekendhuisjes, vreemde beekconstructies etc.) worden, 
waar mogelijk, verwijderd.  
 
In de Zwarte Beek worden een aantal oude meanders heringeschakeld en wordt de 
beek optioneel (indien opportuun) op één enkele locatie hersteld. 
 
Bestaande drainerende grachten worden gedempt en op bepaalde plaatsen 
(indicatief om de 100m) blijven ze behouden maar breder en ondieper (tot max 10 
cm diep gemaakt. Op plaatsen waar het grachtensysteem niet volledig behouden 
kan blijven, wordt ervoor gezorgd dat het grachtensysteem toch nog steeds licht 
zichtbaar blijft en als relict wordt behouden. 
 
Hierdoor wordt het reliëf in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Het effect is zeer 
positief (+3). 
 
 
 
Beheersfase 
In deze fase worden de gewenste vegetatietypen d.m.v. van beheermaatregelen 
verder ontwikkeld. De wijzigingen in landschapsstructuur in de aanlegfase worden 
hierdoor verder versterkt. Het effect hiervan is matig positief (+2). 
 
 
10.4.3 Wijziging landschapstypologie 

Aanlegfase 
Overal waar het project wijzigingen aanbrengt, worden typische elementen voor het 
historische valleilandschap behouden, versterkt of geaccentueerd. Het gaat daarbij 
precies om elementen die de afgelopen eeuw binnen het studiegebied net verloren 
gegaan zijn, verzwakt of minder duidelijk werden. 
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Zo worden in de Zwarte Beek een aantal meanders heringeschakeld. Er wordt 
gestreefd naar behoud en versterking van historische vegetaties binnen het 
studiegebied: kleine zeggenvegetatie, elzenbroekbos, graslanden, beekbegeleidend 
bos en heide of heischraal grasland. Op deze manier wordt het oorspronkelijke open 
landschap in ere hersteld. Ook de historische perceelsstructuur wordt, waar 
mogelijk, maximaal behouden. Als laatste wordt ook het aanwezige veen, dat de 
belangrijke erfgoedwaarde is, hersteld door het opheffen van de drainerende 
grachten. 
 
Het effect is zeer positief: de herstelde typen sluiten goed aan bij het historische 
landschapstype en bij het beschermd landschap Vallei van de Zwarte Beek (+3). 
 
Beheersfase 
In deze fase worden de gewenste vegetatietypen d.m.v. van beheermaatregelen 
verder ontwikkeld. De wijzigingen in landschapstypologie (zoals herstel van het 
open landschap) in de aanlegfase worden hierdoor verder versterkt. Het effect 
hiervan is zeer positief (+3). 
 
 
10.4.4 Wijziging landschapsbeeld- en beleving 

Het studiegebied valt binnen de ankerplaats Heide- en stuifzandcomplex van 
Hechtel-Helchteren met vallei van de Zwarte Beek. De Zwarte Beekvallei zelf wordt 
beschouwd als een gebied met een belangrijke esthetische waarde: de vallei biedt 
de bezoeker een aantrekkelijke en contrasterende variatie binnen een kleine 
oppervlakte. Binnen een kwartier kan de wandelaar er van kurkdroog (aan de bron 
van de beek) naar kletsnat lopen (binnen het studiegebied).  
 
Aanlegfase 
De aan te brengen wijzigingen binnen het studiegebied zullen deze contrasten nog 
beter naar voor brengen, de natuurwaarde zal stijgen en tevens wordt een beeld 
gegeven van het historische landschap. Door het herstellen van een open 
valleilandschap zullen vergezichten gecreëerd worden, die aangenaam zijn voor de 
wandelaars en fietsers.  
 
De uit te voeren werken in de aanlegfase kunnen mogelijk voor overlast zorgen. Zo 
kunnen bij het afgraven van de teelaarde en verwijderen van de strooisellaag 
kunnen aan- en afrijdende vrachtwagens voor hinder zorgen (zowel naar beeld als 
naar geluid). Het vellen van bomen en rooien van struiken kan voor geluidshinder 
zorgen. Wanneer de werken tijdens de week en buiten het broedseizoen worden 
uitgevoerd zal de invloed op de recreanten beperkt blijven. In de discipline Mens – 
Recreatie wordt hier dieper op ingegaan. De invloed wordt beoordeeld als tijdelijk 
verwaarloosbare negatief (-1t).  
 
Beheersfase 
In deze fase worden de gewenste vegetatietypen d.m.v. van beheermaatregelen 
verder ontwikkeld met respect voor het historisch landschap. Het effect hiervan is 
matig positief (+2). 
 
 
10.4.5 Verlies bouwkundig erfgoedwaarde 

Er zijn geen puntrelicten binnen het studiegebied gelegen en dus worden er ook 
geen puntrelicten beïnvloed. Het effect op bouwkundig erfgoed is neutraal (0). 
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10.4.6 Verlies archeologische erfgoedwaarde 

Op basis van de opgesomde elementen zie § 10.3.6 werd een inschatting gemaakt 
van de archeologische waarden en potenties in het projectgebied (zie kaart 10.5). 
 
• Rode gebieden: 
Voor de meeste waardevolle gebieden (rood ingekleurd) wordt een volledig behoud 
voorgesteld. Het gaat hier o.a. om de plaggenbodems, topografisch bijzonder 
gunstige locaties en gekende archeologische vindplaatsen. 
Grondwerken in deze zones zullen zoveel mogelijk vermeden worden. Indien toch 
teelaarde wordt afgegraven zal een archeologisch vooronderzoek voorzien worden. 
Het afplaggen van de strooisellaag zal gebeuren onder archeologische begeleiding. 
 
• Oranje en gele gebieden: 
Voor archeologisch potentieel waardevolle gebieden (oranje ingekleurd) wordt een 
behoud voorgesteld. Tot deze gebieden behoren de veengronden en de 
duingronden. Voor wat betreft de veengronden is een behoud of zelfs verhoging van 
het grondwaterpeil aangewezen. Voor wat betreft de duingebieden en de als geel 
ingekleurde zandige podzolen (profielontwikkeling g) is het belangrijk om een beter 
inzicht te krijgen in de bewaringstoestand van deze bodems. De actuele 
bodemkundige informatie (= Bodemkaart van België) geeft weinig informatie over de 
bodemgesteldheid in het gebied. Voor een archeologische evaluatie is het o.a. van 
belang om te weten in welke mate de “zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer 
B horizont” en de “duingronden” overeenstemmen met onverstoorde en/of begraven 
podzolbodems met een intacte Ah-E-Bhir-profiel. Een onverstoord bodemprofiel 
betekent immers een potentieel grotere archeologisch waarde.  
Bij grondwerken in deze zones zal indien de voorziene maatregelen dit vereisen, 
een archeologisch vooronderzoek worden uitgevoerd. Aangezien archeologische 
opgravingen zeer duur zijn en intrinsiek ook een vernietiging van het archeologische 
erfgoed vertegenwoordigen, verdient een planaanpassing bij aanwezigheid van 
archeologische sporen de voorkeur. Het afplaggen van de strooisellaag zal 
gebeuren onder archeologische begeleiding. 
 
• Groene gebieden: 
In deze gebieden kan een archeologische begeleiding van grondwerken volstaan. 
Het bestek van de aannemer zal deze controle uitdrukkelijk vermelden. De controle 
zal systematisch worden uitgevoerd en permanent worden opgevolgd. 
 
• Paarse gebieden 
Deze gebieden werden in een recent verleden grondig verstoord. Men mag 
veronderstellen, dat in deze gebieden zelfs een begeleiding van de werken niet 
strikt noodzakelijk is. Binnen het projectgebied komen dergelijke gebieden echter 
niet voor. 
 
Wat betreft mogelijk ongekende archeologische locaties binnen het projectgebied 
beoordelen we het effect van de voorziene waterwerken, groenwerken, 
afbraakwerken, bouw-infrastructuur werken en het toekomstige beheer als niet-
bedreigend. 
Wat de grondwerken betreft en dan meer bepaald ‘het afgraven van de teelaarde’ 
en ‘het verwijderen van de strooisellaag‘ bestaat er een risico op het aantreffen van 
archeologische vindplaatsen vooral in de hoger ingeschatte zones (zie kaart 10.5) 
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en wordt de mogelijkheid voorzien om voorafgaand archeologisch vooronderzoek uit 
te voeren ten einde mogelijke archeologica te registreren en documenteren. 
Afhankelijk van de resultaten zal beslist worden of er van bepaalde maatregelen 
wordt afgezien (planaanpassing) ter vrijwaring van waardevolle vindplaatsen dan 
wel of er overgegaan wordt op een opgraving en dus gekozen wordt voor een ex-
situ bewaring van de archeologische waarden. Het effect van voorgenoemde 
grondwerken kan potentieel negatief zijn indien er zich daadwerkelijk 
archeologische vindplaatsen bevinden op de percelen waar gewerkt zal worden. 
Bij de bespreking van de referentiesituatie is al aangegeven dat het veen van de 
Zwarte Beek een belangrijke erfgoedwaarde bezit en ook kan beschouwd worden 
als archeologisch erfgoed. Deze veenpakketten worden maximaal behouden in 
zowel de aanleg- als beheersfase. Het effect op archeologische erfgoedwaarde is 
zeer significant positief (+3). 
 
 
10.5 Samenvatting  

De geplande maatregelen kaderen in het herstel van het valleilandschap met 
behoud en versterking van de natuurfunctie. Hierbij wordt aansluiting gezocht met 
het historische landschapstype en wordt dit versterkt. 

 

 

Tabel 10.1: Samenvattende effectbeoordeling discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en archeologie 

Effect Beoordeling 
 aanlegfase beheersfase 

Wijziging landgebruik +3 +3 
Wijziging landschapsstructuur +3 +2 
Wijziging landschapstypologie +3 +3 
Wijziging landschapsbeeld en 

beleving 
-1t +2 

Verlies bouwkundige 
erfgoedwaarde 

0 0 

Verlies archeologische 
erfgoedwaarde 

+3 +3 
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11 DISCIPLINE MENS 

11.1 Kaarten 

Kaart 11.1: Wegeninfrastructuur 
Kaart 11.2: Wegeninfrastructuur 
Kaart 11.3: Recreatie 
Kaart 11.4: Landbouw 
 
 
11.1.1 Afbakening studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline mens wordt afgebakend als de zone waar 
wijzigingen kunnen optreden voor de mens.  
 
Betreffende werfverkeer en geluid zullen er tijdens de periode er gewerkt wordt 
meer vrachtwagens en kranen passeren en zal er tevens plaatselijk en tijdelijk wat 
meer geluid zijn. Lokaal kunnen omwonende hier tijdelijk hinder van ondervinden. 
Voor verkeer en geluid betekent dit dat de invloedgrens op een afstand van 200 m 
rond het projectgebied is gelegen. . 
 
Voor de landschapsbeleving (binnen recreatie) wordt verwacht dat de effecten tot 
het projectgebied beperkt blijven. De veranderingen in het landschapsbeeld blijven 
immers beperkt tot het projectgebied (zie 10.4.4).  
 
 
11.2 Beschrijving van de referentiesituatie 

11.2.1 Veiligheid naar overstromingen 

Kaart 8.3 geeft de risicozones voor overstromingen en de recente 
overstromingsgebieden weer. 
 
 
11.2.2 Verkeer 

Er zijn geen belangrijke verkeersassen binnen het studiegebied. De belangrijkste is 
de verbindingsweg tussen Koersel en Stal (de Nieuwendijk). Een overzicht van 
wegen is terug te vinden op kaart 11.1  
 
 
11.2.3 Geluid 

In het studiegebied zijn geen belangrijke geluidsbronnen. Er bevinden zich geen 
belangrijke verkeersassen in de omgeving van het projectgebied. Langsheen de 
grenzen van het projectgebieden bevinden zich enkele wegen met doorgaand en 
lokaal autoverkeer. Tijdelijke geluidsbronnen in de stille centrale zone van dit gebied 
zijn landbouwvoertuigen en machines voor het beheer: maaibeheer hooilanden, 
tractoren en voor beheer van bos en KLE’s, ruimingbeheer waterlopen. 
Onder tijdelijke geluidsbronnen kunnen ook de activiteiten van het aangrenzend 
militair domein (schietoefeningen, vliegtuigen, landvoertuigen,…) worden gerekend. 
Deze zijn immers hoorbaar tot in het projectgebied. 
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11.2.4 Recreatie (kaart 11.2) 

Nagenoeg het volledige projectgebied is op het gewestplan ingekleurd als 
natuurgebied, waarvan een heel deel erkend natuurreservaat is. (Kaart 3.1).. 
Versnipperd in het gebied komen enkele agrarisch ingekleurde gebieden voor. In 
het studiegebied heeft geen enkel gebied een recreatieve bestemming 
 
In het projectgebied is 1 wandellus ingericht. Deze wandelroute mag enkel tijdens 
het weekend bewandeld worden, aangezien een deel van dit pad ook door het 
militair domein loopt. 
 
Daarnaast loopt er ook een fietsroute van het fietsknooppuntennetwerk centraal 
dwars door het projectgebied tussen knooppunt 310 en 341 (het Melkpad).  
 
 
11.2.5 Landbouw 

Binnen het projectgebied zijn volgens de gegevens van ALV en VLM 
(perceelsregistratie 2011) 31,37 ha, in landbouwgebruik. Let wel op dat 6 van deze 
percelen gedeeltelijk binnen de perimeter liggen en gedeeltelijk erbuiten (zie kaart 
11.3. De percelen worden aangegeven door 8 landbouwers. 
  
In tabel 11.1 wordt het agrarische bodemgebruik weergegeven.  
 
Tabel 11.1: Agrarisch bodemgebruik 

 
 
Deze 31, 37 ha landbouwgebruik bevindt zich in habitatrichtlijngebied. Indien we de 
grassen en heide in natuurbeheer niet meerekenen, gaat het om 22,17ha effectief 
landbouwgebruik. Dit landbouwgebruikwordt voornamelijk ingenomen door blijvend 
grasland (7,29ha), maïs (5,07ha) en blauwe bessen (5,72ha). 
Van de 4 percelen met bedrijfsgebouwen behoort er één tot een varkensbedrijf dat 
gelegen is aan de rand van het projectgebied. Dit bedrijf heeft echter zijn gronden 
buiten het gebied liggen. De 3 overige percelen behoren tot kleinere, allicht 
hobbybedrijven. 
 
Totaal heeft 25,7ha binnen het projectgebied een vorm van agrarische bestemming, 
agrarisch gebied (0.4 ha), agrarisch gebied met ecologisch belang (4.7ha) en 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied (20.6 ha) Zie kaart 3.1 
 
Van de 31,37ha in landbouwgebruik ligt er: 

 9,06ha gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied;  
 4,34ha is gelegen in agrarisch gebied met ecologisch belang.  

 Aantal percelen  Oppervlakte(ha) % totaal 

Bedrijfsgebouwen 4 1,01 3,2 

Blijvend grasland  7 7,29 23,2 

Tijdelijk grasland 2 2,03 6,5 

Maïs 2 5,07 16,2 

Blauwe bessen  6 5,72 18,2 

Grassen en heide in natuurbeheer 4 9,2 29,3 

Onbepaald 2 1,05 3,3 

Totaal 27 31,37 100,0 
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 Het overige landbouwgebruik (17,97ha) ligt in gebieden met een groene 
bestemming (waaronder bijna de volledige oppervlakte blauwe bessen). 

 
 
11.3 Effectbespreking en –beoordeling 

11.3.1 Veiligheid naar overstromingen 

Het grootste deel van de vallei van de Zwarte Beek bevindt zich in natuurlijk 
overstroombaar gebied. Het herstellen van het natuurlijk verloop van de Oude Beek 
en in mindere mate de Zwarte Beek, zal niet gepaard gaan met extra gevaar voor 
overstromingen. Indien het bodempeil van Oude Beek tot 20cm onder maaiveld 
wordt gebracht kan de Oude Beek nog steeds piekdebieten afvoeren. Zie § 8.. Wel 
zal het grondwaterniveau stijgen o.w.v. de hydrologische maatregelen, echter 
gezien de topografie van het projectgebied zal de kans op overstromingen buiten 
het projectgebied niet stijgen (zie discipline water). De invloed van de 
herstelmaatregelen zullen maximaal 200m verwijderd van de Oude Beek invloed 
hebben (INBO, 2011). Nadelige invloed op percelen binnen het 
natuurinrichtingsproject zullen rechtmatig via een vergoeding gecompenseerd 
worden of kunnen worden verworven. De veiligheid voor overstromingen wordt 
benedenstrooms wel verlaagd omdat de hydrologische herstelmaatregelen ervoor 
zorgt dat het waterbergend vermogen van het projectgebied wordt vergroot. Zie § 
8.4.2 
Bijgevolg wordt de invloed op de discipline mens als positief beoordeeld. 
 
 
11.3.2 Verkeer 

Werfverkeer zal tijdens de aanlegfase mogelijk lokaal voor overlast zorgen. 
Wanneer de werken tijdens de week plaatshebben, zal de invloed op omwonenden 
beperkt blijven.  
Tevens kan, indien opportuun de openbare weg beschermd worden tegen 
beschadiging door gebruik te maken met metalen rijplaten. 
De invloed wordt beoordeeld als tijdelijk verwaarloosbaar negatief (-1t). 
 
 
11.3.3 Geluid 

In de aanlegfase zullen de werken uitgevoerd worden met behulp van 
graafmachines. Verder kunnen aan- en afrijdende dumpers voor geluidshinder 
zorgen. Vanuit geluidsonderzoek op vergelijkbare locaties en voor vergelijkbare 
werken (Haskoning, 2008), blijkt dat kan uitgegaan worden van een geluidseffect tot 
200 m van de werken. 
 
In het projectgebied zal er voornamelijk geluid zijn van graafmachines, kranen en 
kettingzagen. 
 
Het grondverzet zal grotendeels binnen het projectgebied blijven. Er zal bijgevolg 
beperkt grond aan- of afgevoerd worden.  
 
Waar bomen zullen worden gekapt, zal het geluid van kettingzagen en af en 
aanrijdende vrachtwagens voor het afvoeren van de gekapte bomen, voor 
geluidshinder zorgen. In overeenstemming met met het studiegebied van fauna en 
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flora ‘verstoring fauna’ wordt uitgegaan van een straal van 200 m rond het 
projectgebied.  
 
De geluidseffecten zullen zich beperken tot de aanlegfase, en blijven beperkt tot het 
projectgebied en een zone van ongeveer 200 m errond. Als de werken op 
weekdagen plaatshebben, zal het effect op omwonenden tijdelijk verwaarloosbaar 
negatief zijn (t-1). 
 
 
11.3.4 Recreatie 

De grootste aanpassing die zal plaatsvinden en een effect heeft op de recreanten 
(fietsers en wandelaars) is het openmaken van de vallei. Op deze manier wordt de 
vallei in haar historische toestand hersteld, wat aantrekkelijke vergezichten oplevert. 
 
De fietsroute tussen knooppunt 310 en 341 loopt centraal dwars door het 
projectgebied. In dit gebied worden bomen geveld en struiken gerooid. Daarnaast 
zal ook bosomvorming plaatsvinden naar een beuken- en eikenbos. De 
natuurwaarde langs deze fietsroute zal bijgevolg stijgen. Het effect is hier dus matig 
positief (+2). 
 
Dit is ook zo voor de wandelroutes. Deze lopen doorheen het projectgebied (zie 
kaart 11.2), waar allerhande maatregelen worden uitgevoerd om de natuurwaarde 
van het gebied te verbeteren. Dit zal een eveneens een positief effect hebben op de 
landschapsbeleving, aangezien er meer variatie in het gebied zal zijn, wat het 
wandelen interessanter maakt. 
 
De verschillende aanpassingen in het projectgebied zullen een matig positief effect 
hebben op de landschapsbeleving in het projectgebied. Wanneer de werken 
plaatsvinden tijdens de aanlegfase tijdens de week en buiten het broedseizoen 
(maart- t.e.m. juni), een periode waar er veel recreatie is zal de invloed op 
recreanten tijdelijk verwaarloosbare negatief (-1t) zijn. 
 
 
11.3.5 Landbouw 

Om de natuurlijke situatie in de vallei van de Zwarte Beek te herstellen, zal hoog 
productieve landbouw niet mogelijk zijn. Er wordt wel gezocht naar oplossingen voor 
de legaal aanwezige landbouw en landbouwers. Er wordt aan de landbouw een 
mogelijkheid geboden tot uitruil van gronden, aankoop van percelen of een 
vergoeding voor de effecten van de geplande hydrologische herstelmaatregelen. 
Gesprekken met eigenaars van knelpuntpercelen werden al enkele jaren geleden 
opgestart. De invloed op de meestal zonevreemde landbouwactiviteit wordt daarom 
als matig negatief (-2) beoordeeld. 
 
 
11.4 Samenvatting  

De geplande maatregelen kaderen in het herstel van het valleilandschap met 
behoud en versterking van de natuurfunctie. Hierbij wordt aansluiting gezocht met 
het historische landschapstype en wordt dit versterkt. Sommige maatregelen zullen 
op korte termijn gerealiseerd worden terwijl andere dan weer op lange termijn. 
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Tabel 11.2 geeft een overzicht van de effectbeoordeling voor het gepland project 
voor de discipline Mens. De globale beoordeling is grotendeels neutraal. 
 
Tabel 11.2: Samenvattende effectbeoordeling discipline Mens 

Discipline Mens Beoordeling  
 aanlegfase beheersfase 

Veiligheid naar 
overstromingen 

0 +2 

Verkeer -1t 0 
Geluid -1t -1t 

Recreatie -1t +2 
Landbouw -2 -2 
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12 MONITORING 

In het kader van het inrichtingsproject gebeurt er een monitoring een jaar voor de 
werken en de 10 komende jaren na de uitvoering van de werken. Het betreft hier 
een inrichtingsmonitoring. Dit wil zeggen dat er nagegaan wordt welk effect de 
inrichtingswerken hebben en dit wordt getoetst aan de doelen van het project. 
Parallel met deze monitoring gebeurt er een monitoring door Natuurpunt in kader 
van hun erkeningsdossiers. Het is de bedoeling dat na de periode van 10 jaar de 
natuurinrichtingsmonitoring waar mogelijk en zinvol wordt opgenomen in de 
reguliere monitoring van natuurreservaten.  
 
In Tabel 12.1 wordt schematisch weergegeven in welke fase of in welk jaar na 
uitvoering de verschillende elementen van het monitoringsprogramma worden 
uitgevoerd. Het monitoringsplan is opgesteld door de Vlaamse Landmaatschappij en 
besproken met het Agentschap voor Natuur en Bos (mei 2011). Vervolgens werd dit 
plan voorgelegd aan de commissieleden (20/06/2011) en de comitéleden 
(28/06/2011). Een laatste aanpassing alvorens te komen tot het definitieve 
monitoringsplan gebeurde er na suggesties van het Agentschap voor Natuur en Bos 
en het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (26/08/2011).  
 
Het monitoringsplan is gebaseerd op de principes van het Vademecum 
Natuurinrichting (Alberts et al. 2001).  
 
Tabel 12.1: Monitoringsplan 
Meetnet T-1 T0 T

2 
T
5 

T10 Tijdbesteding in 
mensdagen  

Grond en 
oppervlaktewaterpeilen  

     65 

Stijghoogteverschil      12 
Algemene biotoopkwaliteit      8 
B/D verhouding waterloop      12 
Bodemtrofie      4 
Doelsystemen      6 
Natuurstreefbeelden      28 
Soortensamenstelling      36 
Vogels      36 
Libellen      20 
 
 
Het monitoringsplan omvat 227 mensdagen over een periode van 11 jaar. Op de 
tijdstippen T-1, T2, T5 en T10 zal er geïnventariseerd en gerapporteerd worden 
(enkel het meetnet hydrologie wordt jaarlijks gemeten). Gemiddeld per 
inventarisatiejaar bestaat dit uit ca. 57 mensdagen per jaar (T-1, T2, T5 en T10)  

 
 
Het is niet noodzakelijk dat er ieder jaar gerapporteerd wordt over de monitoring. Er 
wordt voorgesteld de volgende rapportages uit te voeren: 
 
1. Gebiedsevaluatie evalueert en toetst de doelen voor het gebied 

In T = 2 en 5 na uitvoering van maatregelen worden in principe tussentijdse 
evaluaties uitgewerkt om in het beheer bij te kunnen sturen (bijvoorbeeld 
aanpassingen aan stuwpeilen, maai- en/of begrazingsregimes, beheer en 
dergelijke).  
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2. Beleidsevaluatie in Natuurrapport evalueert het beleid van natuurinrichting 

als zodanig 
Geaggregeerde gegevens over het gebied kunnen worden verwerkt van 
beleidsevaluatie in het Natuurrapport. De organisatie van deze 
beleidsevaluatie valt buiten het kader van het monitoringsrapport. Als deze 
organisatie wordt uitgewerkt zal duidelijk worden in welke fase gegevens 
van deze monitoring worden doorgegeven voor het Natuurrapport. 

 
 

12.1 De doelsoorten van de monitoring 

Meetnetten fauna 
 

a) Vogels: Territoriumdichtheid indicatorsoorten/doelsoorten  
 
Bepaling van de territoriumdichtheid van soorten die mogelijk positief reageren op 
de inrichtingsmaatregelen herstel waterhuishouding en herstel kleine 
zeggenvegetatie (open/nat valleilandschap) en soorten die mogelijk verschuiven 
omwille van de bovenstaande maatregelen. 
 
Positief 

- Watersnip, Porseleinhoen en Graspieper 
 
Verschuiven 

- Sprinkhaanrietzanger, Rietgors en Blauwborst 
 
Indien het mogelijk is om de soorten Boompieper en Boomleeuwerik te koppelen 
aan de territoriumkartering van de bovenvermelde soorten dienen deze ook mee 
opgenomen worden. 
De aanwezigheid van andere doelsoorten zoals Grauwe Kiekendief en Grauwe 
klauwier zullen ook opgevolgd worden. 
 
parameter: Territoriumdichtheid  
Gebiedsthema: Verbeteren van de landschapstructuur 
stratificatie: Open valleilandschap waar bos, struweel en voormalige 

landbouwpercelen worden omgevormd naar kleine zeggenvegetatie 
en vochtig/nat grasland  

monitoringsfrequenti
e: 

4x: T = -1,2, 5 en 10 

aantal meetlocaties: Gebiedsdekkend (380 ha) of representatief gebiedsdeel 
ligging meetlocaties: Bepalen van looptraject 
meetfrequentie:  4 Ochtendbezoeken tussen april en augustus 

 Grauwe kiekendief, porseleinhoen, watersnip, 
blauwborst, sprinkhaanrietzanger, graspieper en 
grauwe klauwier 

 4 Avondbezoeken tussen april en augustus 
 Grauwe kiekendief, porseleinhoen, watersnip, 

blauwborst en sprinkhaanrietzanger 
 

meetmethode: Territoriumkartering  
 
b) libellen  
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Specifieke soortensamenstelling en aantallen van de indicatorsoorten 
hoogveenglanslibel en gevlekte glanslibel  
 
Door de herstelmaatregelen hopen we de indicatorsoorten typische veenlibellen 
hoogveenglanslibel en gevlekte glanslibel te inventariseren.  
 
parameter: Territoriumdichtheid  
gebiedsthema:  Verbeteren van het ecologisch functioneren van 

oppervlaktewateren 
 Vernatting en herstel van kwelmilieu’s 

stratificatie: Te herstellen open water en kleine zeggenvegetatie 
Aantal meetlocaties Transecten   
monitoringsfrequen
tie 

4x: T = -1, 2, 5 en 10 (tijdens optimale vliegtijd)  

ligging 
meetlocaties: 

Representatief gebiedsdeel 

meetfrequentie: Libellen 
 juni tot half augustus (4 bezoeken) 

meetmethode: Transect bepalen en langs traject lopen en aan- en afwezigheid 
vaststellen van de soorten en indicaties voor voortplanting noteren 

 
 
Meetnetten vegetatie 
 

a) Oppervlakte en ligging doelsystemen 
 

Doelsystemen zijn landschappelijke eenheden, zoals moerassen, open water, 
waterlopen, graslanden, struwelen, bossen, etc.. Bij de kartering worden op een 
kaart van het projectgebied de grenzen van de doelsystemen ingetekend. Aan elk 
van de vlakken die zo ontstaan wordt een doelsysteemtype toegekend. Na 
digitalisering van de kaart kan per doelsysteemtype de oppervlakte worden 
berekend van alle elementen in het projectgebied die onder dit doelsysteemtype 
vallen. 
Met een reeks van dergelijke opnamen kan in de loop der tijd worden nagegaan of 
alle gewenste doelsysteemtypen duurzaam aanwezig blijven, of dat de oppervlakten 
of oppervlakteverhoudingen zich in een gewenste richting ontwikkelen. 
 
Meetdoelstelling: 
Het in kaart brengen van de oppervlakte en ligging van de verschillende 
doelsystemen heeft voornamelijk tot doel te kunnen toetsen of uitgevoerde 
maatregelen de gewenste veranderingen teweeg brengen.  

1) Is het oppervlak bos toegenomen? 
2) Is het oppervlak open water (vennen) toegenomen? 
3) Is het oppervlak graslanden toegenomen? 
4) Welke doeltypen zijn afgenomen? 

 
parameter: oppervlakte en ligging van doelsystemen 

 Bossen en aanplanten 
 Ruigten en struwelen 
 Graslanden 
 Heide en duinen 
 Open water en verlandingsvegetaties 

Gebiedsthema alle gebiedsthema’s 
stratificatie: alle doelsystemen 
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aantal 
meetlocaties: 

Gebiedsdekkend 

monitoringsfreque
ntie: 

3 x: T = -1, 5 en 10 

meetfrequentie: doorgaans 1 meting per meetseizoen a.d.h.v. gebiedsdekkende 
vegetatiekartering en veldgegevens 

meetmethode: a.d.h.v. gebiedsdekkende vegetatiekartering 
 

Gelijktijdig wordt een opsplitsing gemaakt in het open of gesloten karakter van de 
doelsystemen. Meestal ligt het voor de hand; bos heeft een gesloten karakter, 
grasland een open karakter. Struweel daarentegen kan zowel een gesloten als open 
karakter vertonen. Éen van de projectdoelstellingen is om de openheid van het 
valleilandschap te herstellen, verwacht wordt dus dat het aandeel openheid 
toeneemt. 
 

b) oppervlakte en ligging natuurstreefbeelden 
 

In het projectgebied wordt het oppervlak en de ligging van alle aanwezige 
natuurstreefbeelden (vegetatietypen) gekarteerd. Dit heeft voornamelijk tot doel te 
kunnen toetsen of de gewenste natuurstreefbeelden zich inderdaad ontwikkelen en 
vestigen. Tevens kunnen hiermee ontwikkelingen in oppervlakteverhoudingen en 
ligging van de natuurstreefbeelden in het gebied worden gevolgd. 
Daarmee biedt deze parameter ook de mogelijkheid meetlocaties te kiezen waar 
nader wordt bekeken of de soortensamenstelling in verschillende 
natuurstreefbeelden zich in de gewenste richting ontwikkelt.  

parameter: oppervlakte en ligging van natuurstreefbeelden  
Gebiedsthema alle gebiedsthema’s  
stratificatie:  alle doelsystemen 

 alle natuurstreefbeelden 
aantal meetlocaties: Gebiedsdekkend  
monitoringsfrequentie: 3 x : T = -1, 5 en 10 
meetfrequentie: doorgaans 2 metingen per meetseizoen, bij voorkeur in het voorjaar en een 

controle in het najaar 
Meetmethode: Op basis van de bepaling Lokale Staat van Instandhouding (LSVI), 

methodiek INBO  
 
Meetfrequentie (voorjaar, najaar) 
Voorjaarsaspect vegetatietypen Najaarsaspect vegetatietypen 
 (mei-juni) (augustus-oktober) 
Moeras- en verlandingsvegetatietypen: accent 
op zeggensoorten  
(april-mei) 

Moeras-, verlandings- en watervegetatietypen: 
accent op andere categorieën dan zeggensoorten  
(augustus –september) 

Pioniervegetatietypen  Pioniervegetatietypen van vochtige tot natte bodem 
Struweelvegetatietype: accent op ondergroei 
(kruidlaag) 

Struweelvegetatietype: accent op struiklaag 

Bosvegetatietypen: accent op ondergroei 
(kruidlaag)  

Bosvegetatietypen: accent op de boom- en 
struiklaag 

 
 
In 2010 heeft het INBO en ANB (De Becker & Nagels) in functie van de 
instandhoudingdoelen (IHD) een gebiedsdekkende vegetatiekartering op basis van 



MER-ontheffing NIP Zwarte Beek 

   103 

het bepalen van de Lokale Staat van Instandhouding (LSVI) gedaan. Deze kartering 
zal als uitgangsbasis gebruikt worden (T-1) en tevens zal deze methodiek verder 
worden aangehouden tijdens T5 en T10.  
 
 
c) Soortensamenstelling vegetatie in natuurstreefbeelden 
 
Met de soortensamenstelling en het verloop ervan door de jaren heen kan, mede 
aan de hand van het voorkomen van indicatorsoorten, worden geëvalueerd of de 
diverse natuurstreefbeelden zich ontwikkelen en meer specifiek de kleine 
zeggenvegetatie. 
 
Inventarisatie in kaartvlakken en PQ’s: 
Om de inrichtingsmaatregelen vernatting en het afgraven van landbouwpercelen te 
evalueren zal de vegetatie opgevolgd worden door PQ’s.  
De meetlocaties zijn gelokaliseerd aan de geplaatste peilbuizen en in de afgegraven 
percelen en worden vastgelegd en gemarkeerd. 
 
Inventarisatie soortensamenstelling vegetatie in natuurstreefbeelden 
parameter: soortensamenstelling vegetatie in natuurstreefbeelden 
Gebiedsthema Alle gebiedsthema’s  
stratificatie: Alle natuurstreefbeelden 
aantal 
meetlocaties: 

PQ’s 
 Te vernatten percelen +/-30 PQ’s 
 Af te graven percelen +/- 10 PQ’s 

TOTAAL = 40 PQ’s 

Vlakdekkend 
 Open water 
 Te herstellen open 

waters 
 

ligging 
meetlocaties: 

- Aan de peilbuizen  
- In de afgegraven percelen  

 Te herstellen open 
water ( 

 
monitoringsfreque
ntie: 

4 x : T = -1, 2, 5 en 10  

Meetfrequentie Per meetseizoen wordt slechts één 
inventarisatie (en geen twee zoals voorzien 
in het Vademecum) uitgevoerd, weliswaar 
tijdens de optimale periode  

1 meting per meetseizoen 
(voorjaar)  

Meetmethode Bepaling van presentie en abundantie van 
plantensoorten in kaartvlakken en PQ’s 
volgens Londo.  
 

Bepaling van presentie en 
abundantie van plantensoorten 
in percelen volgens Londo 
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13 INTEGRATIE EN EINDSYNTHESE   

13.1 Effectbespreking  

Tabel 13-1 geeft de effectbeoordelingen weer voor de aanlegfase en de 
beheersfase van de effectgroepen in de verschillende disciplines.  
 
Tabel 13.1: Samenvatting van de effectbeoordelingen voor de verschillende 
disciplines 
Discipline Effectgroep Effectbeoordeling 
  aanlegfase beheersfase 
Bodem Wijziging bodemreliëf +1 0 
 Verdichting -1 +2 
 Wijziging bodemprofiel -1 +1 
 Wijziging bodemkwaliteit +2 +2 
Water Oppervlaktewater    
  Waterkwantiteit    
   Herstel Oude Beek  0 +3 
   Herstel Zwarte Beek  +1 +2 

   

Verflauwen van oevers 
ten behoeve spontane 
verlanding 0 0 

   
Wijziging 
structuurkwaliteit beek  0 +3 

  Waterkwaliteit   
   Herstel Oude Beek  -1t 0 
   Herstel Zwarte Beek  -1t 0 

   

Verflauwen van oevers 
ten behoeve spontane 
verlanding 0 0 

   
Wijziging 
structuurkwaliteit beek  0 +3 

 Grondwater   
  Waterpeil    

   

Stijging 
oppervlaktewaterpeil 
Oude Beek 0 +3 

   

Stijging 
oppervlaktewaterpeil 
Zwarte Beek 0 +1 

   
Dempen secundaire 
grachten 0 +2 

   Overige ingrepen  0 +1 
  Grondwaterstroming   

   

Stijging 
oppervlaktewaterpeil 
Oude Beek 0 +2 

   

Stijging 
oppervlaktewaterpeil 
Zwarte Beek 0 +1 

   
Dempen secundaire 
grachten 0 +2 

   Overige ingrepen  0 0 
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Fauna en flora Wijziging vegetatie -1t +3 
 Wijziging fauna -1t +3 
 Verstoring fauna -1t +2 
Landschap, Bouwkundig  Wijziging landgebruik +3 +3 
erfgoed en Archeologie Wijziging landschapsstructuur +3 +2 
 Wijziging landschapstypologie +3 +3 

 
Wijziging landschapsbeeld en 
beleving -1t +3 

 Verlies bouwkundige 
erfgoedwaarde 

0 
0 

 Verlies archeologische 
erfgoedwaarde 

+3 
+3 

Mens Veiligheid naar overstromingen 0 +2 
 Verkeer -1t 0 
 Geluid -1t 0 
 Recreatie -1t +2 
 Landbouw 0 0 

 
-3: zeer negatief effect; 
-2: matig negatief effect; 
-1: verwaarloosbaar negatief effect; 
0: neutraal effect 
+1: verwaarloosbaar  positief effect; 
+2: matig positief effect; 
+3: zeer positief effect. 
 
t: tijdelijk effect  
 
 
13.2 Te milderen maatregelen 

Tijdens de inrichtingswerken wordt er getracht zo weinig mogelijk impact te hebben 
op milieu en mens. Onderstaand wordt even opgesomd welke maatregelen hiertoe 
worden genomen. 
Thema bodem: 

 Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande wegen 
 Achteruitrijdend werken zodat zo minimaal oppervlak wordt verstoord 
 Werken met aangepast materiaal (extra brede rupsbanden) en gebruik 

rijplaten (hout) 
 Verboden te werken met tijdelijke bemaling 
 Waar machinaal onmogelijk te werken is manueel werken 
 Gebruik van bruggen met zo weinig mogelijk impact op bodem ( 

hoofdzakelijk verplaatsbare bruggen) 
 

Thema Water 
 Maatregelen dragen bij tot grondwaterstijging en extra waterbergend 

vermogen Zwarte Beek 
 Hydrologie wordt voor en na de werken gestandaardiseerd opgevolgd, wat 

een snelle bijsturing mogelijk maakt indien nodig. Zie § 13.  
 

Thema Fauna en Flora 
 Werken buiten broedseizoen 
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 Werk bundelen d.w.z. werken groeperen in een zone zodat verstoring 
beperkt blijft binnen de vallei 

 Werken in de waterloop (Oude Beek) uit voorzorgprincipe uitvoeren tussen 
half september en eind januari (broedseizoen en voorplantingseizoen 
Beekprik) 

 Bijsturing van werken afhankelijk van de resultaten monitoring 
 
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

 Voorafgaand de maatregelen "af te graven teelaarde en verwijderen 
strooisellaag” zal er een archeologisch vooronderzoek worden uitgevoerd. 

 Mens 
 Geen vernattend effect buiten projectperimeter, vergoedingssysteem voor 

percelen binnen projectperimeter. 
 Werken tijdens weekdagen (overdag) en niet van maart tot eind juli 

(broedseizoen) 
 Indien opportuun de openbare weg beschermen tegen beschadiging door 

gebruik te maken met metalen rijplaten. 
 Voor het landbouwgebruik worden alternatieven aangeboden(uitruil, 

verkoop, vergoeding).  
 
 
13.3 Voorafgaand onderzoek ter onderbouwing inrichtingsmaatregelen 

De bestaande abiotische situatie is uitvoerig onderzocht. Op basis van dit 
onderzoek en wensen van beheerders en bevoegde instanties zijn visies ontwikkeld 
en herstelmaatregelen voorgesteld. Er werd steeds zorgvuldige afweging gemaakt 
en gekozen voor milieuvriendelijkste oplossingen, het best aansluitend bij de 
natuurlijke toestand van het gebied, met de minste impact op het gebied. Hierbij 
werd deskundig advies ingewonnen bij het Instituut voor Natuurbehoud  
Onderstaand wordt kort opgesomd welk onderzoek/ advies gevraagd is ter 
onderbouwing van de inrichtingsmaatregelen: 
Discipline Water en discipline Fauna en Flora 

1. Huybrechts, W. et al. (2000), Ecohydrologisch Onderzoek Waterrijke Vallei-
ecosystemen VLINA 96/03, case de vallei van de Zwarte Beek i.o.v 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

2. Van Daele, T et al.(2000), Ontwerp van ecosysteemvisie voor de vallei van 
de Zwarte Beek, deelrapport hydrologische systeemmodellering i.o.v 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

3. De Becker, P et.al (2008). Bepaling van de omvang van het veenlichaam, 
vallei van de Zwarte Beek  

4. De Becker, P (2009), Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek; 
Streefbeelddiscussie  

5. De Becker, P et.al (2010) Advies betreffende de impact van de 
nutriëntenbeslasting in het brongebied van de Zwarte Beek op 
oppervlaktewater en grondwater in het stroomafwaarts gelegen natuurgebied 
“vallei van de Zwarte Beek”. 
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6. De Becker P & Thoonen M (2011). Advies betreffende het hydrologisch 
herstel van de vallei van de Zwarte Beek in kader van het 
Natuurinrichtingsproject. De verondieping van de Oude Beek. 

7. De Becker P & Thoonen M (2011). Aanvullend advies betreffende het 
hydrologisch herstel van de vallei van de Zwarte Beek. 
 

8. Allemeersch, L (2010) archeologisch en paleo-ecologisch evaluatie van de 
vallei van de Zwarte Beek i.o.v departement Ruimte en Onroerend erfgoed.  

9. Ondersteuning van studiebureau Haskoning voor uitwerken 
inrichtingsmaatregelen (2010-2012)  
 

 
 
13.4 Eindbeoordeling 

Het project heeft neutrale tot zeer positieve effecten op de verschillende disciplines. 
Er is enkel op een aantal disciplines tijdelijke verwaarloosbare negatieve effecten te 
verwachten in de aanlegfase. Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de 
meerwaarde die in de beheersfase gecreëerd wordt door het project. Dit houdt 
voornamelijk een toename in van de oppervlakte en kwaliteit van habitattypen, 
regionaal belangrijke biotopen en habitattypische of regionaal belangrijke soorten 
(inclusief de habitattypen en soorten, aangemeld voor het SBZ-V en SBZ-H) en door 
de positieve effecten op grond- en oppervlaktewater. Kort gezegd zal door het 
natuurinrichtingsproject de desastreuze vicieuze cirkel, waarin het verdroogde 
veenpakket zich bevindt, doorbroken worden.  
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14 PASSENDE BEOORDELING  

14.1 Kaarten 

 
Kaart 9.2 en 9.5 situering van de Natura 2000 habitats en de regionaal belangrijke 
biotopen 
 
 
14.2 Werkwijze 

 
Bij het maken van een passende beoordeling wordt getracht een inschatting te 
maken welke invloed een bepaald plan heeft op Europese habitats en soorten. De 
volgende vragen trachten we te beantwoorden.  

1. Heeft het plan een potentiële impact op de te beschermen habitats 
betreffende oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en kwaliteit? 
2. Heeft het plan een potentiële impact op het evenwicht tussen de 
verspreiding en de densiteit van de soorten en populaties? 
3. Heeft het plan een potentiële op vitale factoren en het functioneren 
van het SBZ als ecosysteem? 
4. Heeft het plan een potentiële impact op het bereiken van een 
gunstige staat van instandhouding voor het betreffende SBZ? 
5. Heeft het plan grensoverschrijdende effecten? 

 
 
14.3 Beschrijving Europees en Regionaal te beschermen Fauna en Flora. 

De ligging van de SBZ-H en SBZ-V in de omgeving van het projectgebied is 
weergegeven op kaart 9.5. In de discipline fauna en flora (9.3.4 Ecotopen en 
soorten) komt dit thema uitvoerig aanbod. De aangemelde en voorkomende habitats 
en soorten zijn terug te vinden in tabel 9-1 en 9-2, de lokale staat van 
instandhouding staat beschreven in de tabellen 9-3 en 9-4. 
 
 
14.4 Potentiële impact van plan op habitats (vraag 1) 

In tabel 9-6 van de discipline Fauna en Flora wordt het toekomstig areaal Europese 
en Regionaal te beschermen habitats weergegeven. Algemeen conclusie is dat het 
plan zeer gunstig is voor de, te beschermen vegetatietypen (zowel kwantitatief als 
kwalitatief). Dit natuurinrichtingsproject het doel om van 160,7 ha habitatwaardige 
vegetatie te evalueren naar maar liefst 359,8 ha (nettowinst van 199 ha).  
Oppervlakte: Dit natuurinrichtingsproject heeft tot doel om van 160,7 ha 
habitatwaardige vegetatie te evolueren naar 359,8 ha (nettowinst van 199 ha). 
Ruimtelijke spreiding : De habittatypes worden gegroepeerd in blokken. De 
voorziene oppervlaktes van habitattypes 91E0 en 7140 binnen dit projectgebied 
voldoen aan een minimaal structuurareaal voor het bereiken van een gunstige staat 
van instandhouding. Oppervlakte voor habitattype 6230 voldoet voor een voldoende 
staat van instandhouding.  
Structuur en kwaliteit: Dit wordt grotendeels bepaald door het beheer van de 
habitats na de inrichting. In dat opzicht werd in het kader van de natuurinrichting het 
te voeren beheer afgesproken en waar mogelijk wordt het beheer door 
natuurinrichting gefaciliteerd (grotere beheerblokken, afspraken en voorzieningen 
rond begrazingsraster, verbeteren van beheersdijken). De éénmalige 
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natuurinrichting geeft een eerste aanzet tot het realiseren van een goede structuur 
en kwaliteit van de habittatypes. 
 
 
14.5 Potentiële impact van plan op soort- en populatieniveau (vraag 2) 

Ten gevolge van het gepland initiatief zal de kwaliteit van een aantal te beschermen 
Europese en Regionale vegetatietypen en bijhorende soorten toenemen. De 
populaties van deze soorten zal worden vergroot en versterkt. De potenties voor 
deze soorten zoals Beekprik, Blauwborst, Watersnip en Grauwe Kiekendief zullen 
dus sterk toenemen. De impact wordt dus als zeer gunstig omschreven (zie 
discipline Fauna en Flora). 
 
 
14.6 Potentiële impact op functioneren ecosysteem (vraag 3) 

Het plan heeft als doel positief bij te dragen aan het herstel van de actueel 
gedegradeerde staat van instandhouding van de bestaande uitgangssituatie. Dit 
plan wil bijdragen aan de kwaliteitsverbetering en herstel van het beekdalsysteem 
vanaf het militair domein tot aan de Nieuwendijk. De wisselwerking tussen het 
beekdal en de habitats en soorten wordt verbeterd en versterkt. De impact wordt als 
gunstig beoordeeld. 
 
 
14.7 Potentiële impact op het bereiken gunstige staat van instandhouding 

(vraag 4) 

Het plan heeft tot doel bij te dragen tot een gunstige staat van instandhouding (zie 
discipline Fauna en Flora). Echter er zijn ook nog andere (externe) 
oorzaken/knelpunten die een invloed op hebben op het bereiken van een gunstige 
staat van instandhouding. Kort samenvattend. 
• Aanvoer van nutriënten via oppervlaktewater (Zwarte Beek). 
• Aanvoer van nutriënten via grondwater (zie discipline water).  
• Vermestende en verzurende atmosferische depositie. De atmosferische 

depositie van vooral stikstofoxiden (NOx) vanuit de landbouw en het verkeer 
zorgt voor eutrofiëring van schrale habitats en de verzuring van bodem en 
oppervlaktewater. De voornaamste gevolgen zijn verruiging van graslanden 
(7140, 6230, 6410, 6430). 

 
Er wordt ook gepland de lokale staat van instandhouding op te volgen via 
monitoring. Zie § 12 monitoring.  
 
 
14.8 Mogelijke grensoverschrijdende effecten (vraag 5) 

Het plan heeft geen land overschrijdende effecten. De effecten van het plan op de 
omliggende natuur is positief omdat op deze wijze de robuustheid van de natuur 
wordt vergroot. Concreet wil dit zeggen een groter aaneengesloten ecologisch 
waardevoller geheel (interactie heide/bosgebieden van het kamp van Beverlo, 
Koerselse heide). 
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14.9 Eindoordeel 

Tijdens de aanlegfase kunnen tijdelijk en lokaal verwaarloosbare negatieve effecten 
ontstaan op habitats en soorten. Deze effecten zijn echter niet significant en ook niet 
blijvend. Na de aanlegfase wordt een grote toename van habitats en soorten 
verwacht binnen het projectgebied. De effecten van het gepland initiatief zijn globaal 
genomen zeer positief, zowel voor habitats als voor soorten.  
 
Het geplande initiatief heeft invloed op het grond- en oppervlaktewaterregime. Er 
worden blijvend positieve effecten verwacht op habitats door de wijzigingen in 
grondwaterregime en oppervlaktewaterregime ten gevolge van het geplande 
initiatief. De werkelijke effecten op habitats en soorten worden hier evenwel in hoge 
mate mee bepaald door toekomstig terreinbeheer. 
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15 WATERTOETS 

15.1 Oppervlaktewater 

In het kader van het hydrologisch herstel van de vallei van de Zwarte Beek worden 
verschillende maatregelen uitgevoerd, die een effect kunnen hebben op het 
oppervlaktewater in het projectgebied: 
 

 Herstel natuurlijk bodempeil Oude Beek. Zoals al besproken in §8.4 
zal het bodemprofiel van de Oude Beek in zijn natuurlijke staat 
hersteld worden door ruimingslib en veen van op de oever terug in de 
beek te brengen. Als gevolg hiervan zal het waterpeil in de Oude 
Beek stijgen tot het natuurlijke peil (tot 20 cm onder de oever).  

 Over het volledige projectgebied zullen grachten worden gedempt en 
slechts sporadisch (om de 100m) blijven ondiepe (max 10 cm) 
grachten over om overtollig regenwater af te voeren. Het dempen zal 
gebeuren door de oevers af te schuinen met aanwezig 
grondmateriaal naast de grachten. Ook de vijvers worden 
afgeschuind door de uitgegraven grond dat zich nu op de oever 
bevindt terug in deze in vijvers te brengen. Deze grachten en vijvers 
werden kunstmatig aangelegd. Door het afschuinen van de oevers 
zullen deze verlanden, wat een terugkeer is naar de natuurlijke 
situatie. 

 Herstel van de natuurlijke meanders in de Zwarte Beek: Om het 
gebied hydrologisch te herstellen, worden de natuurlijke meanders in 
de Zwarte Beek hersteld op plaatsen waar deze vroeger 
rechtgetrokken werden of meanders afgesneden werden. Door het 
openen van de meanders zal het water meer plaats krijgen om te 
stromen, en zal de stroomsnelheid plaatselijk verlagen. Zo wordt het 
natuurlijk verloop van de Zwarte Beek hersteld. 

Het herstellen van het natuurlijk verloop van de Oude Beek en de Zwarte Beek, zal 
niet gepaard gaan met extra gevaar voor overstromingen indien het bodempeil van 
Oude Beek tot 20cm onder maaiveld wordt gebracht kan de Oude Beek nog steeds 
piekdebieten afvoeren, zie § 8. Het waterbergend vermogen van de Zwarte Beek 
wordt vergroot door de aanleg van bijkomende meanders. Ook het waterbergend 
vermogen van de vallei wordt vergroot door het herstel van het veenpakket dat 
fungeert als een “spons”. 
. 
 
15.2 Grondwater 

Wel zal het grondwaterniveau stijgen o.w.v. de hydrologische maatregelen, echter 
gezien de topografie van het projectgebied zal de kans op overstromingen buiten 
het projectgebied niet stijgen (zie discipline water). De invloed van de 
herstelmaatregelen zullen maximaal 200m verwijderd van de Oude Beek invloed 
hebben (INBO, 2011) 
 
De verschillende maatregelen die zullen worden ondernomen in het projectgebied 
zullen ook een effect hebben op de grondwaterstand §8.4. Aangezien het doel van 
deze maatregelen het herstel van de natuurlijke grondwaterstand inhoudt, en dus 
een stijging van het grondwaterpeil, zal een grondwaterstijging positief zijn, een 
grondwaterdaling negatief. 
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Door het stijgen van het waterpeil in de Oude Beek zal deze minder drainerend 
werken, waardoor het grondwaterpeil eveneens zal stijgen. Het dempen van de 
ondiepe grachten, en vijvers zal eveneens een vermindering van het drainerend 
vermogen met zich meebrengen, wat eveneens voor een stijging in het 
grondwaterpeil zal zorgen. Gezien de hoge geleidbaarheid van zand en veen wordt 
verwacht dat de grondwatertafel zich snel zal herstellen (De Becker en Thoonen, 
2011) 
 
Aangezien de ondergrond zeer gevoelig is voor grondwaterstromingen, zullen deze 
ingrepen eveneens zorgen voor een verandering in de grondwaterstroming. 
Aangezien het natuurlijke grondwatersysteem hier hersteld wordt, kan men bijgevolg 
spreken van een positief effect. 
 
Door de afbraak van de weekendhuisjes die momenteel in het gebied aanwezig zijn, 
zal de verharde oppervlakte in het gebied verminderen. Dit leidt tot een verhoogde 
infiltratie van regenwater in de ondergrond, dit zal opnieuw een positief effect met 
zich meebrengen wat betreft de grondwaterstand. 
 
Naast het afbreken van de weekendhuisjes zullen ook enkele wegen hersteld 
worden. Het gaat hier over het herprofileren van de wegen, waarbij geen verharding 
zal worden aangebracht. Het effect voor het grondwatersysteem van deze ingreep 
zal dus neutraal zijn. 
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16 VERSCHERPTE NATUURTOETS 

Conform het decreet op het natuurbehoud dient er een algemene natuurtoets 
uitgevoerd te worden voor het voorliggende initiatief. In een algemene natuurtoets, 
worden volgende vragen gesteld en beantwoord: 
1. Is er verandering? 
2. Is er schade?  
3. Is de schade te vermijden? 
Onvermijdbare schade is schade die men hoe dan ook zal veroorzaken, op welke 
wijze men het initiatief ook uitvoert. 
 
Het projectgebied ligt geheel binnen VEN-gebied. Voor deze gebieden wordt de 
natuurtoets uitgebreid tot een verscherpte natuurtoets. Hierbij wordt volgende vraag 
toegevoegd: 
 Is de schade te herstellen? 

 
Schade is onherstelbaar indien ze op de plaats van beschadiging niet meer kan 
worden hersteld tot een kwantitatief gelijkaardige habitat als daar voor de 
beschadiging aanwezig was. 
 
Omdat het projectgebied ook geheel binnen SBZ ligt waar ook een effectinschatting 
wordt gemaakt, wordt er ook verwezen naar de passende beoordeling (hoofdstuk 
12). 
 
 
16.1 Is er verandering? 

Voor de natuurtoets wordt net als in de ontheffing de huidige situatie als 
referentiesituatie gebruikt. Het geplande initiatief veroorzaakt een verandering. Deze 
verandering vindt plaats enerzijds tijdens de aanlegfase door de ingrepen die 
worden uitgevoerd in het projectgebied en anderzijds tijdens de beheersfase ten 
gevolge van de ingrepen, die samen zullen leiden tot een hydrologisch herstel van 
het projectgebied en een verandering van de oppervlakte en kwaliteit van de 
vegetatietypen. 
 
 
16.2 Is er schade? 

Tijdens de aanlegfase vinden er een aantal ingrepen plaats. Er worden ondermeer 
struweel, loofhout, naaldhout gerooid en dunningen uitgevoerd. Deze ingrepen 
zorgen ervoor dat deze vegetaties tijdelijk schade oplopen en de bijhorende fauna 
tijdelijk licht verstoord wordt. De werken gebeuren gefaseerd in de tijd. De werkzone 
zal verschuiven over het projectgebied en zal telkens een beperkt oppervlak van het 
projectgebied in beslag nemen. Hierdoor wordt de mogelijke schade/verstoring ten 
gevolge van de ingrepen tot een minimum beperkt.  
 
 
16.3 Is de schade te vermijden?  

De ingrepen zijn niet te vermijden aangezien ze noodzakelijk zijn om de 
natuurwaarde van het gebied te herstellen en vervolgens te verhogen. Wel worden 
de werken buiten het broedseizoen uitgevoerd om zo verstoring van broedvogels te 
vermijden. Voor werken aan de waterloop zal er zeker controle gebeuren op de 
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aanwezigheid van de beekprik Werkzaamheden die tot verstoring van de beekprik 
kunnen leiden, moeten worden uitgevoerd tussen half september en eind januari. 
 
 
16.4 Is de schade te herstellen?  

De tijdelijk opgelopen schade, wordt ruimschoots gecompenseerd door de 
verhoging van de potenties voor verschillende habitattypen. Ook wordt de kwaliteit 
van de habitattypen in de toekomst verzekerd door het gevoerde beheer. 
Samengevat zorgt het project voor meer waardevolle habitats die bijgevolg ook 
meer soorten aantrekken in het projectgebied.  
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17 VERKLARENDE WOORDENLIJST 

 APA: Een Algemeen Plan van Aanleg (APA) is net hetzelfde als een BPA maar 
geeft de toekomstige en huidige ruimtelijke ordening voor het gehele 
grondgebied van een gemeente aan 

 Bijlage I van Natura2000: Habitattypes voor de habitatrichtlijngebieden 
 Bijlage II van Natura2000: Soorten aanduiding voor de habitatrichtlijngebieden 
 Bijlage III van Natura2000: dit is bijlage IV van de habitatrichtlijngebieden. Dit 

zijn soorten die van commune belang zijn 
 Bijlage IV: Dit is bijlage I van de vogelrichtlijngebieden 
 BPA: Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een beleidsdocument waarin de 

visie van de overheid wordt uitgedrukt over de toekomstige ruimtelijke ordening 
voor een deel van het gemeentelijk grondgebied aan. Het BPA bestaat uit een 
kaarttekening met grafisch ingekleurde bestemmingszones en symbolen met 
een verklarende legende en de voorschriften of verordeningen m.b.t. deze 
zones en/of percelen 

 BWK: biologische Waarderingskaart van Vlaanderen. Deze kaart wordt 
opgesteld door het Instituut voor Natuurbehoud. Het is een vlakdekkende kaart 
voor Vlaanderen met 2 informatieniveaus: een beschrijving van de aanwezige 
vegetaties en een waardering van deze vegetaties 

 Doorlatendheid: Een belangrijke parameter in een grondwatermodel. Het geeft 
weer in welke mate een afzetting het water ‘doorlaat’. Het is het omgekeerde 
van een weerstand 

 Grondwatermodel: Een schematisatie van de werkelijkheid waarmee de 
grondwaterstanden en –stromingen berekend worden 

 Grondwaterstand: Grondwater ondervindt een bepaalde druk in de ondergrond. 
Deze wordt gemeten in peilbuizen. De hoogte (of diepte) van het wateroppervlak 
van het water in deze buizen wordt de grondwaterstand of stijghoogte genoemd 

 Hydrogeologisch: een hydrogeologisch model is in principe hetzelfde als een 
grondwatermodel. Een hydrogeologische schematisatie is een vertaling van de 
geologie (opeenvolging van formaties) naar watervoerende en scheidende 
lagen. Verschillende formaties kunnen zo opgenomen worden in een 
watervoerende laag (bvb. Zandige afzettingen) of in een scheidende laag (bvb. 
kleiige afzettingen) 

 Infiltratie: Wanneer de grondwaterstanden in de onderliggende lagen zich lager 
bevinden dan de bovenste, ontstaat een drukverschil naar onderen toe. Hoge 
grondwaterstanden duiden immers op een hogere druk (cfr. grondwaterstand). 
Hierdoor stroomt water naar onder, het infiltreert 

 Maaiveld: bovenzijde van een bodem, Waar de vegetatie op groeit 
 Prati-index: een chemische index gebaseerd op het zuurstofpercentage in het 

water, het chemisch zuurstofgebruik en de ammoniakale stikstofconcentratie 
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18 LIJST VAN AFKORTINGEN 

 AMINAL: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Milieu, Natuur 
en Land en Waterbeheer 

 ANB: Agentschap voor Natuur en Bos 
 AWP2: Algemeen waterkwaliteitsplan 
 BWK: Biologische Waarderingskaart 
 CAI: Centraal Archeologische Inventaris 
 DHM: Digitaal hoogtemodel 
 DOV: Databank Ondergrond Vlaanderen 
 GEN: Grote Eenheden Natuur 
 GENO: Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 
 GNOP: Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan 
 GRUP: Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
 INBO: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
 KZV: Kleine zeggevegetatie 
 LNE: Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
 MER: Milieueffectrapport 
 MER: milieueffectrapportage 
 NIP: Natuurinrichtingsproject 
 NOG: Natuurlijk Overstroombare gebieden 
 OVAM: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
 PRS: Provinciaal Ruimtelijk structuurplan 
 ROG: Recent Overstroomde Gebieden 
 RSV: Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
 TAW: Tweede Algemene Waterpassing 
 VEN: Vlaams Ecologisch Netwerk 
 VGM: Vlaams Grondwatermodel 
 VHA: Vlaamse Hydrografische Atlas 
 VLAREA: Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming- en beheer 
 VLAREBO: Vlaams reglement betreffende de bodemsanering 
 VLM: Vlaamse Landmaatschappij 
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Bijlage 1 
  

In het projectgebied bevinden zich geen grondwaterwinningen, al zijn er wel enkele 
aanwezig binnen een straal van 4 km rond het projectgebied. Alle winningen in de 
omgeving worden weergegeven in onderstaande tabel en in kaart 8.2. De winning die zich 
het dichtst bij het projectgebied bevinden zijn 32, 33 en 37 (weergegeven in paarse 
letters). Deze zijn gelegen binnen 200 m ten zuiden van de Winterbeek. 
 

Volgnr. WATNR Nacebelsector X Y 

diepte 
(m-
mv) Aquiferbeschrijving 

vergund 
jaardebiet regime 

25 
LIM-kl2-
471 

Groenteteelt; 
bloementeelt; 
boomkweek 210588 191586 340 Krijt Aquifersysteem 20000  

37 
LIM-
A/00564 Fruitteelt 214201 196243 9 Zand van Bolderberg 14000 freatisch 

44 
LIM-
KL1/434 

Vervaardiging van 
artikelen van beto 216848 192251 30 Zand van Diest 11000 freatisch 

41 
LIM-
A/00851 

Overige diensten 
aan personen 215757 192534 120 Zand van Bolderberg 10000 freatisch 

36 
LIM-
kl1/488 

Gemengd 
landbouwbedrijf 214175 195433 50 Zand van Diest 7800  

19 
LIM-
A/00551 Fruitteelt 209999 194195 9 Zand van Bolderberg 7000 freatisch 

22 
LIM-
2/5380 

Groenteteelt; 
bloementeelt; 
boomkwek 210408 192238 60 

Zand van 
Eigenbilzen 5000 onbekend 

40 
LIM-
A/00847 

Akkerbouw en 
tuinbouw 215114 193343 118 Zand van Bolderberg 4500 freatisch 

31 
LIM-
A/00711 Pluimveehouderij 213037 197984 20 Zand van Bolderberg 3650 freatisch 

34 
LIM-
kl1/488 

Gemengd 
landbouwbedrijf 214123 195543 110 

Zand van 
Eigenbilzen 3400  

27 
LIM-
KL1/407 

Overige kleinhandel 
in voedings- en 210893 194083 180 Zand van Berg 3000 niet-freat 

35 
LIM-
A/2941 

Gemengd 
landbouwbedrijf 214123 195549 140 Zand van Bolderberg 3000 freatisch 

32 
lim-
2/5247 

Groenteteelt; 
bloementeelt; 
boomkwek 213828 195908 15 Zand van Bolderberg 3000 freatisch 

33 
LIM-
A/00519 

Gemengd 
landbouwbedrijf 214083 196185 225 Zand van Berg 2500 niet-freat 

42 kl1/3143 
Gemengd 
landbouwbedrijf 215841 194095 20 Zand van Diest 1700 freatisch 

30 
LIM-
A/1317 

Reisbureaus en 
touroperators 212459 191687 165 Zand van Berg 1300 niet-freat 

28 
lim-
2/2644 Varkenshouderij 210959 200823 25 Zand van Diest 1100 freatisch 

26 
LIM-
A/1058 

Vervaardiging van 
verpakkingsmateria 210607 198551 132 Zand van Bolderberg 1000 freatisch 

24 
LIM-
A/1601 

Verhuur van overige 
transportmiddele 210581 198537 9 Zand van Bolderberg 600 freatisch 

38 LIM- Akkerbouw en 214261 191205 164 Zand van Berg 450 niet-freat 
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KL2/379 tuinbouw 

16 
LIM-
A/1986b Vervoer te land 209245 193634 85 Zand van Bolderberg 200 freatisch 

17 
LIM-
A/1148 

Vervaardiging van 
artikelen van beto 209610 194640 6 Zand van Bolderberg 200 onbekend 

48 
lim-gw2-
423 

Zagen en schaven 
van hout, impregner 221000 196670 6 

Quartaire 
aquifersystemen 100 freatisch 

18 
lim-
2/5378  209770 199785 70 Zand van Diest 0 onbekend 

39 
lim-
2/5294  214619 191773 61 Zand van Bolderberg 0 onbekend 
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Bijlage 2 
 

Kensoorten en standplaatscondities hydrologie per habitattype voorkomend in het 
projectgebied (volgens de indicatieve habitatkaart BWK) weergegeven.  

 

Habitattype Sleutelsoorten 
Habitatkarakteristieken: 
hydrologie 

7140_meso 

soorten EU-
rapportage 

Slangenwortel (Calla palustris), Draadzegge (Carex 
lasiocarpa), Snavelzegge (Carex rostrata), 
Waterscheerling (Cicuta virosa), Wateraardbei 
(Comarum palustre), Kamvaren (Dryopteris cristata), 
Veenpluis (Eriophorum polystachion), Moeraswederik 
(Lysimachia thyrsiflora), Waterdrieblad (Menyanthes 
trifoliata), Moeraskartelblad (Pedicularis palustris), 
Grote boterbloem (Ranunculus lingua), Moerasvaren 
(Thelypteris palustris) 

regime 

Het (grond)water 
is vrijwel het 
gehele jaar rond 
het maaiveld. 

aanvullende 
soorten 

Roodviltmos (Aulacomnium palustre), sikkelmos p.p. 
(G) (Drepanocladus/Warnstorfia), Holpijp (Equisetum 
fluviatile), Geel schorpioenmos (Hamatocaulis 
vernicosus), Gewimperd veenmos (Sphagnum 
fimbriatum),  Gewoon veenmos (Sphagnum palustre), 
Stomp veenmos (Sphagnum obtusum), Glanzend 
veenmos (Sphagnum 
subnitens), Sparrig veenmos (Sphagnum teres), Klein 
blaasjeskruid (Utricularia minor) + sleutelsoorten van 
7140_oli en 7140_base 

GVG 
(cm/mv : 
min / gem / 
max) 

(-15) -5 - 10 (20) 
cm beneden 
maaiveld 

overige soorten 

Moerasstruisgras (Agrostis canina), Sliertmos 
(Straminergon stramineum), Zompzegge (Carex 
canescens), Sterzegge (Carex echinata), Stijve zegge 
(Carex elata.), Zwarte zegge (Carex nigra), Blauwe 
zegge (Carex panicea), Blaaszegge (Carex vesicaria), 
Moerasbasterdwederik (Epilobium palustre), 
Waternavel (Hydrocotyle vulgaris), Veldrus (Juncus 
acutiflorus), Draadrus (Juncus filiformis), Grote wederik 
(Lysimachia vulgaris), Pijpenstrootje (Molinia caerulea), 
Moerasviooltje (Viola palustris), Melkeppe 
(Peucedanum palustre), Duizendknoopfonteinkruid 
(Potamogeton polygonifolius), Egelboterbloem 
(Ranunculus flammula), Zeegroene muur (Stellaria 
palustris), Moeraswalstro (Galium palustre) 

GLG 
(cm/mv ; 
min / gem / 
max) 

0-20 (50) cm 
beneden 
maaiveld 

overstromin
gsregime 

geen 
overstroming 
met 
oppervlakewater 

91E0 meso 

soorten EU-
rapportage 

Dotterbloem (Caltha palustris), Elzenzegge (Carex 
elongata), Moerasvaren (Thelypteris palustris), 
Moerasviooltje (Viola palustris) 

GHG 
(cm/mv; 
min/gem/m
ax) 

2 / ? /11 

aanvullende 
soorten van 
de boom- en 
struiklaag 

Zwarte els (Alnus glutinosa), Zachte berk (Betula 
pubescens), Sporkehout (Frangula alnus), Wilde 
lijsterbes (Sorbus aucuparia), Ruwe berk (Betula 
pendula), Grauwe wilg (Salix cinerea), Geoorde wilg 
(Salix aurita),Kruipwilg (Salix repens), Es (Fraxinus 
excelsior), Zwarte bes (Ribes nigrum) 

GG (cm/mv 
; min / gem 
/ 
max) 

-9 / ? / 0 
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Habitattype Sleutelsoorten 
Habitatkarakteristieken: 
hydrologie 

aanvullende 
soorten van 
de kruidlaag 

Hennegras (Calamagrostis canescens), Pluimzegge 
(Carex paniculata), Hoge cyperzegge (Carex 
pseudocyperus), Moeraswalstro (Galium palustre), Hop 
(Humulus lupulus), Gele lis (Iris pseudacorus), 
Wolfspoot (Lycopus europaeus), Blauw glidkruid 
(Scutellaria galericulata), Bitterzoet (Solanum 
dulcamara), Slangenwortel (Calla palustris), 
Moerasspirea (Filipendula ulmaria), Pinksterbloem 
(Cardamine pratensis),Grote wederik (Lysimachia 
vulgaris), IJle zegge (Carex remota) 

GLG 
(cm/mv ; 
min / gem / 
max) 

10 / ? / 60 

grondwater
dynamiek 

meestal 
maaiveldniveau 
in de 
winterperiode en 
onder maaiveld 
in zomerperiode 

9120_qb 

soorten EU-
rapportage 

Pilzegge (Carex pilulifera), Lelietje-van-dalen 
(Convallaria majalis), Witte klaverzuring (Oxalis 
acetosella), Witte veldbies (Luzula luzuloides), Dalkruid 
(Maianthemum bifolium), Valse salie (Teucrium 
scorodonia),Gladde witbol (Holcus mollis) 

grondwater
dynamiek 

zeer diep in de 
zomer en winter, 
kan een tijd van 
het jaar hoog 
staan t.g.v. 
opstuwend 

aanvullende 
soorten van 
de kruidlaag 

Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus), Bosanemoon 
(Anemone nemorosa), Grote veldbies (Luzula 
sylvatica), Bosgierstgras (Milium effusum), Ruige 
veldbies (Luzula pilosa), Wilde kamperfoelie (Lonicera 
periclymenum), Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), 
Gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum) 

aanvullende 
soorten van 
de boom- en 
struiklaag 

Hulst (Ilex aquifolium), Wintereik (Quercus petraea), 
Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), Gewone esdoorn 
(Acer pseudoplatanus), Beuk (Fagus sylvatica), Ruwe 
berk (Betula pendula), Hazelaar (Corylus avellana), 
Zomereik (Quercus robur), Quercus x rosacea, 
Haagbeuk (Carpinus betulus), Sporkehout (Frangula 
alnus) 

4030 
soorten EU-
rapportage 

Struikhei (Calluna vulgaris), Klein warkruid (Cuscuta 
epithymum), Kleine wolfsklauw (Diphasiastrum 
tristachyum), Rode dophei (Erica cinerea), Stekelbrem 
(Genista anglica), Kruipbrem (Genista pilosa), Grote 
wolfsklauw (Lycopodium clavatum), Rode bosbes 
(Vaccinium vitis-idaea), Stekelbrem (Genista anglica), 
Kruipbrem (Genista pilosa) 

regime 
matig droog tot 
zeer droog 

waterkwalit
eit 

atmotroof 

6230 hmo 

soorten EU-
rapportage 

Liggend walstro (Galium saxatile), Borstelgras (Nardus 
stricta), Hondsviooltje (Viola canina), Tandjesgras 
(Danthonia decumbens), Knollathyrus (Lathyrus 
linifolius), Spits havikskruid (Hieracium lactucella), 
Heidekartelblad (Pedicularis sylvatica), Liggende 
vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia), Welriekende 
nachtorchis (Platanthera bifolia) 

regime 
GVG: (10)20-
30(40) onder 
maaiveld (MV) 

aanvullende 
soorten 

Tormentil (Potentilla erecta), Genaald schapegras 
(Festuca ovina), Tweenervige zegge (Carex binervis), 
Bleke zegge (Carex pallescens), Blauwe zegge (Carex 
panicea), Pilzegge (Carex pilulifera), Gevlekte orchis 
(Dactylorhiza maculata), Stekelbrem (Genista anglica), 
Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe), Trekrus 
(Juncus squarrosus), Dichtbloemige veldbies (Luzula 
multiflora subsp. congesta), Gewone vleugeltjesbloem 
(Polygala vulgaris) 

GLG 
(cm/mv ; 
min / gem / 
max) 

60-150 cm 
onder MV 

overstromin
gsregime 

niet of enkel met 
lokaal grond- en 
regenwater 
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Habitattype Sleutelsoorten 
Habitatkarakteristieken: 
hydrologie 

6430 hf 

soorten EU-
rapportage 

Moesdistel (Cirsium oleraceum), Heksenmelk 
(Euphorbia esula), Moerasspirea (Filipendula ulmaria), 
Moerasooievaarsbek (Geranium palustre), Gevlekte 
dovenetel (Lamium maculatum), Groot hoefblad 
(Petasites hybridus), Rivierkruiskruid (Senecio 
sarracenicus), Poelruit (Thalictrum flavum), Lange 
ereprijs (Veronica longifolia), Moerasmelkdistel 
(Sonchus palustris), Zomerklokje (Leucojum aestivum), 
Grote engelwortel (Angelica archangelica), 
Dotterbloem (Caltha palustris) 

regime 
GVG: (-10)5-
30(40) cm onder 
maaiveld 

aanvullende 
soorten 

Gewone engelwortel (Angelica sylvestris), Gele lis (Iris 
pseudacorus), Moeraslathyrus (Lathyrus palustris), 
Grote kattenstaart (Lythrum salicaria), Watermuur 
(Myosoton aquaticum), Dodemansvingers (Oenanthe 
crocata), Moerasbeemdgras (Poa palustris), 
Adderwortel (Polygonum bistorta), Bosbies (Scirpus 
sylvaticus), Dagkoekoeksbloem (Silene dioica), 
Moerasandoorn (Stachys palustris), Echte valeriaan 
(Valeriana repens),Moeraszegge (Carex acutiformis), 
Wolfspoot (Lycopus europaeus) 

GLG 
(cm/mv ; 
min / gem / 
max) 

(20) 40-80 (100) 
cm onder 
maaiveld 

overstromin
gsregime 

periodiek 
(seizoenaal tot 
frequent) 
overstroomd met 
gebiedsvreemd 
water 
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Overzicht maatregelen uit te voeren 
door aannemer - deelgebied 1

Legenda

4. Bouw-infra

4.22. Leveren en plaatsen van draad en poort

4.17. Aanleg bruggenhoofd beekovergang
4.18. Aanleg vaste brug (zwaar materiaal)
4.19. Aanleg vaste brug (klein materiaal)
4.20. Herstellen dijk
4.21. Herstellen weg

Projectgebied
Waterlopen
Veen

4.23. Verwijderen van draad en leveren en onmiddelijk 
plaatsen van nieuwe draad en poort

algemeen

1. Waterwerken

1.3. Inschakelen meander
1.4. Dempen van grachten

1.2. Verflauwen van oevers
1.1. Hermeandering

1.xx. Herstel Oude beek
2. Groenwerk

2.5. Rooien van struiken, met wortelgestel
2.6. Rooien van struiken, gedeeltelijk ontwortelen
2.7. Selectief vellen bomen en struiken, bosomvorming
2.9. Vellen bomen en rooien struiken, volledig ontstronken
2.10. Vellen bomen en struiken, gedeeltelijk ontstronken

3. Afbraak + grondwerken

3.11. Verwijderen van bestaande beekovergang
3.12. Verwijderen van constructie

3.14. Verwijderen van dijk rond vijver thv maatregel 1.2.11.
3.13. Verwijderen van draad en poort

3.15. Verwijderen van strooisellaag 
3.16. Afgraven van toplaag
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kaart 1.2: Maatregelen uit te voeren 
door aannemer - deel 1
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Legenda

4. Bouw-infra

4.22. Leveren en plaatsen van draad en poort

4.17. Aanleg bruggenhoofd beekovergang
4.18. Aanleg vaste brug (zwaar materiaal)
4.19. Aanleg vaste brug (klein materiaal)
4.20. Herstellen dijk
4.21. Herstellen weg

Projectgebied
Waterlopen
Veen

4.23. Verwijderen van draad en leveren en onmiddelijk 
plaatsen van nieuwe draad en poort

algemeen

1. Waterwerken

1.3. Inschakelen meander
1.4. Dempen van grachten

1.2. Verflauwen van oevers
1.1. Hermeandering

1.xx. Herstel Oude beek
2. Groenwerk

2.5. Rooien van struiken, met wortelgestel
2.6. Rooien van struiken, gedeeltelijk ontwortelen
2.7. Selectief vellen bomen en struiken, bosomvorming
2.9. Vellen bomen en rooien struiken, volledig ontstronken
2.10. Vellen bomen en struiken, gedeeltelijk ontstronken

3. Afbraak + grondwerken

3.11. Verwijderen van bestaande beekovergang
3.12. Verwijderen van constructie

3.14. Verwijderen van dijk rond vijver thv maatregel 1.2.11.
3.13. Verwijderen van draad en poort

3.15. Verwijderen van strooisellaag 
3.16. Afgraven van toplaag
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kaart 1.4: Maatregelen niet uit te voeren 
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MER ontheffingsdossier

kaart 1.5: maatregelen niet uit te voeren 
door aannemer - deel 2



Bron: 
- Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen, toestand 25/08/2011
 (VMM & AGIV, 25/08/2011)
- Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, zwartwit
 NGI, opname 1991-2005 (GIS-Vlaanderen)

aangemaakt op : juni 2012
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Legende
projectgebied MER

beekovergangen en bruggen
beekovergang - aanleg tijdelijke brug (Zwarte Beek)
beekovergang - aanleg tijdelijke brug (Oude Beek)
beekovergang - voetgangersbrug
opheffing beekovergang - verwijderen buis
beekovergang - mogelijk aanpassingen na afspraken
beekovergang - geen maatregelen

Kaart 1.6: Beekovergangen



Bron: 
- Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, zwartwit
 NGI, opname 1991-2005 (GIS-Vlaanderen)
aangemaakt op : juni 2012
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Kaart 2.1: streefbeeld

Legende
projectgebied MER
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Bron: 
- Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, zwartwit
 NGI, opname 1991-2005 (GIS-Vlaanderen)
aangemaakt op : juni 2012
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Kaart 2.2: streefbeeld

Legende
projectgebied MER
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voorlopig niet van toepassing
cyclisch open maken
ven/open water
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Bron: 
- Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, zwartwit,
 NGI, opname 1991-2005 (GIS-Vlaanderen)
- Habitatkaart, versie 5.2. Indicatieve situering van de Natura 2000 habitats
 en de regionaal belangrijke biotopen. Integratie en bewerking van de
 Biologische Waarderingskaart, versie 2. Rapport en GIS-bestand INBO.
 R.2009.4. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. (INBO, 2009).
aangemaakt op : juni 2012
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Kaart 2.3: BWK karteringseenheden
                 ecotopen

Legende
projectgebied MER

ecotopen
oligotroof elzenbos
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loofhout (overige)
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waterrijk gebied
veedrinkpoel
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urbaan gebied
weg



Bron: 
- Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, zwartwit
 NGI, opname 1991-2005 (GIS-Vlaanderen)
- Raster versie van het Gewestplan, Dept. RWO, Afdeling 
Ruimtelijke Planning, 2002 (bijgewerkt 2011) (AGIV)
aangemaakt op : juni 2012

0 250 500 750 1.000
meters ±

<Fase>
Zwarte Beek

MER ontheffingsdossier

Kaart 3.1: gewestplanbestemming

Legende
projectgebied MER
0500- parkgebieden
0700- groengebied
0701- natuurgebied
0702- natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten
0800- bosgebieden
0900- agrarische gebieden
0901- landschappelijk waardevolle gebieden
0910- agrarische gebieden met ecologisch belang
1400- militaire gebieden



Bron: 
- Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, zwartwit
 NGI, opname 1991-2005 (GIS-Vlaanderen)

aangemaakt op : juni 2012
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MER ontheffingsdossier

Kaart 6.1: studiegebieden

Legend
studiegebied bodem,water, fauna en landschap en archeologie
studiegebied rustverstoring fauna, werfverkeer en geluid
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Situering van het projectgebied

Project:

Opdrachtgever:

Deel 2

Deel 1

MER ontheffingsdossier

kaart 7.1: topografie



Bron: 
- Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, zwartwit,
 NGI, opname 1991-2005 (GIS-Vlaanderen)
- Digitale versie van de Bodemkaart van Vlaanderen, IWT, uitgave 2001 
 (OC GIS-Vlaanderen)
- bodemkarteringsgegevens van veengronden,
 aanvulling door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, (INBO, Brussel).
aangemaakt op : juni 2012

±
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MER ontheffingsdossier
Kaart 7.2: Bodemkaart 
                 textuur - drainage - profiel

Legende
projectgebied MER
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zand
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droog, niet gleyig
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uiterst nat, gereduceerd
zeer nat, zeer sterk gleyig, met reductiehorizont

bodemprofiel
met sterk gevlekte textuur B horizont
met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont
met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
met dikke antropogene humus A horizont
zonder profielontwikkeling
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MER ontheffingsdossier

kaart 7.3: betreedbaarheidsklasse
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Uitgevoerde bodemonderzoekenMER ontheffingsdossier

kaart 7.4: uitgevoerde bodemonderzoeken



Bron: 
- Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, zwartwit,
 NGI, opname 1991-2005 (GIS-Vlaanderen)
- Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen, toestand 25/08/2011
 (VMM & AGIV, 25/08/2011)
 
aangemaakt op : juni 2012

")

")

")

ZWARTEBEEK

OUDEBEEK

SCHANSBEEK

WINTERBEEK

HOOGBOSVLIET

BIJL
OOP HELD

ERBEEK

GROTE LAAK

422700

422500

420300

0 250 500 750 1.000
meters ±

<Fase>
Zwarte Beek

MER ontheffingsdossier

Kaart 8.1: waterlopen

Legende
projectgebied MER
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Winningen in omgeving plangebied
Legenda
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kaart 8.2: grondwaterwinningen 
in de omgeving van 
het projectgebied
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Overstromingsgevoelige gebieden

Legenda
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MER ontheffingsdossier

kaart 8.3: overstromingsgevoeligheid en 
watertoetskaart



Bron: 
- Habitatkaart, versie 5.2. Indicatieve situering van de Natura 2000
 habitats en de regionaal belangrijke biotopen. Integratie en 
bewerking van de Biologische Waarderingskaart, versie 2. Rapport
 en GIS-bestand INBO.R.2009.4. Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, Brussel. (INBO, 2009).
- Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, zwartwit
 NGI, opname 1991-2005 (GIS-Vlaanderen)

aangemaakt op : juni 2012
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Kaart 9.1: biologische waardering:
evaluatie

Legende
projectgebied MER
biologisch minder waardevol
complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen
complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen
complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen
biologisch waardevol
complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen
biologisch zeer waardevol



Bron: 
- Habitatkaart, versie 5.2. Indicatieve situering van de Natura 2000
 habitats en de regionaal belangrijke biotopen. Integratie en 
bewerking van de Biologische Waarderingskaart, versie 2. Rapport
 en GIS-bestand INBO.R.2009.4. Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, Brussel. (INBO, 2009).
- Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, zwartwit
 NGI, opname 1991-2005 (GIS-Vlaanderen)

aangemaakt op : juni 2012
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MER ontheffingsdossier

Kaart 9.2: Europese en Regionaal te 
beschermen habitats 
(s-IHD ontwerprapport)

Legende
projectgebied MER

habitattype
4030
6230_hn
6230u_hn
gh_ha
6430
6430,rbbhf
6430,rbbhf,bos
6430u,rbbhf
7140,rbbms
7140,rbbms,bos
7140_meso
9120
9120,gh
9190_doel
91E0_vm
91E0_vo
91E0u_vm
rbbhc
rbbhf
rbbhf,bos
rbbkam
rbbmr
rbbms
rbbsf
rbbso
rbbsp
gh,3150
gh_ae
gh



Bron: 
-Digitale versie van de Bosreferentielaag, MVG, LIN, AMINAL, 
afdeling Bos & Groen, uitgave 2001 (OC GIS-Vlaanderen)
-Vectoriele versie van het Historische bos, 
MVG-LIN-AMINAL-Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer 
(GIS-Vlaanderen).
- Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, zwartwit
 NGI, opname 1991-2005 (GIS-Vlaanderen)

aangemaakt op : juni 2012
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MER ontheffingsdossier

Kaart 9.3: Bosleeftijd en 
Boskartering

Legende
projectgebied MER

Bosleeftijd
Bos ontstaan na +/- 1930
Bos ontstaan tussen 1775 en 1850
Bos ontstaan tussen 1850 en +/- 1930
Bos ontstaan voor 1775

boskartering
hoofdklassen

te bebossen
loofhout
gemengd loofhout
gemengd naaldhout
naaldhout
niet beboste opp. bosdomein
heide
vijvers binnen bosdomein
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EcosysteemkwetsbaarheidskaartLegenda

Projectgebied
Waterlopen
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zeer kwetsbaar 

MER ontheffingsdossier

kaart 9.4: ecosysteemkwetsbaarheidskaart



Bron: 
-Vectoriële versie van de VEN/IVON-gebieden, toestand 
01/07/2006, Agentschap voor Natuur en Bos (AGIV, 2007)
-Digitale versie van de Habitatrichtlijngebieden, 
MVG-LIN-AMINAL-Natuur, toestand 15/02/2008 (OC 
GIS-Vlaanderen)
-Vectoriële versie van de Vogelrichtlijngebieden, toestand 
22/07/2005 (Agentschap voor Natuur en Bos, 2006)
- Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, zwartwit
 NGI, opname 1991-2005 (GIS-Vlaanderen)

aangemaakt op : juni 2012

Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek

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

De Boven- en middenloop Zwarte Beek
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De Boven- en middenloop Zwarte Beek

De Helderbeek-Hokselaar

De Stuifzandcomplexen Hechtel

De Helderbeek-Hokselaar

De Stuifzandcomplexen Hechtel

De Helderbeek-Hokselaar
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MER ontheffingsdossier

Kaart 9.5: Gebieden van het VEN
en Natura 2000-gebieden

Legende
projectgebied MER
Ven
Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn



Bron: 
- Vectoriële versie van de Erkende Natuurreservaten, toestand 
15/04/2012 (ANB 2012)
- Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, zwartwit
 NGI, opname 1991-2005 (GIS-Vlaanderen)

aangemaakt op : juni 2012

0 250 500 750 1.000
meters ±
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Zwarte Beek

MER ontheffingsdossier

Kaart 9.6: Erkende Vlaamse 
natuurreservaten

Legende
projectgebied MER
erkende natuurreservaten



Bron: 
-Digitale versie van de landschapsatlas, 
MVG-LIN-AROHM-Monumenten en Landschappen, toestand 
31/03/2001 (OC GIS-Vlaanderen)
- Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, zwartwit
 NGI, opname 1991-2005 (GIS-Vlaanderen)

aangemaakt op : juni 2012

Limburgs heide- en bosgebied

Demerland

Limburgs heide- en bosgebied

Vallei van de Zwarte Beek

Vallei van de Grote Nete

Demerland

Mijngebied van Genk-WaterscheiVallei van de Zwarte Beek

Demerland0 250 500 750 1.000
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MER ontheffingsdossier

Kaart 10.1: Traditionele 
landschappen

Legende
projectgebied MER
Demerland
Limburgs heide- en bosgebied
Mijngebied van Genk-Waterschei
Vallei van de Grote Nete
Vallei van de Zwarte Beek



Bron: 
Digitale versie van de Ferrariskaart, NGI, 2010
aangemaakt op : juni 2012
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MER ontheffingsdossier
Kaart 10.2: historische kaart 
                   Graaf de Ferraris (1777)

Legende
projectgebied MER
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MER ontheffingsdossier

kaart 10.3: Vandermaelen (1854)



Bron: 
-Vectoriële versie van de Beschermde landschappen, Stads- en 
dorpsgezichten, MVG-LIN-AROHM-Monumenten en 
Landschappen (OC GIS-Vlaanderen)
-Vectoriële versie van de Landschapskenmerkenkaart, 
MVG-LIN-AROHM-Monumenten en Landschappen, uitgave 2002 
(GIS-Vlaanderen)
- Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, zwartwit
 NGI, opname 1991-2005 (GIS-Vlaanderen)

aangemaakt op : juni 2012

Bovenloop van de Zwarte Beek

Militair domein Koersel-Hechtel

Mijn Zolder

Kamp van BeverloVallei van de Grote Beek
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Kaart 10.4: Landschapsatlas

Legende
projectgebied MER
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kaart 10.5: archeologische evaluatie
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Watertoets Projectuitvoeringsplan Zwarte Beek - Vallei - Bijlage 3 

 

Inleiding 

Het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, gewijzigd door het wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid van 19 juli 2013 (verder decreet 

IWB) creëert het juridisch en organisatorisch kader waarbinnen het waterbeleid in Vlaanderen moet gevoerd worden. Het decreet IWB biedt eveneens de 

decretale basis voor de omzetting van de Europese kaderrichtlijn Water in Vlaanderen.  

Het decreet IWB artikel 8 §1 stelt: “De overheid die moet beslissen over een vergunning, een plan of programma zoals vermeld in §5, draagt er zorg voor, door 

het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of 

aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk 

effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, 

gecompenseerd.” 

Een schadelijk effect wordt in het decreet IWB artikel 3 §2 17° gedefinieerd als: “ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een 

verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede 

effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten 

overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap 

en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen.” 

Als gevolg van het decreet IWB dient voor dit projectuitvoeringsplan natuurinrichting de analyse en evaluatie van de effecten op het watersysteem en de 

voorwaarden om dat effect te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren onderzocht te worden in een watertoets.  

De uitvoering van de watertoets wordt geregeld in het Besluit van 14 oktober 2011 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van 

nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, wat 

betreft de toepassingsregels voor de watertoets. 

 

Het is een formele verplichting voor de overheid die het plan of programma moet goedkeuren, of die de vergunning moet afleveren. De watertoets stimuleert 

echter de opsteller van het plan of programma of de initiatiefnemer van een activiteit om in het prille stadium van het proces na te denken over de gevolgen 

voor het watersysteem. Het is dus ook een preventief instrument. 
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Hoofdstuk 4 van het projectuitvoeringsplan Vallei geeft een beschrijving van de effecten van de voorgestelde maatregelen ten aanzien van de relevante 

thema’s. In dit kader kan ook verwezen worden naar de effectbeschrijving voor het thema water. Deze komt overeen met de voorliggende watertoets.  

In de MER ontheffing die werd opgesteld voor de maatregelen in de Zwarte Beek vallei is tevens een watertoets toegevoegd (zie bijlage 3 van het 

projectuitvoeringsplan Vallei). Deze diende als basis voor voorliggende watertoets. 

 

 

Watertoetskaart 

 

Zie kaart 1 Watertoets. 

De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden (2017) geeft aan dat grote delen van het werkgebied projectuitvoeringsplan Vallei mogelijk 

overstromingsgevoelig zijn. Er zijn geen zones aangeduid als effectief overstromingsgevoelig. De zones die niet overstromingsgevoelig zijn concentreren zich 

op de hogere locaties, o.a. in het zuidoosten aan de Heihoevenweg.  

 

Selectie van de terreinacties die (mogelijk) een impact hebben op het watersysteem 

Kavelruil uit kracht van wet 

 

Code   Omschrijving maatregel Effectgroep water Duiding 

 
Onderbedeling eigendom 

en gebruik 

Verbetering kwaliteit 

oppervlaktewatersysteem, 

waterbodem-systeem en 

grondwatersysteem 

De instroom van meststoffen afkomstig van landbouwactiviteiten wordt door de 

onderbedeling van enkele percelen verminderd. 
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Infrastructuur – en kavelwerken 

 

Code   Omschrijving maatregel Effectgroep water Duiding 

 
Verwijderen van 

infrastructuur 

Toename kwantiteit 

grondwatersysteem 

Betreft het afbreken van weekendhuisjes, betonnen structuren en 

omheiningen. Hierdoor zal de verharde oppervlakte in het gebied 

verminderen. 

 Aanleg van kleinschalige 

waterzuiveringsinstallaties 

Toename grondwaterkwaliteit, 

toename 

oppervlaktewaterkwaliteit en  

Betreft het aanleggen kleinschalige waterzuiveringsinstallaties in de meest 

oostelijke zone van het werkgebied PUP vallei, deze huizen zullen niet worden 

aangesloten op riolering.  

 

Aanpassen wegen en wegenpatroon 

 

Code   Omschrijving maatregel Effectgroep water Duiding 

 
Inrichting van de 

overslagplaatsen 

Wijziging kwantiteit 

grondwatersysteem 

De inrichting van de overslagplaatsen zorgt netto voor een toename van de 

verharde oppervlakte. Enkel de overslagplaatsen type 3 worden voorzien van 

een waterdichte vloer.  

 Inrichting van de 

beheerwegen 

Wijziging kwantiteit 

grondwatersysteem 

Er zullen beheerwegen hersteld en aangelegd worden. Het gaat hier 

voornamelijk over het herprofileren van wegen, waarbij geen verharding zal 

worden aangebracht.  

 

Waterhuishoudingswerken 
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Code   Omschrijving maatregel Effectgroep water Duiding 

 
Gedeeltelijk dempen Oude 

Beek (incl. plaatsen van 

damwanden) 

-  toename 

oppervlaktewaterpeil en -

stroming 

- toename  

grondwaterpeil en -stroming  

- verbetering 

structuurkwaliteit  

Het bodemprofiel van de Oude Beek wordt in zijn natuurlijke staat hersteld 

door ruimingslib en veen van de oever terug in de beek te brengen. Door het 

dempen van de Oude Beek, zal het waterpeil in de Oude Beek stijgen en de 

drainerende werking sterk afnemen, waardoor het grondwaterpeil ook zal 

stijgen. 

 Dempen laterale zijgrachten - toename kwantiteit 

oppervlaktewater – en 

grondwatersysteem  

Het dempen van de laterale zijgrachten heft de drainerende werking van deze 

grachten op.  

 Aanleggen 

afwateringsgracht Hemelrijk 

wijziging kwantiteit/kwaliteit 

oppervlaktewatersysteem en 

grondwatersysteem 

Ter hoogte van Hemelrijk wordt een afwateringsgracht aangelegd in het 

verlengde van de Winterbeek. Deze wordt aangelegd om ongewenste effecten 

(wat betreft nutriëntenrijke aanvoer) binnen de projectperimeter NI Zwarte 

Beek te vermijden.  Dit zorgt plaatselijk voor een wijziging in het 

oppervlaktewatersysteem.  

 

Grondwerken 

 

Code   Omschrijving maatregel Effectgroep water Duiding 
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Afgraven voedselrijke 

bouwvoor 

- verbetering kwaliteit 

hemelwaterprocessen  

- verbetering kwaliteit 

oppervlakte – en 

grondwatersysteem 

Betreft het afgraven van de voedselrijke bouwvoor waar bodemchemisch 

onderzoek aantoont dat dit noodzakelijk en haalbaar is in het bereiken van het 

natuurstreefbeeld.   

 Natuurvriendelijke 

inrichting van oevers vijvers 

en waterlopen 

- verbetering 

structuurkwaliteit 

Enkele vijvers en oevers van vijvers en waterlopen worden gedempt en 

natuurvriendelijk ingericht. Door het afschuinen van de oevers zullen deze 

verlanden, welke een terugkeer is naar de natuurlijke situatie. 

 Verleggen van een 

waterloop (Zwarte Beek - 

Kraaienstraat 

verbetering structuurkwaliteit De Zwarte Beek krijgt in een zone waar deze is rechtgetrokken de mogelijkheid 

om een meer natuurlijke loop aan te nemen. Daarnaast zal de loop worden 

verlegd of verstevigd waar deze een beheerweg ondergraaft.  

 

 

 

 

Synthese van effecten 

Het geheel van maatregelen in het projectuitvoeringsplan is gericht op een herstel van de natuurlijke grondwaterstand. Dit herstel gaat niet gepaard met 

extra gevaar voor overstromingen aangezien de Oude Beek nog steeds piekdebieten kan afvoeren. Het waterbergend vermogen van de vallei zal op lange 

termijn vergroot worden door het herstel van het veenpakket dat fungeert als spons. Er zullen geen effecten optreden buiten de perimeter van het NIP Zwarte 

Beek.  

De maatregelen uit dit projectuitvoeringsplan leveren een bijdrage aan met name volgende doelstellingen en beginselen uit het decreet integraal waterbeleid: 
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- D1: Het grond- en oppervlaktewater op een zodanige manier beschermen, verbeteren en herstellen dat tegen eind 2015 een goede toestand van de 

watersystemen wordt bereikt;  

- D2: de verontreiniging van het oppervlakte- en grondwater voorkomen en verminderen; 

- D3: de voorraden van oppervlakte – en grondwater duurzaam beheren en gebruiken;  

- D4: de verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen, van rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen en van waterrijke 

gebieden voorkomen;  

- D5: de aquatische ecosystemen en rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen in specifieke gebieden verbeteren en 

herstellen; 

- D6: Het beheer van hemelwater en oppervlaktewater organiseren. 

- D10: de betrokkenheid van de mens met het watersysteem bevorderen, waaronder het verhogen van de belevingswaarde in stedelijk gebied en vormen 

van  zachte recreatie; 

- B7: Het herstelbeginsel. Schadelijke effecten voor zover mogelijk herstellen tot de van toepassing zijnde referentieniveaus; 

- B9: Het beginsel van hoog beschermingsniveau. Een zo hoog mogelijk beschermingsniveau nastreven van de aquatische ecosystemen, de rechtstreeks 

afhankelijke terrestrische ecosystemen en de waterrijke gebieden, zonder het multifunctionele gebruik van de watersystemen uit het oog te verliezen. 

 

Het projectuitvoeringsplan Zwarte Beek Vallei is dan ook verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 en de beginselen van artikel 6 van het decreet van 

18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gewijzigd door het wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid van 19 juli 2013. 
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Woordje vooraf

Bij het openbaar onderzoek van het projectuitvoeringsplan komen over kavelruil en ver-
goeding vaak dezelfde vragen en bezorgdheden naar boven. We hebben deze vragen 
hieronder gebundeld en beantwoord. Eerst worden enkele veel voorkomende begrippen 
verduidelijkt.

In deze fase van het project zullen o.a. 
hydrologische maatregelen uitgevoerd 
worden, met een wijziging van de 
grondwaterstand tot gevolg. Deze maat-
regelen zullen een impact hebben op 
een aantal percelen, die minder waard 
worden. Voor deze waardevermindering 
van gronden wordt in een natuurin-
richtingsproject een compensatierege-
ling voorzien voor belanghebbenden. 
Sommige percelen worden door de uit-
voering van de natuurinrichtingsmaat-
regelen ongeschikt voor een normaal 
(landbouw)gebruik en de waardever-
mindering is zo groot dat verwerving 
van de gronden via natuurinrichting 
aangewezen is. Voor andere percelen 
is het actueel gebruik niet compatibel 
met het natuurstreefbeeld, zodat ook 
daar verwerving van de gronden via na-
tuurinrichting aangewezen is. 

PROCEDURE

onderzoek naar de haalbaarheid
van een natuurinrichtingsproject

Vlaamse regering
keurt het natuurinrichtingsproject goed

Vlaamse minister bevoegd voor het 
natuurbehoud richt een projectcomité op

ANB stelt het projectrapport op
(6 maanden)

comité maakt een naamlijst van
de belanghebbenden

(3 maanden)

openbaar 
onderzoek
(30 dagen)

advies van het
comité

(binnen 6 maanden)

comité hoort belanghebbenden voor verdui-
delijking van bezwaren en opmerkingen bij 

de naamlijst van belanghebbenden

comité stelt lijst van belanghebbenden vast
Vlaamse regering stelt de 

natuurinrichtingsmaatregelen 
en de manier om ze uit te voeren vast

comité maakt uit-
voeringsplan op

opmaak Milieu- 
effectenrapport

openbaar onderzoek
(30 dagen)

comité hoort belanghebbenden voor verdui-
delijking van bezwaren en opmerkingen

comité stelt uitvoeringsplan vast

comité laat natuurinrichtingsmaatregelen 
uitvoeren

comité laat een natuurinrichtingsakte 
opmaken
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Begrippen en definities

Bodemclassificatie(kaart): een gebiedsdekkende kaart met waardezones van 1000 punten 
(voor de bodemserie met de hoogste waarde in het gebied) tot 383 punten (voor de bo-
demserie met de laagste waarde in het gebied). Deze kaart kent dus aan elk perceel een 
(punten)waarde toe en vormt de ‘wisselkoers’ voor de kavelruil en vergoedingen. 

Inbreng: voor elke eigenaar en gebruiker worden de ingebrachte kadastrale percelen vol-
gens hun oppervlakte omgerekend naar puntenwaarden (per perceel). Voor elk perceel 
wordt de oppervlakte per waardezone vermenigvuldigd met de puntenwaarde per hecta-
re van die waardezone. Zo start elk belanghebbende met een totale inbreng aan punten.

Toedeling: De oppervlakte (en puntenwaarde) die na kavelruil aan een eigendom of een 
gebruik toebedeeld wordt. Deze kan verschillen van de inbreng. Afwijkingen hiervan in de 
toedeling worden uitbetaald. 

Belanghebbende: elke persoon of rechtspersoon (openbaar bestuur, vereniging,...) die 
(mede-)eigenaar, (mede-)vruchtgebruiker of (mede-)gebruiker is van een perceel betrokken 
bij kavelruil of betrokken bij vergoedingen. 

Eigendom: het geheel van één of meerdere gronden die samen volgens eenzelfde eigen-
domsverdeling (% naakte eigendom, % vruchtgebruik) toebehoren aan een geheel van één 
of meerdere eigenaars. Een eigenaar kan dus deel uit maken van meerdere eigendommen 
(bv. één deel (bv. 1/2de) eigendom met de partner en één deel (bv. 1/6de) met de broers/
zussen en ouders). Een eigendom krijgt een eigendomsnummer en een oplijsting van op-
pervlakten en puntenwaarden. 

Gebruik: het geheel van één of meerdere gronden die bewerkt of beheerd worden door één 
gebruiker of samenwerkingsverband van gebruikers (vb. bvba of vereniging). De gebruiker 
van landbouwgrond is meestal de officiële pachter of kosteloos gebruiker. Regelmatig is 
de (mede-)eigenaar ook zelf de gebruiker. Een gebruik(er) krijgt een gebruiks nummer en 
een oplijsting van oppervlakten en puntwaarden, die men (samen) in gebruik heeft. Het 
feit dat iemand bij de natuurinrichting genoteerd staat als gebruiker, geldt niet als bewijs 
van pacht tegenover derden. Het wordt enkel gebruikt voor de kavelruil en de berekening 
van de vergoedingen. 
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Alle eigenaars en gebruikers betrokken bij kavelruil en/of vergoeding t.g.v. maatregelen 
met een hydrologische impact bij dit projectuitvoeringsplan hebben een aangetekende 
brief gekregen over dit openbaar onderzoek met een oplijsting van hun betrokken perce-
len. Ook werden deze plannen met de meeste van hen besproken tijdens de consultatie-
ronde. Hebt u geen aangetekende brief gekregen dan bent u niet betrokken bij dit plan. 

U kan dit steeds nakijken in de “lijsten deel 1” waarin alle betrokken eigenaars en gebrui-
kers en de betrokken percelen zijn opgelijst.

 Kijk eerst in “lijsten deel 1” na of uw naam of perceel daarin voorkomt. Indien ja, 
dan bent u belanghebbende bij het projectuitvoeringsplan. Zoniet wordt uw per-
ceel niet beïnvloed door de maatregelen uit het projectuitvoeringsplan.

 Kijk daarna in “lijsten deel 2” (kavelruil) of uw naam of perceel daarin voorkomt. 
Indien ja, dan bent u belanghebbende bij kavelruil. U kan in DEEL 2 terugvinden 
wat uw inbreng in het project is en wat de toedeling is, in geld (in dat geval is de 
grond aan een andere eigenaar toebedeeld) of eventueel in grond.

 Kijk daarna in “lijsten deel 3” (vergoedingen) of uw naam of perceel daarin voor-
komt. Indien ja, dan bent u belanghebbende bij vergoeding t.g.v. maatregelen met 
een hydrologische impact. U kan in DEEL 3 terugvinden welke vergoeding u krijgt 
voor de hydrologische impact op uw perceel.

Wie verschillende percelen in eigendom heeft of gebruikt en/of zowel betrokken is bij 
kavelruil als bij de vergoedingen t.g.v. maatregelen met een hydrologische impact, krijgt 
voor alles een afzonderlijke bundel van lijsten en een afrekening. Alle bedragen te ontvan-
gen of te betalen op de verschillende documenten dienen samengevoegd om de volledige 
afrekening per belanghebbende te kennen.

Vraag 1 Ben ik belanghebbende?

Vraag 2 Hoe ga ik te werk bij het raadplegen 
van de lijsten?
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Er zijn 2 procedures die worden toegepast op de getroffen percelen:
 Ofwel kavelruil uit kracht van wet met inbegrip van een herverkaveling: de belang-

hebbende verliest het perceel of wordt geruild naar een andere plek.
 Ofwel vergoeding t.g.v. maatregelen met een hydrologische impact: de belangheb-

bende behoudt het perceel en krijgt een vergoeding voor de verandering in waarde 
of gebruik van de grond.

Beide situaties zijn terug te brengen tot een wijziging in de eigendoms- en gebruikssitua-
tie. Hiertegenover staat een passende vergoeding.

Met kavelruil kan eigendom en/of gebruik geruild worden naar een ander perceel in het 
projectgebied. Herverkaveling houdt in dat de bestaande kadastrale percelen en perceel-
grenzen kunnen worden gewijzigd (hertekenen, bijvoegen, groeperen,…).
Onder kavelruil valt ook de mogelijkheid dat aan een belanghebbende voor de punten 
die hij inbrengt geen nieuwe percelen (of grond) terug worden toebedeeld. Het verlies in 
punten (waardeverschil) wordt louter financieel vergoed.

De uitvoering van waterhuishoudingswerken zullen voor een hydrologische impact zor-
gen. Deze wijziging van de waterhuishouding heeft een invloed op de gebruiks- en eigen-
domswaarde van de getroffen percelen. Voor de percelen die in eigendom of gebruik blij-
ven van dezelfde belanghebbende betekent dit een waardevermindering, welke vergoed 
wordt. Om deze waardevermindering te kunnen bepalen wordt er een waardebepaling ge-
daan van de toestand vóór de uitvoering en de toestand na de uitvoering van de werken.

Vraag 3 Wat zijn de instrumenten waarvan 
natuurinrichting gebruik maakt?
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Er wordt steeds vertrokken van de huidige waarde van het perceel. Dit noemen we de 
waardebepaling of classificatie van de toestand vóór de uitvoering van de werken.

Deze waardebepaling van vóór de uitvoering van de maatregelen is gebeurd aan de hand 
van een bodemclassificatie op terrein en op perceelsniveau. Op basis van het bodemtype 
en de daaraan gebonden cultuurwaarde (waarde van de grond voor landbouwproductie) 
werden waardezones bepaald. Dit resulteert in een classificatieplan van het projectgebied 
met waardezones van 0 tot 1.000 punten/ha.

Vraag 4 Hoe wordt de waarde of waardevermindering 
van een perceel bepaald?

We kennen ook de voorziene toestand na de uitvoering van de natuurinrichtingswerken. 
Op basis van de hyrdologische studie waar de verwachte grondwaterstanden bepaald 
werden, is er een nieuw classificatieplan opgesteld met waardezones voor de toestand na 
de uitvoering van de natuurinrichtingsmaatregelen. Na de uitvoering van de maatregelen 
verandert nl. de vochttoestand en het vegetatietype. Hierdoor ligt datzelfde perceel in een 
andere waardezone met minder punten/ha.
Het verschil tussen de waarde vóór en de waarde na de uitvoering van de werken geeft 
het gebruikswaardeverlies weer. Het verlies in punten wordt financieel vergoed. Om de 
financiële vergoeding te bepalen wordt een waarde (in euro) aan zo één punt toegekend. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de eigendom en het gebruik.

Een voorbeeld: Een gebruiker die ook eigenaar is van zijn percelen, heeft vóór de kavelruil 
de volgende inbreng:

perceelsnummer waardezone
oppervlakte/ 
waardezone

totale waarde
(punten)

1 1000 punten/ha 1 ha 50 are 1500 punten

2 800 punten/ha 50 are 400 punten

750 punten/ha 20 are 150 punten

totaal 2 ha 20 are 2050 punten
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Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de eigendom en het gebruik.

De eigendomspuntenwaarde is gebaseerd op de verkoopprijzen van percelen in de omge-
ving van het projectgebied. Dit brengt de totale eigendomspuntenwaarde voor kavelruil 
op 15,5 euro per punt.
De gebruikspuntenwaarde is gebaseerd op de (buitengewone) pachtuitwinningsvergoe-
ding van percelen in de omgeving van het projectgebied. De gebruikspuntenwaarde voor 
kavelruil bedraagt 8 euro per punt.

De eigenaar krijgt de eigendomspuntenwaarde, de gebruiker de gebruikerspuntenwaarde. 
Indien eigenaar en gebruiker dezelfde zijn, krijgt deze beide vergoedingen, dus 15,5 + 8 = 
23,5 euro per punt.

Voor de eigenaar wordt daarnaast ook nog een eventuele min- of meerwaarde bepaald 
die bij de vergoeding moet gerekend worden. Dit gebeurt bv. voor de houtwaarde van een 
bos, constructies in goede staat, leidingen e.d. Verder worden ook erfdienstbaarheden en 
zakelijke rechten bekeken en in rekening gebracht.

Voorbeeld vergoeding voor eigenaar:

Vraag 5 Hoe wordt de prijs bepaald?

oppervlakte inbreng (m2) = 2000 opp. toedeling 2000 m2

waarde inbreng (punten) = 200 waarde toedeling 161,4 punten

waardeverschil 38,6 punten

bedrag per waarde-eenheid 15,5 euro

vergoeding door u te onvangen 598,3 euro

De vergoedingen worden uitbetaald nadat de bevoegde minister het projectuitvoerings-
plan heeft vastgesteld. De kostenafrekening van de kavelruil maakt onderdeel uit van de 
natuurinrichtingsakte.



8

De informatie onder de “lijsten deel 1” gaat over alle belanghebbenden bij het projectuit-
voeringsplan. Het gaat om de toestand inbreng, voorafgaand aan kavelruil of vergoeding.

Dit onderdeel bevat volgende documenten: 

 Overzichtsblad
 Lijsten van alle belanghebbenden betrokken bij kavelruil en/of vergoedingen met 

hun eigendoms- en gebruiksnummer
 Samenvatting percelen
 Lijst van alle percelen betrokken bij kavelruil en/of vergoedingen met de opper-

vlakte en het eigendoms- en gebruiksnummer van de betrokken belanghebbenden
 Lijsten met de eigendoms- of gebruiksbladen per belanghebbende betrokken bij 

kavelruil en/of vergoedingen met een overzicht van de percelen van de belangheb-
bende, de oppervlakte en wie de eigenaar of gebruiker is

Daarbij kan u ook volgende kaarten raadplegen: 

 Kaart 1.1. situeert de betrokken percelen in het volledige projectgebied.

 Kaart 3.1. ‘kavelruil en vergoedingen’ geeft in detail weer welke van deze percelen 
bij kavelruil betrokken zijn en voor welke percelen een vergoeding wordt uitbe-
taald.

Vraag 6 Wat vind ik terug onder de “lijsten deel 1”?

Als u belanghebbende bent bij kavelruil, kan u in “deel 2” terugvinden wat uw inbreng in 
het project is en de toedeling in geld (in dat geval is de grond naar een andere eigenaar 
toebedeeld) of eventueel in grond.

Dit onderdeel bevat volgende documenten: 

 Overzichtsblad
 Erfdienstbaarheden
 Lijst meer-minwaarden
 Samenvatting percelen

Vraag 7 Wat vind ik terug onder de “lijsten deel 2”?
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 Lijst van de percelen inbreng (toestand voor de kavelruil) met de gegevens:
 De eigenaar, de vruchtgebruiker en de gebruiker
 De oppervlakte

 Lijst van de belanghebbenden inbreng (toestand vóór de kavelruil)

 Lijst per eigenaar/vruchtgebruiker met de gegevens:
 Inbreng = vroegere toestand

 de vroegere percelen die hij bezit,
 met de oppervlakten in elke waardezone, de totale oppervlakten en de 

overeenstemmende waarden
 Toedeling = nieuwe toestand

 de nieuwe percelen die hij bezit,
 met de oppervlakten in elke waardezone, de totale oppervlakten en de 

overeenstemmende waarden

 Lijst per gebruiker met de gegevens:
 Inbreng = vroegere toestand

 de vroegere percelen die hij in gebruik heeft,
 met de oppervlakten in elke waardezone, de totale oppervlakten en de 

overeenstemmende waarden
 Toedeling = nieuwe toestand

 de nieuwe percelen die hij in gebruik heeft,
 met de oppervlakten in elke waardezone, de totale oppervlakten en de 

overeenstemmende waarden

 Lijst per eigenaar/vruchtgebruiker met de afrekening - met inbegrip van vergoe-
dingen voor min- en meerwaarde

 Lijst per gebruiker met de afrekening (vergoeding voor het gebruiksverlies)

 Lijst van de percelen toedeling (toestand na de kavelruil) met de gegevens nieuwe 
toestand

 De eigenaar, de vruchtgebruiker en de gebruiker
 De oppervlakte

Daarbij kan u ook volgende kaarten raadplegen: 

 Het classificatieplan inbreng (kaart 3.2): een kavelplan met de percelen volgens toe-
stand inbreng waarop de waardezones - gevormd door het groeperen van gronden 
van dezelfde waardeklasse - in tekening worden gebracht

 Het herverkavelingsplan toedeling (kaart 3.3): een herverkavelingsplan met de nieu-
we percelen volgens toestand toedeling waarop de waardezones van het classifica-
tieplan worden aangebracht
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Als u belanghebbende bent bij vergoeding t.g.v. maatregelen met hydrologische impact, 
kan u in “deel 3” terugvinden welke vergoeding u krijgt voor het waardeverlies van uw 
perceel.

Dit onderdeel bevat volgende documenten: 

 Samenvatting percelen

 Lijst van de percelen inbreng (toestand na de kavelruil) met de gegevens:
 De eigenaar, de vruchtgebruiker en de gebruiker
 De oppervlakte

 Lijst van de belanghebbenden inbreng (toestand na de kavelruil)

 Lijst per eigenaar/vruchtgebruiker met de gegevens:
 Inbreng = toestand vóór uitvoeren van de maatregelen met hydrologische im-

pact maar na de kavelruil
 de percelen die hij bezit,
 met de oppervlakten in elke waardezone, de totale oppervlakten en de 

overeenstemmende waarden
 Toedeling = toestand na uitvoeren van de maatregelen met hydrologische im-

pact
 de percelen die hij bezit (ongewijzigd),
 met de oppervlakten in elke nieuwe waardezone, de totale oppervlakten 

en de overeenstemmende waarden
 de financiële afrekening van de vergoeding t.g.v. maatregelen met hydrolo-

gische impact

 Lijst per gebruiker met de gegevens:
 Inbreng = toestand vóór uitvoeren van de maatregelen met hydrologische im-

pact maar na de kavelruil
 de percelen die hij in gebruik heeft,
 met de oppervlakten in elke waardezone, de totale oppervlakten en de 

overeenstemmende waarden
 Toedeling = toestand na de vernattingsmaatregel

 de percelen die hij in gebruik heeft (ongewijzigd),
 met de oppervlakten in elke nieuwe waardezone, de totale oppervlakten 

en de overeenstemmende waarden
 de financiële afrekening van de vergoeding t.g.v. maatregelen met hydrolo-

gische impact

Vraag 8 Wat vind ik terug onder de “lijsten deel 3”?
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Daarbij kan u ook volgende kaarten raadplegen: 

 Het classificatieplan inbreng (kaart 3.4): een kavelplan met de perceelgrenzen vol-
gens toestand inbreng waarop de waardezones vóór uitvoeren van de maatregelen 
met hydrologische impact  - gevormd door het groeperen van gronden van dezelfde 
waardeklasse - in tekening worden gebracht.

 Het classificatieplan toedeling (kaart 3.5): een kavelplan met de percelen volgens 
toestand toedeling (ongewijzigde perceelgrenzen) waarop de nieuwe waardezones 
na het uitvoeren van de maatregelen met hydrologische impact - gevormd door het 
groeperen van gronden van dezelfde waardeklasse na de vernatting - in tekening 
worden gebracht

Deze gronden worden in de natuurinrichtingsakte overgedragen aan Natuurpunt vzw, 
die ervoor betaalt. Een aantal percelen worden ingezet in het netwerk van beheerwegen.
De meeste percelen zullen een inrichting krijgen volgens het natuurstreefbeeld van de 
vallei. Ook het beheer gebeurt volgens het natuurstreefbeeld.

Vraag 9 Wat gebeurt er met de gronden die via  
natuurinrichting worden verworven?

De procedure projectuitvoeringsplan voorziet een formele inspraakronde. 

Belanghebbenden worden aangetekend verwittigd van het openbaar onderzoek dat geor-
ganiseerd wordt. Ze hebben de mogelijkheid om – binnen een bepaalde termijn – bezwaar 
in te dienen bij het projectcomité. Het projectcomité behandelt elk bezwaar. Indien men 
het niet eens is met de behandeling van het bezwaar door het comité, kan het bezwaar 
nog voorgelegd worden aan de Vrederechter.

Daarnaast zijn er de openbare onderzoeken van de omgevingsvergunningen per uitvoe-
ringsdossier. Ze worden door de gemeente Beringen georganiseerd en gaan de uitvoering 
van de werken vooraf. 

Daarnaast kunnen belanghebbenden steeds terecht bij de VLM voor het opvragen of door-
geven van inlichtingen en opmerkingen. Ook via andere kanalen (infomomenten, krantjes, 
folders,...) probeert de VLM belanghebbenden te informeren, te woord te staan en naar 
bekommernissen te luisteren. Dit alles gebeurt in nauwe samenspraak met de voorzitter 
van het projectcomité (iemand van het Agentschap voor Natuur en Bos).

Vraag 10 Hoe krijg ik inspraak?
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Bijlage 5: Niet‐technische samenvatting 

   



Doel 

‘Dit  is  de niet‐technische  samenvatting  van het projectuitvoeringsplan  vallei, m.a.w.  een beknopte 

samenvatting  van  de  visie  en  doelstelling  van  het  natuurinrichtingsproject  Zwarte  Beek  en  de 

natuurinrichtingsmaatregelen  bestemd  voor  publiek  en  belanghebbenden.  Via  het 

projectuitvoeringsplan  (PUP)  bereidt  het  natuurinrichtingscomité  de  verdere  uitvoering  van  het 

natuurinrichtingsproject  voor.  Het  projectuitvoeringsplan  zal  een  openbaar  onderzoek  ondergaan 

gedurende 30 dagen.  

De niet‐technische  samenvatting heeft  als  doel  om aan publiek en belanghebbenden de  relevante 

informatie  uit  het  projectuitvoeringsplan  te  communiceren  en  hiermee de  publieke  participatie  te 

bevorderen. Voor de uitgebreide technische informatie moet u het eigenlijke projectuitvoeringsplan 

raadplegen.’ 
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PROJECTFICHE NATUURINRICHTING ZWARTE BEEK  

Instelling:   17 oktober 2001   

Vaststelling maatregelen:  5 mei 2004   

Oppervlakte:   674 ha (kadastrale oppervlakte)   

Ligging:        Provincie Limburg, gemeente Beringen (deelgemeente Koersel)    

 

Beschrijving:   Het  projectgebied  van  het  natuurinrichtingsproject  Zwarte  Beek  (NIP  Zwarte  Beek) 
bevat het gedeelte van de vallei van de Zwarte Beek vanaf de grens met het militair 
domein ‘Kamp van Beverlo’ tot en met de Stalse Molen. Ook de omgeving rond het 
Fonteintje,  het  bezoekerscentrum  de  Watersnip  en  aansluitend  het  gemeentebos 
Koerselse Heide liggen in het projectgebied NIP Zwarte Beek. Het valleigedeelte wordt 
gekenmerkt door een verwevenheid van vochtige tot natte hooilanden, moerassen, 
schrale  graslanden,  graasweiden,  ruigten,  broekbossen,  beekbegeleidend  bos  en 
heiderelicten.  Vermeldenswaard  voor  het  valleigedeelte  is  het  voorkomen  van  een 
groot aaneengesloten veenpakket en de aanwezigheid van de watersnip; ongeveer de 
helft van de Vlaamse populatie van de watersnip komt hier tot broeden. In het zuiden 
van het projectgebied NIP Zwarte Beek, meer bepaald in het gemeestebos Koerselse 
Heide,  komen droge Kempense  zandgronden voor, welke voornamelijk  zijn beplant 
met  naaldhout.  Dit  naaldhoutbestand  bevat  een  aantal  landduincomplexen  en 
herbergt potenties voor bosomvorming, heideontwikkeling en venherstel.   

Eigendom:  Deels  eigendom  van  Natuurpunt  (41%)  en  de  stad  Beringen  (20%),  deels  privé‐
eigendom  (22%).  Daarnaast  heeft  ook  het  Agentschap  voor  Natuur  en  Bos  (ANB) 
eigendommen in het projectgebied NIP Zwarte Beek. 

Gebruik:   Een groot gedeelte van het valleigebied is in eigendom en in beheer van Natuurpunt 
vzw. Natuurpunt vzw voert een begrazingsbeheer, maaibeheer en/of bosbeheer uit op 
haar percelen. In het projectgebied NIP Zwarte Beek zijn een aantal percelen, gelegen 
in  natuurgebied,  in  land‐  en  tuinbouwgebruik.  Op  de  droge  Kempense  gronden 
bevinden  zich  naaldhoutaanplanten  (gemeentebos  Koerselse  Heide).    Dit 
gemeentebos heeft een recreatief medegebruik (onder andere wandelen, fit‐o‐meter, 
jeugdkamperen).   

 

Juridisch en Beleidskader Natuur: 

Gewestplan:   505,9  ha  (75,0%)  natuurgebied,  85,5  ha  (12,7%)  natuurreservaat,  35,9  ha 
(5,3%) parkgebied, 0,7 ha (0,1%) groengebied, 6,9 ha (1,0%) natuureducatieve 
infrastructuur, 2,9 ha (0,4%) bosgebied en 25,7 ha (3,85%) agrarisch gebied en 
10,1 ha (1,5 %) gebieden met een andere bestemming  

Vogelrichtlijngebied:  gelegen in “Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek” (BE2218311, 8864 
ha) 

Habitatrichtlijngebied:  gelegen  in  “Vallei‐  en  brongebieden  van  de  Zwarte  Beek,  Bolisserbeek  en 
Dommel met heide en vengebieden” (BE2200029, 8306 ha) 

Ramsargebied:  neen 



Natuurreservaat:   erkend: Natuurpunt Beheer vzw “Vallei van de Zwarte Beek”  

VEN/IVON:  gelegen in het gebied “De Boven‐ en middenloop Zwarte Beek” (nr. 439) 

S‐IHD rapport:   S‐IHD  rapport  BE2200029  Vallei‐  en  brongebieden  van  de  Zwarte  Beek, 
Bolisserbeek  en Dommel met  heide  en  vengebieden  en BE2218311 Militair 
domein en de vallei van de Zwarte Beek (rapport 25) 

 

Projecttype:   Normale procedure 

   



INLEIDING 

Het  natuurinrichtingsproject  Zwarte  Beek  in  Beringen  is  ingesteld  op  17  oktober  2001.  Het 
projectcomité, opgericht bij Ministerieel Besluit van 2 april 2002, heeft een projectrapport opgemaakt 
en  advies  uitgebracht  aan  de  minister.  De  Vlaamse  regering  heeft  de  maatregelen  en 
uitvoeringsmodaliteiten vastgelegd op 5 mei 2004. 
 

Aan de hand van één of meerdere projectuitvoeringsplannen (PUP) bereidt het comité de uitvoering 
van het natuurinrichtingsproject voor. 
Elk projectuitvoeringsplan bevat een aantal gedetailleerde gegevens en plannen: 

 Inventarisatieplannen van perceelsstructuur, grondgebruik, wegen en waterlopen; 
 Technische uitwerking van de natuurinrichtingsmaatregelen; 
 Toestand en regeling van eigendom en gebruik; 
 Monitoringsplan; 
 Beheer; 
 Financieringsplan en uitvoeringsprogramma. 

 

Het projectcomité zal deze gegevens en plannen voorleggen aan de projectcommissie voor advies. De 
projectcommissie werd opgericht bij Ministerieel Besluit van 11 april 2002.  
Het projectuitvoeringsplan zal een openbaar onderzoek ondergaan gedurende 30 dagen. 
Uiteindelijk legt het comité het projectuitvoeringsplan voor aan de minister, rekening houdend met 
het advies van de commissie en de bezwaren geopperd tijdens het openbaar onderzoek. De minister 
stelt het projectuitvoeringsplan vast. 
 
Na  deze  vaststelling  zal  het  projectcomité  overgaan  tot  de  uitvoering  van  de maatregelen  op  het 
terrein. Het projectcomité laat vervolgens de instrumenterende ambtenaar de natuurinrichtingsakte 
opmaken,  die  de  nieuwe  eigendoms‐  en  gebruikstoestand  vastlegt,  samen  met  de  data  voor 
ingebruikneming van de percelen en de financiële verrichtingen erbij. 
 
In  het  kader  van  het  natuurinrichtingsproject  Zwarte  Beek  zijn  reeds  een  aantal  maatregelen 
gerealiseerd op het terrein aan de hand van enkele uitvoeringsdossiers (dus op gronden van partners, 
met instemming van de eigenaar en zonder impact op percelen van derden). Het gaat om volgende 
inrichtingswerken:  

 Creatie van kleine zeggenvegetatie door verboste hooilanden, struwelen, blauwbesplantages 
en sparrenaanplanten te rooien en om te vormen naar maaiklare percelen met het oog op 
ontwikkeling/herstel van kleine zeggenvegetatie. In totaal gaat het over een oppervlakte van 
35 ha; 

 Herstel van heide, landduin en heischraal grasland d.m.v. het verwijderen van de strooisellaag, 
het  afgraven  van  de  nutriëntrijke  bouwvoor  en  het  rooien  van  de  monotone 
naaldhoutbestanden. In totaal gaat het over 18 ha; 

 Venherstel door middel van het vrijmaken van de oevers en het afplaggen van de organische 
laag. In totaal gaat het om 4 vennetjes wat overeenkomt met ongeveer 13 are venherstel; 

 Afbraak  van  verscheidene  zonevreemde  (in  dit  geval  niet  thuishorend  in  natuurgebied) 
constructies zoals gebouwen, weekendhuisjes, draadafsluitingen, … ; 

 Inschakelen van oude, afgesneden meanders van de Zwarte Beek. In totaal werd de waterloop 
met 330 lopende meter verlengd; 

 Herinrichting van de plonsvijver; 
 Herinrichting van een parking, inrichting van een hondenlosloopzone en aanleg van een zone 

voor jeugdkamperen; 



 Vernieuwen van enkele wandelwegen in Coorselse bergen. 
 

Een  volgend  uitvoeringsdossier  betreft  het  omvormen  van  verboste  blauwbesplantages, 
blauwbesplantages en verboste hooilanden naar natte hooilanden, type kleine zeggenvegetatie en dit 
telkens op gronden in eigendom van Natuurpunt vzw en het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 
Een aantal maatregelen die nodig zijn om de doelstellingen van het natuurinrichtingsproject Zwarte 
Beek  te  kunnen  realiseren,  bijvoorbeeld  maatregelen  die  een  impact  hebben  op  derden  of 
maatregelen  op  gronden  die  momenteel  in  privégebruik  zijn,  worden  uitgewerkt  in  een 
Projectuitvoeringsplan Vallei. In het voorliggend projectuitvoeringsplan Vallei (PUP Vallei) betreft het: 

 maatregelen in functie van het herstel van de hydrologie; 
 maatregelen in functie van het herstel van een open valleilandschap; 
 aanleg en verbeteren van noodzakelijke beheerinfrastructuur. 

In het kader van een aantal van deze maatregelen wordt een compensatie voor de betrokken eigenaars 
en gebruikers voorzien. 
 

1. PROJECTBESCHRIJVING EN VISIE 

1.1. SITUERING 

Het projectgebied NIP Zwarte Beek en het werkgebied PUP Vallei zijn terug te vinden op Kaart 1‐1: 
Situering NIP Zwarte Beek en werkgebied PUP Vallei. Hier zijn ook de percelen aan toegevoegd die 
onderdeel uitmaken van de kavelruil en de vergoedingen in het kader PUP Vallei. 
 
De Zwarte Beek ontspringt in Hechtel en Helchteren en stroomt via Koersel, Beringen, Paal, Meldert 
en  Zelem  naar  de  Demer  in  Diest.  De  vallei  van  de  Zwarte  Beek  is  één  van  de meest  natuurlijke 
beekvalleien in Vlaanderen en vormt samen met de aangrenzende heide‐ en bosgebieden één van de 
waardevolste natuurcomplexen in Vlaanderen. 
 
Het NIP Zwarte Beek is gelegen in de gemeente Beringen, deelgemeente Koersel. Het projectgebied 
NIP Zwarte Beek heeft een oppervlakte van 674 ha en omvat de vallei van de Zwarte Beek vanaf de 
grens met het militair domein “Kamp van Beverlo” in het oosten tot en met de Stalse Molen in het 
westen. Ook de omgeving rond ‘t Fonteintje, het bezoekerscentrum De Watersnip en het gemeentebos 
Koerselse Heide  liggen  in het projectgebied NIP Zwarte Beek. Vrijwel het gehele projectgebied NIP 
Zwarte Beek is natuur‐ en reservaatgebied op het gewestplan. Het volledige projectgebied NIP Zwarte 
Beek is gelegen in habitat‐ en vogelrichtlijngebied en grote delen zijn afgebakend als grote eenheid 
natuur  (GEN).  Daarnaast  is  een  gedeelte  van  het  projectgebied  NIP  Zwarte  Beek  een  erkend 
natuurreservaat en een ankerplaats met enkele relictzoneassociaties. Zo komt in de vallei één van de 
dikste veenpakketten in Vlaanderen voor: ruim 7.000 jaar is er als bodemkundig erfgoed bewaard. 
 
Een  gedeelte  van  het  projectgebied NIP  Zwarte  Beek  is  ook  afgebakend  als  beschermd  landschap 
(Koerselse Heide en Vallei van de Zwarte Beek ‐ MB, 1987). 
 
In het projectgebied NIP Zwarte Beek komen verschillende vegetatietypes en diersoorten voor die voor 
Vlaanderen en zelfs voor Europa heel belangrijk zijn, zoals o.a. elzenbroekbos, kleine zeggenvegetatie, 
beekprik  en  watersnip.  Maar  ondanks  alle  beschermingsstatuten  en  de  inspanningen  van  de 
terreinbeheerders laat de toestand van de vegetatietypes alsook van de soorten veelal te wensen over. 



Zo is  in het projectgebied NIP Zwarte Beek de grauwe klauwier verdwenen en is er sprake van een 
sterke  verdroging  en  zelfs  mineralisatie  van  de  aanwezige  veenbodems.  De  verdroging  van  het 
eeuwenoude veenpakket resulteert ook in een slechtere kwaliteit en zelfs een achteruitgang van de 
elzenbroekbossen en de kleine zeggenvegetaties. 
Om  een  veroordeling  door  de  Europese  Commissie  te  voorkomen,  moeten  er,  conform  de 
natuurdoelen en de Europese bescherming, maatregelen genomen worden om de vegetatietypes en 
soorten waarvoor het gebied werd aangemeld te beschermen, te herstellen en verder te ontwikkelen. 
Het instrument Natuurinrichting kan hiervoor ingezet worden.  
 
In deze fase van het NIP Zwarte Beek worden de meer ingrijpende maatregelen, die genomen moeten 
worden  om  de  natuurwaarden  verder  te  versterken,  uitgewerkt  (o.a.  hydrologische 
herstelmaatregelen). Deze maatregelen vereisen de opmaak van een projectuitvoeringsplan, omdat 
ze impact hebben op derden of omdat ze zich voordoen op privé‐gronden (niet van Natuurpunt vzw, 
Vlaamse overheid of Stad Beringen). 
 
Het  werkgebied  voor  PUP  Vallei  is  niet  hetzelfde  als  het  projectgebied  van  NIP  Zwarte  Beek.  Het 
werkgebied PUP Vallei omvat alle percelen die gelegen zijn  in de zone  tussen de Kraaienstraat, de 
Mathias Geysenstraat, de Nieuwendijk, de Schomstraat, de Bosstraat, de Heihoevenweg en het Militair 
Domein.  Het  werkgebied  PUP  Vallei  heeft  een  oppervlakte  van  376  ha  en  is  dus  kleiner  dan  het 
projectgebied NIP Zwarte Beek. 
 
Het projectgebied NIP Zwarte Beek en het werkgebied PUP Vallei zijn terug te vinden op Kaart 1‐1: 
Situering NIP Zwarte Beek en werkgebied PUP Vallei. Hier zijn ook de percelen aan toegevoegd die 
onderdeel uitmaken van de kavelruil en de vergoedingen in het kader PUP Vallei. 
 

1.2. VISIE 

Kaart 1‐8: Natuurstreefbeeld 

De doelstelling  van het  instrument Natuurinrichting  is  het behoud, herstel  en ontwikkeling  van de 
historische, huidige en potentiële natuurwaarden.  
 
De hoofddoelstelling voor NIP Zwarte Beek, is het herstel van het vallei‐ecosysteem van een Kempische 
laaglandbeek. Dergelijk ecosysteem is gekoppeld aan specifieke abiotische omstandigheden. Met NIP 
Zwarte Beek wordt getracht de natuurlijke abiotische omstandigheden van het gebied te herstellen. 
Deze abiotische omstandigheden vormen namelijk de basis voor de ontwikkeling van een ecologisch 
wensbeeld of natuurstreefbeeld. 
 
NIP Zwarte Beek is een valleigebied waar de potenties voor natuur in belangrijke mate bepaald worden 
door het watersysteem, m.n. de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte‐ en het grondwater. Zo is 
het  wenselijk  de  natuurlijke  waterhuishouding  zo  min  mogelijk  te  verstoren  en  waar  mogelijk  te 
herstellen en een goede waterkwaliteit van de aanwezige waterlopen na te streven.  
 

Na  de  instelling  van  NIP  Zwarte  Beek  in  2001,  werd  de  eerste  natuurvisie  uitgeschreven  in  het 
projectrapport NIP Zwarte Beek. De jaren nadien (2003‐2004), werd deze natuurvisie geconcretiseerd 
door  veelvuldige  besprekingen  binnen  een  “denkgroep  ecologie”.  Deze  denkgroep  ecologie  werd 
samengesteld uit experten van de verschillende betrokken instanties: Natuurpunt vzw, afdeling Natuur 
van de Vlaamse Overheid (momenteel het Agentschap voor Natuur en Bos), het Instituut voor Natuur 
en  Bosonderzoek  (INBO)  en  de  Vlaamse  Landmaatschappij.  Na  talrijke  besprekingen  en 
discussierondes  leverde de denkgroep ecologie  in 2004 een streefbeeld af, conform de toenmalige 



visies en wetgevingen.  Er wordt een verwevenheid van vochtige  tot natte hooilanden, moerassen, 
droge en natte heide, heischrale graslanden, ruigten, struwelen en broekbossen nagestreefd. 
 
Ondertussen  werden  op  Vlaams  niveau  instandhoudingsdoelstellingen  geformuleerd.  Daardoor 
kregen de soorten en habitats een zeker belang toebedeeld op Vlaams niveau. Voor het gebied van de 
Zwarte  Beek,  werden  volgende  habitats  en  soorten  van  “essentieel  belang”  benoemd: 
landduinvegetaties  en  psammofiele  heide,  zure  vennen,  vochtige  heide,  droge  heide,  soortenrijk 
heischraal  grasland,  overgangs‐  en  trilveen,  venige  slenken,  beekprik  en  knoflookpad.  Daarnaast 
kregen de habitats ondiepe beken met bijhorende watervegetatie, voedselrijke/soortenrijke ruigtes, 
oude zure eiken‐berkenbossen, alluviale bossen en de soorten gevlekte witsnuitlibel, rugstreeppad, 
heikikker, gladde slang, wespendief en boomleeuwerik de connotatie “zeer belangrijk” mee.  
 
Aan het Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek (INBO) werd gevraagd om de abiotiek van het gebied 
gedetailleerder in kaart te brengen en een advies (INBO.A.2009.04) te geven over de verfijning van het 
streefbeeld en het daaraan gekoppelde beheer. Uit deze INBO‐studie bleek dat er in het werkgebied 
PUP Vallei één groot aaneengesloten veenlichaam voorkomt. Dit ononderbroken veenpakket heeft 
een oppervlakte van 188 ha, een breedte van 300 tot wel 600 meter en een dikte tot plaatselijk wel 
2,5 tot 5 meter (Allemeersch, 2010). In het laagland van West‐Europa (tussen Elbe en Somme) vormt 
het werkgebied PUP Vallei samen met het ‘Kamp van Beverlo’ het best bewaarde voorbeeld van een 
laaglandbeek in een veenvallei. Dit maakt dat de vallei van de Zwarte Beek op internationaal niveau 
van groot belang is.  
 
Uit de boringen in het kader van deze INBO‐studie bleek dat er ten minste plaatselijk, maar wel over 
een vrij grote oppervlakte, dramatische verdrogingsverschijnselen optreden. Daarbij is er sprake van 
veraarding van het veen, zeer opvallende inklinkingsverschijnselen en verstoringsvegetaties. Hierdoor 
wordt  het  ecosysteem  onherstelbaar  aangetast.  Dit  resulteert  in  een  achteruitgang  van  de 
uitzonderlijke grote ecologische waarde van het gebied. 
 
De  oorzaak  van  de  verdroging  van  het  veenpakket  is  grotendeels  toe  te  schrijven  aan  het  te  diep 
uitgraven en ruimen van de Oude Beek, maar ook aan de laterale afwateringsgrachten die doorheen 
de jaren werden gegraven en verder uitgediept. Op sommige plaatsen ligt het drainageniveau van de 
Oude Beek en de laterale grachten tot wel 1 meter lager dan de top van het veenpakket. Dit resulteert 
in  verdroging  en  veraarding  van  het  veen,  plaatselijke  drastische  inzakkingen  van  het  verdroogd 
veenpakket, verzuring en sterke wijzigingen in vegetaties. Goed ontwikkelde kleine zeggenvegetaties 
hebben  plaats  gemaakt  voor  graslandvegetaties met  een  uitgesproken  dominantie  van  gestreepte 
witbol en moerasstruisgras en soorten zoals zachte berk, bramen en brandnetels.  
 
Topprioriteit  van  het  natuurinrichtingsproject  is  het  op  een  structurele manier  tegengaan  van  de 
verdroging  en  veraarding  van  het  veenpakket.  Dit  kan  enkel  door  het  herstellen  van  de  gewenste 
grondwatertafel,  namelijk  een  continue  grondwaterstand  boven  het  maaiveld.  Om  de  gewenste 
grondwatertafel  te  bereiken, moet het bodempeil  van de Oude Beek over  lange  trajecten worden 
verhoogd. Dat zal ervoor zorgen dat het veenlichaam zich kan herstellen en in stand gehouden kan 
worden en dat waardevolle, zeldzame streefbeelden kunnen gerealiseerd worden. 
 
De  ontwikkeling  van  de  bovenstaande  natuurstreefbeelden  is  ook  afhankelijk  van  een  specifiek 
natuurbeheer.  Daarom  worden  er  in  het  PUP  Vallei  ook  maatregelen  genomen  om  de 
beheerinfrastructuur zo uit te bouwen dat het beheer van de natuurstreefbeelden op een zo efficiënt 
mogelijke manier kan gebeuren.  
 
 



2. NATUURINRICHTINGSMAATREGELEN 

Kaart 2‐1: Overzichtskaart voorgestelde maatregelen 

Dit hoofdstuk beschrijft de maatregelen die onderwerp uitmaken van dit projectuitvoeringsplan Vallei. 
 

Belangrijke bemerkingen bij de maatregelen 

In het voorliggende projectuitvoeringsplan worden maatregelen uitgevoerd op gronden in eigendom 

van:  
 het Agentschap voor Natuur en Bos; 
 Natuurpunt vzw; 
 Stad Beringen; 
 particuliere eigenaars. Op het moment van de uitvoering van de werken zullen deze gronden:  

 Ofwel eigendom geworden zijn van Natuurpunt vzw d.m.v. de natuurinrichtingsakte; 
 Ofwel nog  steeds eigendom zijn  van dezelfde particuliere  eigenaar. De particuliere 

eigenaar (en gebruiker) werd vergoed voor de waardevermindering ten gevolge van 
de te nemen maatregelen. 

 

Specifieke  technische  details  ten  behoeve  van  de  uitvoering  van  de  maatregelen,  maken  geen 

onderdeel uit van het projectuitvoeringsplan. Deze specifieke technische details worden wel opgesteld 

ten behoeve van de concrete uitvoeringsdossiers (en aanbestedingsdossiers voor uitvoering van de 

werken)  en  worden  eveneens  opgenomen  in  de  omgevingsvergunningsaanvraag  die  later  wordt 

ingediend.  Deze plannen worden tijdens het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunning mee 

ter inzage gelegd.   
 

2.1. KAVELRUIL UIT KRACHT VAN WET 

Zie hoofdstuk 3 Eigendom en gebruik 

 

2.2. INFRASTRUCTUUR – EN KAVELWERKEN 

Verwijderen van infrastructuur 

Bestaande infrastructuur die niet thuis hoort in een valleigebied en die geen functie meer heeft zoals 

(restanten  van)  omheiningen,  weekendhuisjes,  schuilhokken  en  betonnen  waterputten  worden 

afgebroken en verwijderd, waarna het oorspronkelijke reliëf (historisch maaiveld) en het natuurlijke 

landschap wordt hersteld. 

 

De aanleg van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties 

De  instroom van nutriënten heeft een negatieve  impact op de ontwikkelingskansen van met name 

grondwaterafhankelijke doelvegetaties,  zoals kleine zeggenvegetaties en mesotroof elzenbroekbos. 

Een belangrijk deel van de aanrijking van het grond‐ en oppervlaktewater in het stroomopwaarts deel 

van de vallei van de Zwarte Beek, is het gevolg van instroom van nutriënten vanuit de meeste oostelijke 

zone in het werkgebied PUP vallei.  

Onderstaande figuur situeert de betrokken huizen. Op deze  locaties wordt geen riolering voorzien. 

Deze  huizen  dienen  voorzien  te  worden  van  een  eigen  zuiveringsinstallatie  of  IBA  (individuele 



behandelingsinstallatie voor afvalwater). Het betreft de huizen Heihoevenweg 1, 33, 41, 45, 47 en 55.  

Via Natuurinrichting kan de aanleg van deze IBA’s versneld worden uitgevoerd, de betrokken eigenaars 

worden ook vergoed voor de bijkomende aansluitkosten op hun terreinen. Per aan te sluiten IBA zal in 

samenspraak met de betrokkenen een plan van aanpak worden opgemaakt.  

 

Bijkomend dient ook nog een kleinschalige waterzuivering voorzien te worden aan de kantine van het 

voetbalveld ‘t Fonteintje (Heihoevenweg). Alle andere huizen met impact op de vallei van de Zwarte 

Beek (wat betreft het werkgebied PUP) worden op termijn aangesloten op de riolering.  
 

Figuur 1: Situering kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (rode cirkel) (Bron: VMM) 

Verwijderen of rooien van bomen, struiken en takhout 

Het  werkgebied  PUP  Zwarte  Beek  lijdt  momenteel  onder  verbossing  en  verdroging.  Eén  van  de 

doelstellingen van NIP Zwarte Beek is het herstel van het open karakter van de vallei. Dit zal gebeuren 

door middel  van  het  verwijderen  en  rooien  van  bomen,  struiken  en  takhout  en  dit  in  functie  van 

bosomvorming  tot  elzenbroekbos  en  het  herstel  van  overgangs‐  en  trilveen  met  subtype  kleine 

zeggenvegetatie,  heischrale  graslanden  en  complex  van  graslanden.  Als  de  realisatie  van  het 

streefbeeld dit vereist, wordt aanvullend ook de strooisellaag verwijderd. 

 

Aanpassen van duikers 

In het werkgebied PUP Vallei zullen op verschillende plaatsen aanpassingen aan duikers gebeuren. Het 

gaat om het verwijderen, vervangen, aanpassen en aanleggen van duikers en/of beekovergangen. Dit 

gebeurt telkens in functie van de inrichting en optimalisatie van de beheerwegen en het verbeteren 

van de structuurkwaliteit van de waterlopen. 

 

2.3. AANPASSING VAN WEGEN EN HET WEGENPATROON 

Het is zeer belangrijk dat het beheer van natuurgebieden efficiënt kan gebeuren. Op dit ogenblik zijn 

verscheidene wegen en percelen in het werkgebied PUP Vallei slecht bereikbaar voor beheermateriaal 

of zelfs ontoegankelijk voor het uitvoeren van beheerwerken. Er moet ook rekening gehouden worden 

met het hydrologisch herstel waardoor op vele percelen de grondwatertafel zal stijgen. Daarom wordt 

in het kader van PUP Vallei de beheerinfrastructuur verbeterd. 



 

Daarnaast worden er opslagplaatsen voorzien voor de opslag van maaisel. Het maaisel is afkomstig van 

de graslanden in de vallei en van de valleiflanken. Er worden drie types voorzien:  

‐ Type 1: kleine, tijdelijke opslagplaats. Het maaisel blijft hier hooguit 2‐3 weken liggen. 

‐ Type 2: matige, tijdelijke opslagplaats. Ook hier kan het maaisel hooguit enkele weken blijven 

liggen.  Het maaisel  op  deze  locaties  is  afkomstig  van meerdere  al  dan  niet  aangrenzende 

beheereenheden.  

‐ Type  3:  grote  opslagplaats.  Dit  is  een  hoofddepot  met  grote  opslagcapaciteit.  Deze 

opslagplaats wordt zodanig  ingericht zodat ze voldoet aan de eisen van vergunde inrichting 

opslaglocatie van biomassa.  

 

De keuze van het type beheerweg wordt gemaakt op basis van de bodemsoort en de verschillende 

types voertuigen die de weg gaan gebruiken. We onderscheiden volgende types:  

‐ Type A: grindweg die niet in het veen gelegen is. Dit zijn de beheerwegen tot aan de grootste 

opslagplaatsen  (type  3)  die  goed  toegankelijk  moeten  zijn  voor  zware  en  grote 

vrachtwagens/tractoren.  

‐ Type  D:  zandweg  die  niet  in  het  veen  gelegen  is.  Dit  zijn  de  beheerwegen  tot  aan  de 

opslagplaatsen 1 en 2 die toegankelijk moeten zijn voor een tractor met kar.  

‐ Type B: gefundeerde grindweg die deels in het veen gelegen is. Dit zijn de beheerwegen tot 

aan de opslaglocaties 1 en 2 die  toegankelijk moeten  zijn  voor  een  tractor  en kar. Op één 

locatie ligt dit type van beheerweg in het veen.  

‐ Type  C:  beheerweg  voor  aangepaste  maaimachines  die  gelegen  is  in  het  veen.  De 

beheerwegen die verder dan de opslagplaatsen  liggen, worden niet bereden met tractoren 

maar enkel met aangepaste maaimachines die een zeer lage bodemdruk hebben. 

 

2.4. HET TIJDELIJK BEPERKINGEN OPLEGGEN AAN HET GENOT 

VAN ONROERENDE GOEDEREN TIJDENS DE UITVOERING VAN 

HET NATUURINRICHTINGSPROJECT 

Tijdens de uitvoering van de werken kan het noodzakelijk zijn om op een aantal plaatsen binnen het 

werkgebied PUP Vallei over een  recht van doorgang  te beschikken. Dit kan bijvoorbeeld nodig  zijn 

indien men een strook wil gebruiken als doorgang om de werken uit te voeren (werfweg). Binnen de 

wetgeving van het instrument Natuurinrichting is het mogelijk deze doorgangen te gebruiken zonder 

goedkeuring van de eigenaar en gebruiker.   

Voor cultuurschade op de getroffen percelen kan een vergoeding worden voorzien voor de eigenaar 

en/of  gebruiker  afhankelijk  van  de  teelt.    Dit  gebeurt  dan  op  basis  van  tarieven  die  door  het 

projectcomité van het natuurinrichtingsproject jaarlijks worden vastgesteld.  

 

2.5. WATERHUISHOUDINGSWERKEN 

De Oude Beek werd in het verleden meermaals uitgediept om het valleigebied geschikter te maken 

voor gebruik als weiland, maïsakker, blauwbesplantage,…. Deze uitgediepte Oude Beek heeft echter 

een verdrogend effect op het veenlichaam in de vallei van de Zwarte Beek (INBO.A.2010.118). Om 

verdere  verdroging  en  veraarding  van  het  veenlichaam  tegen  te  gaan  en  de  gewenste 

grondwaterpeilen voor de beoogde kleine zeggenvegetaties te realiseren, dient het waterpeil van de 

Oude Beek hersteld te worden tot een niveau dat aansluit bij het oorspronkelijke (natuurlijke) niveau. 

Uitgangspunt van de waterhuishoudingswerken is een verhoging van het waterpeil te realiseren door 



ophoging  van  de  beekbodem  van  de  Oude  Beek  voor  het  traject  vanaf  de  Nieuwendijk  tot  voor 

Hogenbos.  

 

De aanwezige laterale grachten (al dan niet historische) hebben door frequente uitdiepingen een sterk 

ontwaterend en verdrogend effect. Voor het herstel van de beoogde grondwaterstanden is het dus 

niet voldoende enkel de beekbodem van de Oude Beek op te hogen, maar zullen ook de zijgrachten 

volledig moeten worden gedempt. 

 

Een afvoergracht die ter hoogte van de Hazerikstraat het gebied instroomt, voert water af vanuit een 

depressie  ten noordoosten  van de Wielewaalstraat. Om de  afvoer  te  behouden wordt  binnen het 

werkgebied PUP Vallei de gracht slechts gedeeltelijk gedempt. 

 

De verhoging van de grondwaterstand ten gevolge van het ophogen van de bedding van de Oude Beek 

en het dempen van de zijgrachten, werd gemodelleerd in een grondwatermodel. Hierin is ook gekeken 

naar een mogelijke ongewenste hydrologische impact die zou optreden buiten de projectperimeter 

NIP Zwarte Beek, maar ook naar beperking van afwatering van percelen buiten de projectperimeter 

NIP Zwarte Beek. Om mogelijke problemen ter hoogte van het Hemelrijk op te vangen, wordt hier een 

afwateringsgracht voorzien, ten zuiden van een nieuw aan te leggen weg. Deze afwateringsgracht zal 

in  het  verlengde  van  de  Winterbeek  liggen.  Een  andere  afvoergracht  stroomt  ter  hoogte  van  de 

Hazerikstraat het gebied in. Om de afvoer te behouden, wordt binnen het werkgebied PUP Vallei de 

gracht slechts gedeeltelijk gedempt.  

 

In  het werkgebied  PUP  Vallei  lagen  vroeger  heel  veel  cultuurhistorische  afwateringsgrachtjes.  Het 

historische  grachtenpatroon  en  de  historische  percelering  maken  deel  uit  van  een  beschermd 

landschap Koerselse Heide en Vallei van de Zwarte Beek (MB, 1987). Daarom wordt in een zone van 

de  vallei  nabij  de  Hazerikstraat  en  de  Mathias  Geysenstraat  het  historische  grachtenpatroon 

gedeeltelijk behouden en waar nodig hersteld. 

 

2.6. GRONDWERKEN 

Teneinde de vooropgestelde streefbeelden te realiseren, kan het noodzakelijk zijn om de nutriëntrijke 

(voedselrijke) bouwvoor af te  graven om de beoogde verschraling versneld te bereiken. Het afgraven 

van  de  voedselrijke  bouwvoor  is  een  inrichtingsmaatregel  voor  de  streefbeelden  heide/heischrale 

graslanden,  complex  van  graslanden  en  kleine  zeggenvegetaties.  Deze  worden  als  prioritaire 

streefbeelden beschouwd.  

Er wordt ingegrepen indien bodemanalyses uitwijzen dat met een realistische inspanning zeer goede 

resultaten kunnen bereikt worden.  

 

Er wordt alleszins omzichtig omgegaan met afgraven, het bodemprofiel wordt immers aangetast. Het 

aspect archeologie en erfgoed wordt steeds meegenomen. Als alternatief voor het afgraven van de 

nutriëntrijke  bouwvoor,  kan  ervoor  geopteerd  worden  om  via  uitmijnen  het  beoogde 

natuurstreefbeeld op lange termijn te bereiken. Deze overweging wordt gemaakt op het moment dat 

de resultaten van de analyses gekend zijn. 

 

Enkele bestaande weekendvijvertjes worden heringericht. Deze herinrichting houdt in dat de oevers 

geherprofileerd worden zodat de taluds natuurlijker zijn. Onnatuurlijke dijken rondom de vijverranden 

worden verwijderd.  

 



De  Zwarte Beek  ter  hoogte  van de Kraaienstraat  nummers  126‐140  stroomt momenteel  door  een 

onnatuurlijk rechte loop.  Tegelijk bevindt de Zwarte Beek zich dicht bij de weginfrastructuur zodat de 

oevers verstevigd moeten worden. Er wordt in een externe studie onderzocht of het zinvol/wenselijk 

is om de Zwarte Beek  in dit tracé te verleggen/aan te passen. Op basis van de resultaten van deze 

ontwerpstudie zullen de nodige ingrepen genomen worden. 

 

3. EIGENDOM EN GEBRUIK 

3.1. INLEIDING 

Voor  het  natuurinrichtingsproject  Zwarte  Beek  werd  een  natuurvisie  opgesteld  met  bijhorende 

natuurinrichtingsmaatregelen.  In  het  kader  van  PUP  Vallei  zullen  o.a.  hydrologische 

herstelmaatregelen uitgevoerd worden, waardoor er een stijging van de grondwatertafel zal optreden. 

Deze  hydrologische  herstelmaatregelen  zullen  een  impact  hebben  op  de  waarde  van  een  aantal 

percelen.  Voor  de  waardevermindering  van  gronden  kan  in  een  natuurinrichtingsproject  een 

compensatieregeling  voorzien  worden  voor  eigenaars,  vruchtgebruikers  en  gebruikers  die  werden 

opgenomen in de officiële lijst van belanghebbenden uit het projectrapport. 

 

Sommige percelen worden door de uitvoering van de natuurinrichtingsmaatregelen ongeschikt voor 

een  normaal  (landbouw)gebruik  en/of  de  waardevermindering  is  zo  groot  dat  verwerving  van  de 

gronden via Natuurinrichting aangewezen is.  

 

Naast de hydrologische herstelmaatregelen worden er,  in functie van een optimaal beheer van het 

natuurgebied, ook een aantal beheerwegen aangelegd. Hiervoor dienen een aantal percelen (of delen 

van percelen) toebedeeld te worden aan de beheerder van het gebied.  

 

Voor  andere  percelen  is  het  huidig  gebruik  niet  compatibel  met  de  vooropgestelde  natuurvisie. 

Sommige percelen die cruciaal zijn voor het realiseren van het vooropgestelde streefbeeld vb. kleine 

zeggenvegetatie, worden overgedragen aan Natuurpunt vzw via voorliggend projectuitvoeringsplan.  

 

Samengevat  zullen een aantal percelen  in particuliere eigendom  invloed ondervinden van het 

hydrologisch  herstel  of  zullen  deze  om  een  andere  reden  (i.c.  verbetering  beheertoegang, 

realiseren natuurdoelen) in eigendomswaarde en gebruikswaarde dalen. Deze privépercelen zijn: 

‐ voor het merendeel in particulier gebruik zonder bedrijfs‐ of landbouwopbrengst; 

‐ in enkele gevallen in landbouwgebruik. 
 

Voor deze percelen zullen de mogelijkheden die binnen het instrument Natuurinrichting zijn voorzien 

ingezet worden. Concreet kunnen percelen worden:  

 vergoed (eigenaar, vruchtgebruiker en gebruiker blijven op het perceel); 

 geruild via kavelruil (eigenaar, vruchtgebruiker en gebruiker krijgen een gelijkwaardig perceel na 
kavelruil); 

 volledig  onderbedeeld  via  kavelruil  (eigenaar,  vruchtgebruiker  en  gebruiker worden  vergoed 
omdat het perceel na kavelruil aan een andere betrokkene wordt toebedeeld).  

De  keuze  tussen  deze  mogelijkheden  werd  vastgelegd  door  het  projectcomité  van  het 

natuurinrichtingsproject Zwart Beek via de volgende principes:  

 algemeen: iedereen die onderbedeeld wil worden, wordt onderbedeeld;  



 Voor  percelen  of  delen  van  percelen  die  nodig  zijn  om  de  beheerinfrastructuur  te  kunnen 
realiseren, wordt het volledige perceel of de vereiste strook onderbedeeld. 

 Percelen in privé‐eigendom en/of privégebruik waarvoor momenteel geen afdoende garanties 
zijn  dat  het  natuurstreefbeeld  kleine  zeggenvegetatie  (KZV),  50% KZV/50% elzenbroekbos of 
heischraal  grasland  (en  heide)  en/of  de  soorten  afhankelijk  van  deze  streefdoelen  kunnen 
gerealiseerd worden, worden volledig onderbedeeld. Dit omvat zowel percelen waar, onder het 
actueel landgebruik, onvoldoende garanties zijn om de beoogde streefbeelden op de percelen 
zelf te realiseren als percelen die, door het actueel landgebruik, een impact hebben (vb. via de 
grondwaterstroming of actueel bodemgebruik) op andere percelen waardoor de realisatie van 
de streefbeelden en de daaraan gekoppelde soorten daar gehypothekeerd kunnen worden. 

 Percelen  die  ontsloten  zijn  of  niet  ontsloten  worden  door  de  nieuwe  beheerinfrastructuur 
worden onderbedeeld.  

 

Voor enkele percelen  in private eigendom gelegen  in het oosten van het werkgebied PUP Vallei  is, 

naast  deze  principes,  nog  rekening  gehouden met  andere  elementen.    Deze  percelen  hebben  als 

streefbeeld heischraal grasland. Enerzijds blijken deze percelen mogelijk een invloed te hebben op de 

potenties om de streefbeelden te realiseren; en dit zowel op de percelen zelf als op percelen meer 

stroomafwaarts gelegen (met streefbeeld kleine zeggevegetatie) (INBO.A. 3459).  De impact zal verder 

onderzocht worden via bodemchemische analyses. Anderzijds maken een aantal van deze percelen 

deel uit van de huiskavel of tuinen van de bewoners in dit gebied. 

Er is geopteerd om, in overleg met de betrokken belanghebbenden, te onderzoeken op welke wijze de 

vooropgestelde  streefdoelen  (heischraal  grasland  en  de  ervan  afhankelijke  soorten)  kunnen 

gerealiseerd worden op vrijwillige basis.  Indien er overeenstemming kan gevonden worden met de 

betrokken belanghebbende, zal een overeenkomst worden afgesloten en wordt het beheer vastgelegd 

in  een  natuurbeheerplan.  Indien  er  geen  overeenstemming  kan  gevonden  worden  zal  een 

projectuitvoeringsplan  worden  opgesteld,  waarin  het  instrumentarium  (kavelruil,  vergoedingen, 

inrichting)  van  natuurinrichting  kan  ingezet  worden  om  de  doelstellingen  van  het 

natuurinrichtingsproject op deze percelen te realiseren. 

 

3.2. ALGEMENE PRINCIPES WAARDEBEPALING PERCELEN 

Er zijn 2 procedures die worden toegepast op de getroffen percelen: 

 kavelruil uit kracht van wet met inbegrip van een herverkaveling: de belanghebbende verliest 
het perceel of wordt geruild naar een andere plek; 

 vergoeding  voor  de  impact  van  hydrologische  herstelmaatregelen:  de  belanghebbende 
behoudt het perceel en krijgt een vergoeding voor de verandering in waarde of gebruik van de 
grond ten gevolge van de uitgevoerde hydrologische herstelmaatregelen. 

 

Beide  situaties  zijn  terug  te  brengen  tot  een  wijziging  in  de  eigendoms‐  of  gebruikssituatie. 

Hiertegenover staat telkens een vergoeding. 

 

De methodiek vertrekt in beide gevallen van de huidige waarde van het perceel. Dit noemen we de 

waardebepaling of classificatie van de toestand vóór de uitvoering van de natuurinrichtingswerken. 

 

Deze  methodiek  is  uitvoering  beschreven  in  Bijlage  1.  Nota:  Detail  berekening  vergoeding  voor 

hydrologisch herstel‐methodologie.   

 



De  waarde  van  de  percelen  in  de  vallei  van  de  Zwarte  Beek  werd  bepaald  door  de 
bodemgeschiktheidswaarde  toe  te  passen  op  de  voorkomende  bodemseries  in  het  gebied.  De 
voorkomende bodemseries zijn samengesteld door een combinatie te maken van terreinkarteringen 
van  VLM,  de  veenlaag  van  het  INBO  (Advies  INBO.A.2010.118)  en  de  Belgische  Bodemkaart  (voor 
resterende percelen). 
 
De bodemserie die het best geschikt is voor landbouw in het gebied van de vallei van de Zwarte Beek 
is matig natte zandgrond (Zd.), deze krijgt de hoogste waarde van 1000 punten.  
 

Bodemgeschiktheidswaarde  Puntenclassificatie  Bodemserie 

80  1000  Matig natte gronden (Zd.) 

75  960  Matig droge gronden (Zc.) 

55  807  Natte gronden (Ze. en S..)  

50  770  Droge gronden (Zb.) 

40  690  Zeer droge gronden (Za.) 

35  655  Zeer natte gronden (Zf. en Sf. 

20  540 
Uiterst natte gronden (Zg. en Sg.) 

en Veen‐gebruik (V‐gebruik) 

0  383  Veen (V) 

 

De totale puntenwaarde is gebaseerd op de verkoopprijzen van gelijkaardige percelen in de omgeving 
van het projectgebied NIP Zwarte Beek over een tijdsspanne van 3 jaar. 
De totale eigendomspuntenwaarde voor kavelruil bedraagt 15,5 euro per punt. 
De  gebruikspuntenwaarde  voor  kavelruil  bedraagt  8  euro  per  punt.  De  gebruikspuntenwaarde  is 
gebaseerd op de (buitengewone) pachtuitwinningsvergoeding van percelen in de omgeving van het 
projectgebied NIP Zwarte Beek.  
 
Met  deze  basisgegevens  wordt  verder  gewerkt  zowel  bij  toepassing  van  herverkaveling  als  bij 
vergoedingen  voor  de  impact  van  hydrologische  herstelmaatregelen.  Hierna  wordt  de  specifieke 
methodologie beschreven, toegepast bij kavelruil en vergoedingen voor de impact van hydrologische 
herstelmaatregelen.  
 
De inbreng en toedeling van elke belanghebbenden is terug te vinden op specifieke documenten en 
lijsten die integraal deel uitmaken van voorliggend projectuitvoeringsplan. 

 Lijsten deel 1: alle belanghebbenden bij het projectuitvoeringsplan Vallei 

 Lijsten deel 2: betrokken bij kavelruil 

 Lijsten deel 3: betrokken bij vergoedingen voor de impact van hydrologische 
herstelmaatregelen 

 
Er zijn in totaal 85 percelen (voor een oppervlakte van 34,42 ha) waarvoor kavelruil uit kracht van wet 
wordt  toegepast, waarbij  90  belanghebbenden  betrokken  zijn  Verder  zijn  er  27  belanghebbenden 
betrokken bij  de  vergoedingen  voor  de  impact  van de hydrologische herstelmaatregelen.  In  totaal 
betreft het hier 202 percelen (voor een oppervlakte van 118, 43 ha) die geheel of gedeeltelijk beïnvloed 
worden. 
 



3.3. KAVELRUIL 

Onder kavelruil valt de mogelijkheid dat aan een belanghebbende voor de punten die hij inbrengt geen 
nieuwe percelen (of grond) terug worden toebedeeld. Het verlies in punten (waardeverschil) wordt 
louter financieel vergoed. 
 
Voor de eigenaar wordt daarnaast ook nog een eventuele min ‐ of meerwaarde (houtwaarde van een 
bos, constructies, … ) bepaald die bij de vergoeding moet gerekend worden.  
 

3.4. ANDERE MAATREGELEN MET EEN INVLOED OP 

WAARDE/GEBRUIK (=VERGOEDINGEN VOOR DE IMPACT VAN 
HYDROLOGISCHE HERSTELMAATREGELEN) 

De  uitvoering  van  waterhuishoudingswerken  aan  de  Oude  Beek  en  de  laterale  zijgrachten  zal  de 
waterhuishouding in het valleisysteem herstellen. Deze wijziging van de waterhuishouding heeft een 
invloed op de  gebruiks‐  en eigendomswaarde  van de betrokken percelen. Voor de percelen die  in 
eigendom of gebruik blijven van dezelfde belanghebbende betekent dit een waardevermindering. Om 
deze waardevermindering te kunnen bepalen wordt er een waardebepaling gedaan van de toestand 
vóór de uitvoering en de toestand na de uitvoering van de natuurinrichtingswerken. 
 
Zoals in 3.2. beschreven ligt elk perceel vóór de uitvoering van de werken in 1 of enkele waardezones, 
elk met een puntenwaarde tussen de 383 punten/ha en 1.000 punten/ha.  
 
Op basis van een hydrologische modellering waarbij de verwachte grond‐ en oppervlaktewaterstanden 
bepaald  werden,  is  er  een  nieuwe  waardezonekaart  voor  de  toestand  na  de  uitvoering  van  de 
hydrologische  herstelmaatregelen  opgesteld.  Er  wordt  enkel  bij  de  matig  natte  gronden  (Zd.)  en 
nattere gronden (Ze., Zf., Zg. en V) een effect van verhoging van de grondwatertafel verwacht. Bij een 
substantiële verhoging van de grondwatertafel verandert de drainageklasse en dus ook de bodemserie 
en  wordt  de  puntenwaarde  overeenkomstig  deze  bodemserie  aangepast.  Hierdoor  kan  eenzelfde 
perceel na uitvoering van de hydrologisch herstelmaatregelen in een andere waardezone met minder 
punten/ha liggen. 
 
Het  effect  van  de  hydrologische  herstelmaatregelen  wordt  zowel  voor  de  (hoogste) 
wintergrondwaterstand  (verder  afgekort  als  HGWS)  als  voor  de  (laagste)  zomergrondwaterstand 
(verder afgekort als  LGWS) bekeken en dit om op basis van beide waterstanden de  impact van de 
hydrologische  herstelmaatregelen  op  de  gebruiksmogelijkheden  van  de  percelen  te  kunnen 
inschatten. 
 

Het verschil tussen de puntenwaarde van een perceel vóór en de puntenwaarde ná de uitvoering van 
de  natuurinrichtingswerken  geeft  het  gebruikswaardeverlies  weer  voor  een  bepaald  perceel.  Het 
verlies  in  punten  wordt  financieel  vergoed.  Hierbij  wordt  een  onderscheid  gemaakt  tussen  de 
eigendom en het gebruik.  
 
De  resultaten  van  deze  analyse  duiden  zones  aan  binnen  het  werkgebied  PUP  Vallei  waar  de 
voorgestelde  hydrologische  herstelmaatregelen  zullen  leiden  tot  een  verandering  in  het 
grondwaterpeil.  Op  Kaart  3‐4  zijn  de  zones  aangeduid  die  een  impact  ondervinden  van  de 
hydrologische herstelmaatregelen. De percelen die geheel of gedeeltelijk in deze zone liggen, zijn dan 
ook verder beschouwd bij het bepalen van de vergoedingen. 



Drainageklasse en  

GWS onder maaiveld 

Puntenklasse  

(23,5 euro/punt) 

Stijging in grondwaterstand 

(volgens hydrologisch model) 

Drainageklasse 

na hydrologisch herstel 

Puntenklasse na hydrologisch 

herstel (23,5 euro/punt) 

Matig natte grond 

Drainageklasse .d.  

HGWS: 40‐60cm  

(trappen van 20 cm) 

1000   Geen stijging     1.000 

Stijging HGWS > 5 cm     tussen .d. en .e.  903 

Stijging HGWS > 10 cm  Drainageklasse .e.  807 

Stijging HGWS > 30 cm  Drainageklasse .f.  655 

Natte grond 

Drainageklasse .e. 

HGWS: 20‐40 cm 

807   Stijging HGWS > 5 cm  Tussen Ze. en Zf.  731 

Stijging HGWS > 10 cm  Drainageklasse .f.  655 

Stijging HGWS > 30 cm  Drainageklasse .g.  540 

Zeer natte grond 

Drainageklasse .f. 

HGWS: 0‐20 cm 

LGWS: 40‐80 cm 

655   Stijging HGWS >5 cm  Tussen Zf. en Zg.  595 

Stijging HGWS > 10 cm   Drainageklasse .g.  540 

Stijging HGWS > 30 cm en 

Stijging LGWS > 60 cm  

V  383 

Uiterst natte grond 

Drainageklasse .g. en V + 

HGWS: = maaiveld 

LGWS: 0‐40 cm 

(trappen van 40 cm) 

540   Stijging LGWS > 10 cm 

  

Tussen Zg. en V  461 

Stijging LGWS > 20 cm 

  

V  383 

V(een)  383   Geen vergoeding mogelijk (laagste klasse) 

 



De lijsten zijn te raadplegen door de belanghebbenden op de zitdagen en worden tevens aangetekend 
aan  de  belanghebbenden  bezorgd.  De  belanghebbende  krijgt  een  lijst  met  de  vergoedingen  per 
perceel. 
 
Voor Natuurpunt vzw en ANB is geen vergoeding voorzien omdat de hydrologische herstelmaatregelen 
worden  uitgevoerd  om  de  natuurwaarden  te  verhogen.  Dit  komt  overeen met  het  doel  dat  deze 
eigenaars nastreven.  
 
Na vaststelling van het PUP Vallei (met inbegrip van de lijsten) worden de vergoedingen voor de impact 
van de hydrologische herstelmaatregelen overgemaakt aan de belanghebbenden na de opmaak van 
de natuurinrichtingsakte. 
 

Belangrijke opmerking 
Wie verschillende percelen in eigendom heeft of gebruikt en/of zowel betrokken is bij kavelruil als bij 
de vergoedingen voor hydrologisch herstel, krijgt voor alles een afzonderlijke bundel van lijsten en een 
afrekening.  Alle  bedragen  te  ontvangen  of  te  betalen  op  de  verschillende  documenten  dienen 
samengevoegd te worden om de volledige afrekening per belanghebbende te kennen.  

4. BEHEER 

De ingrepen die voorzien zijn  in voorliggend PUP Vallei moeten bijdragen tot het realiseren van de 
natuurstreefbeelden  die  voor  het  werkgebied  PUP  Vallei  zijn  vooropgesteld.  Eenmalige 
inrichtingsmaatregelen zijn op zich niet toereikend om de gewenste ecologische evoluties ook op lange 
termijn in stand te houden. Dit vereist dat, ook na de periode van inrichting, een aangepast beheer 
wordt toegepast. 
 
Voor PUP Vallei zijn er meerdere aspecten belangrijk voor het beheer: 

‐ Vegetatiebeheer; 
‐ Waterpeilbeheer; 
‐ Beheer van de infrastructuur (beheertoegangen, bruggen e.d.). 

 
In onderstaande paragrafen worden de grote lijnen van het toekomstige beheer aangegeven. Samen 
met de betrokken beheerders en betrokken belanghebbenden zal een gedetailleerd beheerprotocol 
voor het PUP Vallei worden uitgewerkt.  
 
Vegetatiebeheer 
Voor het eindbeeld van het vegetatiebeheer wordt verwezen naar Kaart 1‐8 Natuurstreefbeelden. Elke 
eigenaar is verantwoordelijk voor het beheer van de eigen percelen. Er worden met de eigenaars van 
de percelen dus beheerafspraken gemaakt. Doelstelling is de realisatie van de natuurstreefbeelden en 
de daaraan gekoppelde vegetatie. 
 
Binnen werkgebied PUP Vallei worden de volgende beheersuggesties voorgesteld:  

 Op  percelen  met  streefbeeld  kleine  zeggenvegetatie:  maaibeheer  (jaarlijks  maaien  met 
aangepast materiaal) met afvoer van het maaisel. De eerste jaren na de inrichtingswerken, is 
er waarschijnlijk nog geen machinaal maaibeheer mogelijk. Daarom zal er geklepeld moeten 
worden  om  opslag  van  struweel  e.d.  onder  controle  te  houden  en  om  de  terreinen meer 
geschikt  te  maken  voor  een machinaal  maaibeheer.  Het  geklepeld  materiaal  moet  steeds 



worden afgevoerd. De vegetatie in het midden van het open gebied zal normaal op vrij korte 
termijn evolueren naar een kleine zeggenvegetatie 

 Op percelen met streefbeeld droge heide: deze percelen moeten actief beheerd worden om 
het voortbestaan van de heide  te verzekeren. Zonder beheer gaat de natuurlijke  successie 
immers door en evolueert de heide naar bos. Over het algemeen wordt droge heide begraasd 
met schapen, hetzij extensief, hetzij door middel van gestuurde begrazing (herder).  

 Op percelen met streefbeeld vochtige heide zijn de belangrijkste aandachtspunten voor het 
beheer  het  behoud  (en  herstel)  van  een  gunstige  grondwaterstand  door  het 
dempen/opstuwen  van  ontwateringsgracht(jes),  het  voorkomen  van  (ook  tijdelijke) 
verdroging, het beperken van de stikstofdepositie en voldoende buffering.  Om de natuurlijke 
successie naar bos te voorkomen, moet ook de ontwikkeling van boom‐ en struikopslag actief 
tegengegaan  worden.  Over  het  algemeen  wordt  natte  heide  begraasd  met  runderen  of 
schapen, soms ook met pony’s.  

 Op de percelen met streefbeeld heischraal grasland: de belangrijkste randvoorwaarden voor 
het  beheer  en/of  herstel  zijn  geschikte  abiotische  condities  en  de  beschikbaarheid  van 
voldoende  kiemkrachtige  zaden  van  de  karakteristieke  soorten  in  de  omgeving.  Voor  dit 
habitattype  vormt  isolatie  een  groot  probleem.  Heischrale  graslanden  zijn  half‐natuurlijke 
gemeenschappen en het reguliere beheer bestaat zowel uit maaien als begrazen. Maaibeheer 
kan ook in combinatie met nabegrazing worden toegepast.  

 Op  percelen  met  streefbeeld  mesotroof  elzenbroekbos:  dit  vegetatietype  is  sterk 
grondwaterafhankelijk.    Een aangepaste hydrologie  is daarom de belangrijkste voorwaarde 
voor het behoud en herstel van dit vegetatietype. Beheer en herstelmaatregelen richten zich 
op  de  verschillende  ontwikkelingsstadia  van  het  bos  en  verschillen  naar  gelang  de 
uitgangssituatie,  de  voedselrijkdom,  het  doel  en  de  schaal  van  het  beheerde  gebied. 
Aanwezige exoten dienen wel steeds verwijderd te worden.  

 

Percelen  die  na  realisatie  van  het  projectuitvoeringsplan  Vallei  in  eigendom  en/of  gebruik  van 
particulieren  blijven,  zouden  ook  beheerd moeten  worden  i.f.v.  de  ecologische  streefbeelden.  De 
betrokkenen dienen zich hierbij aan de geldende wettelijke bepalingen  te houden.  Indien mogelijk 
kunnen een aantal percelen via overeenkomst in gebruik gegeven worden aan de terreinbeherende 
instantie, Natuurpunt vzw. 
 
Aandachtspunt: het vegetatiebeheer kan in de loop der jaren bijgestuurd worden naar aanleiding van 
nieuwe inzichten, nieuwe machinerie, ervaring met het toegepast (maai)beheer en/of wijzigingen in 
de  toestand  op  het  terrein.  Zo  kan  er  bijvoorbeeld  beslist  worden  dat,  wanneer  de  kleine 
zeggenvegetatie  gunstig  geëvolueerd  is,  er  niet  meer  jaarlijks  maar  tweejaarlijks  moet  gemaaid 
worden.   Een wijziging  in het vegetatiebeheer kan enkel mits  instemming van het Agentschap voor 
Natuur en Bos of conform een goedgekeurd natuurbeheerplan. 

 
Waterpeilbeheer 
Via de hydrologische inrichtingsmaatregelen wordt ernaar gestreefd een grondwaterpeil in te stellen 
dat moet  toelaten  de  ecologische  potenties  in  het  gebied  op  vlak  van  vegetaties waar  te maken, 
alsmede  om  het  aanwezige  veenpakket  voor  verdere  achteruitgang  te  behoeden.  Deze 
inrichtingsmaatregelen vergen ook een aangepast beheer: 

 De Oude Beek en Winterbeek behoeven een nulbeheer; 
 De Zwarte Beek wordt beheerd door de bevoegde waterbeheerder nl. de Provincie Limburg; 
 De afwateringsgracht Hemelrijk  (in het verlengde van de Winterbeek) wordt beheerd door 

Natuurpunt vzw; 
 Beheer van laterale afwateringsgrachten.   

o Op  de  percelen  waar  de  laterale  afwateringsgrachten  door  de 
natuurinrichtingsmaatregelen  verwijderd  werden  of  buiten  dienst  gesteld  werden, 



dient deze toestand behouden te blijven. Er mogen geen nieuwe drainagegrachten 
worden aangelegd die een drainerende werking  tot gevolg hebben en daardoor de 
hydrologische herstelmaatregelen teniet doen. Dit moet gerespecteerd worden door 
de aangelanden. 

o Op  de  plaatsen  waar  een  aantal  laterale  afwateringsgrachten  behouden  werden, 
omdat  zij  een  belangrijke  functie  vervullen  om  voldoende  afvoer  van  oppervlakkig 
afstormend  (hemel)water  te  garanderen,  dienen  deze  grachten  in  goede  toestand 
behouden  te worden. Dit geldt ook voor de grachten die behouden worden  in het 
beschermd landschap. Dit impliceert het vrijhouden van de grachten, zonder evenwel 
verdieping uit te voeren. Dit  is een taak van de aangelanden. Desgevallend worden 
praktische afspraken voor het beheer gemaakt met Natuurpunt vzw. 

 
Het (eventuele) beheer van de grachten en de waterlopen is ook steeds onderworpen aan de geldende 
wetgeving (o.a. vergunningsbeleid) en dient steeds afgestemd te worden met ANB zodat de optimale 
hydrologische  omstandigheden  voor  het  behoud  en  herstel  van  het  veen,  de  beschermde 
vegetatietypes en de daaraan verbonden soorten ten alle tijden gewaarborgd blijven. 
 
Beheer van de infrastructuur 
Infrastructuur zoals bv. poorten en beekovergangen, worden gecontroleerd op hun goede werking en 
in welke staat ze verkeren. Zo nodig worden herstellingen uitgevoerd door de betreffende beheerder.  
Hetzelfde geldt voor de infrastructuur gekoppeld aan de beheertoegangen.  
 
De  bruggen  aan  de  Oude  Beek  en  de  Zwarte  Beek  over  het  Melkpad  vallen  onder  de 
verantwoordelijkheid van de stad Beringen.  

5. FINANCIERINGSPLAN – EN UITVOERINGSPROGRAMMA 

Inrichtingsmaatregelen 
De inrichtingswerken die worden uitgevoerd in het kader van PUP Vallei, worden voor 100% gedragen 
door het instrument Natuurinrichting. 
 

Maatregel  Kostenraming (euro, incl. btw) 

Infrastructuur – en kavelwerken  1.288.655 

Aanpassing aan wegen en wegenpatroon  1.089.912 

Waterhuishoudingwerken  612.188 

Grondwerken  622.487 

Totaal inrichtingswerken 
3.613.242 

 

 

Kavelruil en vergoedingen 



Maatregel  Kostenraming (euro)  Aandeel 

belanghebbenden 

(euro)* 

Aandeel 

Natuurinrichting  

(euro) 

de kosten voor 

kavelruil(**) 

549.702,11  332.754,47  216.947,64 

de vergoedingen voor 

impact van hydrologisch 

herstelmaatregelen 

20.034,33  ***  20.034,33 

Totaal vergoedingen  569.736,44  332.754,47  236.981,97 

(*): het aandeel van de belanghebbenden heeft betrekking op percelen die na kavelruil toebedeeld 
worden aan een belanghebbende (i.c. Natuurpunt vzw, stad Beringen en hypotheekdelen) die hiervoor 
de eigendomspuntenwaarde dient te betalen. 
(**): met inbegrip van de meer – en minwaarden (€ 45.203,45).  
(***):  Natuurpunt  vzw maakt,  als  belanghebbende,  aanspraak  op  een  bedrag  van  €  55.604,53  als 
vergoeding  voor  de  impact  van  de  hydrologische  herstelmaatregelen  op  de  percelen  die  zij  in 
eigendom en/of gebruik heeft (€36.675,33 als eigenaar en €18.929,20 als gebruiker).  Natuurpunt vzw 
heeft  zich  akkoord  verklaard  afstand  te  doen  van  deze  vergoeding.   Dit wordt  beschouwd als  een 
bijdrage aan het natuurinrichtingsproject. 
 

 
Planning van de werken 

VLM laat de natuurinrichtingsakte opmaken door de instrumenterende ambtenaar. Na het verlijden 
van de akte worden de belanghebbenden betaald. Na deze officiële wijziging van de eigendoms‐ en 
gebruikstoestand worden de inrichtingswerken uitgevoerd. 
 

maatregel werk/type‐uitvoering  actor  planning 

Kavelruil en vergoedingen 

(natuurinrichtingsakte en betaling) 

VLM  2019 

Inrichtingswerken  VLM  2019‐2022 

 
Hierbij dient zowel rekening gehouden te worden met aspecten die een goede en logische uitvoering 
van de werkzaamheden toelaten, als met procedurele aspecten (procedures voor stedenbouwkundige 
vergunning,  aanbestedingen, …) en  geldende wettelijke bepalingen voor uitvoering van de werken 
(broedseizoen,…). 
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1 INLEIDING 


1.1 Kaarten 


Kaart 1.1: Situering projectgebied 


Kaart 1.2: Maatregelen uit te voeren door aannemer - deel 1 


Kaart 1.3: Maatregelen uit te voeren door aannemer - deel 2 


Kaart 1.4: Maatregelen niet uit te voeren door aannemer - deel 1 


Kaart 1.5: Maatregelen niet uit te voeren door aannemer - deel 2 


Kaart 1.6: Beekovergangen 


 


 
1.2 Situering en korte schets van het project 


1.2.1 Inleiding  


Het voorliggend projectgebied (371ha) is een belangrijk onderdeel van het 


natuurinrichtingsproject Zwarte Beek (674ha). 


 


De vallei van de Zwarte Beek is een vrij ongerepte beekvallei die redelijk uniek is op zowel 


Vlaams als Europees niveau. De vallei van de Zwarte Beek werd aangeduid als habitat- en 


vogelrichtlijngebied, waardoor er specifiek doelstellingen moeten worden nagestreefd. 


Omwille van de afname van de natuurwaarden in dit gebied, stuurde de Europese 


commissie in 1997 een “ingebrekestelling” en in 1998 een “met redenen omkleed advies” 


naar de Belgische autoriteiten. 


Om een veroordeling vanwege de Europese commissie te voorkomen werd dit 


natuurinrichtingsproject voorgesteld. Het natuurinrichtingsproject werd door de bevoegde 


minister van leefmilieu officieel ingesteld in 2001 (M.B. van 17 oktober 2001).  


 


Naast deze ingebrekestelling en met redenen omkleed advies werd in 2003 een uitdieping 


van de Oude Beek (de ‘hydrologische ruggengraat’ van het gebied) uitgevoerd door 


Watering Schulensbroek. Deze Watering werd voor deze activiteit in beroep veroordeeld 


(rechtszaak aangespannen door Natuurpunt). Zie bijlage 1. 


 
Het natuurinrichtingsproject is hoofdzakelijk een natuurherstelproject. Het 


natuurherstelproject omvat in de eerste plaats het open en nat karakter van het 


valleilandschap te herstellen, door maatregelen te nemen om het veenpakket te vrijwaren 


en te herstellen. Naast deze herstelmaatregelen zullen maatregelen worden genomen om 


de beheerstoegankelijkheid te vergroten. 


 


 


1.2.2 Belang van het veencomplex 


Het historisch veenlichaam in de vallei van de Zwarte Beek is in kaart gebracht door De 


Becker (2009). De Zwarte Beekvallei herbergt het belangrijkste laagveencomplex van 


Vlaanderen (met een oppervlakte van 260 ha) aangezien het veenlichaam de ganse 


dalbodem van de vallei bedekt, aaneengesloten is en niet afgedekt wordt met 


riviersedimenten of jongere sedimenten. Omwille van de uitzonderlijke dikte en bijna 


continue opbouw van de afzettingen in dit valleigedeelte is dit uniek voor Vlaanderen. Het 


habitatrichtlijngebied van de Zwarte Beekvallei is essentieel voor het Natura 2000 


habitattype 7140 (overgangs- en trilvenen, een subtype zijn kleine zeggenvegetaties). 


 


Echter door verdieping van de Oude Beek (de ‘hydrologische ruggengraat’ van het gebied) 


is een groot deel van de vallei van de Zwarte Beek aan het verdrogen. Volgens het advies 
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van het INBO (De Becker, 2009) is er daarbij sprake van veraarding van het aanwezige 


veen in de vallei, van zeer opvallende inklinkingverschijnselen en van het optreden van 


verstoringvegetaties. Hierdoor wordt niet alleen de uitzonderlijke grote ecologische waarde 


van het gebied aangetast, maar tevens ook de vernietiging van het landschapsarchief van 


duizenden jaren veenvorming. De oorzaak van de veraarding van het veen is het feit dat 


het drainageniveau van de Oude Beek momenteel op sommige plaatsen tot meer dan een 


meter lager dan de top van het veenpakket ligt. Gevolgen uiten zich vooral door 


graslanden gedomineerd door gestreepte witbol, verzakkingen van het veenpakket met 


veenkliffen tot meer dan een halve meter hoog door het wegzakken van het veraarde veen 


(over een breedte van soms 30 meter aan de zuidrand), een wijziging van de vegetatie ten 


gevolge van verdroging (oligotrofe elzenbroeken in plaats van mesotrofe 


elzenberkenbroeken). Graslandvegetatie met zeer veel moerasstruisgras, veenpluis, 


bramen, veenmossen in plaats van goed ontwikkelde kleine zeggenvegetatie (De Becker, 


2009). 


 


De conclusie van De Becker (2009) is dat er snel moet worden ingegrepen waarbij de 


waterstand opnieuw moet worden hersteld zodat de degradatie van het veenpakket stopt 


(het drainageniveau van de Oude Beek moet sterk verhoogd worden). 


 


Naast deze studie heeft het INBO (Allemeersch, 2009) in opdracht van het Agentschap 


Ruimte en Erfgoed een studie uitgevoerd met als doel de vallei op archeologisch en paleo-


ecologisch vlak te evalueren. Conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen in dit project. 


 


Omwille van deze redenen worden herstelmaatregelen voor de beekvallei voorgesteld met 


als doel herstel van de waterhuishouding om terug veengroei toe te laten. 


 


 


1.2.3 Korte schets project 


Het project waarvoor een ontheffing gevraagd wordt, betreft dus een herstel van de vallei 


van de Zwarte Beek op vlak van hydrologie en ecologie. Volgende ingrepen zijn hiertoe 


voorzien (Tabel 2.1): 


 Waterwerken: verflauwen van oevers, inschakelen meanders Zwarte Beek, dempen 


van sloten en grachten, herstel Oude Beek, hermeandering, 


 Herstelwerk (groenwerk):  rooien van struiken (met wortelgestel), rooien van struiken 


(gedeeltelijk ontstronken), selectief vellen bomen en struiken (bosomvorming), vellen 


bomen en rooien struiken (volledig ontstronken), vellen bomen en struiken (gedeeltelijk 


ontstronken) 


 Afbraak- en grondwerken: beekovergang verwijderen, constructie verwijderen, 


verwijderen draad, verwijderen dijk, verwijderen strooisellaag, afgraven teelaarde 


 Bouw infrastructuur: aanleg tijdelijke bruggen, aanleg voetgangersbrug, mogelijk te 


herstellen, herstellen dijk, herstellen weg, leveren en plaatsen van draad, verwijderen 


van draad en leveren en plaatsen van nieuwe draad 


 Beheermaatregelen: Het beheer bestaat in de aanlegfase uit omvormingsmaatregelen 


om zo de natuurontwikkeling in de gewenste richting te sturen. 


 


Een weergave van de locatie van de verschillende ingrepen is te vinden in  


kaart 1.2 t.e.m.  


kaart 1.5. (In overeenstemming met het bestek zijn in deze kaarten de maatregelen in elk 


deelgebied opgedeeld in maatregelen wel uit te voeren door aannemer, en maatregelen 


niet uit te voeren door aannemer) 
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1.2.4 Situering 


Het projectgebied is 371,5 ha groot en is gelegen in de vallei van de Zwarte Beek in de 


stad Beringen, provincie Limburg (Kaart 1.1). De noordgrens van het gebied wordt 


gevormd door de Zwarte Beek, de zuidgrens wordt gevormd door en ligt in het verlengde 


van de Winterbeek. Centraal van het projectgebied ligt de Oude Beek. Deze wordt in het 


begin ‘Hoogbosvliet’ genoemd (zie Kaart 2.1). Het projectgebied wordt onderverdeeld in 


deelgebieden om tijdens de bespreking de ingrepen en effecten gemakkelijker te kunnen 


situeren. 


 


 
1.3 Toetsing aan de MER-plicht 


Het milieueffectrapport is vereist in toepassing van artikel 4.3.2, sub 1 van het decreet van 


5 april 1995 houdende algemene bepalingen betreffende milieubeleid. Het besluit van de 


Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van 


projecten onderworpen aan milieueffectrapportage stelt in artikel 2, sub 2 dat een 


gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan ingediend worden voor de categorieën van 


projecten vervat in bijlage II van dit besluit. Het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek met 


geplande inrichtingsmaatregelen behoren tot de bijlage II-projecten, categorie 1 


(landbouw, bosbouw en aquacultuur), sub c en d en categorie 10 (infrastructuurwerken), 


sub h, namelijk: 


 


‘Waterbeheersingprojecten op onbevaarbare waterlopen, zoals de aanleg van 


overstromingsgebieden, wachtbekkens of van nieuwe waterlopen, die gelegen zijn in of 


een aanzienlijke invloed kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied, met 


uitzondering van instandhoudings-, herstel- of onderhoudswerken” 


 


“Ontbossing met het oog op de omschakeling naar een ander bodemgebruik voor zover de 


oppervlakte 3 ha of meer bedraagt en voor zover artikel 87 van het Bosdecreet niet van 


toepassing is.” 


 


“Werken betreffende kanalisering, met inbegrip van de vergroting of verdieping van de 


vaargeul, en ter beperking van overstromingen, met inbegrip van de aanleg van sluizen, 


stuwen, dijken, overstromingsgebieden en wachtbekkens, die gelegen zijn in of een 


aanzienlijke invloed kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied.” 


 


Omwille van deze categorieën komt het project in aanmerking voor een 


ontheffingsaanvraag van de MER-plicht. 


 


 
1.4 Naam van de initiatiefnemer 


Deze ontheffing wordt aangevraagd op initiatief van het projectcomité van het 


natuurinrichtingsproject vallei van de Zwarte Beek. 


 


Projectcomité bestaat uit de organisaties met de volgende effectieve leden: 


 Agentschap voor Natuur en Bos 


o Elvira Jacques en Else De Schryver 


 De Vlaamse Landmaatschappij 


o Paul De Vis 


 De Vlaamse Milieumaatschappij 


o Jan Vanvelk 


 Departement Landbouw en Visserij 
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o Jozef De Krock 


 Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 


o Sofie Regniers 


 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed 


o Myriam Van Den Broek 


 Provincie Limburg, Provinciaal Natuurcentrum 


o Greet Gommers 


 Stad Beringen 


o Annemie Witters 


 Natuurpunt vzw  


o Chris Dictus en Noah Janssen 


 Provinciale Landbouwkamer 


o David Deferme 


 Belgisch notariaat 


o Koen Vermeulen 


 


Het secretariaat wordt verzorgd door de Vlaamse Landmaatschappij 


Koningin Astridlaan10, 


3500 Hasselt 


011-29 87 00 
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2 PROJECTBESCHRIJVING 


2.1 Kaarten 


Kaart 2.1: Streefbeeld deel 1 


Kaart 2.2: Streefbeeld deel 2 


Kaart 2.3: BWK-karteringseenheden: ecotopen 


 


 
2.2 Huidige situatie 


2.2.1 Hydrologische situatie in projectgebied 


Het projectgebied draagt nog herinneringen aan de kleinschalige landbouw die hier 


vroeger bedreven werd: verschillende kleine percelen (voornamelijk hooilanden) met 


ondiepe drainagegrachten. De Zwarte Beek ligt hogerop de noordelijke valleiflank en werd 


in het verleden op bepaalde plaatsen in het gebied rechtgetrokken. Momenteel zijn een 


deel van de oude meanders nog zichtbaar in het landschap. In het diepste punt van de 


vallei ligt de Oude Beek (in het begin heet deze beek Hoogbosvliet) die in het verleden 


werd verdiept. Het huidige grondwaterpeil en het peil van de Zwarte en Oude Beek staat 


onder het natuurlijk waterpeil. Dit uit zich door een algemene verdroging van het 


aanwezige veenlichaam (zoals besproken in §1.2 en De Becker (2009)). Actueel staat het 


beekpeil van de Oude Beek 60-80 cm onder het maaiveld. Ten gevolge van overvloedige 


neerslag kunnen wel regelmatig piekdebieten optreden (De Becker en Thoonen, 2011). 


 


 


2.2.2 Ecologische situatie: Deel 1 (Oostelijk deel: van ‘t Fonteintje tot aan Melkpad) 


Deel 1 is de oostelijke helft van het projectgebied en omvat deelgebieden 7, 8, 9 en 10, 


gelegen tussen 'Fonteintje en Melkpad. 


 


De aanwezige vegetatie in de zone tussen de Zwarte Beek en de Oude Beek bestaat 


voornamelijk uit een afwisseling van elzenbroekbos en moerassige vegetaties waaronder 


(al dan niet verruigde) kleine zeggenvegetaties. Tegen de noordelijke valleiflank stroomt 


de Zwarte Beek voornamelijk door naaldhoutaanplanten en oud beekbegeleidend bos op 


oeverwallen. Er liggen ook enkele populieraanplanten en weekendverblijven langs de 


Zwarte Beek.  


 


Ten zuiden van de Oude Beek ligt een voormalige blauwbesplantage.Tevens ten zuiden 


van de Oude Beek komen naaldhoutaanplanten met een goed ontwikkelde ondergroei van 


het berken-eikenbostype en met aanwezigheid van heide-elementen. Ook verschillende 


moerassige vegetaties zijn aanwezig. Er ligt ook een zone van ca. 9 ha in 


landbouwgebruik, gelegen in natuurgebied (uiterst oostelijk deel van projectgebied). 


 


 


2.2.3 Ecologische situatie: Deel 2 (Westelijk deel: tussen Nieuwendijk en Melkpad) 


Deel 2 is de westelijke helft van het projectgebied en omvat deelgebieden 3, 4, 5 en 6, 


gelegen tussen Nieuwendijk en Melkpad. 


 


In het gebied komen vooral bos-, grasland- en moerasvegetaties voor. Langsheen de 


Zwarte Beek treft men percelen van elzenbroek aan. De Zwarte Beek meandert centraal in 


het noordelijk deel door grove dennenbestanden met op enkele plaatsen een goed 


ontwikkelde kruidlaag met oude bosplanten die typerend zijn voor het beekbegeleidend 
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eiken-beukenbos (Qs). Op enkele plaatsen is de Zwarte Beek rechtgetrokken. Tussen de 


Zwarte Beek en de Oude Beek vindt men waardevolle natte biotopen (kleine 


zeggenvegetaties, natte ruigten, wilgenstruwelen en broekbos). Centraal in het gebied 


vinden we enkele voormalige blauwbesplantages, alsook één actief bedrijf met meerdere 


percelen. 


 


De ecologische degradatie van het gebied werd reeds besproken in § 1 en verder 


aangehaald in § 2.3. 


 


 
2.3 Gepland initiatief 


Het project beoogt een hydrologisch herstel (grond- en oppervlaktewaterstand) van de 


vallei van de Zwarte Beek (§2.3.1). Dit heeft ook invloed op de vegetatietypen. Hiervoor 


zullen een aantal streefbeelden vooropgesteld worden (§2.3.2) evenals maatregelen voor 


efficiënt beheer. Op deze manier worden gunstige standplaatscondities gegenereerd voor 


beschermde habitats en soorten. 


Het gepland project tracht hierdoor invulling te geven aan de Europese Vogel- en 


Habitatrichtlijn waarvoor Gewestelijk doelen zijn opgesteld G-IHD (goedgekeurd op 23 juli 


2010). In het G-IHD-rapport wordt het belang van het duurzaam voortbestaan van habitats 


of soorten weergegeven. Het habitattype 7140 (overgangs- en trilveen) wordt hierbij 


beschouwd als ‘essentieel’ voor dit projectgebied. Voor laagveenvegetaties stellen de 


gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen expliciet dat het grootste deel van de 


oppervlakte-uitbreiding in dit projectgebied dient gerealiseerd te worden. De vallei van de 


Zwarte Beek wordt beschouwd als het belangrijkste laagveencomplex in Vlaanderen. Het 


S-IHD rapport 25 concretiseert deze natuurdoelen in een verdere fase. 


 


Dit initiatief tracht de huidige verruigde (door verdroging) en verboste zeggenmoerassen 


(gebrek aan maai en/of graasbeheer) te herstellen. Naast deze doelstelling wensen we de 


beheerstoegankelijkheid te vergroten, de zonevreemde landbouwenclaves op te heffen, op 


bepaalde plaatsen oude meanders terug in te schakelen en op één locatie, indien 


opportuun, een hermeandering te realiseren. 


 


 


2.3.1 Hydrologisch aspect 


Het hydrologisch herstel omvat het opstuwen van het beekpeil van de Oude Beek tot 20 


cm onder het maaiveld. Deze maatregel zou leiden tot het herstel van de hydrologische 


situatie (grondwaterniveau) binnen het projectgebied en zou tevens voldoende zijn om 


piekdebieten van de beek op te vangen (De Becker en Thoonen, 2011). Het is immers 


belangrijk te weten dat het gewenst habitattype 7140 (Kleine zeggenvegetatie: KZV) niet 


bestand is tegen frequente overstromingen. 


 
Een tweede luik is het geheel of gedeeltelijk dempen van grachten binnen het 
projectgebied (De Becker en Thoonen, 2011). Het is immers niet voldoende om het peil 
van de Oude Beek op te trekken. Ook afdammen is geen optie omdat de kans op lekken 
en de invloed van de topografie ervoor zorgt dat het drainerend effect nog zal blijven 
bestaan. Het is tenslotte ook belangrijk dat er geen grachten rechtstreeks op de Zwarte 
Beek blijven aangesloten. Immers de kwaliteit van het Zwarte Beekwater brengt nutriënten 
in een systeem waar van nature geen of nauwelijks nutriëntvrachten in circuleren. 
Instroom van Zwarte Beek water moet dus absoluut vermeden worden, tenzij de 
waterkwaliteit verbetert. Het Oude Beekwater daarentegen, is vermoedelijk van goede 
kwaliteit. Het is niet duidelijk of momenteel ergens huishoudelijk afvalwater via zijgrachten 
naar de Oude Beek afgevoerd wordt. Indien dit niet het geval is, is een sporadische 
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overstroming met oppervlaktewater uit de Oude Beek wel tolereerbaar. Dit is actueel een 
leemte in de kennis. 
De grachten kunnen dus best zoveel mogelijk opgeheven worden. 


 


De specifieke maatregelen hiertoe worden besproken in §2.3.4. 


 


 


2.3.2 Streefbeelden: Deel 1 (Kaart 2.1) 


In het oostelijk deel van het projectgebied wordt grotendeels gestreefd naar kleine 


zeggenvegetaties met verspreid een aantal vennen/open waters en heide of heischraal 


grasland (ten zuiden Oude Beek). In de percelen rondom de Zwarte Beek zal 'oud 


beekbegeleidend bos op oeverwallen' in stand gehouden worden. Op de zuidelijke grens 


zullen de potenties voor eiken-berkenbossen verhoogd worden. Centraal in het 


projectgebied wordt een complex van graslanden beoogd, met een kleiner gebied 


bestaande uit een complex van soortenrijk grasland met heischrale elementen. Twee 


percelen zijn voorzien als extensieve akker. Verder wordt er nog gestreefd naar twee 


zones mesotroof elzenbroek. 


 


 


2.3.3 Streefbeelden: Deel 2 (kaart 2.2 ) 


Als streefbeeld wordt ook voor het westelijk deel van het projectgebied hoofdzakelijk een 


kleine zeggenvegetatie (KZV) beoogd (grootste zone is voorzien ten noorden van de Oude 


Beek, en een kleiner aandeel ten zuiden van de Oude Beek). In het midden van dit deel 


van het projectgebied wordt deze KZV doorbroken door 50% mesotroof elzenbroek-


50%KZV. Dit type wordt ook nagestreefd op een strook aaneensluitende percelen ten 


zuiden van de Oude Beek. Het streefbeeld voor de andere percelen ten zuiden van de 


Oude Beek is mesotroof elzenbroek. Aan de randen (zuidelijke en noordelijke) van het 


projectgebied wordt een complex van graslanden voorzien, die langsheen de Zwarte Beek 


overgaan in oud beekbegeleidend bos op oeverwallen. 


 


 


2.3.4 Aanlegfase 


De verschillende maatregelen worden opgesomd en gesitueerd in/op tabel 2.1,  


kaart 1.2 en kaart 1.3. Een aantal belangrijke werken die nodig zijn om het gewenste 


streefbeeld te bereiken worden hieronder opgesomd: 


 


 Waterwerken: 


-  De grachten in het projectgebied zullen worden gedempt, voornamelijk tussen 


de Oude Beek en de Zwarte Beek. Er wordt voorgesteld om de grachten overal 


te dempen en slechts om de 100m een gracht  (max 10 cm diep) over te 


houden. Het dempen zal gebeuren door de oevers af te schuinen met aanwezig 


grondmateriaal naast de grachten. Op deze manier kan het overtollig 


regenwater worden afgevoerd. 


 


- In de Zwarte Beek worden een aantal oude meanders terug ingeschakeld (Deel 


1). De diepte van de meander zal 10 à 20 cm hoger zijn dan de huidige loop, 


zodat de beek zichzelf verder kan ontwikkelen. Dit mag niet leiden tot een 


blijvende verhoogde waterstand in de Zwarte Beek. Rekening houdend met de 


ervaringen uit andere projecten, moet de oude loop zoveel mogelijk opgevuld 


worden met het materiaal dat vrijkomt uit de nieuw te graven loop. Het stuk van 
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de huidige loop dat opgevuld wordt, moet vooraf gecontroleerd worden op de 


aanwezigheid van beekprik. 


 


- Verflauwen van oevers ten behoeve van spontane verlanding. Hiertoe worden 


de oevers zo maximaal mogelijk verflauwd (afgeschuind) en wordt de oeverwal 


(grond afkomstig van de aanleg van de vijver) uit de onmiddellijke omgeving 


erin geduwd. Bedoeling is wel dat er na inrichting nog open water aanwezig 


blijft (de vijver mag dus niet ineens worden dichtgegooid) zodat de zeer 


interessante overgangsfasen zich kunnen ontwikkelen. Aangezien het steeds 


gaat over voedselarme vijvers, mag er zeker geen actieve aanvoer 


(grondverzet) van (nutriëntenrijke) gronden of strooisellagen uit de omgeving 


gebeuren. 


 


- Optioneel hermeandering (aanleggen nieuwe meander) 


Het betreft het graven van een meander, daar waar nu geen meander ligt en 


die aansluit op de Zwarte Beek. Over een lengte van 200m zal plaatselijk naast 


de huidige Zwarte Beek een extra meander worden gegraven, dit aan de 


zuidzijde van de beek. Deze extra meander zal een natuurlijk kronkelend 


verloop krijgen. Er is echter nog nader onderzoek nodig of dat er ruimte genoeg 


is aan de zuidzijde van de beek, het veenlichaam ligt hier immers niet ver vanaf 


en of de maatregel wel opportuun is. 


 


- Herstel Oude Beek 


Het herstel van de Oude Beek gebeurt door middel van het plaatsen van een 


50-tal stuwen in de vorm van een dubbele palenrij. Tussen de palen van een 


dubbele palenrij wordt grond van de oeverwallen gestort. 


 


 Herstelwerk en beheer: 


Het beheer in de aanlegfase bestaat uit een aantal omvormingsmaatregelen 


(verschralingbeheer, bosbeheer) om zo de natuurontwikkeling in de gewenste richting te 


sturen. 


 


- Op plaatsen waar KZV (Kleine zeggevegetatie) worden voorzien, worden 


bomen geveld en struiken gerooid (met wortelgestel). 


- Omzetten van struweel/bos naar heischraal grasland of complex van 


graslanden, buiten de veengrens (veengrens: zie  
- kaart 1.2 en kaart 1.3) (vrijmaken van de wortelaanzet) door vellen bomen en 


rooien van struiken (gedeeltelijk ontstronken). 


- Een aantal bostypes dient worden gewijzigd (= selectief vellen bomen en 


struiken: bosomvorming) 


- De blauwbesplantages dienen te worden omgezet tot elzenbroek (deelgebied 


3) of KZV (in deelgebied 5 en 7) door verwijderen van struiken (met 


wortelgestel). 


- De strooisellaag wordt verwijderd bij omzetting naaldbos naar KZV of 


heischraal grasland. 


- Putten ontstaan door bomen en struiken die worden uitgetrokken uit het veen 


moeten niet worden opgevuld. Dit zal spontaan verlanden tot een natte 


vegetatie. Mogelijk kan de werkzone na de uitvoering van de werken gelijk 


getrokken worden (gebeurde ook bij de recent uitgevoerde beheerswerken op 


militair domein). Buiten het veenpakket, dus op de drogere gronden, mag de 


vegetatie niet uitgetrokken worden aangezien er dan putten ontstaan. 


- Volledig ontstronken is volgens het standaardbestek 250 tot op een diepte van 


1 m. Maar er wordt aangehaald dat het zo diep niet moet. Gedeeltelijk 


ontstronken (volgens standaardbestek tot op 20 cm) kan mogelijk voldoende 
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zijn. De stronken kunnen door de veendruk wel nog naar boven komen, maar 


20 cm zou voldoende kunnen zijn om dit op te vangen. 


 


 Afbraak- en grondwerken 


- De teelaarde zal afgegraven worden om de nutriëntenrijke toplaag te 


verwijderen op plaatsen waar de ontwikkeling van heide of heischraal grasland 


gewenst is. In de huidige naaldhoutbestanden worden de bomen gekapt, 


gedeeltelijk ontstronkt en de strooisellaag (tot op zandige ondergrond) 


verwijderd in functie van de ontwikkeling van heide of heischraal grasland 


- Verwijderen van dijk, draad, constructies, bruggen. 


- Afgraven teelaarde: Gezien de gronden die hierbij vrijkomen hoge 


concentraties nutriënten bevatten dienen deze afgevoerd te worden naar 


minder kwetsbare gebieden. 


 


 Bouw infrastructuur: 


-  Aanleg beekovergangen: Er is voorzien om in totaal 18 bruggen aan te leggen 


(14 Zwarte Beek en 4 Oude Beek). De beekovergangen/bruggen dienen 


voldoende draagkrachtig te zijn en moeten voldoen aan de volgende 


randvoorwaarden: 


 Vermijden van vaste constructies in beekbodem en op beekoever, 


zodat de vrijheidsgraad van de meanderende Zwarte Beek zoveel 


mogelijk gerespecteerd wordt 


 Het systeem moet hanteerbaar zijn voor beheer 


 Er moet rekening gehouden worden met de veenbodem (Oude 


Beek) 


We trachten voornamelijk te werken met tijdelijke bruggen (13 van de 17 


bruggen) d.w.z. bruggen die verplaatsbaar zijn (bedoeld om recreanten te 


weren met bijvoorbeeld quads). Er wordt 1 vaste voetgangersbrug voorzien, 


van de overige 3 bruggen is dit nog niet duidelijk. Zie kaart 1.6  


- Herstel van een aantal dijken en wegen verspreid over projectgebied: Het 


herstellen van een dijk en een weg omvat het tonrond maken door aanbrengen 


van zand. Op venige bodem moet ook nog rekening gehouden worden met de 


waterdruk. ‘Dijk’ is een weg op venige bodem, ‘weg’ is een weg op meer 


draagkrachtige bodem. 


- Verwijderen overbodige afsluitingen en aanpassen begrazingsroosters 


- Plaatsen draad (begrazingsblokken) en verwijderen van draad en plaatsen van 


nieuwe draad 


- Plaatsen van poorten (gaar) 


 


 


Tabel 2.1:  Overzicht maatregelen 


Omschrijving/ 


Subsysteem Maatregel   


I. Waterwerken   


  1. Hermeandering (optioneel) 


  2. verflauwen oevers 


  3 inschakelen oude meander 


  4. dempen van grachten 


  5. herstel Oude Beek 


II. Groenwerk   


  6. rooien van struiken met wortelgestel 


  7. rooien van struiken, gedeeltelijk 
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ontstronken 


  8. 


selectief vellen bomen en struiken 


(bosomvorming) 


  9. 


vellen bomen en rooien struiken, volledig 


ontstronken 


  10. 


vellen bomen en struiken, gedeeltelijk 


ontstronken 


III. 


Afbraak en 


Grondwerken   


  11. beekovergang verwijderen 


  12. constructie verwijderen 


  13. verwijderen draad 


  14. verwijderen dijk 


  15. verwijderen strooisellaag 


  16. afgraven van teelaarde 


IV. Bouw-Infra   


  17. Aanleg verplaatsbare brug 


  18. Aanleg voetgangersbrug 


  19. herstellen dijk 


  20. herstellen weg 


  21 Leveren en plaatsen van draad 


  22 


Verwijderen van draad en leveren en 


plaatsen van nieuwe draad 


 


 


2.3.5 Beheersfase 


De beheersfase is de fase waarbij de gewenste vegetatietypen zich kunnen ontwikkelen 


ten gevolge van de ingrepen. Om de gewenste vegetatietypes in stand te houden, na 


herstel van de hydrologie, zijn beheermaatregelen nodig. Deze beheermaatregelen zijn 


beschreven in het natuurbeheerplan Vallei van de Zwarte Beek (Natuurpunt, 2009). 


Hieronder volgt een korte opsomming van de verschillende beheermaatregelen: 


 


 Omvormingsbeheer 


 Overgangsbeheer of beheer op korte termijn: 


- Jaarlijkse of meerjaarlijkse maaiing 


- Stoot- en seizoensbegrazing 


 Eindbeheer of beheer op lange termijn: 


- Jaarlijks maaibeheer 


- Cyclisch maaibeheer 


- Cyclisch open maken 


- Extensieve begrazing 


- Heide- en duinbeheer 


- Bosbeheer 


- Akkerbeheer 


- Beheer van open water 


- Houtkantbeheer 
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3 ADMINISTRATIEVE, JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE SITUERING VAN HET 


PROJECT 


3.1 Kaarten 


Kaart 3.1: Gewestplanbestemming  


 


 
3.2 Randvoorwaarden 


Het project is onderworpen aan een aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn 


enerzijds van technisch-uitvoerbare aard. Anderzijds zijn er een aantal administratieve, 


juridische en beleidsmatige aspecten die betrekking hebben op het project. 


 


 


In onderstaande tabel 3.1 zijn alle mogelijke juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 


getoetst aan het project. Telkens is de relevantie aangegeven en of de randvoorwaarde 


onderzoekssturend of procedurebepalend is voor het plan. Voor sommige relevante 


randvoorwaarden is verdere tekstuele uitleg nodig. In de tabel is telkens aangegeven in 


welk hoofdstuk de verdere uitwerking te vinden is. Ook een verwijzing naar relevante 


kaarten is opgenomen 


 


 


Tabel 3.1: Toetsing juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-


vant 


Onder-


zoek-


sturend 


Procedure-


bepalend 


Bespreking relevantie Kaart-


nr. 


Verdere 


bespreking 


Juridische situering 


Juridische sancties 


- In 1997 Europese ingebrekestelling owv afnemende natuurwaarde 


- In 1998 een met reden omkleed advies opgesteld door een Europese Commissie gericht aan de Belgische autoriteiten 


-  Veroordeling van Watering Schulensbroek wegens het veroorzaken van ecologische schade (7 maart 2012) 


Ruimtelijk ordeningsrecht 


Gewestplan Geeft de bestemming van de gronden in 


Vlaanderen weer. 


Ja X X Het grootste deel van het projectgebied is 


gelegen in natuurgebied (0701). De 


noordoostelijke strook tussen Zwarte en 


Oude Beek is natuurgebied met 


wetenschappelijke waarde of 


natuurreservaten (0702). In het oosten zijn 


er een aantal landschappelijk waardevolle 


percelen (0901) en een strook agrarisch 


gebied met ecologisch belang. 


K
a
a
rt
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.1


 


 


Stedenbouwkundige 


Plannen 


Geven aan de hand van kaartmateriaal en 


stedenbouwkundige voorschriften aan wat en hoe 


in een bepaald stadsdeel gebouwd en verbouwd 


mag worden. 


Nee   Het projectgebied is niet in een Bijzonder 


Plan van Aanleg (BPA) gelegen. 


K
a
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-


vant 


Onder-


zoek-


sturend 


Procedure-


bepalend 


Bespreking relevantie Kaart-


nr. 


Verdere 


bespreking 


Ruimtelijk 


uitvoeringsplan 


Volgt het vroegere “plan van aanleg” (Gewestplan 


en BPA) op. In tegenstelling tot de plannen van 


aanleg is een uitvoeringsplan veel meer gericht op 


de uitvoering van een beleid. Het kan ook 


beheersmaatregelen bevatten. Deze 


uitvoeringsplannen vertrekken steeds vanuit de 


visie van een ruimtelijk structuurplan. 


Nee   Het projectgebied is niet gelegen in een 


gewestelijk RUP of gemeentelijk RUP. 


 


 


 


Ruilverkaveling Zorgt voor de herstructurering van het 


landbouwgebied passend in een multifunctionele 


inrichting van het buitengebied 


Nee   Binnen of rond het projectgebied zijn geen 


ruilverkavelingsprojecten in uitvoering of 


onderzoek. 


  


Landinrichtings- 


projecten 


Richt grote gebieden zodanig in dat alle facetten 


die in het gebied aanwezig zijn (milieu, natuur, 


landbouw, recreatie, cultuurhistorie), zich 


volwaardig kunnen ontwikkelen. 


Nee   Het projectgebied is niet gelegen in of in de 


nabijheid van een landinrichtingsproject 


 


 


Natuurinrichtings-


projecten 


Richt een gebied zo goed mogelijk in met het oog 


op het behoud, het herstel, het beheer of de 


ontwikkeling van de natuur of het natuurlijk milieu. 


ja X X Het projectgebied is gelegen in het 


projectgebied van het 


natuurinrichtingsproject Zwarte Beek 


K
a
a
rt
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Milieubeheer- en milieuhygiënerecht 


Vlarebo Door op een milieuhygiënisch verantwoorde 


manier om te gaan met uitgegraven bodem, wordt 


nieuwe bodemverontreiniging en de daaruit 


voortvloeiende saneringsplicht zoveel als mogelijk 


Ja X X In het gepland initiatief is grondverzet 


voorzien. De wetgeving over grondverzet 


moet dan ook gevolgd worden. 


 Discipline Bodem 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-


vant 


Onder-


zoek-


sturend 


Procedure-


bepalend 


Bespreking relevantie Kaart-


nr. 


Verdere 


bespreking 


vermeden. 


Vlarea Het bundelt de uitvoeringsbesluiten bij het 


Afvalstoffendecreet. Het moet Vlaanderen 


ondermeer op weg zetten naar een onderbouwd 


recyclagebeleid. 


 


Ja X X In het geplande initiatief kan er 


afbraakmateriaal van constructies 


vrijkomen. Bij het verwijderen van deze 


constructies zal er dan ook rekening 


gehouden worden met Vlarea. 


 Discipline Bodem 


Natuurbeschermingsrecht 


Decreet betreffende 


natuurbehoud en 


natuurlijk milieu 


 


Vlaams ecologisch 


netwerk 


Vlaamse en/of 


erkende 


natuurreservaten 


Centraal staan een planmatige aanpak 


(natuurbeleidsplan), een horizontaal beleid (‘stand-


still’ principe) en een gebiedsgericht beleid. 


Ja X  Het geplande initiatief voorziet 


vegetatiewijziging. Er wordt een passende 


beoordeling opgenomen in de ontheffing 


(hoofdstuk 0). 


 


 


In deze gebieden wordt in de toekomst een beleid 


gevoerd dat sterk gericht is op natuurbehoud en -


ontwikkeling, gebaseerd op een natuurrichtplan. 


Ja X X Het projectgebied is gelegen in het GEN-


gebied “Boven- en Middenloop van de 


Zwarte Beek” 


K
a
a
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Discipline Fauna 


en flora 


Terreinen, van belang voor behoud en ontwikkeling 


van natuur(lijk milieu), die aangewezen of erkend 


zijn door de Vlaamse regering. 


ja X X Binnen het projectgebied is het 


natuurreservaat "De Vallei van de Zwarte 


Beek" gelegen. 


K
a
a
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Discipline Fauna 


en flora 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-


vant 


Onder-


zoek-


sturend 


Procedure-


bepalend 


Bespreking relevantie Kaart-


nr. 


Verdere 


bespreking 


 


Vogelrichtlijngebied 


Habitatrichtlijn-


gebied 


 


De Vogelrichtlijn heeft als doel de instandhouding 


van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten 


en hun leefgebieden. 


ja X X Het projectgebied is gelegen in het 


vogelrichtlijngebied Militair domein en 


domein van de Zwarte Beek. 


K
a
a
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Discipline Fauna 


en flora 


De Habitatrichtlijn heeft als doel de biologische 


diversiteit in de Europese Unie in stand te houden. 


ja X X Het projectgebied is gelegen in het 


habitatrichtlijngebied [BE2200029] “Vallei -


en brongebieden van de Zwarte Beek, 


Bolisserbeek en Dommel met heide en 


vengebieden. 


K
a
a
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Discipline Fauna 


en flora 


Bosdecreet Regelt behoud, bescherming, aanleg en beheer 


van bossen. Regelt in dit verband ook de 


kappingen, vergunningsvoorwaarden en eventuele 


compensaties (art. 50, art. 90bis). 


Ja X X Binnen het project zullen bomen gekapt 


worden. Indien het gaat om oppervlaktes 


die onder de definitie bos vallen, dan moet 


mogelijk een ontheffing van het verbod op 


ontbossing gevraagd worden en geldt 


mogelijk boscompensatieplicht. 


 


Discipline Fauna 


en flora 


Beheer van oppervlakte- en grondwater 


Wet op 


onbevaarbare 


waterlopen 


Regelt ondermeer de bepaling betreffende de 


‘buitengewone werken van de verbetering of 


wijziging’. 


Ja X X Het project betreft de herinrichting van de 


Zwarte Beek en Oude Beek. 


 


Discipline Water 


Decreet betreffende 


integraal 


waterbeleid 


Doelstellingeninstrument in verband met het 


integraal waterbeleid. 


Ja X X Voor het project moet een watertoets 


opgemaakt worden. De watertoets wordt 


opgenomen in de ontheffing in het 


hoofdstuk ‘Integratie en eindsynthese’ als 


een samenvatting van de beschreven 


 Discipline Water 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-


vant 


Onder-


zoek-


sturend 


Procedure-


bepalend 


Bespreking relevantie Kaart-


nr. 


Verdere 


bespreking 


effecten in de ontheffing. 


Wet op bevaarbare 


waterlopen 


Regelt bevoegdheden en scheepvaartverkeer van 


de bevaarbare waterlopen en omliggende terreinen 


Nee   Er zijn geen bevaarbare waterlopen in het 


projectgebied. 


 


 


Grondwaterdecreet Het decreet regelt bescherming, gebruik, toezicht, 


voorkomen en vergoeden van schade en 


heffingen. 


 


Ja X  In het projectgebied zijn geen winningen 


gelegen. Er zijn wel drie winningen 


gelegen binnen een straal van ca. 200 m 


van het projectgebied. 


K
a
a
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Discipline water 


Bescherming van het cultuurhistorisch patrimonium 


Beschermde 


monumenten en 


landschappen 


Ter bescherming van monumenten en stads- en /of 


dorpszichten en landschappen; instandhouding, 


herstel en beheer van beschermde landschappen. 


Ja   Het oostelijk deel van het projectgebied 


overlapt met het beschermde landschap 


“Vallei van de Zwarte Beek”. 


Il
lu


s
tr


a
ti
e
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0
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 Discipline 


Landschap, 


bouwkundig 


erfgoed en 


archeologie 


Landschapsdecreet Het decreet regelt de bescherming van de 


Landschappen omwille van hun historische, socio-


culturele, natuurwetenschappelijke of esthetische 


waarde. 


Ja X  In het projectgebeid is het beschermde 


landschap ‘Vallei van de Zwarte Beek” 


gelegen. 


Il
lu


s
tr


a
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e
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0
.1


 Discipline 


Landschap, 


bouwkundig 


erfgoed en 


archeologie 


Decreet op het 


archeologische 


patrimonium 


Regelt de bescherming, het behoud, de 


instandhouding en het beheer van het 


archeologisch patrimonium evenals de organisatie 


en de reglementering van de archeologische 


opgravingen. 


Ja X  Van belang zijn hier art. 4, 5 en 8. Het 


regelt de beschermingsbevoegdheid en 


adviesverlening. 


 


Discipline 


Landschap, 


bouwkundig 


erfgoed en 


archeologie 


Verdrag van Malta In het verdrag worden de integrale archeologische Ja  X Mogelijkheid tot archeologische  Discipline 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-


vant 


Onder-


zoek-


sturend 


Procedure-


bepalend 


Bespreking relevantie Kaart-


nr. 


Verdere 


bespreking 


monumentenzorg en het maximaal behoud van de 


archeologische erfgoedwaarden in situ centraal 


gesteld (art. 4). 


toevalsvondsten. Van belang zijn art. 5 en 


6. Deze regelen het archeologisch 


onderzoek binnen mer’s en 


ontwikkelingsplannen. 


Landschap, 


bouwkundig 


erfgoed en 


archeologie 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-


vant 


Onder-


zoek-


sturend 


Procedure-


bepalend 


Bespreking relevantie Kaart-


nr. 


Verdere 


bespreking 


Beleidsmatige randvoorwaarden 


Milieubeleid 


Milieubeleidsplan Het geeft de richting aan waarin de overheid wil 


gaan met het milieubeleid, en maakt aan de burger 


en het bedrijfsleven ook duidelijk wat zij op 


milieuvlak kunnen verwachten de komende jaren. 


Ja X  Op 27 mei 2011 werd het milieubeleidsplan 


2011-2015 (MINA4) goedgekeurd door de 


Vlaamse Regering, Relevante thema’s 


voor deze ontheffing zijn bv. integraal 


waterbeleid, Versnippering en verlies aan 


biodiversiteit. 


  


Provinciaal 


Milieubeleidsplan 


In het provinciaal milieubeleidsplan wordt het 


Limburgse milieubeleid voor de komende vijf jaar 


uitgestippeld. 


Ja X  Er is een milieubeleidsplan opgesteld 


(2010-2013) voor de provincie Limburg, 


met inbegrip van een actieplan om Limburg 


CO2-neutraal te maken tegen 2020. Via 


het herstel van het veenpakket (CO2 


opname, tegengaan emissie CO2) kan het 


project hiertoe een bijdrage leveren. 


Relevante thema’s uit het 


milieubeleidsplan voor deze ontheffing zijn 


natuurverbinding, biodiversiteit en 


duurzame waterbeheersingswerken. 


  


Gemeentelijk 


milieubeleidsplan 


Het geeft de richting aan waarin de gemeente wil 


gaan met het milieubeleid, en maakt aan de burger 


en het bedrijfsleven ook duidelijk wat zij op 


milieuvlak kunnen verwachten de komende jaren. 


Ja X  Er is een milieubeleidsplan opgesteld voor 


de gemeente (2005-2013), Relevante 


thema’s voor deze ontheffing zijn water en 


de natuurlijke entiteiten: natuur, bos, groen 


en landschappen. 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-


vant 


Onder-


zoek-


sturend 


Procedure-


bepalend 


Bespreking relevantie Kaart-


nr. 


Verdere 


bespreking 


 


Ruimtelijk 


Structuurplan 


Vlaanderen 


Geeft een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van 


Vlaanderen en legt de krachtlijnen vast van het 


ruimtelijk beleid naar de toekomst. 


Ja X  Algemeen relevant in Vlaanderen. Op het 


niveau van Vlaanderen zijn de 


belangrijkste elementen van de natuurlijke 


structuur de rivier- en beekvalleien, de 


grote natuurgebieden en de grote 


boscomplexen. Het oosten van Beringen 


maakt deel uit van het uitgestrekte heide- 


en boscomplex van het Kempische 


plateau. 


  


Provinciaal 


Structuurplan 


Limburg 


Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke 


ontwikkeling van het gebied waarop het 


betrekking heeft, in dit geval: de provincie 


Limburg. 


Ja X  In het ruimtelijke structuurplan van de 


provincie Limburg worden een aantal grote 


aaneengesloten natuurcomplexen 


aangeduid waaronder de Vallei van de 


Zwarte Beek die onderdeel zijn van een 


natuurlijke structuur met een ruimere 


betekenis van Europees niveau. In deze 


functie domineert de natuurfunctie. De 


vallei van de Zwarte Beek is aangeduid als 


natte natuurverbinding. 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-


vant 


Onder-


zoek-


sturend 


Procedure-


bepalend 


Bespreking relevantie Kaart-


nr. 


Verdere 


bespreking 


Gemeentelijk 


structuurplan 


De toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de 


gemeente binnen een aantal krijtlijnen vastleggen, 


waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met de 


bepalingen in het Provinciaal en het Vlaams 


Ruimtelijk Structuurplan. 


Ja X  Het projectgebied is aangeduid als één van 


de natuurlijke dragers. 


  


GNOP Beoogt een doorgedreven natuurbeleid in de 


gemeenten op zowel korte als lange termijn. Het 


actieplan vormt daarbij de uitvoering. 


Ja X  Er is een GNOP opgesteld voor de 


gemeente Beringen. De hoofddoelstelling 


is de duurzame instandhouding, herstel en 


ontwikkeling van natuurwaarden. De 


ecologisch waardevolle delen van de vallei 


van de Zwarte Beek tot Beringen is 


aangeduid als prioritair gebied (ecologisch 


waardevol gebied dat kan veiliggesteld 


worden door aankoop, huur, subsidie). 


  


Waterbeleid 


Waterbeleidnota Streeft een evenwicht na tussen ecologische, 


sociale en economische functies. Verder wil het 


zorgen voor een goede toestand van het 


watersysteem en het behoud en herstel van de 


natuurlijke werking. 


Ja X  Het doel van het project bestaat er uit om 


het watersysteem weer een natuurlijke 


werking te geven en een bescherming 


tegen overstromingen. 


 


 


Bekkenbeheerplan Het waterbeheer wordt georganiseerd per 


rivierbekken. 


Ja X  Het projectgebied is gelegen binnen het 


bekken van de Demer. Hiervoor is een 


beheerplan opgesteld (2008-2013) met 


o.a. actie 152: opstarten van het integrale 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-


vant 


Onder-


zoek-


sturend 


Procedure-


bepalend 


Bespreking relevantie Kaart-


nr. 


Verdere 


bespreking 


project Zwarte Beek 


Polders en 


wateringen 


Hebben de opdracht de doelstellingen te 


verwezenlijken en rekening te houden met het 


decreet van het integraal waterbeleid. Tevens 


zorgen ze voor de uitvoering van het 


deelbekkenbeheerplan. 


Ja X  Het projectgebied is volledig gelegen in de 


watering ‘het Schulensbroek”. 


 


 


 


Deelbekkenbeheer-


plan 


Het omvat het integraal waterbeleid per 


deelbekken met haalbare en doelgerichte acties op 


korte en middellange termijn. 


Ja X X Het projectgebied is gelegen binnen het 


deelbekken Zwarte Beek. Volgende punten 


komen hierin o.a. aan bod: maximale 


retentie van hemelwater aan de bron, 


kwantitatief, kwalitatief en ecologisch 


duurzaam waterlopenbeheer, duurzaam 


(drink)watergebruik,… 


 Discipline water 


AWP2 Rapporteert de oppervlaktewaterkwaliteit per 


bekken. 


Ja X  Rapporteert de waterkwaliteit in de buurt 


van het projectgebied. 


 Discipline water 


Ecologie 


Natuurbeheerplan Voor erkende en Vlaamse natuurreservaten wordt 


een beheerplan opgemaakt. 


Ja X  Het projectgebied overlapt met het 


reservaat “Vallei van de Zwarte Beek”. 


K
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-


vant 


Onder-


zoek-


sturend 


Procedure-


bepalend 


Bespreking relevantie Kaart-


nr. 


Verdere 


bespreking 


Bosbeheerplan Voor openbare bossen is de opmaak van een 


uitgebreid bosbeheerplan verplicht. Voor 


privébossen groter dan 5 ha is de opmaak van een 


beperkt, dan wel uitgebreid bosbeheerplan 


verplicht dan wel op vrijwillige basis mogelijk. 


Ja x x Binnen het projectgebied ligt een beperkt 


een aantal percelen (2,16ha) behorend tot 


het openbaar bos waarvoor de stad 


Beringen momenteel een uitgebreid 


bosbeheerplan afwerkt. 


 


Discipline Fauna 


en flora 


Natuurrichtplan Voor de VEN gebieden worden natuurrichtplannen 


opgemaakt, waarin de beheerdoelen worden 


vastgelegd 


Nee   De vallei van de Zwarte Beek bevindt zich 


niet in een gebied waarvoor een NRP is 


opgesteld. 


 


 


Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 


Landschapsatlas Bevat een beschrijving van de ankerplaatsen, 


relictzones en traditionele landschappen 


Ja X  Het projectgebied ligt in het traditionele 


landschap ‘Vallei van de Zwarte Beek’, en 


relictzone “Bovenloop van de Zwarte Beek 


R70026”. ankerplaats ‘Heide- en 


stuifzandcomplex van Hecthel-Helchteren 


met vallei van de Zwarte Beek A70006’ en 


lijnrelicht ‘Zwarte Beek 70062”. 


K
a
a
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Discipline 


Landschap, 


bouwkundig 


erfgoed en 


archeologie 


Regionaal 


Landschap 


Vzw die zich engageert om de natuurlijke troeven 


van een streek te beschermen 


ja X  Het projectgebied maakt deel uit van het 


regionaal landschap “lage Kempen”. 
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4 AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN 


Het geplande project kadert binnen het Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek. 


 


 
4.1 Aan te vragen vergunningen 


Voor het project zijn volgende vergunningen noodzakelijk: 


 


 Stedenbouwkundige vergunning voor terreinaanlegwerken 


 


 Machtiging voor wijzigingen aan waterlopen 


 


 Bodembeheerrapport en technisch verslag (grondverzet > 250 m³) 


 


 Ontheffing van beschermingsvoorschriften: Beschermd landschap: toestemming 


van Ruimte en Erfgoed 


 


 Melding van ontbossing in natuurreservaten aan de ambtenaar volgens art. 47 van 


het bosdecreet: 


 


Aangezien de ontbossing zal plaatsvinden in een erkend natuurreservaat waarvoor een 


goedgekeurd beheerplan is opgesteld waarin deze ontbossing is opgenomen (art. 47 


bosdecreet) is boscompensatie niet nodig. Wel is melding aan de ambtenaar verplicht. 


 


Volgens Art. 47 van het bosdecreet stelt dat er voor ontbossing in natuurreservaten, 


waarvoor een beheerplan is goedgekeurd op grond van art. 34, §1, van het decreet van 


21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, enkel een 


voorafgaande eenvoudige melding aan de ambtenaar vereist, op voorwaarde dat deze 


ontbossing voorzien is in het vermelde beheerplan en, met betrekking tot beheerplannen 


die goedgekeurd worden na 1 januari 2009, voor zover deze ontbossing noodzakelijk is 


voor het behoud, het herstel of de ontwikkeling van een of meerdere van de habitats, 


vermeld in bijlage I of van meerdere habitats van soorten, vermeld in bijlage II, III of IV. 


Van deze melding stelt de ambtenaar het college van burgemeester en schepenen in 


kennis. 


 


Tevens past deze ontbossing binnen de specifieke Instandhoudingsdoelen opgesteld door 


het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze doelen zijn op Vlaams niveau principieel 


goedgekeurd. Er wordt voorzien dat deze voor het lokale niveau, de specifieke 


instandhoudingsdoelen, ook worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering in 2013. 


 


Volgens art. 90 bis van het bosdecreet is ontbossing verboden tenzij mits het bekomen 


van een stedenbouwkundige vergunning in toepassing van de wetgeving op de ruimtelijke 


ordening. Een stedenbouwkundige vergunning voor ontbossing of een 


verkavelingvergunning voor geheel of gedeeltelijk beboste terreinen kan niet worden 


vergund tenzij ontbossing gebeurt in functie van vastgestelde 


instandhoudingsdoelstellingen, opgemaakt voor speciale beschermingszones, op 


grond van art. 36ter, §1, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 


natuurbehoud en het natuurlijk milieu of opgemaakt voor soorten, vermeld in bijlage II, II 


en IV van hetzelfde decreet. 
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5 INGREEP-EFFECTENSCHEMA EN GEGEVENSOVERDRACHT 


Uitgaande van de deelingrepen is voor elke discipline nagegaan welke de mogelijke 


effecten kunnen zijn. Het effectenschema is weergegeven in tabel 5.1. Vervolgens is een 


algemene omschrijving gegeven van de ingrepen die deze effecten veroorzaken. Ook zijn 


de eerste en tweede orde effecten die daardoor veroorzaakt worden, aangegeven.De 


nummering bij de ingrepen verwijst naar de nummering zoals weergegeven in tabel 2.1. 


 
Tabel 5.1 Ingreep-effectenschema 


Ingreep Direct effect Indirect  effect 


Aanlegfase 


- Dempen 


grachten  


 


- Herstel Oude 


Beek  


Bodem: wijziging 


bodemprofiel 


 


 


 


 


Water: wijziging oppervlaktewaterpeil, wijziging 


oppervlaktewaterstroming, wijziging grondwaterpeil 


(stijging) en grondwaterstroming, 


Fauna en flora: wijziging/verschuiving  vegetatietype  


en bijhorende fauna  


Landschap: wijziging landschapsbeeld, wijziging 


landschapstructuur, wijziging landgebruik 


Mens: landbouw, wijziging landschapsbeleving 


Verflauwen 


oevers (I.2) 


Bodem: wijziging 


bodemprofiel 


Fauna en -Flora: 


verwijderen vegetatie 


Water: wijziging oppervlaktewaterpeil in de vijvers,  


Fauna en flora:   


Landschap: wijziging landschapsbeeld 


Mens: wijziging landschapsbeleving 


- Herinschakelen 


oude meanders  


 


-Hermeandering 


(Grondverzet) 


Bodem: Wijziging 


bodemprofiel,  


Fauna en Flora: 


verwijderen vegetatie 


 


 


Water: wijziging grond- en oppervlaktewaterpeil 


Fauna en flora: wij wijziging/verschuiving  


vegetatietype  en bijhorende fauna 


Landschap: Wijziging landschapstructuur, wijziging 


landschapsbeeld  


Mens: wijziging landschapsbeleving 


 


 


Verwijderen 


strooisellaag  


 Bodem: wijziging bodemkwaliteit 


Fauna en Flora: wijziging/verschuiving  vegetatietype  


en bijhorende fauna 


 


Afgraven 


teelaarde  


Bodem: Wijziging 


bodemprofiel, 


Fauna en Flora: 


verwijderen vegetatie 


Bodem: Wijziging bodemkwaliteit 


Fauna en Flora: wijziging/verschuiving  vegetatietype  


en bijhorende fauna 


 


 


Aanleg 


beekovergang 


Bodem:locaal 


bodemdegradatie 


 


 


 


Groenwerk Fauna en Flora: 


verwijderen vegetatie, 


Bodem: oppervlakkige wijziging bodemprofiel o.w.v. 


ontstronken  


Water: grondwaterpeil (stijging) 


Fauna en flora:wijziging/verschuiving  vegetatietype  


en bijhorende fauna 
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Landschap: wijziging landschapsbeeld 


Mens: wijziging landschapsbeleving 


Verwijderen dijk, 


draad, 


constructies, 


bruggen,.. 


 


 


 


 


 


 


 


Landschap: wijziging landschapsstructuur en 


landschapsbeeld 


Herstel dijken en 


wegen 


 Landschap: wijziging landschapsstructuur en 


landschapsbeeld 


Mens: wijziging landschapsbeleving 


Plaatsen en 


verwijderen 


draad 


 Landschap: wijziging landschapsstructuur en 


landschapsbeeld 


Mens: wijziging landschapsbeleving 


Werfverkeer en 


beheersmachines 


Fauna en Flora: tijdelijke 


verstoring 


Bodem: verdichting 


Mens: geluidshinder 


 


 


De belangrijkste ingrepen in de aanlegfase betreffen herstelwerk en waterwerken 


(inschakelen meanders, hermeandering, afschuinen oevers, dempen grachten en 


opstuwen/ophogen Oude Beek). De waterwerken hebben effect op het 


oppervlaktewaterpeil, dat vervolgens een effect heeft op het grondwaterpeil in het 


projectgebied. Dit levert tenslotte een wijziging van de vegetatietypen en de biotopen voor 


fauna. Dit geeft ook effecten naar het gebruik van landbouwpercelen. Ook het landschap 


wordt gewijzigd. Er zal effect optreden op het landschapsbeeld, landschapsstructuur en de 


landschapsbeleving. 


Voor de waterwerken zal er grond verplaatst worden (afschuinen of verflauwen oevers, 


dempen grachten, hermeandering en inschakelen meanders) binnen het projectgebied. 


Dit brengt met zich mee dat het bodemprofiel zal wijzigen. Het afgraven en terugplaatsen 


van de grond gebeurt met behulp van kranen. Dit kan geluidshinder opleveren tijdens de 


aanlegfase. Hierdoor kunnen ook de vogels of andere fauna gehinderd worden. Daarnaast 


kunnen de bewoners uit de omgeving hinder ondervinden. Daar er recreatie is (wandelen, 


fietsen) in de omgeving van het projectgebied, kan deze tijdens de werkzaamheden ook 


hinder ondervinden. 


 


Volgens hydrologisch onderzoek  (De Becker en Thoonen, 2011) zullen geen 


vernattingseffecten/overstromingsgevaar optreden buiten de projectgrens indien enkel de 


zone tussen de Oude en de Zwarte Beek en de grachten die aangetakt zijn op de Oude 


Beek gedempt worden. Bijgevolg worden daar geen problemen verwacht naar landbouw, 


noch naar omwonenden buiten de projectgrens. 
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6 ALGEMENE AFBAKENING REFERENTIESITUATIE EN METHODOLOGIE 


EFFECTVOORSPELLING EN –BEOORDELING 


6.1 Kaarten 


Kaart 6.1: Afbakening studiegebieden 


 


 


6.2 Referentiesituatie 


Bij de voorspelling van effecten is het van belang op voorhand aan te geven aan welke 


toestand van het projectgebied zal gerefereerd worden (referentiesituatie).Volgens het 


richtlijnenboek voor het opstellen en beoordelen van milieueffectrapporten kunnen hierbij 


drie mogelijkheden onderscheiden worden: 


- de huidige situatie: dit is de actuele situatie van het studiegebied waarbij geen rekening 


wordt gehouden met eventuele toekomstige activiteiten die in het studiegebied zouden 


gerealiseerd worden; 


- de gewijzigde situatie: dit is de situatie die zou bestaan op het ogenblik van de realisatie 


van andere lopende projecten en/of plannen. Ten gevolge van de realisatie van andere 


projecten/plannen zou de huidige situatie namelijk al kunnen verslechterd zijn waardoor 


de effecten van het beschouwde project/plan plots onaanvaardbaar worden; 


- de gewenste situatie: dit is de situatie waarbij rekening gehouden wordt met de 


heersende beleidsdoelstellingen (instandhoudingsdoelstellingen). 


 


In deze ontheffing worden de effecten van de ingrepen getoetst aan de huidige situatie. 


Een zeer belangrijke opmerking hieromtrent is te lezen in het onderstaand 


opmerkingsveld. 


 


Referentiesituatie 


De ecohydrologische uitgangssituatie waartoe eigenlijk gerefereerd dient te worden is de 


situatie voor de niet vergunde uitdiepingen van de Oude Beek (zie bijlage 3). Maar omdat 


deze situatie moeilijk te beschrijven is, wordt gebruikt gemaakt van de huidige, doch 


gewijzigde situatie. De maatregelen met betrekking tot de Oude Beek dragen bij tot het 


terug bereiken van de situatie van voor de onrechtmatige ruimingen. M.a.w. spreken we 


grotendeels van een natuurherstelproject.  


 


 


 


6.3 Afbakening studiegebied 


Het studiegebied wordt voor elke discipline apart afgebakend. Op kaart 6.1 zijn de 


verschillende studiegebieden weergegeven. De beschrijving wordt gegeven bij de 


verschillende disciplines zelf. 


 


 


6.4 Methodologie effectvoorspelling 


Niet alle effectgroepen die beschreven worden, worden ook beoordeeld. Bepaalde 


effectgroepen dienen als basis voor de effectbeschrijving in andere disciplines. Om te 


vermijden dat bepaalde effecten twee keer beoordeeld worden, worden deze enkel in de 


receptordiscipline beoordeeld. Daarnaast is er voor bepaalde effectgroepen geen kader 


beschikbaar waarbinnen een beoordeling mogelijk is. Hierbij wordt verwezen naar de 


overlegstructuur die opgezet is om beoordelingskaders vast te leggen voor de disciplines 
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Bodem en Water (dienst MER). Hierin is ondermeer beslist dat bijvoorbeeld 


grondwaterkwantiteitseffecten enkel voor de diepe ondergrond beoordeeld zullen worden. 


Effecten in de ondiepe lagen worden doorgegeven aan de discipline Mens en Fauna en 


flora en daar wel beoordeeld. 


 


Per discipline wordt aangegeven welke effectgroepen besproken worden en welke 


effectgroepen beoordeeld worden. Indien effectgroepen wel besproken maar niet 


beoordeeld worden, wordt toegevoegd aan welke discipline de gegevens doorgegeven 


worden. 


 


Alle criteria worden gewaardeerd ten overstaan van de referentiesituatie. In de waardering 


van negatieve en positieve effecten wordt een schaal gehanteerd van -3 tot +3, waarbij 


een -3 toegekend wordt als een grenswaarde wordt overschreden. Het toevoegen van ‘t’ 


duidt op een tijdelijk effect. 


 


-3: zeer negatief effect; 


-2: matig negatief effect; 


-1: verwaarloosbaar negatief effect; 


0: neutraal effect 


+1: verwaarloosbaar positief effect; 


+2: matig positief effect; 


+3: zeer positief effect. 


t: tijdelijk effect 


 


Wanneer er voor een onderdeel van het project verschillende effecten optreden, kan de 


waardering van deze effecten niet worden opgeteld. De effecten met een waardering van 


+3 of -3 worden als maatgevend beschouwd. Het toekennen van de waardering met 


punten gaat gepaard met een grote mate van vereenvoudiging, waardoor de scores enkel 


mogen worden bekeken samen met de beschrijving van de effecten. 
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7 DISCIPLINE BODEM 


7.1 Kaarten 


Kaart 7.1: Topografie 


Kaart 7.2: Bodemkaart 


Kaart 7.3: Betreedbaarheidsklassen 


Kaart 7.4: Uitgevoerde bodemonderzoeken 


 


 
7.2 Afbakening studiegebied 


Voor de discipline Bodem kunnen er mogelijk effecten optreden in de zones waar 


afgravingen zullen gebeuren. Ook het ontstronken en plaggen hebben een (lokaal) effect 


op de ondergrond. De mogelijke effecten kunnen echter voorkomen in het volledige 


gebied waar er een wijziging van de grondwatertafel voorkomt. Het studiegebied voor de 


discipline bodem zal dus overeenkomen met het studiegebied voor de discipline water 


(grondwater) en wordt weergegeven op kaart 6.1. 


 


 
7.3 Beschrijving referentiesituatie 


7.3.1 Topografie 


Het studiegebied bevindt zich in de vallei van de Zwarte Beek. Centraal door het gebied 


stroomt de Oude Beek en de noordergrens van het studiegebied wordt gevormd door de 


Zwarte Beek. De topografie van het gebied is afgeleid van het Digitaal Terrein Model 


(DTM) en schommelt voor het volledige projectgebied tussen 30 en 70 mTAW (Kaart 7.1). 


Het projectgebied helt in het zuidwesten af van noordoost naar zuidwest. Meer specifiek 


bevinden deelgebieden 3 en 4 zich op een hoogte van ca. 39 mTAW, deelgebieden 5, 6 


en 7 hebben een hoogte tussen 40 en 50 m, deelgebied 9 tussen 50 en 60 mTAW en 


deelgebieden 8 en 10 tussen 50 en 65 m TAW. 


 


Historische steenkoolontginningen veroorzaken grondverzakkingen (mijnverzakkingen) in 


de vallei van de Zwarte Beek. In deze vallei rijken de mijnverzakkingen kilometers ver tot 


aan Fonteintje in Koersel. Deze verzakkingen bedragen meestal minder dan 1m. De 


maximale verzakkingen worden gevonden in de omgeving van de Stalse molen. Hier zijn 


deze tot 3 m diep. De vallei van de Zwarte Beek bevindt zich in het westelijke 


mijnverzakkingsgebied. 


 


 


7.3.2 Geologie 


De geologie van het studiegebied is beschreven aan de hand van DOV (Databank 


Ondergrond Vlaanderen). Kaart 7.2 geeft een overzicht van de voorkomende eenheden. 


 
Tabel 7.1: Geologie in het studiegebied 


Naam  HCOV*-code Deelgebieden Dikte (m) 


Quartaire 


Aquifersystemen 


Alluviale 


deklagen 


0140 3 t.e.m. 8, 10 2,9-3,5 


 Deklagen 0150 8,9,10 0,5-5,3 


 Pleistocene 


afzettingen 


0160 


(0163) 


3 t.e.m. 8,10,11 1,5-7 
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(Pleistoceen 


van de 


riviervalleien) 


 Maas- en 


Rijnafzettingen 


0170 8,10 4,0-5,6 


Kempens 


Aquifersysteem 


Mioceen 


Aquifersysteem 


0250 3-10 140-235 


Boom Aquitard  0300 3-10 2-80 


*HCOV= Hydrogeologische Codering Ondergrond Vlaanderen. In deze codering wordt de ondergrond 


ingedeeld in watervoerende en scheidende pakketten. Het eerste cijfer van de code (2 tekens) slaat op de 


indeling in hydrogeologische hoofdeenheden, het tweede cijfer (1 teken) deelt deze op in subeenheden. 


Tenslotte geeft het derde cijfer (1 teken) de indeling in hydrogeologische basiseenheden weer. Een laag die 


bijvoorbeeld aangeduid wordt met de HCOV-code 0435 (Zand van Ruisbroek) behoort tot de subeenheid 0430 


(Ruisbroek-Berg Aquifer), die op zijn beurt tot de hoofdeenheid 0400 (Oligoceen aquifersysteem) behoort. 


 


Hieronder volgt een geologische beschrijving van de verschillende geologische eenheden: 


 Quartaire alluviale deklagen: slecht-doorlatende venige, lemige en kleiige alluviale 


afzettingen tijdens het Holoceen afgezet in de beek- en riviervalleien. 


In 2009 werd door INBO een studie uitgevoerd ter detectie van de veenlagen. Uit 


deze studie bleek dat er over de hele lengte van het studiegebied een veenpakket 


voorkomt. Algemeen is dit pakket 0.5 – 2.5 m dik. Ter hoogte van de paleovallei 


kan dit pakket echter dikker worden. 


Ten noorden van de Oude Beek stekken enkele duinkammen boven het 


veenpakket uit. De overige duinen zijn eveneens bedekt met een laagje veen. 


In het oosten van het studiegebied is het veenpakket ongeveer 300m breed. Ten 


westen van de Hemelbrug wordt dit plots breder tot 500 à 600m. 


 Deklagen: alle niet alluviale Quartaire deklagen (zand, leem, zandleem of klei) 


 Maas- en Rijnafzettingen: Maasgrint van het Hoofdterras, Zand van Lommel, 


Zanden en grinten van de Tussenterrassen of Kleiige afzettingen op grint. 


 Mioceen aquifersysteem: De watervoerende laag wordt gevormd door de zanden 


behorende tot de Formaties van Diest, Berchem, Bolderberg, Voort en Eigenbilzen 


 Boom Aquitard: zeer slecht doorlatende kleilaag van de Formatie van Boom. Het 


betreft hier een goed lokaliseerbare en homogene afsluitende laag. Tot deze 


hoofdeenheid worden ook de onderste kleiige delen gerekend van de Formatie van 


Eigenbilzen. 


 


 


7.3.3 Bodemtypologie 


De bodemtypologie wordt afgeleid van de bodemserie, aangegeven op de bodemkaart. 


De bodemserie wordt gekenmerkt door een textuurklasse, een drainageklasse en een 


profielontwikkeling. Figuur 7.2 geeft de bodemkaart weer voor textuur, drainageklasse en 


profielontwikkeling. 


 


 


Tabel 7.2: Overzicht van de belangrijkste bodemseries in het projectgebied 


Bodem-


serie Textuur 


Drainage-


klasse Profielontwikkeling 


opp 


(ha) % 


Sep Lemig zand Nat Geen profielontwikkeling 1,1 0,3 


Pep 


Licht 


zandleem Nat Geen profielontwikkeling 10,7 2,8 


Pfp Licht Zeer nat Geen profielontwikkeling 10,8 2,9 
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zandleem 


Scm Lemig zand Matig droog 


Bodems met diepe antropogene humus A-


horizont (plaggenbodem) 0,8 0,2 


Sdg Lemig zand Matig nat 


Bodems met duidelijke humus- en/of ijzer 


B-horizont 0,01 0,001 


Sdm Lemig zand Matig nat 


Bodems met diepe antropogene humus A-


horizont (plaggenbodem) 2,8 0,7 


Seg Lemig zand Nat 


Bodems met duidelijke humus- en/of ijzer 


B-horizont 2,6 0,7 


Sfp Lemig zand Zeer nat Geen profielontwikkeling 35,5 9,4 


V veen   210,5 55,9 


X Duinen   0,03 0,03 


Zag Zand Zeer droog 


Bodems met duidelijke humus- en/of ijzer 


B-horizont 2,5 0,7 


Zbg Zand Droog 


Bodems met duidelijke humus- en/of ijzer 


B-horizont 8 2,1 


Zcg Zand Matig droog 


Bodems met duidelijke humus- en/of ijzer 


B-horizont 21,1 5,6 


Zcm Zand Matig droog 


Bodems met diepe antropogene humus A-


horizont (plaggenbodem) 0,3 0,1 


Zdc Zand Matig nat 


Bodems met verbrokkelde of discontue 


textuur B-horizont 0,9 0,2 


Zdg Zand Matig nat 


Bodems met duidelijke humus- en/of ijzer 


B-horizont 41 10,9 


Zec Zand Nat 


Bodems met verbrokkelde of discontue 


textuur B-horizont 0,2 0,1 


Zeg Zand Nat 


Bodems met duidelijke humus- en/of ijzer 


B-horizont 13,4 3,6 


Zep Zand Nat Geen profielontwikkeling 10 2,7 


Zfp Zand Zeer nat Geen profielontwikkeling 4,4 1,2 


Totaal    376,7 100 


 


Aangezien het studiegebied gelegen is in de vallei van de Zwarte Beek komen 


hoofdzakelijk (matig) natte en zeer natte bodems voor. Dit betekent ook dat de meeste 


bodems geen profielontwikkeling hebben. In deelgebieden 8 en 10 zijn er zandbodems 


met een duidelijke humus- en/of ijzer B-horizont aanwezig. In de vallei is veen (56% van 


het projectgebied) afgezet bovenop zand. Plaatselijk kunnen dit dikke veenpakketten (De 


Becker, 2009) zijn. De rest van het projectgebied bestaat uit zand (deelgebied 8 en 10) 


lemig zand (deelgebied 6 en 7) of lichte zandleem (deelgebied 3, 4). 


 


 


7.3.4 Bodemfysische kenmerken in functie van verdichting 


Betreding met zware en/of zwaar belaste machines kan bodemverdichting veroorzaken. 


Op basis van de voornaamste parameters die een invloed hebben op deze verdichting is 


een classificatie van de gevoeligheid van de bodem voor verdichting opgesteld. In 


onderstaande paragraaf is deze classificatiesystematiek uitgewerkt. De bodem binnen het 


studiegebied kan ingedeeld worden in verschillende klassen naargelang de gevoeligheid 


voor verdichting. 


 


Bodem is een poreus medium met fysische parameters als textuur, structuur, porositeit, 


dichtheid, kleur, temperatuur, aeratiestatus en waterretentiecapaciteit. Een goede 
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structuur van de bodem of aggregatietoestand doet de dichtheid afnemen en doet grotere 


poriën ontstaan. Dit bevordert de beluchting, waterdoorlatendheid en 


worteldoordringbaarheid van de bodem. Als gevolg van betreding en bewerking wordt de 


bodem verstoord, verplaatst of gecompacteerd (verdichting). Hierdoor kan de structuur 


gedeeltelijk of volledig worden vernietigd, waardoor het poriënvolume afneemt en de 


dichtheid toeneemt. Verdichting en daarmee gepaard gaand verlies aan poriënvolume 


wordt veroorzaakt door externe druk van bijvoorbeeld voetgangers, vee en machines op 


het bodemoppervlak, waardoor bodemaggregaten uiteenvallen in kleinere fragmenten. 


 


Drainagecapaciteit en vochtgehalte van de bodem zijn de meest kritische factoren die de 


reactie van de bodem op druk bepalen. Een droge bodem is sterker, een natte bodem is 


gevoeliger voor verdichting. 


 


Met toenemend vochtgehalte daalt de mechanische sterkte van de bodem. De daling van 


deze mechanische sterkte is meer uitgesproken naarmate het kleigehalte hoger is. De 


bodemstabiliteit is volledig weg bij een zuigspanning (pF) van 0 (zuigspanning of 


drukhoogte: geeft de uitdrogingstoestand van de bodem weer uitgedrukt als de onderdruk 


die nodig is om vocht aan de bodem te onttrekken). 


 


De gevoeligheid van de bodem voor verdichting kan worden beoordeeld op basis van de 


bodemtextuur van de bovenste 30 cm. 


 


Op basis van bovenstaande literatuurgegevens is een gevoeligheidstabel van de bodem 


voor verdichting samengesteld (Tabel 7.3), rekening houdend met de textuur en de 


drainageklasse van de bodem. De gevoeligheid voor verdichting neemt toe van zand naar 


klei en van droog naar nat. 


 


De gevoeligheid voor verdichting is vertaald naar 4 klassen die de betreedbaarheid voor 


bewerking van de bodem aangeven na een regenbui of in het voorjaar. Bij een 


gevoeligheid van 0 tot 2 is de bodem vrijwel onmiddellijk betreedbaar na een regenbui of 


vroeg in het voorjaar. Bij een gevoeligheid van 3 tot 4 is enige wachttijd na een regenbui 


of in het voorjaar aangewezen. Bij een gevoeligheid van 5 tot 8 dient de bodem voldoende 


te zijn uitgedroogd vooraleer deze betreden kan worden. In het voorjaar dient eveneens 


langer te worden gewacht met bewerkingen/betreding. Een bodem met een gevoeligheid 


van 9-10 is zeer nat en droogt zeer traag op. 


 


Tabel 7.3: Verdichtingsgevoeligheidsschaal op basis van textuur en drainageklasse 


  drainageklasse 


textuur Gevoeligheid 


verdichting 


o.b.v. textuur 


a b c D A D h i I e f g 


A H  3 4 6 6 6 7 8 8 7 8 9 


L H  3 4 6 6 6 7 8 8 7 8 9 


E ZH  3 5 7 7 7 8 9 9 8 9 10 


U ZH  3 5 7 7 7 8 9 9 8 9 10 


P M 0 1 3 5 5 5 6 7 7 6 7 8 


S L 0 1 2 4 4 4 5 6 6 5 6 7 


Z L 0 1 2 4 4 4 5 6 6 5 6 7 


V ZH 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 


Z: zand; S: lemig zand; P: lichte zandleem; A: leem; L: zandleem; E: klei; U: zware klei, V: veen 


a: zeer droog; b: droog; c: matig droog; d: matig nat; e: nat, met reductiehorizont; f: zeer nat met 


reductiehorizont; g: uiterst nat; h: nat zonder reductiehorizont; i: zeer nat zonder reductiehorizont; A: a+b+c+d; 


D: a+b. 
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H: hoog; ZH: zeer hoog; M: matig: L: laag; 


0: ongevoelig; 10: zeer gevoelig 


 


Betreedbaarheidsklassen: 


B1: 0-2 onmiddellijk na regenval/vroeg voorjaar 


B2: 3-4 snel betreedbaar na regenval/voorjaar 


B3: 5-8 voldoende droogtijd in acht nemen 


B4: 9-10 niet betreedbaar met zware machines zonder schade 


 


 


Kaart 7.3 en tabel 7.4 geven de betreedbaarheidsklassen voor het projectgebied. 


Tabel 7.4: Betreedbaarheidsklassen in het studiegebied 


Betreedbaarheidsklasse 


opp 


(ha) 


B1 32,83 


B2 44,62 


B3 88,82 


B4 210,5 


 


Rondom de Oude Beek zijn geen gegevens voorhanden over de drainageklasse. Het 


betreft hier echter veengronden, die automatisch een waarde 10 krijgen op de 


verdichtingsgevoeligheidsschaal. Meer dan de helft van de oppervlakte van het 


studiegebied is bijgevolg niet betreedbaar met zware machines zonder schade te 


veroorzaken (klasse B4). 


 


De werken zullen daarom hoofdzakelijk worden uitgevoerd met met aangepaste machines 


die gebruik moeten maken van houten rijplaten. Als het niet mogelijk is de werken 


machinaal uit te voeren kan er besloten worden de werken manueel uit te voeren. 


De schade veroorzaakt aan het oppervlakkig veen herstelt zich ook snel (mits voldoende 


hoge grondwaterstand) tevens bieden putten goede ecologisch uitgangssituaties voor 


onze faunistische doelsoorten zoals Watersnip. 


 


 


7.3.5 Bodemgebruik 


Het bodemgebruik is afgeleid van de habitatkaart versie 5.2 (indicatieve situering van de 


Natura 2000 habitats en de regionaal belangrijke biotopen). Een overzicht is gegeven in 


kaart 2.3. en tabel 7.5. Het studiegebied tussen de Oude Beek en de Zwarte Beek bestaat 


voor het grootste deel uit graslanden (43,9%). Vallei, moeras-, en veenbossen komen 


verspreid voor, meestal langs de Oude Beek of tussen de Oude en de Zwarte Beek. In het 


Zuidoosten komen vooral kleine landschapselementen voor. 


 


Tabel 7.5: Bodemgebruik binnen het studiegebied volgens de habitatkaart versie 5.2 


Habitattype Opp [HA] % 


Eiken-berkenbos 17.03 4.58 


Loofhout (overage) 15.40 4.14 


Mesofiel eikenbos 5.78 1.55 


Mesotroof elzenbos 43.80 11.79 


Naaldhoutaanplanten 28.03 7.54 
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Populierenaanplanten 8.58 2.31 


Oligotroof  elzenbos 6.57 1.77 


Blauwbessen aanplant 13.76 3.70 


Bomenrij 2.13 0.57 


Hoogstamboorgaard 0.96 0.26 


Houtkant 4.45 1.20 


Kapvlakte 3.99 1.07 


Akker 11.39 3.06 


Berm, perceelsrand 1.41 0.38 


Ruigte 16.42 4.42 


Mesotroof grasland 45.96 12.37 


Onbemest grasland 1.69 0.45 


Soortenarm cultuurgrasland 11.19 3.01 


Soortenrijk cultuurgrasland 63.40 17.07 


Heide (gedegradeerd) 6.40 1.72 


Wilgenstruweel 10.70 2.88 


Zuur laagveen 18.22 4.90 


Moerasgebied 28.80 7.75 


Sloten 0.09 0.02 


Veedrinkpoel 0.02 0.01 


Waterrijk gebied 3.20 0.86 


Urbaan gebied 6.70 1.80 


Weg 0.25 0.06 


 


 


7.3.6 Bodemkwaliteit 


Met betrekking tot de bodemkwaliteit werd het register van OVAM (Openbare Vlaamse 


Afvalstoffenmaatschappij) geraadpleegd. In het studiegebied werd nog geen enkel 


bodemonderzoek uitgevoerd. In de omgeving werden wel enkele OBO’s (Oriënterend 


Bodemonderzoek), en BBO’s (Beschrijvend Bodemonderzoek) uitgevoerd. Er werden ook 


enkele bodemattesten afgeleverd. De plaatsen waar deze onderzoeken werden 


uitgevoerd zijn weergegeven op kaart 7.4: uitgevoerde bodemonderzoeken 


. Er werden 5 onderzoeken uitgevoerd waarbij geen vervuiling werd gevonden. Er werd 


voor deze gronden ook al een attest uitgevoerd door OVAM. Op een 6e plaats werd een 


BBO uitgevoerd, maar er werd niet overgegaan tot een sanering. De 


bodemsaneringswaarden werden hier bijgevolg niet overschreden. 


 


Er werd in het studiegebied wel een bodemonderzoek uitgevoerd om de geschiktheid van 


de gronden voor de gewenste vegetaties te onderzoeken (Libost 1/2011). Uit dit 


onderzoek bleek dat de fosforconcentratie in de bovenlaag te hoog was. In het noorden 


van het studiegebied werden ook lage pH waarden, die aanleiding haven tot hoge Al/Ca 


verhoudingen. Om de bodem geschikt te maken werd dan ook geadviseerd om eventueel 


te bekalken, te plaggen of de grond plaatselijk af te graven. 
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7.4 Effectbespreking en –beoordeling 


7.4.1 Wijziging reliëf 


Over het volledige studiegebied zullen maatregelen worden uitgevoerd die wijzigingen in 


het bodemprofiel met zich meebrengen: 


 
- De grachten in het projectgebied zullen worden gedempt, voornamelijk tussen de 


Oude Beek en de Zwarte Beek. Er wordt voorgesteld om de grachten overal te 
dempen en slechts om de 100m een gracht (Max. 10 cm diep) over te houden. Het 
dempen zal gebeuren door de oevers af te schuinen met aanwezig grondmateriaal 
naast de grachten. Op deze manier kan het overtollig regenwater worden afgevoerd. 


- Verflauwen van oevers ten behoeve van spontane verlanding. Hiertoe worden de 
oevers zo maximaal mogelijk verflauwd (afgeschuind) en wordt de oeverwal (grond 
afkomstig van de aanleg van de vijver) uit de onmiddellijke omgeving erin geduwd. 


- In de Zwarte Beek worden een aantal oude meanders heringeschakeld (Deel 1). De 
diepte van de meander zal 10 à 20 cm hoger zijn dan de huidige loop, zodat de beek 
zichzelf verder kan ontwikkelen. 


- Optioneel hermeandering aanleggen: het betreft het graven van een meander (na 
nader onderzoek), daar waar nu geen meander ligt en die aansluit op de Zwarte 
Beek. Over een lengte van 200m zal plaatselijk naast de huidige Zwarte Beek een 
extra meander worden gegraven, dit aan de zuidzijde van de beek. Deze extra 
meander zal een natuurlijk kronkelend verloop krijgen. 


- Herstel Oude Beek. In het verleden werd de Oude Beek omwille van 
landbouwkundige doeleinden onrechtmatig verdiept. Om het natuurlijk verloop van de 
Oude Beek te herstellen, en het waterpeil tot op 20 cm onder het maaiveld terug te 
brengen, zullen enkele ingrepen moeten gebeuren. Dit zal gebeuren door de grond 
die op de oevers gestockeerd ligt terug in de beek te brengen, het plaatsen van een 
houten palenrij. Deze moeten fungeren als stuw en het uitschuren van de bodem 
tegen gaan. 


- Verwijderen voedselrijke teelaarde in functie van ontwikkeling heide of heischraal 
grasland. 


 


De wijzigingen in het bodemreliëf die hierboven besproken worden, zijn herstellingen van 


de oorspronkelijke ongunstige uitgangssituatie. De effecten van deze aanlegfase voor het 


bodemreliëf kunnen daarom als neutraal tot matig positief worden ingeschat. 


 


Tijdens de beheersfase worden geen effecten verwacht. 


 


 


7.4.2 Bodemdegradatie 


Om de verschillende maatregelen te kunnen uitvoeren, zullen machines worden gebruikt, 


die door hun gewicht en het overrijden verdichting en spoorvorming van de bodem met 


zich mee kunnen brengen. Gezien de ondergrond hier bestaat uit een veenbodem, die 


zeer sterk samendrukbaar is, zal men hier zeker rekening mee moeten houden. Er zal dan 


ook zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de bestaande wegen, en van de zones 


waar de vergravingen zullen worden uitgevoerd. Bovendien zal gewerkt worden met 


aangepaste machines en rijplaten. Daarnaast mag men niet werken met tijdelijke 


bemaling. Waar machinaal niet mogelijk is te werken zal manueel gewerkt worden. 


 


Het doel van al deze maatregelen is het herstellen van natuurlijke ecohydrologisch 


systeem in vallei van de Zwarte Beek. Wanneer de natuurlijke grondwatertafel hersteld zal 
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zijn, zal het veen niet verder uitdrogen en inklinken, en kan het veenpakket zicht langzaam 


herstellen en (mogelijk) zelfs terug aangroeien. 


 


Aangezien bij de uitvoering van de werken rekening zal gehouden worden met de 


eigenschappen van de ondergrond, zal de verdichting beperkt blijven. De effecten in de 


aanlegfase zijn bijgevolg verwaarloosbaar negatief. 


 


In de beheersfase zal het veen niet verder inklinken en mogelijk zelfs terug aangroeien. 


De effecten zullen bijgevolg matig positief zijn. 


 


De beekovergangen bevinden zich verspreid over het projectgebied. Het is de bedoeling 


de recreatiedruk zoveel mogelijk te vermijden (toegang enkel voor beheerders) daarom is 


er gekozen zoveel mogelijk te werken met verplaatsbare bruggen. Er zullen totaal 18 


aantal beekovergangen geplaatst worden (14 Zwarte Beek en 4 over de Oude Beek). 


Randvoorwaarden voor de te plaatsen bruggen is het vermijden van vaste constructies in 


beekbodem en beekoever zodat de verdichtingseffecten bijgevolg neutraal zijn tijdens de 


aanlegfase en de beheersfase. Daarnaast dient er rekening te houden met de draagkracht 


van de veenbodem. Over de Oude Beek worden er daarom slechts 4 beekovergangen 


voorzien, waarvan zeker 2 tijdelijke bruggen (van 2 bruggen is het nog niet duidelijk). 


 


 


7.4.3 Wijziging bodemprofiel 


Verschillende maatregelen zullen worden uitgevoerd, die een effect hebben op het 


bodemprofiel. Het betreft de maatregelen die besproken werden onder 7.4.1. 


 


Het betreft hier echter het herstellen van de natuurlijke situatie; de grachten werden 


vroeger uitgegraven en/of verdiept. De uitgegraven grond kwam, ter ophoging, op de 


oevers terecht. Het bodemprofiel op deze oevers is bijgevolg al verstoord. De effecten 


tijdens de aanlegfase zullen bijgevolg neutraal zijn. Bij het dempen van de grachten zal de 


opgevoerde grond terug op zijn oorspronkelijke plaats worden gebracht, en bijgevolg 


zullen de effecten op het bodemprofiel als gevolg van deze ingrepen tijdens de 


beheersfase verwaarloosbaar positief zijn. 


 


Daarnaast zullen nog enkele maatregelen worden uitgevoerd, die eveneens een effect 


hebben op het bodemprofiel: 


 


Verwijderen strooisellaag: Bij het verwijderen van de strooisellaag wordt de humuslaag 


van de bodem verwijderd. De verstoring van de bovenste bodemlaag heeft een neutraal 


effect omdat het bodemprofiel ongewijzigd blijft. 


 


Plaggen bodem: Onder plaggen verstaat men het verwijderen van de veraarde toplaag tot 


10 cm diep. Door dit plaggen zal de bovenste 10 cm van het bodemprofiel verstoord 


worden. Deze verstoring leidt tot verwaarloosbaar negatief effect in de aanlegfase. In de 


beheersfase zullen geen effecten op het bodemprofiel plaatsvinden als gevolg van het 


plaggen. 


 


Afgraven teelaarde: onder het afgraven van de bodem wordt het ontgraven van de bodem 


dieper als 10 cm verstaan. Dit zal opnieuw leiden tot een verwaarloosbare verstoring van 


de bovenste 30 cm van het bodemprofiel tijdens de aanlegfase. Tijdens de beheersfase 


zullen geen verdere effecten optreden op het bodemprofiel. 
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Ontstronken: In grote delen van het studiegebied zullen bomen of struiken worden 


verwijderd. 


Samenvattend zal 98ha volledig worden ontstronkt. Dit volledig ontstronken gebeurt 


wanneer bepaalde vegetaties een maaibeheer vereisen (kleine zeggenvegetatie) en 


binnen het veen liggen (voorkomen dat wortels terug omhoog komen o.i. van veendruk). 


Deze activiteit heeft beperkt en slechts oppervlakkig aan de bovenste laag een invloed op 


het bodemprofiel. Er zal ook 30 ha gedeeltelijk ontstronkt (d.w.z. ondiep ontstronken) 


worden in functie van vegetatie dat een maaibeheer vereist (heischraal grasland) maar 


buiten het veen gelegen is. Er zal niet ontstronkt worden wanneer vegetaties enkel een 


graasbeheer vragen. 


 


Plaatselijk, ter hoogte van de ontstronkte vegetatie, zal het bodemprofiel oppervlakkig 


verstoord worden. De effecten hiervan tijdens de aanlegfase zijn verwaarloosbaar 


negatief. Tijdens de beheersfase zullen geen effecten op het bodemprofiel optreden door 


het ontstronken. 


 


 


7.4.4 Wijziging bodemkwaliteit 


Voor het terugplaatsen van de grond die op de oevers ligt in de beken en grachten, zullen 


steeds slechts kleine hoeveelheden grond verplaatst worden. De verplaatsingen zullen 


daarenboven in verschillende fases gebeuren, aangezien het veen dat in het ruimingslib 


aanwezig is niet onmiddellijk naar de bodem zal zakken. De hoeveelheden grond zullen 


bijgevolg steeds zeer klein zijn, waardoor onderzoek voor grondverzet niet nodig is. 


 


Om heischrale graslanden te creëren is de nutrientenstatus van enkele voormalige 


bemeste landbouwpercelen bepaald (studie Libost). Omdat de nutrientenlast conform 


referentiewaarden heischrale graslanden drastisch werd overschreden werd voorgesteld 


om bepaalde percelen te plaggen of af te graven. Het gaat om een volume van ongeveer 


430 m³ te plaggen en een vermoedelijk volume van 9078m³ af te graven. Hiervoor zal een 


onderzoek voor grondverzet worden uitgevoerd. 


 


Door de verlaagde grondwaterstand treedt op bepaalde plaatsen verruiging op. Door het 


herstellen van de grondwatertafel zal de kwaliteit van de bodem opnieuw verbeteren. 


Tijdens de aanlegfase zijn de effecten van het herstellen van de grondwatertafel op de 


bodemkwaliteit neutraal. Tijdens de beheersfase zullen deze echter matig positief zijn. 


 


De strooisellaag bestaat hier uit weinig nutriëntenrijke dennennaalden, die ter hoogte van 


zandgronden (Hogenbos) voor verzuring kunnen zorgen. Verwijderen van deze 


strooisellaag leidt dus tot een verminderde verzuring en heeft bijgevolg een matig positief 


effect op de bodemkwaliteit, zowel in de aanlegfase en de beheersfase. 


 


 


7.5 Samenvatting 


Algemeen blijven de effecten op de bodem beperkt tot de directe omgeving van de 


maatregelen. In  


 


 
 


tabel 7.6 worden de effecten besproken: 
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Tabel 7.6: Effecten discipline Bodem 


Ingreep 


Effect 


aanlegfase 


Effect 


beheersfase 


wijziging reliëf +1 0 


 Dempen van grachten +1 0 


 Verflauwen oevers +1 0 


 Inschakelen oude meanders +1 0 


 Hermeandering +1 0 


 Herstel Oude Beek +1 0 


 Verwijderen teelaarde en plaggen -1 0 


Verdichting -1 +2 


 


Grondwerken 


Beekovergangen 


-1 


0 


+2 


0 


wijziging bodemprofiel 0 +1 


 Dempen van grachten 0 +1 


 Verflauwen oevers 0 +1 


 Inschakelen oude meanders 0 +1 


 Hermeandering 0 +1 


 Herstel Oude Beek 0 +1 


 Verwijderen strooisellaag 0 0 


 Plaggen -1 0 


 Afgraven teelaarde -1 0 


 Ontstronken -1 0 


Wijziging bodemkwaliteit +2 +2 


 grondverzet 0 0 


 verhogen grondwaterstand 0 +2 


 Verwijderen strooisellaag +2 +2 
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8 DISCIPLINE WATER 


8.1 Kaarten 


Kaart 8.1 : Waterlopen 


Kaart 8.2 : Grondwaterwinningen in de omgeving van het projectgebied 


Kaart 8.3 : Overstromingsgevoeligheid en watertoetskaart 


 


 
8.2 Afbakening studiegebied 


Het studiegebied is de zone waarbinnen maatregelen worden uitgevoerd en effecten 


kunnen optreden. Voor dit project omvat dit de vallei van de Zwarte Beek, tussen de 


Zwarte Beek en de Winterbeek. In het oosten wordt het projectgebied begrensd door het 


militair domein, en in het westen door de Nieuwendijk. Het doel van de ingrepen is het 


grondwaterpeil in het projectgebied terug naar het natuurlijke peil te brengen. Indien de 


ingrepen zich beperken tot maatregelen aan de Oude Beek en het dempen van 


dwarsgrachten tussen de Oude Beek en Zwarte Beek en de dwarsgrachten tussen Oude 


Beek en Winterbeek, zal het grondwaterpeil in buiten het projectgebied niet worden 


verhoogd (De Becker en Thoonen, 2011). Bijgevolg zullen de effecten voor de discipline 


water zich beperken tot het projectgebied. Het studiegebied is hier dus het projectgebied. 


 


Het studiegebied voor de discipline oppervlaktewater omvat de Zwarte Beek, de Oude 


Beek, de Winterbeek en de vele grachten en vijvers die aanwezig zijn binnen het gebied. 


 


Het studiegebied is weergegeven op kaart 6.1 


 


 
8.3 Beschrijving referentiesituatie 


8.3.1 Oppervlaktewater 


Het studiegebied bevindt zich in het Demerbekken. Een overzicht van de aanwezige 


waterlopen is gegeven op kaart 8.1. Het projectgebied bevindt zich in de vallei van de 


Zwarte Beek (onbevaarbaar 2e categorie). De hydrologische ruggengraat in dit gebied 


wordt gevormd door de Oude Beek (onbevaarbaar 3e categorie), in het bovenstrooms 


gedeelte wordt deze beek Hoogbosvliet genoemd. De vallei wordt in het noorden 


begrensd door de Zwarte Beek. In het zuiden bevindt zich verder nog de Winterbeek 


(onbevaarbaar 3e categorie, en naar het oosten toe ongeklasseerd). 


 


In het verleden werd de Oude Beek verdiept, om een lager grondwaterpeil te creëren, in 


het voordeel van de landbouw. Bijgevolg ligt de Oude Beek nu over een lengte van 3,6 km 


uitgediept in het veenpakket. Het gevolg hiervan is dat het drainageniveau zeer laag is 


doordat het beekpeil over een groot deel van deze lengte 60 – 80 cm onder het maaiveld 


ligt. Op enkele locaties is deze zelfs nog dieper weggezakt. Er komen ook enkele 


bodemvallen voor. 


 


De Zwarte Beek, die het noorden van het projectgebied bepaalt, kent een meanderend 


verloop. Op een enkele plaats is de Zwarte Beek echter rechtgetrokken ter hoogte van de 


Kraaienstraat (deelgebied 6). 


 


In het zuiden van het studiegebied stroomt de Winterbeek. Ook hier werden de oevers in 


het verleden kunstmatig opgehoogd met ruimingslib uit de bodem van de beek. 
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In het projectgebied zijn verder een groot aantal grachten aangelegd. Een deel hiervan is 


ondiep (< 0,50 m). De reden van het aanleggen van deze grachten was eveneens het 


draineren van het gebied. Deze grachten wateren af naar de beken binnen het 


projectgebied. 


In het projectgebied bevinden zich een aantal weekendverblijven. Voor de bouw van deze 


huisjes, werden visvijvers uitgegraven. Met de uitgegraven grond werd de grond naast de 


vijver plaatselijk verhoogd om daar het weekendverblijf op een drogere ondergrond te 


kunnen bouwen. 


 


Deze vijvers hebben eveneens een drainerend effect op de omgeving. 


 


Het volledige studiegebied is mogelijk overstroombaar vanuit de Oude Beek en Zwarte 


Beek.  


 


De kwaliteit van de verschillende waterlopen wordt weergegeven in tabel 8.1 en de locatie 


van de meetpunten is terug te vinden op kaart 8.1. 


 
Tabel 8.1 : Oppervlaktewaterkwaliteit 


Meetpun


t 


Waterloop Ligging 


meetpunt 


Laatste 


opmeting 


(Prati-


index) 


Prati 


– 


index 


Waterkwaliteit B


BI 


Laatste 


opmeti


ng 


(BBI) 


Waterkwalitei


t 


420300 Zwarte 


Beek 


t.h.v. 


Melkpad 


2011 0,9 Niet 


verontreinigd 


7 2010 aanvaardbaar 


420200 Zwarte 


Beek 


t.h.v. Stal 2006 0,9 Niet 


verontreinigd 


8 2005 aanvaardbaar 


420900 Winterbeek  2007 1,2 Aanvaardbaar 2 2000 Zwaar 


verontreinigd 


422500 Oude Beek t.h.v. 


Nieuwendij


k 


2007 1,8 Aanvaardbaar 7 2003 aanvaardbaar 


422510 Oude Beek t.h.v. 


Zijweg 


Hazerikstra


at 


2004 1,9 Aanvaardbaar 8 2000 aanvaardbaar 


422550 Hoogbosvli


et 


 2006 5,2 Verontreinigd 3 2006 verontreinigd 
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Tabel 8.2: Meetwaarden getoetst aan de richtwaarden voor oppervlaktewateren van het type kleine beek Kempen 


 


meetnum


mer 


jaa


r 


T 


(°C) 


opgeloste zuurstof BZV CZV elektrische 


geleidbaar


heid 


chloride sulfa


at 


 


pH 


 


Kjelda


hl N 


 


nitraat 


 


totaal 


P 


 


ortho P 


 


zweven


de 


stoffen 


 


  max mgO2/l 


(10 


percentiel) 


% 


(max) 


mg O2/l 


(90 


percenti


el) 


mg O2/l 


(90 


percenti


el) 


µS/cm (90 


percentiel) 


mg/l 


(90-


percenti


el) 


mg/l 


(gem) 


min - 


max 


mg N/l 


(90 


percenti


el) 


mg N/l 


(90 


percenti


el) 


mg P/l 


(zomer


halfjaar


gemidd


elde) 


mg P/l 


(gem) 


mg/l 


(90 


percenti


el) 


norm  25 6 120 6 30 600 120 90 5.5 - 


8.5 


6 10 0.14 0.07 50 


420300 20


11 


18.4 7 92 <3 40 190.1 13.8 24.8 7 - 7.7 1.51 6.46 0.221 0.1155 32 


422510 20


11 


- - - - - - - - - - 0.357 - 0.16  


422500 


* 


20


08 


13.8 8.2 80 - - 95 - - - - - - - - 


422550 20


08 


- - - - - - - - - - 0.34 - 0.2325 - 


*: Er werd slechts 1 meting uitgevoerd
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De richtwaarden voor de Kleine Kempische Beek heeft men ook vertaald naar een 


aftoetsingskader of bepaalde habitattypen en -soorten zich in een gunstige staat van 


instandhouding verkeren. (T’jollyn et al. 2009)/ Specifiek moet men de doelen van 


de na te streven vegetatietypen -en soorten hieraan koppelen (zie onderstaande 


tabel). 


 


Tabel 8.3: Meetwaarden getoetst aan de richtwaarden Instandhoudingsdoelen 


 


In de bovenstaande tabellen (8.2 en 8.3) wordt duidelijk dat enkele richtwaarden van 


de Zwarte Beek niet voldoen aan de vereiste kwaliteitsdoelstellingen. Voornamelijk 
de richtwaarden voor P worden overschreden. Het is dus voorlopig ongunstig voor 


de vegetatietypen in de vallei van de Zwarte Beek indien water van de Zwarte Beek 


overstroomt in de vallei (wat sporadisch gebeurt) (De Becker en Thoonen, 2011).  


 


 


8.3.2 Grondwater 


Van Daele et al. (2001) stelden een regionaal grondwatermodel op voor het 


valleigebied van de Zwarte Beek. Met dit model werd het infiltratiegebied van het 


grondwater, dat onder de vorm van kwel aan de oppervlakte komt, in beeld 


gebracht. 


 


Doeltype Gunstige waarde 


Ortho- P 


Gunstige 


waarde N-


Kjeldhal 


pH BBI 


3260 0,07 mg P/l 6 mg N/l   


7140_meso zeer gevoelig voor aanrijking met als 
gevolg hoger opschietende vegetaties 
en verruiging 


3,5-5  


91E0 matig gevoelig voor N- aanrijking. 
Gevoelig tot zeer gevoelig 


aan P-aanrijking. 


5,5-7,5  


Beekprik   6,5-8,5 9-10 
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Illustratie 8.1: Infiltratiegebied en stroomtijden van het water naar de kwelzone 


in de vallei van de Zwarte Beek. Boven: gegevens uit Van Daele et al. (2001). 


 
Het brongebied van de Zwarte Beek is op bovenstaande kaart rood omlijnd. De 
grondwaterstroming in het bekken van de Zwarte Beek heeft een belangrijke 
longitudinale component. Dat houdt in dat de stroming in belangrijke mate volgens 
de lengteas van de vallei verloopt. Voor meerdere rivieren op het Kempisch plateau 
is dat het geval. In de rest van Vlaanderen is een dergelijke oriëntatie van de 
stroombanen eerder uitzonderlijk. Meestal worden valleigebieden lateraal gevoed 
met grondwater. De grondwaterstroming verloopt traag. In grote delen van het de 
vallei van de Zwarte Beek doet ten minste een deel van het grondwater er meer dan 
100 jaar over om bepaalde kwelgebieden te bereiken. In de vallei van de Zwarte 
Beek zijn er hoge kwelintensiteiten tot 35 mm/dag in de smalle middenloop. De 
kwelintensiteiten variëren hier tussen 0 tot 35 mm/dag. De vallei is hier vrij steil en 
smal, waardoor de kwelzone eveneens smal is en de kwel flux erg hoog. Verder 
stroomafwaarts zijn de valleien en de kwelgebieden veel breder en zijn de fluxen 
bijgevolg ook lager. De gemiddelde grondwaterdiepte in het projectgebied varieert, 
tussen 0 en 1,5 m onder maaiveldniveau. In de laagste delen van de vallei zijn er 
grote delen waar de gemiddelde grondwaterstand gelijk is aan maaiveld. Door de 
vrij steile hellingen in de valleien neemt de grondwaterstand op de valleien sterk toe. 
 
 
De ondergrond in het studiegebied is dus niet gevoelig voor infiltratie. Het gebied is 
echter wel zeer gevoelig voor grondwaterstromingen (type 1). 
 
Grondwaterkwantiteit 
 


In de omgeving van de verdiepte Oude Beek, is er echter een verlaging van de 


grondwaterstand merkbaar. Dit werd aangetoond tijdens gerichte onderzoeken. 
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Er werden voor deze laatste studie een aantal dwarsprofielen opgesteld, waarbij op 


verschillende plaatsen grondwaterpeilen werden opgemeten. De natuurlijke 


grondwaterstand bleek hier op 10 – 20 cm onder het maaiveld te staan. In de 


nabijheid van de Oude Beek bleek het peil echter te zakken tot 80 cm à 1 m onder 


het maaiveld. Het drainerend effect van de Oude Beek is merkbaar over een afstand 


van 50 à 200 m buiten de beek. 


 


Uit het ‘Aanvullend advies betreffende het hydrologisch herstel van de Vallei van de 


Zwarte Beek’ (INBO, 12 oktober 2011) blijkt dat de jaarlijkse schommelingen in het 


grondwaterpeil in de meeste meetraaien 20 tot 25 cm bedraagt. In de zomer komt 


het veen bijgevolg bijna overal in contact te staan met de lucht, waardoor 


mineralisatie en veraarding van het veen plaatsvindt. 


 


 
Illustratie 8.2 Overzicht van de meetlocaties waarvan de tijdreeksen van 


peilgegevens gebruikt worden in het aanvullende advies INBO (okt.2011). 


 


Oorzaken van de vastgestelde verdrogingen in de vallei van de Zwarte Beek 


volgens het gemeentelijk milieubeleidsplan: 


 


 Er zijn geen grondwaterwinningen in het projectgebied, al zijn er wel enkele 


aanwezig binnen een straal van 4 km rond het projectgebied. Deze (vergunde) 


grondwaterwinningen (zie bijlage 1) hebben slechts een zeer beperkt effect op de 


grondwaterstanden in de vallei van de Zwarte Beek. 


 Brongebied Zwarte Beek: diepe ontwateringgrachten ten zuiden van het 
bungalowpark, zwemdok, beregeningsputten ten behoeve van landbouw. 
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Brongebied Zwarte Beek; heeft impact op kwaliteit en op onnatuurlijk 
(piek)debiet, geen impact op verdroging. 


 Natuurgebied middenloop: verdroging van laagveen- en moerasvegetaties door 
Oude Beek, Winterbeek en ontwateringgrachten (o.a. van blauwbesplantages, 
maïs, paardenweiden). 


 Vallei tussen Stal en Beringen: diep uitgegraven Oude Beek, Kleine beek en 
Zwarte Beek. 


 Vallei van de Zwarte Beek stroomafwaarts de E313: diep uitgegraven waterlopen 
(gemeentelijk milieubeleidsplan). 


 Tussen de Nieuwendijk en het gebied rond de Stalse molen is de Oude Beek 
zeer diep uitgegraven (tot 3 m). Dit kan het gevolg zijn van mijnverzakkingen. 


 
 
Grondwaterkwaliteit  
 
Het brongebied (infiltratiegebied) van de Zwarte Beek is hoofdzakelijk in 
landbouwgebruik en vooral onder intensieve akkerteelten. Metingen van de 
elektrische geleidbaarheid in het drainagewater leverden sterk verhoogde waarden 
tot 1100 5S/cm en meer. Dit wijst op de aanwezigheid van verhoogde gehalten aan 
nutriënten en mineralen. Er kan aangenomen worden dat de nutriëntenbelasting in 
het drainagewater ook leidt tot verhoogde nutriëntenconcentraties in het lokale en 
regionale grondwatersysteem. Het INBO (De Becker en Thoonen, 2011) heeft deze 
onderzoeksvraag onderzocht.  
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Illustratie 8.3: Gemiddelde (links) en maximale (rechts) waarden over de 


meetperiode 2004–2010 voor geleidbaarheid (boven), nitraat (midden) en 


orthofosfaat (onder) in het grondwater in het brongebied Zwarte Beek 
 
Meetpunt 662/23/5 in het oosten van het gebied, vertoont een hoge 
nitraatconcentratie in het ondiepe, quartaire grondwater. Sinds 2004 zijn de 
concentraties hier altijd hoger dan 50 mg NO3 -/l met maxima tot meer dan 270 mg 
NO3-/l in 2008-2009. Het nitraatgehalte dieper in de zanden van de formatie van 
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Diest (op 23 en 30 m diepte) is verwaarloosbaar. In het 300 m zuidelijker gelegen 
meetpunt 662/23/7a) worden hoge nitraatwaarden (40 tot 100 mg/l NO3-) gemeten 
op 5,4 en 13 m diepte (respectievelijk Quartair en top van het Zand van Diest). 
Dieper (19,5 m onder maaiveld) is geen verhoging van de nitraatconcentratie 
gemeten. In meetpunt 662/23/6 ten westen van het landbouwgebied worden zeer 
hoge nitraatconcentraties op 13 m diepte gemeten (100 tot ca. 200 mg NO3 -/l). Op 
4,3 m diepte zijn de waarden wat lager (10 tot 90 mg NO3 -/l) en op 19 m is het 
nitraatgehalte opnieuw nauwelijks detecteerbaar. 
 
Orthofosfaatconcentraties in grondwater zijn onder natuurlijke, onverstoorde 
omstandigheden net of niet detecteerbaar met de klassieke analysemethoden 
(ordegrootte <0,005 – 0,02 mg P/l). De zanden van Diest bevatten fosfaat houdende 
kleimineralen, die door verwering zeer kleine hoeveelheden orthofosfaat vrijstellen. 
Orthofosfaat bindt sterk aan bodemdeeltjes. Fosfaat bindt zich aan minerale en 
organische ijzer en aluminium(hydr)oxiden bij lage tot neutrale pH, en aan calcium 
bij neutrale tot hoge pH. Men spreekt in dit verband van het fosfaatbindend 
vermogen van bodem. Bij lage fosfaatbelasting en/of bij een lage verzadigingsgraad 
zijn de concentraties orthofosfaat in bodem- en grondwater van landbouwbodems 
laag tot zeer laag (<0,1 mg P/l). Dat is hier niet het geval. In nagenoeg alle 
analyseresultaten zijn de orthofosfaatgehalten duidelijk meetbaar en lopen ze op tot 
0.3 mg/l PO4-P. 
 
 
Uit illustratie 8.3 is af te leiden dat de nutrientenlast steeds veder doordringt in het 
grondwatersysteem. 
 
Sinds 1998 werd op 121 meetpunten in de bovenloop van de Zwarte Beek 
(grotendeels binnen projectgebied) de geleidbaarheid, orthofosfaatgehalte en het 
nitraatgehalte van het ondiepe grondwater gemeten. Hogere 
conductiviteitsmetingen van het freatische oppervlak in de vallei worden enkel aan 
de aanwezige landbouwpercelen overschreden (400 5S/cm gemeten. Verhoogde 
fosfaatgehalten (> 0,05 mg P/l) komen vrij verspreid binnen de vallei voor. Op een 
meetlocatie na, vertonen alle meetlocaties een gemiddelde nitraatconcentratie 
onder de detectielimiet. Nergens in de vallei werden sterk verhoogde nitraatgehalten 
in het ondiep grondwater vastgesteld. 
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Illustratie 8.4: Elektrische geleidbaarheid (gemiddelde waarden) in grond- en 


oppervlaktewater in de bovenloop van de vallei van de Zwarte Beek (periode 


1998–2010; bron: Watina-databank INBO) 
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Illustratie 8.5: Gemiddelde orthofosfaatconcentraties in grond- en 


oppervlaktewater in de bovenloop van de vallei van de Zwarte Beek (periode 


1998–2010; bron: Watina-databank INBO) 
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Illustratie 8.6: Gemiddelde nitraatconcentraties in grond- en oppervlaktewater 


in de bovenloop van de vallei van de Zwarte Beek (periode 1998–2010; bron: 


Watina-databank INBO) 


 
Indien de nutriëntenaanvoer via grondwater zal verhoogd worden (wat wellicht het 
geval zal zijn) zal dit leiden tot degradatie van de voorkomende en de na te streven 
Europese habitattypes (zie § 9 fauna en flora). De huidige toestand is al kritisch voor 
orthofosfaat. Een verhoging van orthofosfaat of stikstof in het aangevoerde water, 
zal leiden tot een verhoogde biomassaproductie van de vegetaties. Dit biedt kansen 
voor ruigtesoorten, waardoor de ecologische standplaatskarakteristieken voor kleine 
zeggenvegetaties, mesotrofe elzenbroekbossen, vochtige en venige heide, niet 
meer verzekerd kunnen worden. 
 
 


8.4 Effectbespreking en –beoordeling 


8.4.1 Oppervlaktewater 


In het kader van het hydrologisch herstel van de vallei van de Zwarte Beek worden 


verschillende maatregelen uitgevoerd, die een effect kunnen hebben op het 


oppervlaktewater in het studiegebied: 


 


 


Herstel Oude Beek 


Herstel natuurlijk bodempeil Oude Beek. Zoals al besproken in §7.4.1 zal het 


bodemprofiel van de Oude Beek in zijn natuurlijke staat hersteld worden door de 
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oeverwal terug in de beek te brengen. Als gevolg hiervan zal het waterpeil in de 


Oude Beek stijgen tot het gewenste peil tot 20 cm onder de oever. 


 


Wanneer enkel de grond die op de oevers werd gestockeerd terug in de beek wordt 


gebracht, zal het peil niet voldoende stijgen, en zal de bodem met verloop van tijd 


ook opnieuw worden uitgeschuurd, gezien de hoge stroomsnelheden in de Oude 


Beek. Daarom zal moeten worden gewerkt met twee rijen van paaltjes die in de 


grond zullen worden geduwd. Deze zullen de grond vasthouden en tevens fungeren 


als stuw om het gewenste peil te verkrijgen. 


 


Tijdens de aanlegfase zal het effect van de ophoging op het oppervlaktewaterpeil 


neutraal zijn. Tijdens de beheersfase zal het waterpeil verder stijgen, en zal het 


effect bijgevolg zeer positief zijn. 


 


Tijdens de aanlegfase zal een grote hoeveelheid zwevende stoffen en nutriënten in 


het water gebracht worden, waardoor dit tijdelijk vertroebelt. Dit is een 


verwaarloosbaar negatief effect, omdat dit slechts tijdelijk aanwezig is. De stoffen 


die in suspensie aanwezig zijn, zullen immers opnieuw bezinken. 


De effecten tijdens de beheersfase zullen bijgevolg neutraal zijn voor de 


waterkwaliteit. 


 


Metingen hebben aangetoond dat het peil in de Oude Beek jaarlijks 10-15 keer 10- 


20 cm fluctueert als gevolg van regenval. Wanneer het waterpeil gestuwd wordt tot 


20 cm onder het omliggende maaiveld (eventuele oeverwallen niet meegerekend), 


zullen deze fluctuaties nog steeds binnen de beek kunnen worden opgevangen, en 


is er bijgevolg geen risico op een stijging van het aantal overstromingen in de vallei 


van de Zwarte Beek. De effecten op overstromingen zullen bijgevolg zowel tijdens 


de aanlegfase als de beheersfase neutraal zijn. 


 
Herstel Zwarte Beek 


Om het gebied hydrologisch te herstellen, worden oude meanders in de Zwarte 


Beek hersteld op plaatsen waar deze vroeger rechtgetrokken werd. Door het 


openen van de meanders zal het water meer plaats krijgen om te stromen, en zal de 


stroomsnelheid plaatselijk verlagen. Zo wordt het natuurlijk verloop van de Zwarte 


Beek hersteld. Het herstel zal gebeuren door de meander weer uit te graven en de 


overtollige grond in de huidige loop te brengen. 


 


Tijdens de aanlegfase zal het effect op het oppervlaktewaterpeil en de 


oppervlaktestroming neutraal zijn. Tijdens de beheersfase echter, wanneer het 


water de meander terug zal volgen, zal dit zorgen voor een daling van de 


stroomsnelheid. Bijgevolg zal er minder uitschuring van de grond uit de beek 


plaatsvinden wat ervoor zal zorgen dat het nieuwe waterpeil kan worden behouden. 


Tijdens de beheersfase is er bijgevolg sprake van een matig positief effect. 


 


De graafwerken zullen, net als bij de Oude Beek zorgen voor een tijdelijke 


vertroebeling van het water in de Zwarte Beek. Er zal dus een tijdelijk 


verwaarloosbaar negatief effect zijn op de waterkwaliteit. Wanneer de werken 


eindigen zal, tijdens de beheersfase, het materiaal dat zich in suspensie bevond 


bezinken en zal de oorspronkelijke kwaliteit hersteld worden. De effecten in de 


beheersfase zijn bijgevolg neutraal 


 


Optionele hermeandering van de Zwarte Beek: het betreft het graven van een 


meander, daar waar nu geen meander ligt en die aansluit op de Zwarte Beek. Over 
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een lengte van 200m zal plaatselijk naast de huidige Zwarte Beek een extra 


meander worden gegraven, dit aan de zuidzijde van de beek. Deze extra meander 


zal een natuurlijk kronkelend verloop krijgen Er is echter nader onderzoek nodig of 


er ruimte genoeg is aan de zuidzijde van de beek, het veenlichaam ligt hier immers 


niet ver vanaf. Ter hoogte van deze mogelijk aan te leggen meander wordt 


huishoudelijk afvalwater in de Zwarte Beek geloosd. Er zal samen met de bevoegde 


instanties gekeken worden hoe dit lozingspunt kan opgelost worden. 


Tevens moet worden onderzocht of de maatregel wel opportuun is. 


Tijdens de aanlegfase zal het effect op het oppervlaktewaterpeil en de 


oppervlaktestroming neutraal zijn. Tijdens de beheersfase echter, wanneer het 


water de meander terug zal volgen, zal dit zorgen voor een daling van de 


stroomsnelheid. Bijgevolg zal er minder uitschuring van de grond uit de beek 


plaatsvinden wat ervoor zal zorgen dat het nieuwe waterpeil kan worden behouden. 


Tijdens de beheersfase is er bijgevolg sprake van een matig positief effect. De 


graafwerken zullen, ook hier tijdelijk voor een lichte vertroebeling van het water in de 


Zwarte Beek, en een tijdelijke stijging aan nutriënten veroorzaken. Er zal dus een 


tijdelijk verwaarloosbaar negatief effect zijn op de waterkwaliteit. Wanneer de 


werken eindigen zal, tijdens de beheersfase, het materiaal dat zich in suspensie 


bevond bezinken en zal de oorspronkelijke kwaliteit hersteld worden. De effecten in 


de beheersfase zijn bijgevolg neutraal. 


 
Dempen van grachten: 
Grachten zullen worden gedempt, er zal slechts om de 100m een gracht (max. 10 
cm diep) overblijven. Op deze manier kan het overtollig regenwater worden 
afgevoerd. Het dempen zal gebeuren door de oevers af te schuinen met aanwezig 
grondmateriaal naast de grachten.  


 
Verflauwen van oevers ten behoeve van spontane verlanding 


In het projectgebied zullen de uitgegraven visvijvers worden afgeschuind door de 


uitgegraven bodem dat zich nu op de oever bevindt terug in deze vijvers te brengen. 


Deze vijvers werden kunstmatig aangelegd. Door het afschuinen van de oevers 


zullen deze verlanden, wat een terugkeer is naar de natuurlijke situatie. De vijvers 


staan niet rechtstreeks in contact met de waterlopen in de omgeving. Er zal 


bijgevolg dus geen gevolg zijn op het peil in de kwaliteit in de beken. De effecten op 


het oppervlaktewater zullen dus slechts lokaal in de vijvers zelf plaatsvinden. Er kan 


dus zowel in de aanlegfase als in de beheersfase gesproken worden van een 


neutraal effect voor zowel het waterpeil als de waterkwaliteit. 


 
Blijvende knelpunten 


Wanneer de beschreven maatregelen worden uitgevoerd, zullen echter nog steeds 


enkele knelpunten aanwezig blijven, voornamelijk met betrekking tot de 


oppervlaktewaterkwaliteit. Het betreft hier het huishoudelijk afvalwater dat ter hoogte 


van de Kraaienstraat geloosd wordt in de Zwarte Beek, en een lek in 


varkensstalmestput meer stroomafwaarts (situeert zich aan een varkenstal net voor 


de Nieuwendijk).  


Ook de impact van landbouw zowel binnen het projectgebied 


(ontwateringsactiviteiten en gebruik pesticiden in functie van bosbessenkweek en de 


vermestende activiteiten binnen bepaalde landbouwpercelen) als buiten de 


projectperimeter (brongebied Zwarte Beek) heeft een invloed op het bereiken of het 


instandhouden van een goede ecologische toestand in de vallei van de Zwarte 


Beek.  
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In het streefbeeld van natuurinrichting (zie kaart 2.1 en 2.2), streven we ernaar de 


vermestende en verdrogende landbouw op te heffen. Indien we deze gronden 


kunnen aankopen zullen we deze ook inrichten en verschralen. Dit is echter nog 


geen onderwerp van dit uitvoeringsdossier en daarom nog beschreven als knelpunt.  


 


Naast de kwaliteit kan ook de kwantiteit nog verbeteren door de Winterbeek en 


diens zijgrachten te dempen (INBO okt/2011), Dit is echter niet opgenomen in dit 


natuurinrichtingsproject omdat er vermoedelijk een stijging van het grondwaterpeil is 


buiten de projectperimeter. 


 


 


8.4.2 Grondwater 


Stijging oppervlaktewaterpeil 


De verschillende maatregelen die zullen worden ondernomen in het studiegebied 


om een stijging van het oppervlaktewater te verwezenlijken, zullen ook een effect 


hebben op de grondwaterstand. Aangezien het doel van deze maatregelen het 


herstel van de natuurlijke grondwaterstand inhoudt, en dus een stijging van het 


grondwaterpeil, zal een grondwaterstijging positief zijn, een grondwaterdaling 


negatief. 


 


Door het stijgen van het waterpeil in de Oude Beek, zal de drainerende werking 


sterk afnemen, waardoor het grondwaterpeil eveneens zal stijgen. Gezien de hoge 


geleidbaarheid van zand en veen wordt verwacht dat de grondwatertafel zich snel 


zal herstellen (INBO, 2011). Door deze maatregelen kan het veen herstellen wat het 


waterbergend vermogen van de vallei vergroot wat zeer positief is voor eventuele 


stroomafwaartse waterproblemen. 


 


Het effect van de ingrepen die zorgen voor een stijging in oppervlaktewaterpeil op 


het grondwaterpeil, zullen in de aanlegfase neutraal zijn. In de beheersfase zal 


sprake zijn van een zeer positief effect in de Oude Beek. 


 
Dempen grachten 


De ondiepe drainerende grachten in het projectgebied zullen worden gedempt. 


Slechts sporadisch, om de paar honderd meter zal een gracht behouden blijven. 


Deze zullen worden gedempt tot op een diepte van 10 cm. Hier zullen de oevers 


ook worden afgeschuind. Dit om het maaien te vereenvoudigen. 


 


Het dempen van de grachten die aanwezig zijn in de vallei van de Zwarte Beek, zal 


geen effect hebben op het oppervlaktewaterpeil in de omgeving, noch op de 


waterkwaliteit. Aangezien enkel de grachten gerelateerd aan de Oude Beek (tussen 


de Zwarte Beek en de Winterbeek) zullen worden gedempt, zal ook geen sprake zijn 


van grondwaterpeilstijging buiten het projectgebied. Dit komt doordat de zuidelijke 


helling van de vallei steil stijgt. Hierdoor zetten grondwaterpeilstijgingen zich niet 


door buiten het projectgebied. Indien ook de Winterbeek + grachten op de 


Winterbeek zouden worden gedempt zou dat dan weer wel het geval zijn (INBO 


okt/2011). 


 
Grondwaterstroming 


Aangezien de ondergrond zeer gevoelig is voor grondwaterstromingen, zullen deze 


ingrepen eveneens zorgen voor een verandering in de grondwaterstroming. Nu is 


er, gezien de drainerende werking van de beken en grachten immers een sterke 


stroming naar die beken en grachten. Dit is ook zichtbaar in de 
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grondwaterstandgradiënt, zoals weergegeven in het aanvullend advies van INBO uit 


oktober 2011. 


 


Wanneer de grachten gedempt worden, zal er geen stroming meer zijn in die 


richting, en zal alle grondwaterstroming in de richting van de Oude Beek en de 


Zwarte Beek gebeuren. 


 


Het herstel van de Oude Beek en hieraan gekoppeld de vermindering van het 


drainerend vermogen, het aansluiten van oude meanders en de hermeandering, 


leidt tot een minder sterke gradiënt in stijghoogtes loodrecht op de beken. Dit brengt 


een verminderde stroming met zich mee. 


 


Aangezien het natuurlijke grondwatersysteem hier hersteld wordt, kan men bijgevolg 


spreken van een zeer positief effect in de beheersfase. In de aanlegfase zal het 


effect eerder neutraal zijn. 


 
Overige ingrepen 


Door de afbraak van de weekendhuisjes die momenteel in het gebied aanwezig zijn, 


zal de verharde oppervlakte in het gebied verminderen. Dit leidt tot een verhoogde 


infiltratie van regenwater in de ondergrond, dit zal opnieuw een verwaarloosbaar 


positief effect met zich meebrengen wat betreft de grondwaterstand. 


 


Naast het afbreken van de weekendhuisjes zullen ook enkele wegen hersteld 


worden. Het gaat hier over het herprofileren van de wegen, waarbij geen verharding 


zal worden aangebracht. Het effect voor het grondwatersysteem van deze ingreep 


zal dus neutraal zijn. 


 


 
8.5 Samenvatting 


De effecten van de verschillende ingrepen op de waterhuishouding van het gebied 


worden weergegeven in Tabel 8.4 


 
Tabel 8.4: Effecten discipline water. 


Ingreep effect aanlegfase effect beheersfase 


Oppervlaktewater 


  waterkwantiteit waterkwaliteit waterkwantiteit 


Water-


kwaliteit 


Herstel Oude Beek 0 -1t +3 0 


 effect op overstromingen 0 \ 0 \ 


Herstel Zwarte Beek +1 -1t +2 0 


 herstellen oude meanders 0 -1t +2 0 


 herrmeandering 0 -1t +2 0 


Dempen grachten 0 0 0 0 


Verflauwen van oevers ten 


behoeve spontane verlanding 0 0 0 0 


wijziging structuurkwaliteit beek 0 +3 


Grondwater 


  waterpeil 


Grondwater-


stroming waterpeil 


Grondwater-


stroming 


Stijging oppervlaktewaterpeil 


Oude Beek 0 0 +3 +2 
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Stijging oppervlaktewaterpeil 


Zwarte Beek 0 0 +1 +1 


Dempen grachten 0 0 +2 +2 


Overige ingrepen 0 0 +1 0 


 afbreken weekendhuisjes 0 0 +1 0 


 herprofileren wegen 0 0 0 0 


 







MER-ontheffing NIP Zwarte Beek 


   61 


9 DISCIPLINE FAUNA EN FLORA 


9.1 Kaarten 


Kaart 9.1: Biologische waarderingskaart: evaluatie 


Kaart 9.2: Europese en regionaal te beschermen habitats 


Kaart 9.3: Bosleeftijd en boskartering 


Kaart 9.4: Ecosysteemkwetsbaarheidskaart 


Kaart 9.5: Gebieden van het VEN en Natura 2000-gebieden 


Kaart 9.6: Erkende Vlaamse natuurreservaten 


 


 
9.2 Afbakening studiegebied 


Het studiegebied is de zone waarbinnen maatregelen worden uitgevoerd en effecten 


kunnen optreden. Voor dit project omvat dit de vallei van de Zwarte Beek, tussen de 


Zwarte Beek en de Winterbeek. In het oosten wordt het projectgebied begrensd 


door het militair domein, en in het westen door de Nieuwendijk. 


Het studiegebied voor de effectgroep rustverstoring tijdens de werken (verstoring 


fauna) wordt ruimer genomen. Er wordt uitgegaan van een straal van 200 meter 


rond het projectgebied. 


 


De afbakening van het studiegebied is weergegeven op kaart 8.1 


 


 
9.3 Beschrijving van de referentiesituatie 


9.3.1 Beschermingszones 


Speciale beschermingszones Natura 2000 


Het projectgebied ligt in het habitatrichtlijngebied (SBZ-H) “Vallei -en brongebieden 


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


(BE2200029)” met een totaal oppervlakte van 8306 ha en in het vogelrichtlijngebied 


(SBZ-V) “Militair domein en domein van de Zwarte Beek (BE2218311)” met een 


oppervlakte van 8889 ha (Kaart 9.5).  


 
Vlaams Ecologisch Netwerk 


Het projectgebied ligt grotendeels (310ha op een totaal van 371,5ha) binnen het 


GEN-gebied “Boven- en Middenloop van de Zwarte Beek” met een totaal 


oppervlakte van 4610 ha(Kaart 9.5). 


 


Natuurreservaten 


Het projectgebied is tevens grotendeels (62,5%) erkend als natuurreservaat 'Vallei 


van de Zwarte Beek" (beheerd door Natuurpunt vzw) 


 Erkenning: 21 november 1985 


 Uitbreiding: 18/7/1990 


 Uitbreiding: 17/12/1996 


 Uitbreiding: 13/7/1998 


 Uitbreiding: 24/12/1998 


 Uitbreiding: 1/4/2003  


 Uitbreiding: 4/6/2004  


 Uitbreiding: 13/7/2004  


 Uitbreiding: 30/7/2007 
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 Uitbreiding: 10/7/2009 


 


Groene bestemming gewestplan 


 


92 % van het projectgebied heeft een groene bestemming op het gewestplan (kaart 


3.1).De overige 8 % heeft een landbouwbestemming. 


 


 


9.3.2 Eco-districten en ecoregio's 


De westelijke helft van het projectgebied is gelegen in het ecodistrict Centraal-


Kempisch rivier- en duinendistrict (deelgebied 3 t.e.m. 7) en de oostelijke helft 


(deelgebied 8 t.e.m. 10) in het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict. Ecodistricten zijn 


gedefinieerd als ruimtelijke eenheden die gekenmerkt worden door een aantal 


abiotische eigenschappen die in de tijd langzaam veranderen en vertonen 


gelijkende milieukenmerken (geologie, geomorfologie, bodemsamenstelling, 


grondwaterhuishouding) en dus ook een vergelijkbare gevoeligheid voor 


milieuverstoringen. Het ecodistrict van het Centraal-Kempisch rivier- en 


duinendistrict is een vrij laag gelegen vlak tot zwak golvend gebied met een 


overwegend zandige Tertiaire ondergrond, bedekt met (lemige) dekzanden en 


talrijke landduinen. Het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict bestaat uit een plateau 


gevormd door vroeger afgezet erosiebestendig puin van Maas en Rijn; 


infiltratiegebied voor omliggende gebieden; droge zandige bodems. (Couvreur et 


al.,2004). 


 


Op een hoger niveau zijn de ecodistricten samengevoegd tot ecoregio's, 


voornamelijk op basis van samenhang in geologie, geomorfologie en 


bodemkenmerken (Couvreur et al,2004). Het studiegebied ligt in de ecoregio van de 


Kempen. Deze ecoregio omvat een gebied met naar het noorden toe zachtjes 


afhellende, overwegend zandige Tertiaire ondergrond; bedekt met dikke laag 


Quartair zand. 


 


 


9.3.3 Biologische waarderingskaart 


De biologische waarderingskaart (Kaart 9.1) toont dat het projectgebied een hoge 


ecologische waarde bevat. In het oostelijk deel van het projectgebied (Deel I: 


deelgebieden 7 t.e.m. 10)) evalueert de BWK ongeveer de helft van de zones als 


biologisch waardevol, de andere helft van het gebied is aangeduid complex van 


biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen, met verspreid een aantal 


biologisch waardevolle zones. In het uiterst oostelijk deel komt een zone biologisch 


minder waardevolle natuur voor (graslanden en akkers). 


 


Het westelijk deel (Deel 2: deelgebieden 3 t.e.m. 6) bestaat hoofdzakelijk uit een 


aaneengesloten gebied van biologisch zeer waardevolle percelen. Een aantal zones 


zijn aangeduid als een complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle 


elementen. In het uiterste westen komen enkele 'biologisch waardevolle' zones 


voor. 


 


 


9.3.4 Ecotopen en soorten 


 Actueel voorkomen Europese Habitattypen en Regionale belangrijke biotopen 
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In tabel 9.1 en op kaart 9.2 is het voorkomen van de Europees te beschermen 


habitats en regionaal belangrijke biotopen in het studiegebied weergegeven, zoals 


afgeleid uit het ontwerp s-IHD-rapport 25. Het SBZ-H BE2200029 werd aangemeld 


voor de habitattypen 2310, 2330, 3110, 4010, 4030, 6230, 6430, 7140, 7150, 9190, 


91E0. De subtypes worden in het cursief weergegeven. Regionaal belangrijk 


biotopen zijn vegetaties of habitats die niet Europees te beschermen zijn, maar die 


van belang zijn voor het Vlaamse natuurbehoud. Deze vegetaties worden in brede 


zin door het Vlaamse natuurbehoud wetgeving beschermd. 


 


Tabel 9.1: Gekarteerde habitats (habitatkaart, gebruikt bij opmaak s-IHD 


ontwerprapport) in het studiegebied, met hun oppervlakte en aanduiding of ze 


aangemeld zijn voor de SBZ-H BE2200029 


Code Habitatomschrijving Oppervlakte in 


studiegebied 


(ha) 


aangemeld in 


BE2200029 


% 


2330 Open grasland met Corynephorus- en 


Agrostis-soorten op landduinen 


0 x  


2310 Psammofiele heide met Calluna en 


Genista soorten 


0 x  


3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de 


Atlantische zandvlakten met amfibische 


vegetatie: Lobelia, Littorellia en Isoëtes 


0 x  


3130 Oligotrofe wateren van het Midden-


Europese en peri-alpiene gebied met 


Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met 


eenjarige vegetatie op drooggevallen 


oevers (Nanocyperetalia) 


0 x  


4010 Noord-Atlantische vochtige heide met 


Erica tetralix 


0 x  


4030 Droge heide 0,1 x 0,02 


6230 Soortenrijke heischrale graslanden op 


arme bodems van berggebieden 


0 x  


6230_hn droog heischraal grasland 0,2   


6230u_h


n 


Zwak ontwikkeld vochtig heischraal 


grasland 


1,6  0,5 


6430 Voedselrijke ruigten 4,3 x  


6430, 


rbbhf 


Voedselrijke zoomvormende ruigten van 
het laagland en van de montane en 
alpiene zones' 


of 'regionaal belangrijk biotoop 


moerasspirearuigte met 


graslandkenmerken' 


1,3  4,8 


6430u, 


rbbhf 


Voedselrijke zoomvormende ruigten van 
het laagland en van de montane en 
alpiene zones, 
zwak ontwikkeld' of 'regionaal belangrijk 
biotoop moerasspirearuigte met 


graslandkenmerken' 


0,2  0,4 


6430, 


rbbhf, 


bos 


Voedselrijke zoomvormende ruigten van 
het laagland en van de montane en 
alpiene zones' 
of 'regionaal belangrijk biotoop 
moerasspirearuigte met 
graslandkenmerken' onder aanplant 


of met bosopslag' 


2,1  0,8 


7140 Overgangs- en trilveen 0   
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7140, 


meso 


mineraalarm, circum-neutraal 


overgangsveen 


24  0,6 


7140, 


rbbms 


Overgangs- en trilveen' of 'regionaal 
belangrijk biotoop kleine 
zeggenvegetaties niet vervat 


in overgangs- en trilveen (7140)' 


6  4,4 


7140ubo


s 


Overgangs- en trilveen' of 'regionaal 
belangrijk biotoop kleine 
zeggenvegetaties niet vervat 
in overgangs- en trilveen (7140)' onder 
aanplant of met bosopslag 


0,3  0.1 


7150 Slenken in veengronden 


(Rhynchosporion) 


0 x  


9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen 


met Ilex en soms Taxus in de ondergroei 


9,8 


0,6 (als 9120, gh) 


 


 2.6 


0,2 


9190 Oude zuurminnende eikenbossen met 


Querqus robur op zandvlakten 


0 x  


9190_do


el 


oude eikenberkenbossen van 


voedselarme zandgronden 


1,8  0,5 


91E0 Alluviale bossen met Alnion glutinosa en 


Fraxinus excelsior 


0 x  


91E0u_v


m 


mesotroof broekbos op minder 
voedselrijke standplaatsen (Carici 
elongatae-Alnetum) , 


zwak ontwikkeld 


6,4  1,7 


91E0_vo oligotroof broekbos inclusief elzen-
berkenbroekbos en berkenbroekbos 
(Carici laevigata- 


Alnetum) 


7  1,8 


91E0_vm mesotroof broekbos op minder 


voedselrijke standplaatsen (Carici 


elongatae-Alnetum) 


38,6  10,2 


Regionaal belangrijke biotopen    


Rbbsp Regionaal belangrijk biotoop 


doornstruweel 


0,1  0,01 


Rbbso Regionaal belangrijk biotoop vochtig 


wilgenstruweel op venige of zure grond 


20,5  5,4 


Rbbsf Regionaal belangrijk biotoop vochtig 


wilgenstruweel op voedselrijke bodem 


3,8  1,0 


Rbbms Regionaal belangrijk biotoop zuur 


laagveen 


3,8  1,0 


Rbbmr Regionaal belangrijk biotoop rietland 0,9  0,2 


Rbbhf Regionaal belangrijk biotoop natte ruigte 


met moerasspirea 


10,5  2,8 


Rbbhf, 


bos 


Regionaal belangrijk biotoop natte ruigte 


met moerasspirea onder aanplant of 


bosopslag 


0,5  0,1 


Rbbhc Regionaal belangrijk biotoop vochtig licht 


bemest grasland (dotterbloemhooiland) 


11,7  3,1 


Rbbkam Regionaal belangrijk biotoop 


kamgrasland 


29,9  7,9 


Gh_ha Geen habitat, struisvegetatie op zure 


bodem 


0,3  0,1 


Gh_ae Geen habitat, eutrofe plas 2,4  0,6 
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Gh, 3150 Geen habitat, 3150 0,2  0,1 


Gh Geen habitat 187,8  49,8 


 Totaal 376,7  100 


 


Conclusie 


De Europese habitattypen die procentueel het meest voorkomen in het 


projectgebied: zijn 91E0 (alle typen), 7140 en 6430. De regionaal belangrijke 


biotopen die het frequents voorkomen zijn Rbbkam, Rbbso, Rbbhf en Rbbhc. De 


standplaatscondities per aanwezig habitattype worden in bijlage 2 weergegeven. 


Echter het overgrote deel van het projectgebied (49,8%) bestaat uit ‘geen habitat’ 


d.w.z. niet Europees of regionaal habitatwaardige vegetatie maar wel opslag, 


complex van minder waardevolle graslanden, akkers, dennenbossen, ... 


 


 Actueel voorkomen van soorten van de Europees en Regionale belangrijke 


soorten 


 


In tabel 9.2 is het voorkomen van de Europees te beschermen soorten en regionaal 


belangrijke soorten in het studiegebied weergegeven, zoals afgeleid uit het ontwerp 


s-IHD-rapport 25. Regionaal belangrijk soorten zijn soorten die niet Europees te 


beschermen zijn, maar die van belang zijn voor het Vlaamse natuurbehoud. Deze 


soorten worden in brede zin door het Vlaamse natuurbehoud wetgeving beschermd. 


 


Tabel 9.2: Voorkomen van soorten waarvoor het Habitat- en 


Vogelrichtlijngebied enig belang heeft (bron s-IHD ontwerprapport 25) 


soort Soort komt 


voor in 


projectgebied 


Beschrijving 


Drijvende 


waterweegbree 


0 / 


Beekprik x Beekprik komt actueel voor in de Zwarte Beek in het traject 


tussen Spiekelspade en de Stalse molen (enige plaats 


binnen SBZ-H). In afvissingscampagne van 2009 werden in 


totaal 13 stuks gevangen. In de meest stroomopwaarts 


gelegen locatie, vlak voor het militair domein werden 12 


stuks gevangen, stroomafwaarts het natuurreservaat, één 


beekprik (Van Thuyne G., 2010). 


Rugstreeppad 0 / 


Knoflookpad 0 / 


Heikikker 0 / 


Kamsalamander 0 / 


Gladde slang 0 / 


Poelkikker x De actuele populatie is onbekend 


Gewone 


dwergvleermuis 


X Aangenomen kan worden dat door gebrek aan 


gebiedsdekkende inventarisatie de soort op meer plaatsen 


zal voorkomen 


Ruige 


dwergvleermuis 


x Hoewel er geen concrete gegevens aanwezig zijn door 


gebrek aan inventarisatiegegevens kan men toch 


aannemen dat deze soort voorkomt. 


Rosse vleermuis x Hoewel er geen concrete gegevens aanwezig zijn door 


gebrek aan inventarisatiegegevens kan men toch 


aannemen dat deze soort voorkomt. 
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Laatvlieger x Aangenomen kan worden dat door gebrek aan 


gebiedsdekkende inventarisatie de soort op meer plaatsen 


zal voorkomen 


Wespendief x Niet broedend maar foeragerend 


Nachtzwaluw x Niet broedend maar soms foeragerend 


Roerdomp 0 / 


Grauwe 


Kiekendief 


? Niet broedend, mogelijk foeragerend 


Grauwe klauwier 0 / 


IJsvogel x Broedend  


Duinpieper 0 / 


Zwarte Specht x Broedend 


Boomleeuwerik 0 / 


Blauwborst x Broedend 


Korhoen 0 / 


Porseleinhoen x In 2009 en 2010 waren er 2 broedparen 


Middelste bonte 


specht 


? Wellicht  broedend 


Blauwe Kiekendief X Foeragerend tijdens trek 


Regionaal belangrijke soorten  


Watersnip x Ongeveer 5 broedparen (2010) 


Wulp x Broedend 


Graspieper ? Wellicht voorkomend 


Veldleeuwerik ? Wellicht voorkomend 


Roodborsttapuit X Broedend 


Boompieper X Broedend 


Geelgors X Broedend 


Klapekster 0 / 


Gentiaanblauwtje 0 / 


Heivlinder ? Wellicht voorkomend 


Kommavlinder ? Wellicht voorkomend 


Groentje ? Wellicht voorkomend 


Bont dikkopje ? Wellicht voorkomend 


Kleine 


ijsvogelvlinder 


x Voorkomend in vochtige lichtrijke bossen met wilde 


kamperfoelie (in het beekbegeleidend bos) 


Beekoeverlibel x Voorkomend in de Zwarte Beek 


Hoogveenglanslib


el 


0 / 


Gevlekte 


witsnuitlibel 


0 / 


Gewone bronlibel x Voorkomend in de Zwarte Beek 


Heidesabelsprinkk


haan 


0 / 


Moerassprinkhaan x Voorkomend in de vallei van de Zwarte Beek 


Veldkrekel x Voorkomend aan de flanken van de vallei 


Boskrekel 0 / 


 


Conclusie 


De vallei van de Zwarte Beek bevat vele te beschermen soorten. Volgens Van 


Hoydonck (2004) ligt de avifaunistische soortenrijkdom van de beekvallei op een 


voor Vlaanderen zeer hoog niveau. Zo werden in de (gehele) Zwarte Beekvallei in 
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de periode van 1967-2002 in totaal 107 broedvogelsoorten opgetekend. De helft van 


de Vlaamse populatie van de watersnip komt voor in de vallei van de Zwarte Beek, 


Gevoelige soorten die positief beïnvloed worden door een ecologisch goed 


ontwikkelde beekvallei zijn watersnip, waterral, blauwborst en sprinkhaanzanger in 


de moerasgebieden en natte graslanden met veel ruigte en struiken. Weidevogels 


zoals wulp, grutto, wintertaling, kievit en veldleeuwerik verkiezen de open en meer 


uitgestrekte overstromingsgraslanden (Van Hoydonck, 2004). De 


standplaatscondities per aanwezig habitattype samen met de sleutelsoorten worden 


weergegeven in bijlage 2. 


 


 Beschrijving actuele staat van instandhouding Europese Habitattypen en 


regionaal belangrijke biotopen 


 


De staat van instandhouding en potenties van de Europese habitattypes werden 


beschreven in het s-IHD-rapport en zijn terug te vinden in tabel 9.3. Voor de 


regionaal belangrijke biotopen heeft het ontwerp S-IHD rapport geen “staat van 


instandhouding” bepaald. Maar het is echter wel van belang te weten waar deze 


habitats gelegen zijn. Bovendien zijn deze regionale biotopen vaak het leefgebied 


voor Europees of Vlaams te beschermen soorten. 


 
Tabel 9.3: Actuele staat van instandhouding Europese habitattypen (bron s-


IHD rapport 25) 


Habitat


type 


Staat van Instandhouding Potentie 


2310 / (d.w.z. actueel niet voorkomend in projectgebied) Potentie binnen 


valleicomplex van de 


Zwarte Beek 


2330 / / 


3110  


/ 


/ 


3130 / / 


4010 / Potentie binnen 


valleicomplex van de 


Zwarte Beek 


4030 / Potentie binnen 


valleicomplex van de 


Zwarte Beek 


6230 Op basis van criteria Frequentie of bedekking van sleutelsoorten, 


blijkt dit habitattype in een aangetaste staat van instandhouding 


Potenties zijn aanwezig 


aan de overgangen 


tussen zand en veen 


op de valleiflanken 


6430 Op basis van criteria Frequentie of bedekking van sleutelsoorten, 


blijkt dit habitattype in een aangetaste staat van instandhouding 


Potentie binnen 


valleicomplex van de 


Zwarte Beek 


7140, 


meso 


Op basis van criteria Frequentie of bedekking van sleutelsoorten, 


verruiging/vermossing/vergrassing of verbossing blijkt dit 


habitattype in een aangetaste staat van instandhouding 


Potentie binnen 


valleicomplex van de 


Zwarte Beek 


7150 / / 


9120 Op basis van criteria oppervlakte, invasieve exoten en dood hout 


blijkt dit habitattype in een aangetaste staat van instandhouding 


Potentie binnen 


valleicomplex van de 


Zwarte Beek 


9190 Op basis van criteria oppervlakte, verticale structuur, 


bestandvorm, horizontale structuur, aandeel dood hout, 


Potentie binnen 


valleicomplex van de 
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hoeveelheid dik hout, Bosconstantie, sleutelsoorten in de 


kruidlaag blijkt dit habitattype in een aangetaste staat van 


instandhouding 


Zwarte Beek op de 


valleiranden 


91E0 Op basis van criteria invasieve soorten, bedekking van 


sleutelsoorten in de kruidlaag, aandeel dood hout, aandeel dik 


hout, verticale structuur en bestandvorm, blijkt dit habitattype in 


een aangetaste staat van instandhouding 


Potentie binnen 


valleicomplex van de 


Zwarte Beek 


 


 


 Beschrijving actuele staat van instandhouding Europese Habitatsoorten en 


Regionaal belangrijke soorten 


 


De staat van instandhouding en eventuele trend en potenties van de Europese 


habitatsoorten van het projectgebied zijn terug te vinden in tabel 9.4 en werden 


beschreven in het s-IHD-rapport. Voor de regionaal belangrijke soorten heeft het S-


IHD rapport geen “staat van instandhouding” bepaald. Maar het is echter wel van 


belang te weten waar deze soorten voorkomen en bij het formuleren van doelen 


rekening mee te houden. 
 


Tabel 9.4: Actuele staat van instandhouding Europese habitatsoorten (bron s-


IHD rapport 25) 


Soort Staat van 


instandhouding 


Trend Potentie 


Drijvende 


waterweegbree 


/ / / 


Beekprik De soort vertoont een 


gedeeltelijke aangetaste 


actuele staat van 


instandhouding o.w.v. 


criteria toestand 


populatie, habitatkwaliteit 


en migratiebarrières 


Achteruitgang o.w.v 


intensieve 


beekruimingen 


2003 en 2007 


Beekprik heeft een goede 


potentie voor de Zwarte 


Beek 


Rugstreeppad / / / 


Knoflookpad / / / 


Heikikker / / / 


Kamsalamande


r 


/ / De Zwarte Beekvallei is 


een suboptimaal gebied 


o.w.v. oligotroof karakter 


beperkte potentie 


Gladde slang / / / 


Poelkikker Onbekend / Onbekend 


Gewone 


dwergvleermuis 


De staat van 


instandhouding wordt als 


voldoende geschat o.w.v. 


de aanwezigheid van 


bosgebied, wat fungeert 


als zomerverblijfplaats, 


de  waterpartijen 


fungeren als jachtgebied 


/ Vallei geschikt als 


jachtgebied 


Ruige 


dwergvleermuis 


Onbekend / Vallei geschikt als 


jachtgebied 
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Rosse 


vleermuis 


Onbekend / Vallei geschikt als 


jachtgebied 


Laatvlieger Wellicht goed tot 


uitstekend 


/ Vallei geschikt als 


jachtgebied 


Wespendief / / Mogelijk foerageergebied 


soort gebonden aan 


boscomplexen 


Nachtzwaluw / / Matige potentie op de 


valleiflanken waar 


heidegebieden en 


overgangszone naar bos 


gecreëerd worden 


Roerdomp / / De venige vegetatie in de 


vallei vormt voor strenge 


winters een belangrijk 


foerageergebied voor de 


roerdompen die in 


omliggende SBZ(s 


broeden) 


Grauwe 


Kiekendief 


De habitatkwaliteit 


bevindt zich actueel in 


een gedeeltelijk 


gedegradeerde staat van 


instandhouding 


Onregelmatige 


Broedvogel tot de 


jaren 90, nu 


occasioneel 


foeragerend 


Potentie voor broedgebied 


binnen valleicomplex van 


de Zwarte Beek 


Grauwe 


klauwier 


Zowel de habitatkwaliteit 
als de populatie bevindt 
zich actueel in een 
gedeeltelijk 
gedegradeerde staat van 
instandhouding 


Lokaal uitgestorven 
tot de jaren 80 was 
de Grauwe klauwier 
broedvogel in de 
vallei van de Zwarte 
Beek (8bp). In 2011 
is er wel een 
broedpaar in het 
naburige Militaire 
domen 


Potentie voor broedgebied 


binnen valleicomplex van 


de Zwarte Beek 


IJsvogel De soort bevindt zich 


actueel in een 


gedeeltelijk 


gedegradeerde staat van 


instandhouding o.w.v 


populatiegrootte, 


voedselaanbod en 


waterkwaliteit Zwarte 


Beek 


/ Potentie voor broedgebied 


binnen de loop van de 


Zwarte Beek, mogelijk zijn 


de oevers niet steil genoeg 


Duinpieper / / / 


Zwarte Specht De soort bevindt zich in 


een goede staat van 


instandhouding 


/ Vallei geschikt 


foerageergebied en binnen 


het beekbegeleidend bos 


geschikt broedgebied 


Boomleeuwerik / / Matige potentie op de 


valleiflanken waar een 


open landschap is met 


schrale vegetatie en 


plekken met een open 


bodem. 
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Blauwborst De soort bevindt zich 


actueel in goede staat 


van instandhouding 


/ Potentie voor broedgebied 


binnen valleicomplex van 


de Zwarte Beek 


Korhoen / Local uitgestorven 


sinds jaren 80 


Potentie voor 


foerageergebied 


Porseleinhoen De soort bevindt zich 


actueel in een 


gedeeltelijk 


gedegradeerde staat van 


instandhouding o.w.v. 


populatiegrootte, 


verdroging en verbossing 


in de vallei. 


/ Potentie voor broedgebied 


binnen valleicomplex van 


de Zwarte Beek 


Middelste bonte 


specht 


/ / Geschikt broedgebied 


binnen het 


beekbegeleidend bos 


Blauwe 


Kiekendief 


/ / / 


 


Conclusie 


Globaal verkeren de meeste habitattypen en -soorten in een ongunstige situatie. 


Hoofdredenen hiervoor zijn: 


 Verdroging (zie voorgaande hoofdstukken) 


 Aanvoer van nutriënten via oppervlaktewater en onnatuurlijk waterregime 


((zie voorgaande hoofdstukken) 


 Aanvoer van nutriënten via grondwater (zie § water).  


 Te intensieve beekruimingen voor zowel de Oude Beek (zie § water) als voor 


de Zwarte Beek. De laatste jaren werd een spectaculaire afname van de 


Beekprik vastgesteld (hoewel de populatie zich recentelijk herstelt, resultaten 


afvissingen 2012). De vele en intensieve beekruimingen in opdracht van het 


bestuur van de betrokken watering van gedeelten die een goede 


beekprikpopulatie herbergen, liggen hieraan ten grondslag. 


 Verbossing van voormalige natte hooilanden 


 Vermestende landbouwactiviteiten zowel binnen projectgbied als buiten 


projectgebied (zie § water) 


 Te kleine oppervlakten en populaties 


 Vermestende en verzurende atmosferische depositie. De atmosferische 
depositie van vooral stikstofoxiden (NOx) vanuit de landbouw en het verkeer 
zorgt voor eutrofiëring van schrale habitats en de verzuring van bodem en 
oppervlaktewater. De voornaamste gevolgen zijn verruiging van graslanden 
(7140, 6230, 6410, 6430). 


 


 Natuurdoelen voor dit projectgebied 


 
Belangrijkste doelstelling is kwaliteitsverbetering door herstel van een hydrologisch 
intact beekdalsysteem vanaf de bron tot aan de middenloop in Beringen. Een 
natuurlijke hydrologisch regime en beekwater van een goede waterkwaliteit is 
primordiaal. Kwaliteitsverbetering is niet alleen noodzakelijk voor beekprik, 
habitattype 3260, maar ook voor de aan laagveen gebonden habitats en soorten. 
Knelpunten van vismigratie, intensieve beekruimingen, verdroging en eutrofiëring 
worden opgelost. 
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De huidige versnippering van het landschap dient aangepakt te worden. Het 
beekdalsysteem bestaat uit een afwisseling van grote complexen alluviaal bos en 
een open landschap, waarin de gradiënten van droge heide op de valleiflanken, 
naar heischrale graslanden op de overgangen zand-veen en kleine 
zeggenvegetaties op het veenpakket tot ontwikkeling komen, waardoor 
hoogkwalitatieve biotopen gecreëerd worden voor de vogelrichtlijnsoorten 
porseleinhoen, blauwborst, grauwe kiekendief en de habitattypische soort watersnip 
en wulp. In functie van het leefgebied van deze soorten en kwaliteitsverbetering van 
de habitats zijn deze verweven met soortenrijke graslanden en regionaal belangrijke 
biotopen zoals rbb_ms, rbb_hc, rbb_hf, rbb_kam. 
Voor de alluviale bossen (91E0) is een kwaliteitsverbetering relevant. Lokaal kunnen 
ze omgevormd worden in functie van herstel van overgangsveen 7140_meso. 
 
In tabel 9.6 worden de streefbeeldvegetaties) dat men via dit 
natuurinrichtingsproject wenst te realiseren samengevat. Zie ook kaart 2.1 en 2.2 
Let wel op, het areaal wat het streefbeeld 50% mesotroof elzenbroek 50% KZV 
omvat is opgenomen bij de streefbeelden kleine zeggenvegetaties en mesotroof 
elzenbroek. 


 


Tabel 9.5: Het toekomstig areaal Europese habitattypen en regionaal 


belangrijke biotopen binnen het projectgebied 


Streefbeeld 


habitattype Actueel 


aanwezig 


(ha) 


Toekomstige 


opp 


50% mesotroof elzenbroek - 50% 


KZV 


91E0 + 7140 / 


16,2 


complex van graslanden + complex 


van soortenrijk grasland met 


heischrale elementen 


6430, rbbhc, rbbmr, rbbhf, 


Rbbkam 


60,5 


54,9 


heide-heischraal grasland 


 


4010, 4030, 6230, 2310, 2330 1,9 


74,9 


 


eiken-berkenbos 9190 1,8 19,6 


kleine zeggenvegetatie + cyclisch 


open maken 


7140, Rbbms 34,1 


130,8 


mesotroof elzenbroek 91E0  52,0  45,0 


oud beekbegeleidend bos op 


oeverwallen 


9120, 9190 10,4 


25,8 


ven/open water 3110, 3130 0 2,6 


Totaal  160,7 369,8 


Op soortniveau stelt het inrichtingsproject geen kwantitatieve doelen. Maar er moet 


ingezet worden op soorten die voorkomen (tabel 9.2) en waarvoor een goede potentie 


voor is (tabel 9.3). Het gaat voornamelijk dus over de soorten Beekprik, Blauwborst, 


Watersnip en Grauwe Kiekendief. 


 


Algemene conclusie 


 


Ten gevolge het gepland initiatief zullen de potenties van een aantal te beschermen 


vegetatietypen en bijhorende soorten enorm toenemen. Kleine zeggenvegetaties 


(+96,7 ha), heischraal grasland (+73ha), eiken-berkenbos (+17,8 ha) en oud 


beekbegeleidend bos op de oeverwallen (+15,4). Zo heeft dit 
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natuurinrichtingsproject het doel om van 160,7 ha habitatwaardige vegetatie te 


evalueren naar maar liefst 359,8 ha (nettowinst van 199 ha). Hoofdzakelijk 


verschralingmaatregelen en de geplande waterwerken zullen toelaten dat de 


potentiële oppervlakte van een aantal vegetatietypen zal toenemen en dat de 


kwaliteit ervan geoptimaliseerd wordt. Het succes van inrichting hangt echter ook in 


hoge mate samen met het toekomstige terreinbeheer. Het terreinbeheer wordt 


grotendeels gewaarborgd door Natuurpunt vzw, middels het beheerplan gekoppeld 


aan een goedgekeurd erkenningsdossier. 


 


 
9.4 Effectbespreking en –beoordeling 


9.4.1 Vegetaties 


Aanlegfase: verwijderen vegetatie 


 


 Vellen bomen en rooien struiken (geheel of gedeeltelijk ontstronken) + rooien 


van struiken (gedeeltelijk ontstronken / verwijderen met wortelgestel) 


 


Bij het raadplegen van tabel 9-6 is af te leiden dat voor het creëren van bepaalde 


Europese vegetatietypen bomen geveld worden en struiken verwijderd. Netto streeft 


dit project echter naar meer kwalitatief bos (oud beek begeleidend bos +17,8 ha en 


eiken-berkenbos +15,4 ha). Enkel het type elzenbroek bos zal netto 7 ha minder 


bedragen. 


In hoofdzaak zal niet habitatwaardige vegetatie worden verwijderd. Het betreft 


voornamelijk verboste hooilanden of voormalige blauwbesplantages die worden 


omgezet naar kleine zeggevegetatie, naaldbos of populieren dat wordt omgezet 


naar kleine zeggevegatie of heischraal grasland of heide. Bij benadering zal het 


natuurinrichtingsproject 95,7 ha grotendeels niet habitatwaardig vegetatie 


verwijderen en omzetten naar habitatwaardige vegetatie (zie tabel 9-7). 


 


Tabel 9.6: Oppervlakte te vellen bomen en rooien struiken (geheel of 


gedeeltelijk ontstronken) 


Habitattype Areaal te verwijderen (ha) Doelvegetatie 


91E0 7 Kleine zeggevegetatie  


Geen habitat (struweel en ruigtes) 67,6 Klein zeggevegetatie, 


heide, heischraal 


grasland 


Geen Habitat (dennenbestand) 14,9 Kleine 


zeggenvegetatie, 


heide, heischraal 


grasland 


Geen Habitat 


(populierenbestanden) 


6,2 Kleine zeggevegetatie 


Totaal 95,7  


 


De ruigtes en struweelopslag omvatten op zich geen zeldzame plantensoorten, 


maar vormen vooral een biotoop voor interessante fauna (zie verder). Het rooien 


van struiken wordt tijdens de aanlegfase beoordeeld als tijdelijk verwaarloosbaar 


negatief (-1t),  


 


 Selectief vellen bomen en struiken (bosomvorming) 
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Voor het bereiken van de streefbeelden ‘eiken-berkenbos, ‘oud beekbegeleidend 


bos op oeverwallen’ of ‘mesotroof elzenbroek’ zullen een aantal bomen selectief 


gekapt worden. In totaal gaat het om een oppervlakte van 32 ha. 


 


Hoofdzakelijk betreft het naaldhout en populier dat selectief gedund zal worden. De 


bossen op de hogere plateaus (vb. in deelgebied 8) bestaan grotendeels uit 


dennenaanplanten, met een laag aandeel inheems loofhout, een zwak ontwikkelde 


structuur en te weinig dood hout. Het habitatrichtlijngebied heeft door de grote 


oppervlakte voedselarme, ongestoorde podzolzandgronden op Vlaams niveau 


belangrijke potenties voor uitbreiding van eikenberkenbossen. Dit komt de 


vogelrichtlijnsoorten zwarte specht, middelste bonte specht en wespendief ten 


goede. 


 


Aangezien naaldhout de verdroging sterker doet toenemen (dan loofhout), komt het 


verwijderen hiervan het herstel van de hydrologische toestand in het gebied ten 


goede. Aangezien het gaat om het selectief vellen van bomen en struiken zullen ook 


geen volledige bosentiteiten verwijderd worden. Er wordt van uitgegaan dat de 


gerooide bestanden van naaldhout of populier snel en spontaan kunnen evolueren 


naar elzenbossen of oud beekbegeleidend bos op oeverwallen. Samen met de 


behouden bossen in de zone wordt dan een waardevol geheel ontwikkeld. 


 


Samengevat zal het vellen van de bomen de natuurwaarde van de bossen 


verhogen. Het selectief vellen van bomen wordt tijdens de aanlegfase beoordeeld 


als tijdelijk verwaarloosbaar negatief (-1t),  


 


 Strooisellaag verwijderen 


Bij omzetten van naaldbos naar heischraal grasland of kleine zeggenvegetatie wordt 


de strooisellaag verwijderd. In totaal wordt deze maatregel uitgevoerd op een 


oppervlakte 11,7 ha. Het effect verwacht op flora tijdens de aanlegfase zelf wordt als 


tijdelijk verwaarloosbaar negatief (-1t) ingeschaald. 


 


 Afgraven teelaarde 


Het afgraven van teelaarde is bedoeld om de fosfaataangerijkte bodem te 


verwijderen in functie van ontwikkeling heischraal grasland op een totaal 


oppervlakte van 7,6 ha. De actueel af te graven gronden bevinden zich volgens de 


habitatkaart niet in habitatwaardige gebieden. Aangezien er zich geen beschermde 


planten bevinden wordt het effect tijdens de aanlegfase als tijdelijk verwaarloosbaar 


negatief(-1t) beschouwd. 


 


 Optionele hermeandering (aanleggen nieuwe meander) 
De aanleg van de nieuwe meander gebeurt op enige afstand van de Zwarte Beek, 
terwijl de huidige loop behouden blijft en er aansluiting is op twee punten. Hierdoor 
zal het verwijderen van oevervegetatie zeer beperkt zijn. Door de aanleg van het 
nieuwe profiel zullen de plaatselijk aanwezige soorten weggeruimd worden. 
Hoofdzakelijk bevinden deze soorten zich volgens de habitatkaart niet in 
habitatwaardige gebieden (gekarteerd als ku: Ruigte). Over een afstand van ca. 60 
m is de nieuwe meander echter wel gelegen in het huidig aanwezig habitattype 
“7140,rbbms” (i.e. Overgangs- en trilveen' of 'regionaal belangrijk biotoop kleine 
zeggenvegetaties niet vervat in overgangs- en trilveen (7140)). De aangetaste 
zones zijn echter ingebed of sluiten aan bij gelijkaardige habitattypen die behouden 
blijven (of die zich nog gaan ontwikkelen ten gevolge van het project). Het effect 
tijdens de aanlegfase is tijdelijk verwaarloosbaar negatief (-1t) voor de aanwezige 
plantensoorten. 
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 Verflauwen van oevers ten behoeve van spontane verlanding 


Het verflauwen van oevers wordt uitgevoerd aan voormalige weekendvijvers. 


Hiertoe worden de oevers waar mogelijk afgeschuind en wordt de oeverwal erin 


geduwd om spontaan te verlanden. Onmiddellijk na inrichting blijft er nog wel open 


water aanwezig. Op deze manier kunnen de interessante overgangsfasen zich nog 


ontwikkelen. Aangezien er zeker geen actieve aanvoer van nu (nutriëntenrijke) 


gronden of strooisellagen uit de omgeving mag gebeuren, is gegarandeerd dat de 


vijvers voedselarm blijven. 


 


Bij het afschuinen van de oevers zullen soorten van oevervegetatie weggeruimd 


worden. Het effect tijdens de aanlegfase is tijdelijk verwaarloosbaar negatief (-


1t)voor de aanwezige vegetatie. 


 


 Inschakelen oude meanders 


Voor het opnieuw inschakelen van bestaande oude meanders, die momenteel 


afgesloten zijn, zal de grond die uitgegraven wordt, ter plaatse hergebruikt worden 


in de hoofdloop. De meest nutriëntrijke toplaag moet onderaan komen. Het effect 


tijdens de aanlegfase is tijdelijk verwaarloosbaar negatief (-1t) voor de aanwezige 


plantensoorten. 


 


 Dempen van grachten 


Het dempen van grachten zal voornamelijk gebeuren door het induwen van 


bestaande oevers. Het effect tijdens de aanlegfase is tijdelijk verwaarloosbaar 


negatief (-1t) voor de aanwezige plantensoorten 
 


 Afbraakwerken en bouw infrastructuur 


Voor de afbraak- en opbouwwerken zal men zo veel mogelijk gebruik maken van de 


wegen om naar de specifieke werkplaats te rijden. Daarnaast worden ook rijplaten 


voorzien. Op die manier zullen waardevolle vegetatie niet beschadigd worden. De 


effecten tijdens de aanlegfase worden als neutraal beoordeeld. 


 


 Aanleg beekovergangen 


De beekovergangen bevinden zich verspreid over het projectgebied. Het is de 


bedoeling de recreatiedruk zoveel mogelijk te vermijden (toegang enkel voor 


beheerders). Daarom is er gekozen zoveel mogelijk te werken met verplaatsbare 


bruggen. Er zullen totaal 18 beekovergangen geplaatst worden over de Zwarte Beek 


en over de Oude Beek.Er zal bij de beekovergangen worden gekozen voor geen of 


zo min mogelijk graafwerkzaamheden in de beekbodem of de oevers. Hierdoor 


wordt de beek- en oevervegetatie niet of lokaal minimaal verstoord. Het effect 


tijdens de aanlegfase is lokaal en verwaarloosbaar negatief (-1t) voor flora. 


 


 Herstel Oude Beek 


Met het oog op herstel van de waterhuishouding van de Oude Beek worden een 50-


tal stuwtjes geplaatst op de Oude Beek in de vorm van een dubbele palenrij 


vervolgens wordt de oeverwal in de loop gebracht. De invloed op de aanwezige 


vegetatie kan als tijdelijk weinig negatief (-1t) beschouwd worden. 


 


 
Beheersfase: wijziging vegetatie 


 


 Directe effecten op vegetatie door het project 
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Hoofdzakelijk worden bomen verwijderd ten voordele van kleine zeggevegetatie 


(7140) of heide/heischraal grasland (4030 en 6230) beide Europees te beschermen 


en uit te breiden. De putten die ontstaan na het verwijderen of gedeeltelijk 


verwijderen van wortelstronken dienen op veen niet opgevuld te worden ten 


behoeve van verlandingsvegetaties. 


Niet alleen zal de kwaliteit van de kleine zeggevegetatie toenemen door het 


verwijderen van bomen en struiken, maar ook zullen grotere aaneengesloten 


gehelen, (in plaats van een ‘patch work’ aan habitats), kunnen ontwikkelen, wat 


eveneens tal van soorten ten goede komt (zoals watersnip, wulp,…). Het effect is 


zeer positief (+3). 


 


Ook het selectief kappen van bomen gebeurt telkens in functie van het bereiken van 


Europees beschermde habitattypen of regionaal belangrijke biotopen (9190, 9120). 


De oppervlakten van de verschillende typen zijn daarnaast zodanig bepaald dat een 


zo groot mogelijke biodiversiteit met inheemse soorten wordt bekomen. Het effect is 


zeer positief (+3). 


 


Ook door verwijderen van de strooisellaag of afgraven van de teelaarde 


(verwijderen fosfaataangerijkte bodem in functie van kleine zeggevegetatie of heide-


heischraal grasland) zullen kwaliteitsvolle vegetatietypen doen ontwikkelen. De 


natuurwaarde van het gebied zal sterk verhoogd worden. Het effect is zeer positief 


(+3). 


 


De verplaatsbare beekovergangen zijn demonteerbaar. De structuur wordt geplaatst 


zonder graafwerkzaamheden in de beekbodem of de oevers en er zal geen 


permanente constructie aanwezig zijn in de beek, de beekbodem of de oevers. 


Hierdoor wordt geen water- of oevervegetatie verstoord. Het effect is neutraal (0). 


 


Het dempen van grachten samen met het herstel van de Oude Beek is absoluut 


noodzakelijk voor het hydrologisch herstel van het projectgebied (De Becker en 


Thoonen, 2011). Hierdoor kunnen de habitattypen, waaronder deze die voor het 


SBZ-H voorkomen of zijn aangemeld, zoals 7140, subtype kleine zeggenvegetatie 


zich ontwikkelen. Door het verflauwen van de oevers krijgen deze habitattypes ook 


op deze plaatsen de kans zich te ontwikkelen tot een gunstige staat van 


instandhouding.  


 


Alles samengenomen is het effect van de herstelwerken daardoor zeer positief op 


flora (+3). 


 


 Effecten op vegetatie door effecten vanuit de discipline Water: oppervlaktewater 


 


Aangezien de verschillende maatregelen die zullen worden uitgevoerd leiden tot het 


herstel van de natuurlijke situatie van de Oude Beek en Zwarte Beek zullen de 


grondwatergebonden vegetaties (91E0, 7140, 9120,…) kans krijgen zich terug te 


ontwikkelen. Zoals aanbevolen in De Becker (2011) worden alle grachten die 


rechtstreeks op de Zwarte Beek zijn aangesloten, opgeheven. Hierdoor zal het risico 


op overstroming met nutriëntrijk Zwarte Beekwater in een van nature, nutriëntarm 


systeem opgeheven worden. Het effect is zeer positief. 


 


 


 Effecten op vegetatie door effecten vanuit de discipline Water: grondwater 
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In §8.4.2 worden de wijzigingen ten gevolge van het project voor het grondwaterpeil 


voorspeld. 


 


Het grondwaterpeil zal stijgen tot zijn natuurlijke grondwaterstand ten gevolge van 


de verschillende waterwerken. De meest waardevolle vegetaties, zoals kleine 


zeggevegetatie en elzenbroekbos zijn afhankelijk van een hoge grondwaterstand 


(tijdens het winterhalfjaar gelijk met of net boven het maaiveld met beperkte 


peilschommelingen tot ca. 10-20 cm op jaarbasis (De Becker en Thoonen, 2011).  


 


Uit eerdere herstelwerken aan de Oude Beek blijkt dat het tot op zekere hoogte 


mogelijk is om de gevolgen van de verdroging van het veenlichaam ongedaan te 


maken (De Becker en Thoonen, 2011). Zo werd in het meest stroomopwaartse deel 


van het projectgebied op terreinen van Natuurpunt in 1991, en een tweede keer in 


1993 het peil van de Oude Beek drastisch hersteld. Door de opeenvolgende 


herstelwerken steeg het peil met ruim 60 cm tot ca. 51,85 m TAW in de Oude Beek. 
De gedegradeerde broekbossen en kleine zeggenvegetaties bleken snel te 


herstellen na herstel van het oorspronkelijke beekpeil. 


Door het hydrologisch herstel van de rest van de Oude Beek  ten gevolge van het 


project zullen een aantal vegetatietypen terug in een gunstige staat van 


instandhouding kunnen worden gebracht (91E0, 7140, 4010,…). Gezien het 


negatief effect dat is opgetreden door het ruimen van de beek en de aanwezigheid 


van talrijke drainerende grachten, zal het hydrologisch herstel binnen dit project die 


negatieve effecten minstens teniet doen en positief bijdragen tot het terug in 


gunstige staat brengen van de habitats, waaronder kleine zeggevegetatie. Het effect 


is positief. 


 


 


9.4.2 Fauna 


Aanlegfase: Verstoring fauna door biotoopaantasting 


 


 Vellen bomen en rooien struiken + rooien van struiken (gedeeltelijk ontstronken / 


verwijderen met wortelgestel 


Door het vellen van bomen en rooien van struiken zal de aanwezige fauna enige 


verstoring ondervinden, voornamelijk weinig mobiele soorten. Door het aantasten 


van biotoop zal lokaal een verlaging van de populatieaantallen worden verwacht, 


maar vooral voor mobiele fauna geen aantasting van de metapopulaties. Indien 


daarenboven de werken buiten het broedseizoen uitgevoerd worden en uitgevoerd 


verspreid in de tijd, kan het effect als tijdelijk verwaarloosbaar negatief (-1t) 


beoordeeld worden. 


 


 Afgraven teelaarde, verwijderen strooisellaag 


De teelaarde en strooisellaag kunnen bepaalde diersoorten bevatten zoals insecten 


of spinnen. Aangezien er slechts een beperkte hoeveelheid (teelaarde: 7,7 ha; 


strooisellaag: 9,3 ha) zal worden verwijderd, wordt het effect als tijdelijk 


verwaarloosbaar negatief beoordeeld (-1t). 


 


 Optionele hermeandering 


Door het aantasten van biotoop zal eventueel lokaal een verlaging van de 


populatieaantallen voor minder mobiele populaties worden verwacht, maar vooral 


voor mobiele zal er geen aantasting zijn van de metapopulaties. Het effect als 


tijdelijk verwaarloosbaar negatief beoordeeld worden (-1t). 
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 Verflauwen van oevers ten behoeve van spontane verlanding 


Bij het verflauwen van de oevers blijft vlak na inrichten nog open water aanwezig. 


Mobiele watergebonden soorten (libellen, amfibieën…) zullen hierdoor geen hinder 


ondervinden Bovendien blijft binnen het projectgebied nog open water aanwezig 


voor deze soorten. Het effect is echter neutraal. 


 


 Herstel Oude Beek 


De larven van beekprik leven ingegraven in zandige bodems. De Oude Beek heeft 


eerder een venige bodem en is daarom niet het geschikte leefgebied. De 


aanwezigheid van Beekprik werd onderzocht in juni 2012 (visonderzoek uitgevoerd 


door de provincie Limburg dienst Water tesamen met LINKONA) er werden geen 


beekprikken aangetroffen. Tevens zullen de werkzaamheden die tot verstoring van 


de Beekprik kunnen leiden omwille van het voorzorgsprincipe worden uitgevoerd 


tussen half september en eind januari (uitsluiten van voortplantingsseizoen 


Beekprik). Het effect van het plaatsen van stuwen zal dan neutraal zijn ten opzichte 


van deze soort. Andere mobiele soorten zoals macro-invertebraten kunnen tijdens 


de aanlegfase tijdelijk uitwijken en andere habitats opzoeken. Het effect is lokaal en 


tijdelijk verwaarloosbaar negatief (-1t). 


 


 Aanleg beekovergangen 


De beekovergangen bevinden zich verspreid over het projectgebied. Het effect op 


soortniveau wordt al neutraal beoordeeld. 


 


 


Aanlegfase: Verstoring fauna door geluid en zichtbare aanwezigheid 


 


In het projectgebied en een bijkomende zone van 200 m aan weerszijden ervan is in 


het jaar van de aanlegwerken verstoring van de fauna te verwachten door geluid en 


fysieke aanwezigheid van mensen en machines, net in zones die actueel relatief 


weinig worden verstoord (momenteel door wandelaars, beheerwerken op 


natuurterreinen,…). De voorkomende bedreigde vogels (zie tabel 9.2) zijn relatief 


verstoringsgevoelig en daarom worden de werken uitgevoerd buiten het 


broedseizoen, gegroepeerd in plaats en tijd. Omdat nu het broedbiotoop voor 


soorten gebonden aan een natte en open valleilandschap zeer slecht evolueert, is 


een éénmalige ingreep noodzakelijk. Het effect van de werken zal tevens 


geëvalueerd worden door een broedvogelkartering waaruit moet blijken welke 


evolutie het broedvogelbestand zal doen (zie §13). 


 


Werkzaamheden die tot verstoring van de beekprik kunnen leiden, moeten worden 


uitgevoerd tussen half september en eind januari. Het effect is verwaarloosbaar 


negatief. 
 


Beheersfase: Wijziging fauna door biotoopwijziging 


 


De directe effecten van het project op het aandeel open vegetaties, op de 


boomsoortensamenstelling en de bosstructuur zijn groot. Vogels zoals watersnip, 


wulp, graspieper, veldleeuwerik, porseleinhoen, ijsvogel,… zullen voldoende 


foerageergebieden en broedplaatsen vinden in de kleine zeggevegetatie. . Ook 


vlinders genieten van de toegenomen potenties van hun biotoop. De kleine 


ijsvogelvlinder verkiest bijvoorbeeld de lichtrijke vochtige bossen en oud 


beekbegeleidend bos op oeverwallen, waarvan de oppervlakte en kwaliteit door het 


project zal toenemen. Voor de verschillende vleermuissoorten dragen de 


soortenrijke graslanden en regionaal belangrijke biotopen bij tot de verbetering van 
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hun leefgebied (structuurrijke bossen, insectenrijke foerageergebieden). Het effect 


op fauna is daarom zeer positief (+3). 


 


Het beheer/onderhoud is zeker op langere termijn bepalend voor de kwaliteit van de 


habitats voor de verschillende soorten. De ingrepen tijdens de beheersfase worden 


dan ook zeer positief beoordeeld (+3)ten opzichte van de aanwezige fauna. 


 


Het heraansluiten van de oude meanders aan de Zwarte Beek gaat gepaard met 


een verhoging van de diversiteit aan stroomsnelheden, waardoor naar alle 


waarschijnlijkheid op een relatief korte afstand een grotere variatie aan beschikbare 


habitats voor aquatische organismen kan ontstaan. Het project verhoogt niet alleen 


het aantal beschikbare habitats, maar leidt ook tot een verbetering van de 


structuurkwaliteit van de Zwarte Beek. Dit levert bijvoorbeeld voor beekprik en voor, 


watergebonden insecten een significante verbetering van de biotoopkwaliteit. 


Dezelfde positieve effecten treden op ten gevolge van de nieuw aan te leggen 


meander (hermeandering), die een natuurlijk kronkelend verloop zal krijgen. Het 


effect is zeer positief (+3). 


 


Het herstel van de Oude Beek wordt ingeschaald als een neutraal tot 


verwaarloosbaar positief (+1) effect op de fauna van de Oude Beek. Het ophogen 


van de beekbodem en lichte structuurvariatie kan mogelijk de macrofyten 


bevorderen en hierdoor de zuurstofhuishouding. De zuurstofhuishouding is van 


cruciaal belang voor de leefbaarheid en het herstel van een biotoop. De macrofyten 


kunnen fungeren als schuilplaats voor jonge vissen en macro-invertebraten. Op 


deze manier kan een ecologisch evenwichtig systeem tot stand komen. 


 


Verflauwen van oever ten behoeve van spontane verlanding heeft in de eerste jaren 


(voor volledige verlanding) een positief effect op amfibieën en reptielen, die een 


voorkeur geven aan een gradiënt van temperaturen ontstaan door de schuine oever 


van een waterpartij (vb. de warmere ondiepe schuine oevers). Het effect is zeer 


positief (+3). 
 


Beheersfase: Verstoring fauna door geluid en zichtbare aanwezigheid 


 


Het huidige aanbod betreffende wandel- en fietspaden blijft ongewijzigd. Op het 


terrein zal er wel gewerkt worden aan de toegankelijkheid voor de beheerder 


(verbeteren bestaande dijken en wegen + aanleg beekovergangen). Het gevaar 


bestaat erin dat recreanten deze padenstructuur gaan gebruiken. Dit wordt echter 


vermeden door gebruik te maken van verplaatsbare beekovergangen (na 


beheerswerken neemt de beheerder de brug weg). Daarnaast zullen alle bestaande 


niet gebruikte beheersbruggen en constructies over de beek worden afgebroken wat 


de verstoring moet tegengaan. Deze maatregel wordt beoordeeld als matig positief 


effect. (+2) 


 


 


9.5 Samenvatting 


Tabel 9.7 geeft een overzicht van de effectbeoordeling per maatregel voor het 


gepland initiatief voor de discipline Fauna en flora. 


 
Tabel 9.7: Effectbeoordeling discipline fauna en flora 


Discipline Fauna en flora Aanlegfase Beheersfase 


FLORA   
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Verwijderen vegetatie -1t +3 


Bosomvorming -1t +3 


Verwijderen strooisellaag -1t +3 


Afgraven teelaarde -1t +3 


Hermeandering -1t +3 


Verflauwen oevers -1t +3 


Inschakelen oude meander -1t +3 


Dempen grachten -1t +3 


Afbraakwerken en bouw 


infrastructuur 


0 0 


Aanleg beekovergang -1t 0 


Herstel Oude Beek -1t +3 


   


FAUNA   


Verwijderen vegetatie -1t +3 


Bosomvorming -1t +3 


Verwijderen strooisellaag -1t +3 


Afgraven teelaarde -1t +3 


Inschakelen oude 


meanders 


-1t +3 


Hermeandering -1t +3 


Verflauwen oevers 0 +3 


Dempen grachten -1t +3 


Afbraakwerken en bouw 


infrastructuur 


-1t 0 


Aanleg beekovergang 0 0 


Herstel Oude Beek -1t +1 


 


Tijdens de aanlegfase treedt (tijdelijk) biotoopaantasting op. Het lijkt er echter niet 


op dat hierdoor onvervangbare dierpopulaties vernietigd worden. Er wordt een 


snelle kolonisatie verwacht na de aanlegfase met de gepaste fauna. De meeste 


vegetaties waar ingrepen gebeuren zijn volgens de habitatkaart (gebruikt bij opmaak 


s-IHD ontwerprapport) gekarteerd als ‘geen habitat’. Het effect is tijdelijk 


verwaarloosbaar negatief. Ook wordt enige verstoring van de fauna verwacht tijdens 


de aanlegfase, omdat ook in zones met hoge natuurwaarde wordt gewerkt, die in de 


normale situatie weinig verstoord worden. Het effect hiervan wordt als tijdelijk 


verwaarloosbaar negatief beoordeeld. 


Samengevat is de globale effectbeoordeling in 9.8 voor de discipline Fauna en flora 


tijdelijk verwaarloosbaar negatief in de aanlegfase, zonder eventueel blijvende 


effecten te veroorzaken. In de beheersfase is de effectbeoordeling zeer positief voor 


zowel vegetatie als voor dieren. 


 


 
Tabel 9.8: Samenvattende effectbeoordeling discipline fauna en flora 


Discipline Fauna en flora Aanlegfase Beheersfase 


Wijziging vegetatie -1t +3 


Wijziging fauna -1t +3 


Verstoring fauna -1t +2 


t: tijdelijk 
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10 DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 


10.1 Kaarten 


Kaart 10.1: Traditionele landschappen 


Kaart 10.2: Historische kaart Graaf de Ferraris (1777) 


Kaart 10.3: Vandermaelen (1854) 


Kaart 10.4: Landschapsatlas 


Kaart 10.5: Archeologische evaluatie 


 


 


10.2 Afbakening studiegebied 


Het studiegebied voor de discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie 


wordt afgebakend als de zone waarbinnen de vallei van de Zwarte Beek wordt 


heringericht op het vlak van ecohydrologie. 


 


Om de effecten van de ingrepen op het landschap te kunnen beoordelen, wordt de 


herinrichting op macro-, meso- en microschaal beoordeeld. Effecten op 


macroschaal hebben een hoger gewicht dan effecten op mesoschaal, die op zich 


zwaarder doorwegen dan effecten op microschaal. 


 


 
10.3 Beschrijving van de referentiesituatie 


Het landschap wordt beschreven op basis van: 


 beschrijving op macroschaal 


 indeling van het landschap in traditionele landschappen 


 beschrijving op mesoschaal 


 landschapsatlas: relictzones 


 landschapsatlas: ankerplaatsen 


 beschrijving op microschaal 


 landschapsatlas: lijn- en puntrelicten 


 beschermende landschappen 


 beschrijving van de archeologische waarden 


 


 


10.3.1 Historische ontwikkeling van het landschap 


In het kader van de Ecologische Inventarisatie van de Zwarte Beek (Royal 


Haskoning, 2004, in opdracht van Provincie Limburg en Aminal afd. Water) werd in 


het verleden een studie van de landschapshistoriek uitgevoerd. Om het historische 


landgebruik en de geografie van de waterloop in het stroombekken van de Zwarte 


Beek te bestuderen werd gebruik gemaakt van vijf kaarten: 


 kaarten van Ferraris (1771-1778) 


 Dépot de la Guerre (Carte topographique des environs du camp de Beverloo, 


1848-1853) 


 topografische kaarten voor de periode 1928-1950 


 topografische kaarten voor de periode 1965 


 topografische kaarten voor de periode 1988 


 


Hieronder wordt een korte samenvatting van de landschapsstudie gegeven, die zich 


focust op de evolutie van het landschap binnen het studiegebied zelf.  
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Landschapsbeeld Ferraris (zie kaart 10.2) 


Algemeen waren in de regio grote eenheden met heide op de valleiranden en de 


plateaus te onderscheiden. De beekvalleien waren meestal al ontgonnen. De 


veengronden werden voornamelijk gebruikt als hooilanden en waren voorzien van 


een duidelijke perceelstructuur met hagen en houtkanten. De landbouw beperkte 


zich tot de wijde omgeving van de dorpen met hooilanden in de beekvallei en akkers 


rond de dorpen. Tussen de Zwarte Beek en de Oude Beek werden sommige 


hooilanden gebruikt als vloeibeemd. De Zwarte Beek, die op de Ferrariskaarten de 


‘Maelbeek’ werd genoemd, kronkelde doorheen een asymmetrische vallei. Deze 


kronkelende loop maakt duidelijk dat de waterloop toen een natuurlijke loop had met 


meandering. Op de noordzijde kwam loofbos voor, op de zuidzijden bevonden zich 


moerassige weilanden. In één van deze weilanden ontsprong de Oude Beek. De 


zuidzijde van de bovenloop kende een opvallend dichte percelering, op dit moment 


nog grotendeels herkenbaar. De Oude Beek ligt op het laagste punt van de vallei. 


Uit de literatuur is bekend dat aan de noordzijde, tussen de ‘Maelbeek’ en de Oude 


Beek, vloeibeemden voorkwamen, die wellicht bevloeid werden vanuit de hoger 


gelegen ‘Maelbeek’. Op deze manier werd de vruchtbaarheid van de veengronden 


verhoogd. Het overtollige water werd gedraineerd naar de Oude Beek. Ten zuiden 


van de Oude Beek ontsprong de Winterbeek. 


 


Landschapsbeeld Dépot de la Guerre  


In de beekvallei zelf veranderde er weinig. De naam ‘Maelbeek’ werd wel al 


vervangen door Zwarte Beek. Stroomopwaarts van Koersel meandert de Zwarte 


Beek sterk, terwijl grote stukken van de Oude Beek en de Winterbeek 


rechtgetrokken waren. 
 


Landschapsevolutie periode 1850-1935 


Tijdens deze periode werden veruit de meest drastische veranderingen sinds de 


Ferraris doorgevoerd. De belangrijkste oorzaken hiervan waren de uitvaardiging van 


de ontginningswet van 1847 en de opkomst van kunstmest zoals ongebluste kalk, 


metaalslakken en P-meststoffen. De wet verplichtte gemeenten om hun gronden te 


ontginnen, ook die in valleien. Door de opkomst van kunstmest verminderde de 


nood aan stalmest. Aangezien heide gebruikt werd om te vermengen met de 


stalmest, de typische potstalcultuur, werd er wellicht minder bos omgezet in heide. 


De verplichte ontginningen leidden tot een versnippering van het grote heidegebied 


in de bronzone van de Zwarte Beek (ten oosten van het studiegebied). Door de 


bovenlopen uit te diepen, konden verschillende vennen en moerassen droog gelegd 


worden en kon de heide vlotter ontgonnen worden. Op deze manier werden 


verschillende heidegebieden omgezet in landbouwgrond of bebost met naaldbomen 


(ten behoeve van de mijnindustrie).  


 


Landschapsevolutie periode 1935 tot nu 


Tijdens deze periode deden zich op industrieel vlak enkele belangrijke 


veranderingen voor, zoals de komst van grote machines en de beschikbaarheid van 


N-meststoffen. Hierdoor kon op grotere schaal landbouw bedreven worden, 


verminderde de heidebehoefte door het wegvallen van de potstalcultuur en werden 


houtkanten ook massaal opgeruimd en vervangen door ijzerdraad. Naast het 


ontginnen van de resterende heideterreinen werden bepaalde zones tijdens deze 


periode beplant met naaldhout. De natste hooilanden werden verlaten en verbosten 


of werden beplant met populier. Naast bos en landbouw steeg ook de vraag naar 


ruimte voor bebouwing. Stroomopwaarts van Koersel werd een groot deel van de 


vallei van de Zwarte Beek omgezet tot natuurgebied waardoor de kleinschaligheid 
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en de percelering die elders verloren ging, hier behouden bleef. Het studiegebied 


valt binnen deze zone. Nog tot in de 2de helft van de 20ste eeuw werd hier gehooid 


en vond nabeweiding plaats. 


  


10.3.2 Beschrijving op macroschaal 


Traditionele landschappen 


Het studiegebied valt grotendeels binnen het traditionele landschap Vallei van de 


Zwarte Beek (920145). Dit landschap vormt een subeenheid van het traditioneel 


landschap Dijle-Demer-Getevallei. Dit landschap heeft als structuurdragende matrix 


een brede vallei met begrenzende dalwanden, vegetatiemassa’s, schermen en 


verstedelijkt weefsel. De aanwezige open ruimtes wisselen sterk van omvang en 


worden begrensd door vegetatie, topografie en bebouwing. Het landschap is sterk 


verweven door lintbebouwing. Deze bebouwing kan zowel ruimtebepalend als –


begrenzend zijn. Het aanwezige (lineaire) groen versterkt de topografische 


structuur. 


 


De landschapsatlas somt volgende wenselijkheden m.b.t. dit landschap op: 


 structurele hoofdkenmerken 


 de Demer en de benedenlopen van de Gete en Dijle, en de Rupel vormen 


samen de grote oost-west hydrografische as van het Vlaamse Gewest 


 de Rupel is onderhevig aan getijden en behoort met de benedenloop en 


Gete tot de Vlaamse Vallei 


 identiteitsbepalende elementen 


 brede alluviale vlakten met uiterwaarden 


 waterrijke gronden met (populier)aanplantingen en talrijke plassen 


 tussen Gete en Demer: glasteelt 


 erfgoedwaarde 


 karakteristieke grootschalige valleilandschappen 


 autonome ontwikkeling problemen 


 geringe bebouwing 


 wenselijkheden voor toekomstige ontwikkelingen 


 vrijwaren waterrijke valleigronden 


 


Een kleine uitloper in het noorden en een klein gedeelte van het zuidoosten van het 


studiegebied vallen binnen het traditionele landschap Limburgs Heide- en 


bosgebied (340040). Dit landschap vormt een subeenheid van het Kempens 


Plateau en wordt gekenmerkt door een vlakke tot golvende topografie versneden 


door valleien met natte alluviale bodems en uitgestrekte gebieden van landduinen, 


heide, bos, bewoning en industrie. Het betreft hier een compartimentlandschap met 


ruimtes die sterk wisselen van grootte. Zo zijn in de heidegebieden grote open 


ruimten aanwezig die worden begrensd door de plaatselijke topografie (duinen, 


valleien…) of door de vegetatie (bossen…). In de beboste gebieden, valleien en 


bebouwde zones zijn voornamelijk kleine tot middelmatige ruimten aanwezig. De 


vergezichten worden bepaald door de topografie (valleien, steilranden…). De 


aanwezige open bebouwing is zowel ruimte structurerend als begrenzend voor open 


ruimte relicten. De geïsoleerde bebouwing in de bossen is echter niet ruimte 


begrenzend. De talrijk aanwezige natuurwaarden met zowel een ecologische, 


geomorfologische als culturele betekenis (vennen, plassen, beekdalen, heide en 


duinen) zijn eveneens zelden ruimte structurerend. 


 


De Landschapsatlas somt volgende wenselijkheden m.b.t. dit landschap op: 


 structurele hoofdkenmerken 







MER-ontheffing NIP Zwarte Beek 


   83 


 kwartair rivierterras van de Maas 


 grintgronden bedekt met Holocene stuifzanden 


 lokaal uitgestrekte landduinen 


 plateau langs de randen versneden door valleien met natte alluviale 


bodems 


 identiteitsbepalende elementen 


 uitgestrekte duin-, heide- en (naald)bosgebieden 


 compartimentlandschap met sterk wisselende grootte van de ruimtes 


 erfgoedwaarde 


 uitgestrekte natuurgebieden 


 geomorfologische relicten 


 autonome ontwikkeling problemen 


 uitgestrekte heidegronden als militaire domeinen 


 toenemende recreatie 


 in sommige gemeenten sterke toename van het aantal woningen sinds 


1981 


 talrijke weekendverblijven 


 invloed stadsgewest Hasselt-Geel 


 wenselijkheden voor toekomstige ontwikkelingen 


 gedifferentieerd ruimtelijk beleid volgens de subeenheden gericht op 


herstel van de verscheidenheid 


 vermeiden van een uniforme recreatieve monocultuur 


 vrijwaren natuurwaarden 


 heidegebieden wijds open houden 


 herstellen van beekvalleien met gesloten landschap als structuurdragers 


 nieuwe infrastructuur en industrie inpassen bij de landschappelijke 


structuur 


 


 


10.3.3 Beschrijving op mesoschaal 


Landschapsatlas: relictzones 


Relictzones werden afgebakend waar waardevolle landschapselementen 


voorkomen in relatief gave, herkenbare onderlinge samenhang. Het zijn gebieden 


met een grote dichtheid aan punt- en lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen en zones 


waarin de samenhang tussen de waardevolle landschapselementen belangrijk is 


voor de gehele landschappelijke waardering.  


 


Het studiegebied valt binnen de relictzone Bovenloop van de Zwarte Beek 


(R70026), die loopt van het brongebied van de Zwarte Beek tot het oosten van de 


stad Beringen. Voor het studiegebied (en omgeving) vermeldt de Landschapsatlas 


volgende bijzonderheden: 


 


 Wetenschappelijke waarde 


Ecologische waardevolle bovenloop van de Zwarte Beek en haar zijlopen. 


 


 Historische waarde 


De heidevelden (gelegen ten oosten van het studiegebied) gaan over in extensief 


beheerde hooi- en moeraslanden (bestaande uit kleine zeggenvegetaties, natte 


ruigten, wilgenstruwelen en broekbos) en beekbegeleidende bosjes (voornamelijk 


beuken-eikenbos). De historische percelering loodrecht op de Zwarte Beek en de 


Oude Beek is nog duidelijk zichtbaar, samen met verschillende bosjes die dateren 


uit de eerste helft van de 19e eeuw.  
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 Esthetische waarde 


Kleinschalige vallei. 


 


 Verstoring 


Het gebied wordt op bepaalde plaatsen verstoord door intensieve landbouw 


(bemesting), (zie kaart 1.13). 


 
Landschapsatlas: ankerplaatsen 


Ankerplaatsen zijn de meest landschappelijk waardevolle plaatsen in Vlaanderen. 


Ze vormen een geheel van verschillende, maar samen voorkomende, 


erfgoedelementen. Ze zijn uitzonderlijk betreffende gaafheid of representativiteit, 


nemen ruimtelijk een plaats in die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de 


landschappelijke omgeving (bijvoorbeeld als blikvanger), of zijn uniek. Het zijn met 


andere woorden complexe gehelen van verschillende soorten elementen die een 


samenhang vertonen die de identiteit van het relict bepaalt.  


 


Het studiegebied bevindt zich volledig binnen de ankerplaats Heide- en 


stuifzandcomplex van Hechtel-Helchteren met vallei van de Zwarte Beek 


(bovenloop) (A70006). Voor het studiegebied (en omgeving) vermeldt de 


Landschapsatlas volgende bijzonderheden: 


 


 Wetenschappelijke waarde 


Het landschap strekt zich uit aan de rand van het Kempens plateau. Dergelijk 


overgangsgebied wordt gekenmerkt door een eigen dynamiek en is bijgevolg in 


geografisch opzicht belangrijk. Het voorkomen van verschillende reliëfelementen en 


gradiënten (bodem, vochtigheid…) zijn de basis voor een grote landschappelijke 


verscheidenheid. Opmerkelijk is het areaal landduinen (gelegen buiten het 


studiegebied). Deze laathistorische duinen hebben een uitzonderlijke 


geomorfologische waarde. In de omgeving van de Zwarte Beekvallei is de 


afwisseling van ruigtes, graslanden, moerassige vegetaties, struwelen en 


beekbegeleidende broekbossen typerend voor het gebied. 


 


 Historische waarde 


Eeuwenlang hield hier een gevarieerd cultuurlandschap stand. Het vormde een 


onmisbaar onderdeel van de toenmalige landbouweconomie. Daarin gingen 


heidevlakten samen met cultuurgronden rond bewoningskernen, geriefhoutbosjes, 


hooi- en weilanden in het beekdal en turfontginningen. Begin vorige eeuw ging de 


betekenis van de heide verloren, werden hele oppervlakten ervan met naaldhout 


beplant en de broeken in het beekdal uiteindelijk aan hun lot overgelaten, zodat 


daar verruiging optrad. Tussen Hechtel en Koersel bleef echter een gaaf 


beekdallandschap bewaard. De vallei van de Zwarte Beek is hier asymmetrisch van 


vorm. De noordhelling is steil, de zuidhelling zacht glooiend. De Zwarte Beek is nog 


één van de zeldzame waterlopen die haar natuurlijke meandering grotendeels 


behouden heeft. Door de regelmatige overstromingen ontstonden oeverwallen. Het 


laagveen werd veelal ontgonnen en uitgediept. De kunstmatige Oude Beek takt 


evenwijdig aan, evenzo de Winterbeek. In het gebied tussen Hechtel en Koersel ligt 


in feite het waardevolste gedeelte van het beekdal. Het studiegebied maakt hier 


deel van uit. De Zwarte Beek wordt er omringd door een lappendeken van 


kleinschalige landbouwpercelen, aangevuld met oude paden en wegen, molens en 


restanten van schansen. Bodemgebruik en perceling zijn er grotendeels historisch 


stabiel. Nog tot in de 2de helft van de 20ste eeuw werd hier gehooid en vond 


nabeweiding plaats. Een gedeelte bestond uit bevloeide beemden. In het dal zijn 
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thans de natste plekken te vinden: rietland, vijvers, ruigtes vol vlinders, oude 


elzenbroeken, struwelen en bloemenrijke hooi- en weilanden. Op de flanken van de 


vallei is het veel droger en komen heide, heischrale graslanden, loofhoutbosjes, 


vennen, stuifduinen en enkele schaarse akkers voor. Daartussen liggen heel wat 


overgangssituaties, met bijvoorbeeld natte heide. Hier en daar staan ijle bomenrijen 


of houtkanten. De voormalige hooilanden en moerassen in de omgeving van de 


Stalse Molen (gelegen ten westen van het studiegebied) zijn door verdroging en 


verwaarlozing grotendeels dichtgegroeid met wilgenstruwelen en elzenbroekbossen. 


Ook het gedeelte net stroomopwaarts (i.e. het studiegebied) is sterk verdroogd, 


t.g.v. uitdieping van de beken. 


 


 Esthetische waarde 


De Zwarte Beekvallei biedt een aantrekkelijke en contrasterende variatie: in minder 


dan een kwartier wandelt de bezoeker er van kurkdroog naar kletsnat. 


 


 Sociaal-culturele waarde 


In de omgeving zijn bewegwijzerde wandelpaden aangelegd en worden geleide 


wandelingen georganiseerd. Het bezoekerscentrum De Watersnip (gelegen ten 


oosten van het studiegebied) is de ideale uitvalsbasis voor de verkenning.  


 


 Ruimtelijk-structurerende waarde 


De vallei van de Zwarte Beek, ingesneden in de zuidwestelijke rand van het 


Kempens Plateau, is hier bepalend voor de opbouw en organisatie van het 


landschap. 


 


10.3.4 Beschrijving op microschaal 


Landschapsatlas: puntrelicten 


Puntrelicten bestaan uit afzonderlijke objecten met hun onmiddellijke omgeving. Er 


zijn geen puntrelicten in het studiegebied gelegen.  


 


Landschapsatlas: lijnrelicten 


Lijnrelicten worden gevormd door lijnvormige landschapselementen die drager zijn 


van een cultuurhistorische waarde. 


 


Binnen het studiegebied is één lijnrelict gelegen: Zwarte Beek (L70062). De Zwarte 


Beek wordt omschreven als een vrij intacte beek met talrijke zijlopen.  


 
Veenprofielen 


Het aanwezige veen heeft een erfgoedwaarde in de betekenis van bodemarchief. 


Ook al is het geen levend veen meer, toch zijn binnen het studiegebied 


aanwijzingen dat de landschapsgeschiedenis tussen ruwweg 12.000 BP en 6.000 


BP bijna doorlopend geconserveerd was in het veen (INBO, 2010). Hierop wordt 


dieper ingegaan in paragraaf 10.3.6. 


 


 


10.3.5 Beschermde landschappen 


In het studiegebied valt het beschermd landschap Vallei van de Zwarte Beek 


(OL000016). Dit landschap is beschermd sinds 1987.  
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Illustratie 10.1: Beschermde landschappen 


 


10.3.6 Archeologische waarden 


Op het projectgebied is een bijzondere problematiek van toepassing inzake 


archeologie. De archeologische kennis van rivier- en beekdalen is vaak zeer gering. 


Daarom is het wellicht te verklaren dat er binnen de Centrale Archeologische 


Inventaris tot op heden geen vondsten bekend zijn binnen het studiegebied. 


Archeologie haalt zijn informatie immers in eerste instantie uit ontsluitingen, zoals 


het ploegen. Vermits de archeologische sporen zich hier onder recente afzettingen - 


alluvium of colluvium - bevinden en vermits akkerteelt in valleien vrijwel ontbreekt, is 


het aantal ontsluitingen vaak beperkt. Bovendien verhinderen de recente afzettingen 


een luchtfotografische prospectie. De afwezigheid van informatie betekent dus niet 


dat er geen archeologische sporen zijn. Archeologisch maakt men vaak een 


onderscheid tussen wat men de wetland-vindplaatsen en dryland-vindplaatsen 


noemt. Wetland-vindplaatsen zijn in de regel aanzienlijk vondstrijker en in principe 


ook informatiever. Organische resten zijn er door de hoge grondwaterstand beter 


bewaard en archeologisch sporen zijn er vaak door alluviale, colluviale of mariene 


afzettingen “beschermd”. Wetland- en dryland-vindplaatsen zijn evenwel niet 


vergelijkbare grootheden. Het verschil tussen natte valleien en droge gronden 


hebben ongetwijfeld ook aanleiding gegeven tot socio-economische verschillen. De 


biodiversiteit van de valleien bijvoorbeeld creëerde voor de mens in het 


mesolithicum een ideaal biotoop (jacht - visvangst). Na de introductie van de 


landbouw verloor de vallei - met uitzondering van de donken of droge opduikingen - 


vaak zijn nederzettingsfunctie. Depots en vermoedelijk ook begraving nemen de 


overhand. 


Op basis van deze kennis moet het projectgebied dan ook aan de hand van twee 


invalshoeken worden bekeken, namelijk deze van de jager-verzamelaar 


(Mesolithicum), die zich bij voorkeur langsheen beekdalen en vennen vestigde, en 


deze van de agrarische mens, die een nood heeft aan vruchtbare goed 


gedraineerde gronden. Bij de interpretatie van de bodemkaart, topografische kaart 


of andere moet steeds met deze interpretatie rekening worden gehouden. 


Voor wat betreft de bodemkaart (zie kaart 7.2) lieten wij ons leiden door de 


onderscheiden op basis van profielontwikkeling, textuur en drainageklasse 


 


 Profielontwikkeling 


Bodems met een profielontwikkeling c zouden afgeplagde bodems 


vertegenwoordigen. De kans dat archeologische sporen hier tijdens de 


Middeleeuwen door afplagging werden vernietigd is reëel. Ze komen in het gebied 


slechts sporadisch voor, nl. langs de valleirand nabij Koersel. Bij de alluviale en 
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colluviale bodems zonder profielontwikkeling (profielontwikkeling p) hebben de 


recente afzettingen een beschermende werking voor het aanwezige archeologische 


erfgoed. In deze gebieden kunnen begraven nederzettingen uit het Mesolithicum 


(jager-verzamelaars) worden verwacht. Depots en graven uit later tijden kunnen hier 


puntsgewijs voorkomen. Belangrijker is echter het voorkomen van plaggenbodems 


(profielontwikkeling m) in het gebied. Vele, maar niet alle, plaggenbodems zijn 


trouwens rijk aan archeologische overblijfselen. Dit is zeker het geval voor de grote 


complexen aan plaggenbodems nabij de huidige bewoningskernen, zoals Korspel, 


Stal en Koersel. Plaatsen waar vanaf de Middeleeuwen plaggenbodems zijn 


gevormd waren ook in een verder verleden (Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd,…) 


aantrekkelijk voor bewoning en begraving. Hier bevonden zich immers de 


vruchtbaarste gronden. Bovendien reikte de middeleeuwse ploeg 15 à 20 centimeter 


diep. De oppervlaktelaag van archeologische sites werd dus minimaal geraakt. Eens 


de site begraven werd bleef enkel deze geringe verstoring bewaard. Bij 


archeologische sites, die zich niet onder plaggenbodems bevinden, reikt de 


verstoring door ploegen tot een diepte van 30 à 35 centimeter of meer. Het is echter 


een illusie te stellen dat archeologische resten volledig veilig zijn onder 


plaggenbodem bij een “normaal” grondgebruik. Diepploegen, mengwoelen en 


geleidelijke fysieke aantasting door eolische deflatie zijn op termijn een ernstige 


bedreiging. Winderosie kan versterkt worden door het dalend organisch gehalte van 


de bodem, dat op zich het gevolg kan zijn van moderne bemestingstechnieken. Tot 


slot zijn er nog de bodems met profielontwikkeling f. Deze bodems situeren zich vnl. 


op de valleirand tussen de plaggenbodems en de valleibodems. Gelet op hun 


topografische positie - valleirand - vormden ze wellicht een ideale 


nederzettingsplaats voor zowel de jagersverzamelaar als de agrarische mens. Tot 


slot zijn er nog de bodems met profielontwikkeling g. Dit zijn de “klassieke” 


podzolen. Deze gebieden bieden voor de agrarische mens geen ideale 


vestigingsplaats. Wel kunnen er in deze gebieden grafvelden voorkomen. Voor de 


jagersverzamelaar stijgt de waarde van het gebied bij voorkomen van een aantal 


bijkomende landschapskenmerken zoals topografische ligging, duinen of de 


aanwezigheid van vennen. Deze kenmerken creëren immers een grotere 


biodiversiteit (lees: een grotere voedselkorf voor de Mesolithische mens). 


 


 Drainageklasse 


De natte bodems en veengronden vormen gunstige omstandigheden voor het 


bewaren van archeologische - in het bijzonder organische - resten. Het behoud 


en/of herstel van het grondwaterpeil in deze gebieden is dan ook ten zeerste 


aangewezen. Drogere gronden zijn gunstig voor nederzettingen, 


infrastructuurwerken en begraafplaatsen. 


Inzake de droge gronden kunnen we een onderscheid maken tussen enerzijds de 


droge gronden, die samenvallen met plaggenbodems en anderzijds de gronden, die 


zich in het zandige podzolgebied bevinden. De archeologische waardering van deze 


gebieden is derhalve identiek aan respectievelijk de profielontwikkeling m en g. 


Belangrijke droge gebieden, die vanuit archeologisch oogpunt een bijzondere 


aandacht behoeven zijn Hogenbosheide en de Koerselse Heide. Enkel 


Hogenbosheide bevindt zich in het studiegebied voor deze ontheffingsaanvraag. 


 


 Textuur 


Belangrijke gebieden, die op basis van textuur kunnen worden omschreven, zijn 


o.m. de zone tussen de Oude Beek en de Zwarte Beek. De valleiranden waren 


zowel voor de agrarische mens als voor de jagersverzamelaar een ideale locatie 


voor een nederzetting. 
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 Toponiemen 


Binnen het projectgebied zijn geen indicatieve toponiemen die kunnen wijzen op 


archeologische waarden. 


 


 Topografie 


Een archeologisch potentieel waardevol gebied is - behoudens de valleiranden - het 


gebied rondom Hogenbosheide. 


 


In 2010 werd door het INBO (op vraag van het Agentschap Ruimte Ordening en 


Onroerend Erfgoed Vlaanderen) een studie uitgevoerd om de vallei op 


archeologisch en paleo-ecologisch vlak te evalueren. Uitgangspunt voor deze studie 


is het feit dat veen als afzetting zeer interessante kenmerken heeft op archeologisch 


vlak. De geleidelijke en doorlopende opbouw van het veen weerspiegelt niet alleen 


de geschiedenis of evolutie van het veen zelf maar ook die van de omgeving. 


Sporen van menselijke aanwezigheid (zoals haar, kledij en voorwerpen uit hout of 


leder) kunnen perfect bewaard worden in het veen. De veenprofielen vormen ook 


een uitstekend kader voor het milieu waar de mens in leefde. In het veen werden in 


het onderzoek geen indicatoren gevonden voor menselijke invloed op het 


landschap. De volgende conclusies werden op archeologisch vlak getrokken: 


 De dikte van het veenpakket is op Vlaams niveau zeer zeldzaam. Vanuit de 
paleovallei in de smalle middenloop zijn er bijna continue afzettingen van 
subaquatische afzettingen en veen met op sommige plaatsen een dikte van 
meer dan 5,50m. 


 Uit de dateringen blijkt dat er bijna continu een periode van iets meer dan 
7.000 kalenderjaren als bodemkundig archief bewaard is. Deze periode loopt 
van iets meer dan 14.000 kalenderjaar geleden tot iets minder dan 7.000 
kalenderjaar geleden. Bij verder onderzoek in het studiegebied valt niet uit te 
sluiten dat de top van het veen jonger is dan op de plaats van de 
geselecteerde sequentie. Er is slechts één plaats voor het Vlaamse Gewest 
bekend die een langere doorlopende periode beschrijft. 


 De uitgestrektheid van het pakket is, vergeleken met andere valleien in de 
Kempen, uniek. 


 Omwille van de landschappelijke waarden en het gave karakter is het 
volledige studiegebied voorgesteld als een ankerplaats en een kleiner 
gedeelte is een beschermd landschap. Uit de studie blijkt dat er niet alleen 
bepaalde gemeenschappelijke kenmerken zijn tussen het huidige landschap 
en het landschap van de voorbije eeuwen maar ook tussen het huidige 
landschap en het landschap in het begin van het Holoceen. Men zou zelfs 
kunnen zeggen dat de genetische context gaaf is, hoewel er nu op veel 
plaatsen geen veenaccumulatie meer is. 


 
 
Voorgestelde maatregelen ter vrijwaring van het veen 


 De belangrijkste maatregel is het streven naar een zo constant mogelijke en 
hoge grondwaterstand, dat nauwelijks of niet onder het maaiveld staat. Het 
ideale geval is een heropstarten van het veenvormingsproces. Verdroging 
tegengaan. 


 Indien oppervlaktewater aangevoerd wordt, gebeurt dit best op een 
geleidelijke en gecontroleerde manier. Het achterwege blijven van 
waterpeilschommelingen, gecombineerd met een hoog peil, zorgt ervoor dat 
het veen niet veraardt en weinig humificeert. 


 Het aanleggen van reliëfverschillen omwille van natuurhistorische of 
cultuurhistorische redenen moet achterwege blijven. Deze reliëfverschillen 
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begunstigen immers het proces van mineralisatie en veraarden van het 
veen. 


 Oppervlakken, die al sinds mensenheugenis boomloos zijn, het nog altijd zijn 
en als natuurgebied beheerd worden, blijven best boomloos. Zo wordt de 
archiefwaarde van de bodem op deze zeer specifieke plaatsen niet 
verstoord. 


 Bij het beheer van kleine zeggevegetatie wordt in veel gevallen twee maal 
per jaar de vegetatie gemaaid en afgevoerd. Bij vegetaties die in de vroege 
zomer gemaaid worden, lijkt de kans groot dat er in de zomer mineralisatie 
optreedt en er een beperkte afbraak is van het veen (Aggenbach et al, 
2008). Zonder maaien treedt wel op middellange termijn bebossing op. Het 
lijkt zinvol om op (bepaalde) delen van de natste percelen het maaien te 
beperken tot één maal in de vroege herfst. Dan wordt alleen het stro met 
beperkte hoeveelheid voedingstoffen afgevoerd. In de Duitse literatuur 
(Ellenberg, 1996) spreekt men van ‘Streuewiesen’ voor venige terreinen die 
alleen in de nazomer/herfst gehooid worden. Omwille van de geringe 
voedingswaarde van het hooi werden ze alleen als strooisel voor de stal 
gebruikt. 


 Verstoring met zware machines zoveel mogelijk vermijden 
 


 


Conclusie van het onderzoek luidde dat het veen van de Zwarte Beekvallei wel 


degelijk beschouwd wordt als archeologisch erfgoed. (INBO, 2010). 


 


 
10.4 Effectbespreking en –beoordeling 


Om de effecten van een ingreep op het landschap te kunnen beoordelen wordt de 


geplande situatie op macro-, meso- en microschaal beoordeeld. De beoordeling 


gebeurt aan de hand van de drie effectgroepen met volgende criteria: 


 structuur en relatiewijzigingen:  


 het landgebruik 


 de landschapsstructuur 


 de landschapstypologie 


 wijziging perceptieve kenmerken: 


 het landschapsbeeld 


 de landschapsbeleving 


 verlies erfgoedwaarde: 


 van het bouwkundig erfgoed 


 van het archeologisch erfgoed 


 


 


10.4.1 Wijziging landgebruik 


Aanlegfase 


De wijzigingen in de aanlegfase m.b.t. het landgebruik bestaan voor de 


natuurgebieden uit het omzetten van:  


 struweel/bos naar heide/heischraal grasland  


 struweel/bos naar complex van graslanden 


 struweel/bos naar kleine zeggenvegetatie 


 naaldbos naar heide/heischraal grasland 


 naaldbos naar eikenberkenbos 


 naaldbos naar kleine zeggenvegetatie 
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 populierenbos naar elzenbroekbos 


 naaldbos en niet inheems bos naar beekbegeleidend bos 


 bos naar sterk ijl bos 


 


Het betreft hier allen wijzigingen van het landgebruik in functie van het herstel van 


het valleilandschap met behoud en versterking van de natuurfunctie. Het 


oorspronkelijke open landschap wordt hierbij hersteld. Ook het aanwezige veen, dat 


een belangrijke erfgoedwaarde bezit, wordt behouden. Het effect hiervan is zeer 


positief (+3). 


 
Beheersfase 


In deze fase worden de gewenste vegetatietypen d.m.v. van beheermaatregelen 


verder ontwikkeld. Er treedt dus geen verdere wijziging van het landgebruik op. Wel 


worden het bestaande landgebruik en de wijzigingen in landgebruik in de 


aanlegfase verder versterkt. Het effect hiervan is zeer positief (+3). 


 


 


10.4.2 Wijziging landschapsstructuur 


Aanlegfase 


Gebiedsvreemde morfologische elementen (antropogene elementen zoals draden, 


dijk rond open water, weekendhuisjes, vreemde beekconstructies etc.) worden, 


waar mogelijk, verwijderd.  


 


In de Zwarte Beek worden een aantal oude meanders heringeschakeld en wordt de 


beek optioneel (indien opportuun) op één enkele locatie hersteld. 


 


Bestaande drainerende grachten worden gedempt en op bepaalde plaatsen 


(indicatief om de 100m) blijven ze behouden maar breder en ondieper (tot max 10 


cm diep gemaakt. Op plaatsen waar het grachtensysteem niet volledig behouden 


kan blijven, wordt ervoor gezorgd dat het grachtensysteem toch nog steeds licht 


zichtbaar blijft en als relict wordt behouden. 


 


Hierdoor wordt het reliëf in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Het effect is zeer 


positief (+3). 


 
 


 


Beheersfase 


In deze fase worden de gewenste vegetatietypen d.m.v. van beheermaatregelen 


verder ontwikkeld. De wijzigingen in landschapsstructuur in de aanlegfase worden 


hierdoor verder versterkt. Het effect hiervan is matig positief (+2). 


 


 


10.4.3 Wijziging landschapstypologie 


Aanlegfase 


Overal waar het project wijzigingen aanbrengt, worden typische elementen voor het 


historische valleilandschap behouden, versterkt of geaccentueerd. Het gaat daarbij 


precies om elementen die de afgelopen eeuw binnen het studiegebied net verloren 


gegaan zijn, verzwakt of minder duidelijk werden. 
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Zo worden in de Zwarte Beek een aantal meanders heringeschakeld. Er wordt 


gestreefd naar behoud en versterking van historische vegetaties binnen het 


studiegebied: kleine zeggenvegetatie, elzenbroekbos, graslanden, beekbegeleidend 


bos en heide of heischraal grasland. Op deze manier wordt het oorspronkelijke open 


landschap in ere hersteld. Ook de historische perceelsstructuur wordt, waar 


mogelijk, maximaal behouden. Als laatste wordt ook het aanwezige veen, dat de 


belangrijke erfgoedwaarde is, hersteld door het opheffen van de drainerende 


grachten. 


 


Het effect is zeer positief: de herstelde typen sluiten goed aan bij het historische 


landschapstype en bij het beschermd landschap Vallei van de Zwarte Beek (+3). 


 


Beheersfase 


In deze fase worden de gewenste vegetatietypen d.m.v. van beheermaatregelen 


verder ontwikkeld. De wijzigingen in landschapstypologie (zoals herstel van het 


open landschap) in de aanlegfase worden hierdoor verder versterkt. Het effect 


hiervan is zeer positief (+3). 


 


 


10.4.4 Wijziging landschapsbeeld- en beleving 


Het studiegebied valt binnen de ankerplaats Heide- en stuifzandcomplex van 


Hechtel-Helchteren met vallei van de Zwarte Beek. De Zwarte Beekvallei zelf wordt 


beschouwd als een gebied met een belangrijke esthetische waarde: de vallei biedt 


de bezoeker een aantrekkelijke en contrasterende variatie binnen een kleine 


oppervlakte. Binnen een kwartier kan de wandelaar er van kurkdroog (aan de bron 


van de beek) naar kletsnat lopen (binnen het studiegebied).  


 


Aanlegfase 


De aan te brengen wijzigingen binnen het studiegebied zullen deze contrasten nog 


beter naar voor brengen, de natuurwaarde zal stijgen en tevens wordt een beeld 


gegeven van het historische landschap. Door het herstellen van een open 


valleilandschap zullen vergezichten gecreëerd worden, die aangenaam zijn voor de 


wandelaars en fietsers.  


 


De uit te voeren werken in de aanlegfase kunnen mogelijk voor overlast zorgen. Zo 


kunnen bij het afgraven van de teelaarde en verwijderen van de strooisellaag 


kunnen aan- en afrijdende vrachtwagens voor hinder zorgen (zowel naar beeld als 


naar geluid). Het vellen van bomen en rooien van struiken kan voor geluidshinder 


zorgen. Wanneer de werken tijdens de week en buiten het broedseizoen worden 


uitgevoerd zal de invloed op de recreanten beperkt blijven. In de discipline Mens – 


Recreatie wordt hier dieper op ingegaan. De invloed wordt beoordeeld als tijdelijk 


verwaarloosbare negatief (-1t).  


 
Beheersfase 


In deze fase worden de gewenste vegetatietypen d.m.v. van beheermaatregelen 


verder ontwikkeld met respect voor het historisch landschap. Het effect hiervan is 


matig positief (+2). 


 


 


10.4.5 Verlies bouwkundig erfgoedwaarde 


Er zijn geen puntrelicten binnen het studiegebied gelegen en dus worden er ook 


geen puntrelicten beïnvloed. Het effect op bouwkundig erfgoed is neutraal (0). 
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10.4.6 Verlies archeologische erfgoedwaarde 


Op basis van de opgesomde elementen zie § 10.3.6 werd een inschatting gemaakt 


van de archeologische waarden en potenties in het projectgebied (zie kaart 10.5). 


 


• Rode gebieden: 


Voor de meeste waardevolle gebieden (rood ingekleurd) wordt een volledig behoud 


voorgesteld. Het gaat hier o.a. om de plaggenbodems, topografisch bijzonder 


gunstige locaties en gekende archeologische vindplaatsen. 


Grondwerken in deze zones zullen zoveel mogelijk vermeden worden. Indien toch 


teelaarde wordt afgegraven zal een archeologisch vooronderzoek voorzien worden. 


Het afplaggen van de strooisellaag zal gebeuren onder archeologische begeleiding. 


 


• Oranje en gele gebieden: 


Voor archeologisch potentieel waardevolle gebieden (oranje ingekleurd) wordt een 


behoud voorgesteld. Tot deze gebieden behoren de veengronden en de 


duingronden. Voor wat betreft de veengronden is een behoud of zelfs verhoging van 


het grondwaterpeil aangewezen. Voor wat betreft de duingebieden en de als geel 


ingekleurde zandige podzolen (profielontwikkeling g) is het belangrijk om een beter 


inzicht te krijgen in de bewaringstoestand van deze bodems. De actuele 


bodemkundige informatie (= Bodemkaart van België) geeft weinig informatie over de 


bodemgesteldheid in het gebied. Voor een archeologische evaluatie is het o.a. van 


belang om te weten in welke mate de “zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer 


B horizont” en de “duingronden” overeenstemmen met onverstoorde en/of begraven 


podzolbodems met een intacte Ah-E-Bhir-profiel. Een onverstoord bodemprofiel 


betekent immers een potentieel grotere archeologisch waarde.  


Bij grondwerken in deze zones zal indien de voorziene maatregelen dit vereisen, 


een archeologisch vooronderzoek worden uitgevoerd. Aangezien archeologische 


opgravingen zeer duur zijn en intrinsiek ook een vernietiging van het archeologische 


erfgoed vertegenwoordigen, verdient een planaanpassing bij aanwezigheid van 


archeologische sporen de voorkeur. Het afplaggen van de strooisellaag zal 


gebeuren onder archeologische begeleiding. 


 


• Groene gebieden: 


In deze gebieden kan een archeologische begeleiding van grondwerken volstaan. 


Het bestek van de aannemer zal deze controle uitdrukkelijk vermelden. De controle 


zal systematisch worden uitgevoerd en permanent worden opgevolgd. 


 


• Paarse gebieden 


Deze gebieden werden in een recent verleden grondig verstoord. Men mag 


veronderstellen, dat in deze gebieden zelfs een begeleiding van de werken niet 


strikt noodzakelijk is. Binnen het projectgebied komen dergelijke gebieden echter 


niet voor. 


 


Wat betreft mogelijk ongekende archeologische locaties binnen het projectgebied 


beoordelen we het effect van de voorziene waterwerken, groenwerken, 


afbraakwerken, bouw-infrastructuur werken en het toekomstige beheer als niet-


bedreigend. 


Wat de grondwerken betreft en dan meer bepaald ‘het afgraven van de teelaarde’ 


en ‘het verwijderen van de strooisellaag‘ bestaat er een risico op het aantreffen van 


archeologische vindplaatsen vooral in de hoger ingeschatte zones (zie kaart 10.5) 
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en wordt de mogelijkheid voorzien om voorafgaand archeologisch vooronderzoek uit 


te voeren ten einde mogelijke archeologica te registreren en documenteren. 


Afhankelijk van de resultaten zal beslist worden of er van bepaalde maatregelen 


wordt afgezien (planaanpassing) ter vrijwaring van waardevolle vindplaatsen dan 


wel of er overgegaan wordt op een opgraving en dus gekozen wordt voor een ex-


situ bewaring van de archeologische waarden. Het effect van voorgenoemde 


grondwerken kan potentieel negatief zijn indien er zich daadwerkelijk 


archeologische vindplaatsen bevinden op de percelen waar gewerkt zal worden. 


Bij de bespreking van de referentiesituatie is al aangegeven dat het veen van de 


Zwarte Beek een belangrijke erfgoedwaarde bezit en ook kan beschouwd worden 


als archeologisch erfgoed. Deze veenpakketten worden maximaal behouden in 


zowel de aanleg- als beheersfase. Het effect op archeologische erfgoedwaarde is 


zeer significant positief (+3). 


 


 


10.5 Samenvatting  


De geplande maatregelen kaderen in het herstel van het valleilandschap met 


behoud en versterking van de natuurfunctie. Hierbij wordt aansluiting gezocht met 


het historische landschapstype en wordt dit versterkt. 


 


 


Tabel 10.1: Samenvattende effectbeoordeling discipline landschap, 


bouwkundig erfgoed en archeologie 


Effect Beoordeling 


 aanlegfase beheersfase 


Wijziging landgebruik +3 +3 


Wijziging landschapsstructuur +3 +2 


Wijziging landschapstypologie +3 +3 


Wijziging landschapsbeeld en 


beleving 


-1t +2 


Verlies bouwkundige 


erfgoedwaarde 


0 0 


Verlies archeologische 


erfgoedwaarde 


+3 +3 
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11 DISCIPLINE MENS 


11.1 Kaarten 


Kaart 11.1: Wegeninfrastructuur 


Kaart 11.2: Wegeninfrastructuur 


Kaart 11.3: Recreatie 


Kaart 11.4: Landbouw 


 


 


11.1.1 Afbakening studiegebied 


Het studiegebied voor de discipline mens wordt afgebakend als de zone waar 


wijzigingen kunnen optreden voor de mens.  


 


Betreffende werfverkeer en geluid zullen er tijdens de periode er gewerkt wordt 


meer vrachtwagens en kranen passeren en zal er tevens plaatselijk en tijdelijk wat 


meer geluid zijn. Lokaal kunnen omwonende hier tijdelijk hinder van ondervinden. 


Voor verkeer en geluid betekent dit dat de invloedgrens op een afstand van 200 m 


rond het projectgebied is gelegen. . 


 


Voor de landschapsbeleving (binnen recreatie) wordt verwacht dat de effecten tot 


het projectgebied beperkt blijven. De veranderingen in het landschapsbeeld blijven 


immers beperkt tot het projectgebied (zie 10.4.4).  


 


 
11.2 Beschrijving van de referentiesituatie 


11.2.1 Veiligheid naar overstromingen 


Kaart 8.3 geeft de risicozones voor overstromingen en de recente 


overstromingsgebieden weer. 


 


 


11.2.2 Verkeer 


Er zijn geen belangrijke verkeersassen binnen het studiegebied. De belangrijkste is 


de verbindingsweg tussen Koersel en Stal (de Nieuwendijk). Een overzicht van 


wegen is terug te vinden op kaart 11.1  


 


 


11.2.3 Geluid 


In het studiegebied zijn geen belangrijke geluidsbronnen. Er bevinden zich geen 


belangrijke verkeersassen in de omgeving van het projectgebied. Langsheen de 


grenzen van het projectgebieden bevinden zich enkele wegen met doorgaand en 


lokaal autoverkeer. Tijdelijke geluidsbronnen in de stille centrale zone van dit gebied 


zijn landbouwvoertuigen en machines voor het beheer: maaibeheer hooilanden, 


tractoren en voor beheer van bos en KLE’s, ruimingbeheer waterlopen. 


Onder tijdelijke geluidsbronnen kunnen ook de activiteiten van het aangrenzend 


militair domein (schietoefeningen, vliegtuigen, landvoertuigen,…) worden gerekend. 


Deze zijn immers hoorbaar tot in het projectgebied. 
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11.2.4 Recreatie (kaart 11.2) 


Nagenoeg het volledige projectgebied is op het gewestplan ingekleurd als 


natuurgebied, waarvan een heel deel erkend natuurreservaat is. (Kaart 3.1).. 


Versnipperd in het gebied komen enkele agrarisch ingekleurde gebieden voor. In 


het studiegebied heeft geen enkel gebied een recreatieve bestemming 


 


In het projectgebied is 1 wandellus ingericht. Deze wandelroute mag enkel tijdens 


het weekend bewandeld worden, aangezien een deel van dit pad ook door het 


militair domein loopt. 


 


Daarnaast loopt er ook een fietsroute van het fietsknooppuntennetwerk centraal 


dwars door het projectgebied tussen knooppunt 310 en 341 (het Melkpad).  


 


 


11.2.5 Landbouw 


Binnen het projectgebied zijn volgens de gegevens van ALV en VLM 


(perceelsregistratie 2011) 31,37 ha, in landbouwgebruik. Let wel op dat 6 van deze 


percelen gedeeltelijk binnen de perimeter liggen en gedeeltelijk erbuiten (zie kaart 


11.3. De percelen worden aangegeven door 8 landbouwers. 


  


In tabel 11.1 wordt het agrarische bodemgebruik weergegeven.  


 
Tabel 11.1: Agrarisch bodemgebruik 


 


 


Deze 31, 37 ha landbouwgebruik bevindt zich in habitatrichtlijngebied. Indien we de 


grassen en heide in natuurbeheer niet meerekenen, gaat het om 22,17ha effectief 


landbouwgebruik. Dit landbouwgebruikwordt voornamelijk ingenomen door blijvend 


grasland (7,29ha), maïs (5,07ha) en blauwe bessen (5,72ha). 


Van de 4 percelen met bedrijfsgebouwen behoort er één tot een varkensbedrijf dat 


gelegen is aan de rand van het projectgebied. Dit bedrijf heeft echter zijn gronden 


buiten het gebied liggen. De 3 overige percelen behoren tot kleinere, allicht 


hobbybedrijven. 


 


Totaal heeft 25,7ha binnen het projectgebied een vorm van agrarische bestemming, 


agrarisch gebied (0.4 ha), agrarisch gebied met ecologisch belang (4.7ha) en 


landschappelijk waardevol agrarisch gebied (20.6 ha) Zie kaart 3.1 


 


Van de 31,37ha in landbouwgebruik ligt er: 


 9,06ha gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied;  


 4,34ha is gelegen in agrarisch gebied met ecologisch belang.  


 Aantal percelen  Oppervlakte(ha) % totaal 


Bedrijfsgebouwen 4 1,01 3,2 


Blijvend grasland  7 7,29 23,2 


Tijdelijk grasland 2 2,03 6,5 


Maïs 2 5,07 16,2 


Blauwe bessen  6 5,72 18,2 


Grassen en heide in natuurbeheer 4 9,2 29,3 


Onbepaald 2 1,05 3,3 


Totaal 27 31,37 100,0 
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 Het overige landbouwgebruik (17,97ha) ligt in gebieden met een groene 


bestemming (waaronder bijna de volledige oppervlakte blauwe bessen). 


 


 
11.3 Effectbespreking en –beoordeling 


11.3.1 Veiligheid naar overstromingen 


Het grootste deel van de vallei van de Zwarte Beek bevindt zich in natuurlijk 


overstroombaar gebied. Het herstellen van het natuurlijk verloop van de Oude Beek 


en in mindere mate de Zwarte Beek, zal niet gepaard gaan met extra gevaar voor 


overstromingen. Indien het bodempeil van Oude Beek tot 20cm onder maaiveld 


wordt gebracht kan de Oude Beek nog steeds piekdebieten afvoeren. Zie § 8.. Wel 


zal het grondwaterniveau stijgen o.w.v. de hydrologische maatregelen, echter 


gezien de topografie van het projectgebied zal de kans op overstromingen buiten 


het projectgebied niet stijgen (zie discipline water). De invloed van de 


herstelmaatregelen zullen maximaal 200m verwijderd van de Oude Beek invloed 


hebben (INBO, 2011). Nadelige invloed op percelen binnen het 


natuurinrichtingsproject zullen rechtmatig via een vergoeding gecompenseerd 


worden of kunnen worden verworven. De veiligheid voor overstromingen wordt 


benedenstrooms wel verlaagd omdat de hydrologische herstelmaatregelen ervoor 


zorgt dat het waterbergend vermogen van het projectgebied wordt vergroot. Zie § 


8.4.2 


Bijgevolg wordt de invloed op de discipline mens als positief beoordeeld. 


 


 


11.3.2 Verkeer 


Werfverkeer zal tijdens de aanlegfase mogelijk lokaal voor overlast zorgen. 


Wanneer de werken tijdens de week plaatshebben, zal de invloed op omwonenden 


beperkt blijven.  


Tevens kan, indien opportuun de openbare weg beschermd worden tegen 


beschadiging door gebruik te maken met metalen rijplaten. 


De invloed wordt beoordeeld als tijdelijk verwaarloosbaar negatief (-1t). 


 


 


11.3.3 Geluid 


In de aanlegfase zullen de werken uitgevoerd worden met behulp van 


graafmachines. Verder kunnen aan- en afrijdende dumpers voor geluidshinder 


zorgen. Vanuit geluidsonderzoek op vergelijkbare locaties en voor vergelijkbare 


werken (Haskoning, 2008), blijkt dat kan uitgegaan worden van een geluidseffect tot 


200 m van de werken. 


 


In het projectgebied zal er voornamelijk geluid zijn van graafmachines, kranen en 


kettingzagen. 


 


Het grondverzet zal grotendeels binnen het projectgebied blijven. Er zal bijgevolg 


beperkt grond aan- of afgevoerd worden.  


 


Waar bomen zullen worden gekapt, zal het geluid van kettingzagen en af en 


aanrijdende vrachtwagens voor het afvoeren van de gekapte bomen, voor 


geluidshinder zorgen. In overeenstemming met met het studiegebied van fauna en 
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flora ‘verstoring fauna’ wordt uitgegaan van een straal van 200 m rond het 


projectgebied.  


 


De geluidseffecten zullen zich beperken tot de aanlegfase, en blijven beperkt tot het 


projectgebied en een zone van ongeveer 200 m errond. Als de werken op 


weekdagen plaatshebben, zal het effect op omwonenden tijdelijk verwaarloosbaar 


negatief zijn (t-1). 


 


 


11.3.4 Recreatie 


De grootste aanpassing die zal plaatsvinden en een effect heeft op de recreanten 


(fietsers en wandelaars) is het openmaken van de vallei. Op deze manier wordt de 


vallei in haar historische toestand hersteld, wat aantrekkelijke vergezichten oplevert. 


 


De fietsroute tussen knooppunt 310 en 341 loopt centraal dwars door het 


projectgebied. In dit gebied worden bomen geveld en struiken gerooid. Daarnaast 


zal ook bosomvorming plaatsvinden naar een beuken- en eikenbos. De 


natuurwaarde langs deze fietsroute zal bijgevolg stijgen. Het effect is hier dus matig 


positief (+2). 
 


Dit is ook zo voor de wandelroutes. Deze lopen doorheen het projectgebied (zie 


kaart 11.2), waar allerhande maatregelen worden uitgevoerd om de natuurwaarde 


van het gebied te verbeteren. Dit zal een eveneens een positief effect hebben op de 


landschapsbeleving, aangezien er meer variatie in het gebied zal zijn, wat het 


wandelen interessanter maakt. 


 


De verschillende aanpassingen in het projectgebied zullen een matig positief effect 


hebben op de landschapsbeleving in het projectgebied. Wanneer de werken 


plaatsvinden tijdens de aanlegfase tijdens de week en buiten het broedseizoen 


(maart- t.e.m. juni), een periode waar er veel recreatie is zal de invloed op 


recreanten tijdelijk verwaarloosbare negatief (-1t) zijn. 


 


 


11.3.5 Landbouw 


Om de natuurlijke situatie in de vallei van de Zwarte Beek te herstellen, zal hoog 


productieve landbouw niet mogelijk zijn. Er wordt wel gezocht naar oplossingen voor 


de legaal aanwezige landbouw en landbouwers. Er wordt aan de landbouw een 


mogelijkheid geboden tot uitruil van gronden, aankoop van percelen of een 


vergoeding voor de effecten van de geplande hydrologische herstelmaatregelen. 


Gesprekken met eigenaars van knelpuntpercelen werden al enkele jaren geleden 


opgestart. De invloed op de meestal zonevreemde landbouwactiviteit wordt daarom 


als matig negatief (-2) beoordeeld. 


 


 


11.4 Samenvatting  


De geplande maatregelen kaderen in het herstel van het valleilandschap met 


behoud en versterking van de natuurfunctie. Hierbij wordt aansluiting gezocht met 


het historische landschapstype en wordt dit versterkt. Sommige maatregelen zullen 


op korte termijn gerealiseerd worden terwijl andere dan weer op lange termijn. 
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Tabel 11.2 geeft een overzicht van de effectbeoordeling voor het gepland project 


voor de discipline Mens. De globale beoordeling is grotendeels neutraal. 


 


Tabel 11.2: Samenvattende effectbeoordeling discipline Mens 


Discipline Mens Beoordeling  


 aanlegfase beheersfase 


Veiligheid naar 


overstromingen 


0 +2 


Verkeer -1t 0 


Geluid -1t -1t 


Recreatie -1t +2 


Landbouw -2 -2 
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12 MONITORING 


In het kader van het inrichtingsproject gebeurt er een monitoring een jaar voor de 


werken en de 10 komende jaren na de uitvoering van de werken. Het betreft hier 


een inrichtingsmonitoring. Dit wil zeggen dat er nagegaan wordt welk effect de 


inrichtingswerken hebben en dit wordt getoetst aan de doelen van het project. 


Parallel met deze monitoring gebeurt er een monitoring door Natuurpunt in kader 


van hun erkeningsdossiers. Het is de bedoeling dat na de periode van 10 jaar de 


natuurinrichtingsmonitoring waar mogelijk en zinvol wordt opgenomen in de 


reguliere monitoring van natuurreservaten.  


 


In Tabel 12.1 wordt schematisch weergegeven in welke fase of in welk jaar na 


uitvoering de verschillende elementen van het monitoringsprogramma worden 


uitgevoerd. Het monitoringsplan is opgesteld door de Vlaamse Landmaatschappij en 


besproken met het Agentschap voor Natuur en Bos (mei 2011). Vervolgens werd dit 


plan voorgelegd aan de commissieleden (20/06/2011) en de comitéleden 


(28/06/2011). Een laatste aanpassing alvorens te komen tot het definitieve 


monitoringsplan gebeurde er na suggesties van het Agentschap voor Natuur en Bos 


en het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (26/08/2011).  


 


Het monitoringsplan is gebaseerd op de principes van het Vademecum 


Natuurinrichting (Alberts et al. 2001).  


 
Tabel 12.1: Monitoringsplan 


Meetnet T-1 T0 T


2 


T


5 


T10 Tijdbesteding in 


mensdagen  


Grond en 


oppervlaktewaterpeilen  


     65 


Stijghoogteverschil      12 


Algemene biotoopkwaliteit      8 


B/D verhouding waterloop      12 


Bodemtrofie      4 


Doelsystemen      6 


Natuurstreefbeelden      28 


Soortensamenstelling      36 


Vogels      36 


Libellen      20 


 


 


Het monitoringsplan omvat 227 mensdagen over een periode van 11 jaar. Op de 


tijdstippen T-1, T2, T5 en T10 zal er geïnventariseerd en gerapporteerd worden 


(enkel het meetnet hydrologie wordt jaarlijks gemeten). Gemiddeld per 


inventarisatiejaar bestaat dit uit ca. 57 mensdagen per jaar (T-1, T2, T5 en T10)  


 


 


Het is niet noodzakelijk dat er ieder jaar gerapporteerd wordt over de monitoring. Er 


wordt voorgesteld de volgende rapportages uit te voeren: 


 
1. Gebiedsevaluatie evalueert en toetst de doelen voor het gebied 


In T = 2 en 5 na uitvoering van maatregelen worden in principe tussentijdse 


evaluaties uitgewerkt om in het beheer bij te kunnen sturen (bijvoorbeeld 


aanpassingen aan stuwpeilen, maai- en/of begrazingsregimes, beheer en 


dergelijke).  







MER-ontheffing NIP Zwarte Beek 


   100 


 
2. Beleidsevaluatie in Natuurrapport evalueert het beleid van natuurinrichting 


als zodanig 


Geaggregeerde gegevens over het gebied kunnen worden verwerkt van 


beleidsevaluatie in het Natuurrapport. De organisatie van deze 


beleidsevaluatie valt buiten het kader van het monitoringsrapport. Als deze 


organisatie wordt uitgewerkt zal duidelijk worden in welke fase gegevens 


van deze monitoring worden doorgegeven voor het Natuurrapport. 


 


 
12.1 De doelsoorten van de monitoring 


Meetnetten fauna 


 


a) Vogels: Territoriumdichtheid indicatorsoorten/doelsoorten  


 


Bepaling van de territoriumdichtheid van soorten die mogelijk positief reageren op 


de inrichtingsmaatregelen herstel waterhuishouding en herstel kleine 


zeggenvegetatie (open/nat valleilandschap) en soorten die mogelijk verschuiven 


omwille van de bovenstaande maatregelen. 
 


Positief 
- Watersnip, Porseleinhoen en Graspieper 


 


Verschuiven 
- Sprinkhaanrietzanger, Rietgors en Blauwborst 


 


Indien het mogelijk is om de soorten Boompieper en Boomleeuwerik te koppelen 


aan de territoriumkartering van de bovenvermelde soorten dienen deze ook mee 


opgenomen worden. 


De aanwezigheid van andere doelsoorten zoals Grauwe Kiekendief en Grauwe 


klauwier zullen ook opgevolgd worden. 


 


parameter: Territoriumdichtheid  


Gebiedsthema: Verbeteren van de landschapstructuur 


stratificatie: Open valleilandschap waar bos, struweel en voormalige 


landbouwpercelen worden omgevormd naar kleine zeggenvegetatie 


en vochtig/nat grasland  


monitoringsfrequenti


e: 


4x: T = -1,2, 5 en 10 


aantal meetlocaties: Gebiedsdekkend (380 ha) of representatief gebiedsdeel 


ligging meetlocaties: Bepalen van looptraject 


meetfrequentie:  4 Ochtendbezoeken tussen april en augustus 


 Grauwe kiekendief, porseleinhoen, watersnip, 
blauwborst, sprinkhaanrietzanger, graspieper en 
grauwe klauwier 


 4 Avondbezoeken tussen april en augustus 


 Grauwe kiekendief, porseleinhoen, watersnip, 
blauwborst en sprinkhaanrietzanger 


 


meetmethode: Territoriumkartering  


 


b) libellen  
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Specifieke soortensamenstelling en aantallen van de indicatorsoorten 


hoogveenglanslibel en gevlekte glanslibel  


 


Door de herstelmaatregelen hopen we de indicatorsoorten typische veenlibellen 


hoogveenglanslibel en gevlekte glanslibel te inventariseren.  


 


parameter: Territoriumdichtheid  


gebiedsthema:  Verbeteren van het ecologisch functioneren van 
oppervlaktewateren 


 Vernatting en herstel van kwelmilieu’s 


stratificatie: Te herstellen open water en kleine zeggenvegetatie 


Aantal meetlocaties Transecten   


monitoringsfrequen


tie 


4x: T = -1, 2, 5 en 10 (tijdens optimale vliegtijd)  


ligging 


meetlocaties: 


Representatief gebiedsdeel 


meetfrequentie: Libellen 


 juni tot half augustus (4 bezoeken) 


meetmethode: Transect bepalen en langs traject lopen en aan- en afwezigheid 


vaststellen van de soorten en indicaties voor voortplanting noteren 


 


 


Meetnetten vegetatie 


 


a) Oppervlakte en ligging doelsystemen 
 


Doelsystemen zijn landschappelijke eenheden, zoals moerassen, open water, 


waterlopen, graslanden, struwelen, bossen, etc.. Bij de kartering worden op een 


kaart van het projectgebied de grenzen van de doelsystemen ingetekend. Aan elk 


van de vlakken die zo ontstaan wordt een doelsysteemtype toegekend. Na 


digitalisering van de kaart kan per doelsysteemtype de oppervlakte worden 


berekend van alle elementen in het projectgebied die onder dit doelsysteemtype 


vallen. 


Met een reeks van dergelijke opnamen kan in de loop der tijd worden nagegaan of 


alle gewenste doelsysteemtypen duurzaam aanwezig blijven, of dat de oppervlakten 


of oppervlakteverhoudingen zich in een gewenste richting ontwikkelen. 


 
Meetdoelstelling: 
Het in kaart brengen van de oppervlakte en ligging van de verschillende 
doelsystemen heeft voornamelijk tot doel te kunnen toetsen of uitgevoerde 
maatregelen de gewenste veranderingen teweeg brengen.  


1) Is het oppervlak bos toegenomen? 
2) Is het oppervlak open water (vennen) toegenomen? 
3) Is het oppervlak graslanden toegenomen? 
4) Welke doeltypen zijn afgenomen? 


 


parameter: oppervlakte en ligging van doelsystemen 


 Bossen en aanplanten 


 Ruigten en struwelen 


 Graslanden 


 Heide en duinen 


 Open water en verlandingsvegetaties 


Gebiedsthema alle gebiedsthema’s 


stratificatie: alle doelsystemen 
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aantal 


meetlocaties: 


Gebiedsdekkend 


monitoringsfreque


ntie: 


3 x: T = -1, 5 en 10 


meetfrequentie: doorgaans 1 meting per meetseizoen a.d.h.v. gebiedsdekkende 


vegetatiekartering en veldgegevens 


meetmethode: a.d.h.v. gebiedsdekkende vegetatiekartering 


 


Gelijktijdig wordt een opsplitsing gemaakt in het open of gesloten karakter van de 


doelsystemen. Meestal ligt het voor de hand; bos heeft een gesloten karakter, 


grasland een open karakter. Struweel daarentegen kan zowel een gesloten als open 


karakter vertonen. Éen van de projectdoelstellingen is om de openheid van het 


valleilandschap te herstellen, verwacht wordt dus dat het aandeel openheid 


toeneemt. 


 


b) oppervlakte en ligging natuurstreefbeelden 


 
In het projectgebied wordt het oppervlak en de ligging van alle aanwezige 
natuurstreefbeelden (vegetatietypen) gekarteerd. Dit heeft voornamelijk tot doel te 
kunnen toetsen of de gewenste natuurstreefbeelden zich inderdaad ontwikkelen en 
vestigen. Tevens kunnen hiermee ontwikkelingen in oppervlakteverhoudingen en 
ligging van de natuurstreefbeelden in het gebied worden gevolgd. 


Daarmee biedt deze parameter ook de mogelijkheid meetlocaties te kiezen waar 
nader wordt bekeken of de soortensamenstelling in verschillende 
natuurstreefbeelden zich in de gewenste richting ontwikkelt.  


parameter: oppervlakte en ligging van natuurstreefbeelden  


Gebiedsthema alle gebiedsthema’s  


stratificatie:  alle doelsystemen 


 alle natuurstreefbeelden 


aantal meetlocaties: Gebiedsdekkend  


monitoringsfrequentie: 3 x : T = -1, 5 en 10 


meetfrequentie: doorgaans 2 metingen per meetseizoen, bij voorkeur in het voorjaar en een 


controle in het najaar 


Meetmethode: Op basis van de bepaling Lokale Staat van Instandhouding (LSVI), 


methodiek INBO  


 


Meetfrequentie (voorjaar, najaar) 


Voorjaarsaspect vegetatietypen Najaarsaspect vegetatietypen 


 (mei-juni) (augustus-oktober) 


Moeras- en verlandingsvegetatietypen: accent 


op zeggensoorten  


(april-mei) 


Moeras-, verlandings- en watervegetatietypen: 


accent op andere categorieën dan zeggensoorten  


(augustus –september) 


Pioniervegetatietypen  Pioniervegetatietypen van vochtige tot natte bodem 


Struweelvegetatietype: accent op ondergroei 


(kruidlaag) 


Struweelvegetatietype: accent op struiklaag 


Bosvegetatietypen: accent op ondergroei 


(kruidlaag)  


Bosvegetatietypen: accent op de boom- en 


struiklaag 


 


 


In 2010 heeft het INBO en ANB (De Becker & Nagels) in functie van de 


instandhoudingdoelen (IHD) een gebiedsdekkende vegetatiekartering op basis van 
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het bepalen van de Lokale Staat van Instandhouding (LSVI) gedaan. Deze kartering 


zal als uitgangsbasis gebruikt worden (T-1) en tevens zal deze methodiek verder 


worden aangehouden tijdens T5 en T10.  


 
 


c) Soortensamenstelling vegetatie in natuurstreefbeelden 


 


Met de soortensamenstelling en het verloop ervan door de jaren heen kan, mede 


aan de hand van het voorkomen van indicatorsoorten, worden geëvalueerd of de 


diverse natuurstreefbeelden zich ontwikkelen en meer specifiek de kleine 


zeggenvegetatie. 


 


Inventarisatie in kaartvlakken en PQ’s: 


Om de inrichtingsmaatregelen vernatting en het afgraven van landbouwpercelen te 


evalueren zal de vegetatie opgevolgd worden door PQ’s.  


De meetlocaties zijn gelokaliseerd aan de geplaatste peilbuizen en in de afgegraven 


percelen en worden vastgelegd en gemarkeerd. 


 


Inventarisatie soortensamenstelling vegetatie in natuurstreefbeelden 


parameter: soortensamenstelling vegetatie in natuurstreefbeelden 


Gebiedsthema Alle gebiedsthema’s  


stratificatie: Alle natuurstreefbeelden 


aantal 


meetlocaties: 


PQ’s 


 Te vernatten percelen +/-30 PQ’s 


 Af te graven percelen +/- 10 PQ’s 


TOTAAL = 40 PQ’s 


Vlakdekkend 


 Open water 
 Te herstellen open 


waters 


 


ligging 


meetlocaties: 


- Aan de peilbuizen  
- In de afgegraven percelen  


 Te herstellen open 
water ( 


 


monitoringsfreque


ntie: 


4 x : T = -1, 2, 5 en 10  


Meetfrequentie Per meetseizoen wordt slechts één 


inventarisatie (en geen twee zoals voorzien 


in het Vademecum) uitgevoerd, weliswaar 


tijdens de optimale periode  


1 meting per meetseizoen 


(voorjaar)  


Meetmethode Bepaling van presentie en abundantie van 


plantensoorten in kaartvlakken en PQ’s 


volgens Londo.  


 


Bepaling van presentie en 


abundantie van plantensoorten 


in percelen volgens Londo 
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13 INTEGRATIE EN EINDSYNTHESE   


13.1 Effectbespreking  


Tabel 13-1 geeft de effectbeoordelingen weer voor de aanlegfase en de 


beheersfase van de effectgroepen in de verschillende disciplines.  


 
Tabel 13.1: Samenvatting van de effectbeoordelingen voor de verschillende 


disciplines 


Discipline Effectgroep Effectbeoordeling 


  aanlegfase beheersfase 


Bodem Wijziging bodemreliëf +1 0 


 Verdichting -1 +2 


 Wijziging bodemprofiel -1 +1 


 Wijziging bodemkwaliteit +2 +2 


Water Oppervlaktewater    


  Waterkwantiteit    


   Herstel Oude Beek  0 +3 


   Herstel Zwarte Beek  +1 +2 


   


Verflauwen van oevers 


ten behoeve spontane 


verlanding 0 0 


   


Wijziging 


structuurkwaliteit beek  0 +3 


  Waterkwaliteit   


   Herstel Oude Beek  -1t 0 


   Herstel Zwarte Beek  -1t 0 


   


Verflauwen van oevers 


ten behoeve spontane 


verlanding 0 0 


   


Wijziging 


structuurkwaliteit beek  0 +3 


 Grondwater   


  Waterpeil    


   


Stijging 


oppervlaktewaterpeil 


Oude Beek 0 +3 


   


Stijging 


oppervlaktewaterpeil 


Zwarte Beek 0 +1 


   


Dempen secundaire 


grachten 0 +2 


   Overige ingrepen  0 +1 


  Grondwaterstroming   


   


Stijging 


oppervlaktewaterpeil 


Oude Beek 0 +2 


   


Stijging 


oppervlaktewaterpeil 


Zwarte Beek 0 +1 


   


Dempen secundaire 


grachten 0 +2 


   Overige ingrepen  0 0 
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Fauna en flora Wijziging vegetatie -1t +3 


 Wijziging fauna -1t +3 


 Verstoring fauna -1t +2 


Landschap, Bouwkundig  Wijziging landgebruik +3 +3 


erfgoed en Archeologie Wijziging landschapsstructuur +3 +2 


 Wijziging landschapstypologie +3 +3 


 


Wijziging landschapsbeeld en 


beleving -1t +3 


 Verlies bouwkundige 


erfgoedwaarde 


0 


0 


 Verlies archeologische 


erfgoedwaarde 


+3 


+3 


Mens Veiligheid naar overstromingen 0 +2 


 Verkeer -1t 0 


 Geluid -1t 0 


 Recreatie -1t +2 


 Landbouw 0 0 


 


-3: zeer negatief effect; 


-2: matig negatief effect; 


-1: verwaarloosbaar negatief effect; 


0: neutraal effect 


+1: verwaarloosbaar  positief effect; 


+2: matig positief effect; 


+3: zeer positief effect. 


 


t: tijdelijk effect  


 


 
13.2 Te milderen maatregelen 


Tijdens de inrichtingswerken wordt er getracht zo weinig mogelijk impact te hebben 


op milieu en mens. Onderstaand wordt even opgesomd welke maatregelen hiertoe 


worden genomen. 


Thema bodem: 


 Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande wegen 


 Achteruitrijdend werken zodat zo minimaal oppervlak wordt verstoord 


 Werken met aangepast materiaal (extra brede rupsbanden) en gebruik 


rijplaten (hout) 


 Verboden te werken met tijdelijke bemaling 


 Waar machinaal onmogelijk te werken is manueel werken 


 Gebruik van bruggen met zo weinig mogelijk impact op bodem ( 


hoofdzakelijk verplaatsbare bruggen) 


 


Thema Water 


 Maatregelen dragen bij tot grondwaterstijging en extra waterbergend 


vermogen Zwarte Beek 


 Hydrologie wordt voor en na de werken gestandaardiseerd opgevolgd, wat 


een snelle bijsturing mogelijk maakt indien nodig. Zie § 13.  


 


Thema Fauna en Flora 


 Werken buiten broedseizoen 
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 Werk bundelen d.w.z. werken groeperen in een zone zodat verstoring 


beperkt blijft binnen de vallei 


 Werken in de waterloop (Oude Beek) uit voorzorgprincipe uitvoeren tussen 


half september en eind januari (broedseizoen en voorplantingseizoen 


Beekprik) 


 Bijsturing van werken afhankelijk van de resultaten monitoring 


 


Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 


 Voorafgaand de maatregelen "af te graven teelaarde en verwijderen 


strooisellaag” zal er een archeologisch vooronderzoek worden uitgevoerd. 


 Mens 


 Geen vernattend effect buiten projectperimeter, vergoedingssysteem voor 


percelen binnen projectperimeter. 


 Werken tijdens weekdagen (overdag) en niet van maart tot eind juli 


(broedseizoen) 


 Indien opportuun de openbare weg beschermen tegen beschadiging door 


gebruik te maken met metalen rijplaten. 


 Voor het landbouwgebruik worden alternatieven aangeboden(uitruil, 


verkoop, vergoeding).  


 


 
13.3 Voorafgaand onderzoek ter onderbouwing inrichtingsmaatregelen 


De bestaande abiotische situatie is uitvoerig onderzocht. Op basis van dit 


onderzoek en wensen van beheerders en bevoegde instanties zijn visies ontwikkeld 


en herstelmaatregelen voorgesteld. Er werd steeds zorgvuldige afweging gemaakt 


en gekozen voor milieuvriendelijkste oplossingen, het best aansluitend bij de 


natuurlijke toestand van het gebied, met de minste impact op het gebied. Hierbij 


werd deskundig advies ingewonnen bij het Instituut voor Natuurbehoud  


Onderstaand wordt kort opgesomd welk onderzoek/ advies gevraagd is ter 


onderbouwing van de inrichtingsmaatregelen: 


Discipline Water en discipline Fauna en Flora 
1. Huybrechts, W. et al. (2000), Ecohydrologisch Onderzoek Waterrijke Vallei-


ecosystemen VLINA 96/03, case de vallei van de Zwarte Beek i.o.v 


Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 


2. Van Daele, T et al.(2000), Ontwerp van ecosysteemvisie voor de vallei van 


de Zwarte Beek, deelrapport hydrologische systeemmodellering i.o.v 


Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 


3. De Becker, P et.al (2008). Bepaling van de omvang van het veenlichaam, 


vallei van de Zwarte Beek  


4. De Becker, P (2009), Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek; 


Streefbeelddiscussie  


5. De Becker, P et.al (2010) Advies betreffende de impact van de 


nutriëntenbeslasting in het brongebied van de Zwarte Beek op 


oppervlaktewater en grondwater in het stroomafwaarts gelegen natuurgebied 


“vallei van de Zwarte Beek”. 
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6. De Becker P & Thoonen M (2011). Advies betreffende het hydrologisch 


herstel van de vallei van de Zwarte Beek in kader van het 


Natuurinrichtingsproject. De verondieping van de Oude Beek. 


7. De Becker P & Thoonen M (2011). Aanvullend advies betreffende het 


hydrologisch herstel van de vallei van de Zwarte Beek. 


 
8. Allemeersch, L (2010) archeologisch en paleo-ecologisch evaluatie van de 


vallei van de Zwarte Beek i.o.v departement Ruimte en Onroerend erfgoed.  


9. Ondersteuning van studiebureau Haskoning voor uitwerken 


inrichtingsmaatregelen (2010-2012)  


 


 


 


13.4 Eindbeoordeling 


Het project heeft neutrale tot zeer positieve effecten op de verschillende disciplines. 


Er is enkel op een aantal disciplines tijdelijke verwaarloosbare negatieve effecten te 


verwachten in de aanlegfase. Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de 


meerwaarde die in de beheersfase gecreëerd wordt door het project. Dit houdt 


voornamelijk een toename in van de oppervlakte en kwaliteit van habitattypen, 


regionaal belangrijke biotopen en habitattypische of regionaal belangrijke soorten 


(inclusief de habitattypen en soorten, aangemeld voor het SBZ-V en SBZ-H) en door 


de positieve effecten op grond- en oppervlaktewater. Kort gezegd zal door het 


natuurinrichtingsproject de desastreuze vicieuze cirkel, waarin het verdroogde 


veenpakket zich bevindt, doorbroken worden.  
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14 PASSENDE BEOORDELING  


14.1 Kaarten 


 


Kaart 9.2 en 9.5 situering van de Natura 2000 habitats en de regionaal belangrijke 


biotopen 


 


 
14.2 Werkwijze 


 


Bij het maken van een passende beoordeling wordt getracht een inschatting te 


maken welke invloed een bepaald plan heeft op Europese habitats en soorten. De 


volgende vragen trachten we te beantwoorden.  


1. Heeft het plan een potentiële impact op de te beschermen habitats 


betreffende oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en kwaliteit? 


2. Heeft het plan een potentiële impact op het evenwicht tussen de 


verspreiding en de densiteit van de soorten en populaties? 


3. Heeft het plan een potentiële op vitale factoren en het functioneren 


van het SBZ als ecosysteem? 


4. Heeft het plan een potentiële impact op het bereiken van een 


gunstige staat van instandhouding voor het betreffende SBZ? 


5. Heeft het plan grensoverschrijdende effecten? 


 


 
14.3 Beschrijving Europees en Regionaal te beschermen Fauna en Flora. 


De ligging van de SBZ-H en SBZ-V in de omgeving van het projectgebied is 


weergegeven op kaart 9.5. In de discipline fauna en flora (9.3.4 Ecotopen en 


soorten) komt dit thema uitvoerig aanbod. De aangemelde en voorkomende habitats 


en soorten zijn terug te vinden in tabel 9-1 en 9-2, de lokale staat van 


instandhouding staat beschreven in de tabellen 9-3 en 9-4. 


 


 
14.4 Potentiële impact van plan op habitats (vraag 1) 


In tabel 9-6 van de discipline Fauna en Flora wordt het toekomstig areaal Europese 


en Regionaal te beschermen habitats weergegeven. Algemeen conclusie is dat het 
plan zeer gunstig is voor de, te beschermen vegetatietypen (zowel kwantitatief als 


kwalitatief). Dit natuurinrichtingsproject het doel om van 160,7 ha habitatwaardige 


vegetatie te evalueren naar maar liefst 359,8 ha (nettowinst van 199 ha).  


Oppervlakte: Dit natuurinrichtingsproject heeft tot doel om van 160,7 ha 


habitatwaardige vegetatie te evolueren naar 359,8 ha (nettowinst van 199 ha). 


Ruimtelijke spreiding : De habittatypes worden gegroepeerd in blokken. De 


voorziene oppervlaktes van habitattypes 91E0 en 7140 binnen dit projectgebied 


voldoen aan een minimaal structuurareaal voor het bereiken van een gunstige staat 


van instandhouding. Oppervlakte voor habitattype 6230 voldoet voor een voldoende 


staat van instandhouding.  


Structuur en kwaliteit: Dit wordt grotendeels bepaald door het beheer van de 


habitats na de inrichting. In dat opzicht werd in het kader van de natuurinrichting het 


te voeren beheer afgesproken en waar mogelijk wordt het beheer door 


natuurinrichting gefaciliteerd (grotere beheerblokken, afspraken en voorzieningen 


rond begrazingsraster, verbeteren van beheersdijken). De éénmalige 
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natuurinrichting geeft een eerste aanzet tot het realiseren van een goede structuur 


en kwaliteit van de habittatypes. 


 


 
14.5 Potentiële impact van plan op soort- en populatieniveau (vraag 2) 


Ten gevolge van het gepland initiatief zal de kwaliteit van een aantal te beschermen 


Europese en Regionale vegetatietypen en bijhorende soorten toenemen. De 


populaties van deze soorten zal worden vergroot en versterkt. De potenties voor 


deze soorten zoals Beekprik, Blauwborst, Watersnip en Grauwe Kiekendief zullen 


dus sterk toenemen. De impact wordt dus als zeer gunstig omschreven (zie 


discipline Fauna en Flora). 


 


 
14.6 Potentiële impact op functioneren ecosysteem (vraag 3) 


Het plan heeft als doel positief bij te dragen aan het herstel van de actueel 


gedegradeerde staat van instandhouding van de bestaande uitgangssituatie. Dit 


plan wil bijdragen aan de kwaliteitsverbetering en herstel van het beekdalsysteem 


vanaf het militair domein tot aan de Nieuwendijk. De wisselwerking tussen het 


beekdal en de habitats en soorten wordt verbeterd en versterkt. De impact wordt als 
gunstig beoordeeld. 


 


 
14.7 Potentiële impact op het bereiken gunstige staat van instandhouding 


(vraag 4) 


Het plan heeft tot doel bij te dragen tot een gunstige staat van instandhouding (zie 


discipline Fauna en Flora). Echter er zijn ook nog andere (externe) 


oorzaken/knelpunten die een invloed op hebben op het bereiken van een gunstige 


staat van instandhouding. Kort samenvattend. 


• Aanvoer van nutriënten via oppervlaktewater (Zwarte Beek). 


• Aanvoer van nutriënten via grondwater (zie discipline water).  


• Vermestende en verzurende atmosferische depositie. De atmosferische 


depositie van vooral stikstofoxiden (NOx) vanuit de landbouw en het verkeer 


zorgt voor eutrofiëring van schrale habitats en de verzuring van bodem en 


oppervlaktewater. De voornaamste gevolgen zijn verruiging van graslanden 


(7140, 6230, 6410, 6430). 


 


Er wordt ook gepland de lokale staat van instandhouding op te volgen via 


monitoring. Zie § 12 monitoring.  


 


 
14.8 Mogelijke grensoverschrijdende effecten (vraag 5) 


Het plan heeft geen land overschrijdende effecten. De effecten van het plan op de 


omliggende natuur is positief omdat op deze wijze de robuustheid van de natuur 


wordt vergroot. Concreet wil dit zeggen een groter aaneengesloten ecologisch 


waardevoller geheel (interactie heide/bosgebieden van het kamp van Beverlo, 


Koerselse heide). 


  
 







MER-ontheffing NIP Zwarte Beek 


   110 


14.9 Eindoordeel 


Tijdens de aanlegfase kunnen tijdelijk en lokaal verwaarloosbare negatieve effecten 


ontstaan op habitats en soorten. Deze effecten zijn echter niet significant en ook niet 


blijvend. Na de aanlegfase wordt een grote toename van habitats en soorten 


verwacht binnen het projectgebied. De effecten van het gepland initiatief zijn globaal 


genomen zeer positief, zowel voor habitats als voor soorten.  


 


Het geplande initiatief heeft invloed op het grond- en oppervlaktewaterregime. Er 


worden blijvend positieve effecten verwacht op habitats door de wijzigingen in 


grondwaterregime en oppervlaktewaterregime ten gevolge van het geplande 


initiatief. De werkelijke effecten op habitats en soorten worden hier evenwel in hoge 


mate mee bepaald door toekomstig terreinbeheer. 
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15 WATERTOETS 


15.1 Oppervlaktewater 


In het kader van het hydrologisch herstel van de vallei van de Zwarte Beek worden 


verschillende maatregelen uitgevoerd, die een effect kunnen hebben op het 


oppervlaktewater in het projectgebied: 


 


 Herstel natuurlijk bodempeil Oude Beek. Zoals al besproken in §8.4 


zal het bodemprofiel van de Oude Beek in zijn natuurlijke staat 


hersteld worden door ruimingslib en veen van op de oever terug in de 


beek te brengen. Als gevolg hiervan zal het waterpeil in de Oude 


Beek stijgen tot het natuurlijke peil (tot 20 cm onder de oever).  


 Over het volledige projectgebied zullen grachten worden gedempt en 


slechts sporadisch (om de 100m) blijven ondiepe (max 10 cm) 


grachten over om overtollig regenwater af te voeren. Het dempen zal 


gebeuren door de oevers af te schuinen met aanwezig 


grondmateriaal naast de grachten. Ook de vijvers worden 


afgeschuind door de uitgegraven grond dat zich nu op de oever 


bevindt terug in deze in vijvers te brengen. Deze grachten en vijvers 


werden kunstmatig aangelegd. Door het afschuinen van de oevers 


zullen deze verlanden, wat een terugkeer is naar de natuurlijke 


situatie. 


 Herstel van de natuurlijke meanders in de Zwarte Beek: Om het 


gebied hydrologisch te herstellen, worden de natuurlijke meanders in 


de Zwarte Beek hersteld op plaatsen waar deze vroeger 


rechtgetrokken werden of meanders afgesneden werden. Door het 


openen van de meanders zal het water meer plaats krijgen om te 


stromen, en zal de stroomsnelheid plaatselijk verlagen. Zo wordt het 


natuurlijk verloop van de Zwarte Beek hersteld. 


Het herstellen van het natuurlijk verloop van de Oude Beek en de Zwarte Beek, zal 


niet gepaard gaan met extra gevaar voor overstromingen indien het bodempeil van 


Oude Beek tot 20cm onder maaiveld wordt gebracht kan de Oude Beek nog steeds 


piekdebieten afvoeren, zie § 8. Het waterbergend vermogen van de Zwarte Beek 


wordt vergroot door de aanleg van bijkomende meanders. Ook het waterbergend 


vermogen van de vallei wordt vergroot door het herstel van het veenpakket dat 


fungeert als een “spons”. 


. 


 
15.2 Grondwater 


Wel zal het grondwaterniveau stijgen o.w.v. de hydrologische maatregelen, echter 


gezien de topografie van het projectgebied zal de kans op overstromingen buiten 


het projectgebied niet stijgen (zie discipline water). De invloed van de 


herstelmaatregelen zullen maximaal 200m verwijderd van de Oude Beek invloed 


hebben (INBO, 2011) 


 


De verschillende maatregelen die zullen worden ondernomen in het projectgebied 


zullen ook een effect hebben op de grondwaterstand §8.4. Aangezien het doel van 


deze maatregelen het herstel van de natuurlijke grondwaterstand inhoudt, en dus 


een stijging van het grondwaterpeil, zal een grondwaterstijging positief zijn, een 


grondwaterdaling negatief. 
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Door het stijgen van het waterpeil in de Oude Beek zal deze minder drainerend 


werken, waardoor het grondwaterpeil eveneens zal stijgen. Het dempen van de 


ondiepe grachten, en vijvers zal eveneens een vermindering van het drainerend 


vermogen met zich meebrengen, wat eveneens voor een stijging in het 


grondwaterpeil zal zorgen. Gezien de hoge geleidbaarheid van zand en veen wordt 


verwacht dat de grondwatertafel zich snel zal herstellen (De Becker en Thoonen, 


2011) 


 


Aangezien de ondergrond zeer gevoelig is voor grondwaterstromingen, zullen deze 


ingrepen eveneens zorgen voor een verandering in de grondwaterstroming. 


Aangezien het natuurlijke grondwatersysteem hier hersteld wordt, kan men bijgevolg 


spreken van een positief effect. 


 


Door de afbraak van de weekendhuisjes die momenteel in het gebied aanwezig zijn, 


zal de verharde oppervlakte in het gebied verminderen. Dit leidt tot een verhoogde 


infiltratie van regenwater in de ondergrond, dit zal opnieuw een positief effect met 


zich meebrengen wat betreft de grondwaterstand. 


 


Naast het afbreken van de weekendhuisjes zullen ook enkele wegen hersteld 


worden. Het gaat hier over het herprofileren van de wegen, waarbij geen verharding 


zal worden aangebracht. Het effect voor het grondwatersysteem van deze ingreep 


zal dus neutraal zijn. 
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16 VERSCHERPTE NATUURTOETS 


Conform het decreet op het natuurbehoud dient er een algemene natuurtoets 


uitgevoerd te worden voor het voorliggende initiatief. In een algemene natuurtoets, 


worden volgende vragen gesteld en beantwoord: 
1. Is er verandering? 
2. Is er schade?  
3. Is de schade te vermijden? 
Onvermijdbare schade is schade die men hoe dan ook zal veroorzaken, op welke 
wijze men het initiatief ook uitvoert. 
 
Het projectgebied ligt geheel binnen VEN-gebied. Voor deze gebieden wordt de 
natuurtoets uitgebreid tot een verscherpte natuurtoets. Hierbij wordt volgende vraag 
toegevoegd: 
 Is de schade te herstellen? 


 


Schade is onherstelbaar indien ze op de plaats van beschadiging niet meer kan 


worden hersteld tot een kwantitatief gelijkaardige habitat als daar voor de 


beschadiging aanwezig was. 


 


Omdat het projectgebied ook geheel binnen SBZ ligt waar ook een effectinschatting 


wordt gemaakt, wordt er ook verwezen naar de passende beoordeling (hoofdstuk 


12). 


 


 


16.1 Is er verandering? 


Voor de natuurtoets wordt net als in de ontheffing de huidige situatie als 


referentiesituatie gebruikt. Het geplande initiatief veroorzaakt een verandering. Deze 


verandering vindt plaats enerzijds tijdens de aanlegfase door de ingrepen die 


worden uitgevoerd in het projectgebied en anderzijds tijdens de beheersfase ten 


gevolge van de ingrepen, die samen zullen leiden tot een hydrologisch herstel van 


het projectgebied en een verandering van de oppervlakte en kwaliteit van de 


vegetatietypen. 


 


 
16.2 Is er schade? 


Tijdens de aanlegfase vinden er een aantal ingrepen plaats. Er worden ondermeer 


struweel, loofhout, naaldhout gerooid en dunningen uitgevoerd. Deze ingrepen 


zorgen ervoor dat deze vegetaties tijdelijk schade oplopen en de bijhorende fauna 


tijdelijk licht verstoord wordt. De werken gebeuren gefaseerd in de tijd. De werkzone 


zal verschuiven over het projectgebied en zal telkens een beperkt oppervlak van het 


projectgebied in beslag nemen. Hierdoor wordt de mogelijke schade/verstoring ten 


gevolge van de ingrepen tot een minimum beperkt.  


 


 
16.3 Is de schade te vermijden?  


De ingrepen zijn niet te vermijden aangezien ze noodzakelijk zijn om de 


natuurwaarde van het gebied te herstellen en vervolgens te verhogen. Wel worden 


de werken buiten het broedseizoen uitgevoerd om zo verstoring van broedvogels te 


vermijden. Voor werken aan de waterloop zal er zeker controle gebeuren op de 
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aanwezigheid van de beekprik Werkzaamheden die tot verstoring van de beekprik 


kunnen leiden, moeten worden uitgevoerd tussen half september en eind januari. 


 


 
16.4 Is de schade te herstellen?  


De tijdelijk opgelopen schade, wordt ruimschoots gecompenseerd door de 


verhoging van de potenties voor verschillende habitattypen. Ook wordt de kwaliteit 


van de habitattypen in de toekomst verzekerd door het gevoerde beheer. 


Samengevat zorgt het project voor meer waardevolle habitats die bijgevolg ook 


meer soorten aantrekken in het projectgebied.  
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17 VERKLARENDE WOORDENLIJST 


 APA: Een Algemeen Plan van Aanleg (APA) is net hetzelfde als een BPA maar 


geeft de toekomstige en huidige ruimtelijke ordening voor het gehele 


grondgebied van een gemeente aan 


 Bijlage I van Natura2000: Habitattypes voor de habitatrichtlijngebieden 


 Bijlage II van Natura2000: Soorten aanduiding voor de habitatrichtlijngebieden 


 Bijlage III van Natura2000: dit is bijlage IV van de habitatrichtlijngebieden. Dit 


zijn soorten die van commune belang zijn 


 Bijlage IV: Dit is bijlage I van de vogelrichtlijngebieden 


 BPA: Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een beleidsdocument waarin de 


visie van de overheid wordt uitgedrukt over de toekomstige ruimtelijke ordening 


voor een deel van het gemeentelijk grondgebied aan. Het BPA bestaat uit een 


kaarttekening met grafisch ingekleurde bestemmingszones en symbolen met 


een verklarende legende en de voorschriften of verordeningen m.b.t. deze 


zones en/of percelen 


 BWK: biologische Waarderingskaart van Vlaanderen. Deze kaart wordt 


opgesteld door het Instituut voor Natuurbehoud. Het is een vlakdekkende kaart 


voor Vlaanderen met 2 informatieniveaus: een beschrijving van de aanwezige 


vegetaties en een waardering van deze vegetaties 


 Doorlatendheid: Een belangrijke parameter in een grondwatermodel. Het geeft 


weer in welke mate een afzetting het water ‘doorlaat’. Het is het omgekeerde 


van een weerstand 


 Grondwatermodel: Een schematisatie van de werkelijkheid waarmee de 


grondwaterstanden en –stromingen berekend worden 


 Grondwaterstand: Grondwater ondervindt een bepaalde druk in de ondergrond. 


Deze wordt gemeten in peilbuizen. De hoogte (of diepte) van het wateroppervlak 


van het water in deze buizen wordt de grondwaterstand of stijghoogte genoemd 


 Hydrogeologisch: een hydrogeologisch model is in principe hetzelfde als een 


grondwatermodel. Een hydrogeologische schematisatie is een vertaling van de 


geologie (opeenvolging van formaties) naar watervoerende en scheidende 


lagen. Verschillende formaties kunnen zo opgenomen worden in een 


watervoerende laag (bvb. Zandige afzettingen) of in een scheidende laag (bvb. 


kleiige afzettingen) 


 Infiltratie: Wanneer de grondwaterstanden in de onderliggende lagen zich lager 


bevinden dan de bovenste, ontstaat een drukverschil naar onderen toe. Hoge 


grondwaterstanden duiden immers op een hogere druk (cfr. grondwaterstand). 


Hierdoor stroomt water naar onder, het infiltreert 


 Maaiveld: bovenzijde van een bodem, Waar de vegetatie op groeit 


 Prati-index: een chemische index gebaseerd op het zuurstofpercentage in het 


water, het chemisch zuurstofgebruik en de ammoniakale stikstofconcentratie 
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18 LIJST VAN AFKORTINGEN 


 AMINAL: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Milieu, Natuur 


en Land en Waterbeheer 


 ANB: Agentschap voor Natuur en Bos 


 AWP2: Algemeen waterkwaliteitsplan 


 BWK: Biologische Waarderingskaart 


 CAI: Centraal Archeologische Inventaris 


 DHM: Digitaal hoogtemodel 


 DOV: Databank Ondergrond Vlaanderen 


 GEN: Grote Eenheden Natuur 


 GENO: Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 


 GNOP: Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan 


 GRUP: Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 


 INBO: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 


 KZV: Kleine zeggevegetatie 


 LNE: Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 


 MER: Milieueffectrapport 


 MER: milieueffectrapportage 


 NIP: Natuurinrichtingsproject 


 NOG: Natuurlijk Overstroombare gebieden 


 OVAM: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 


 PRS: Provinciaal Ruimtelijk structuurplan 


 ROG: Recent Overstroomde Gebieden 


 RSV: Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 


 TAW: Tweede Algemene Waterpassing 


 VEN: Vlaams Ecologisch Netwerk 


 VGM: Vlaams Grondwatermodel 


 VHA: Vlaamse Hydrografische Atlas 


 VLAREA: Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming- en beheer 


 VLAREBO: Vlaams reglement betreffende de bodemsanering 


 VLM: Vlaamse Landmaatschappij 
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Bijlage 1 
  


In het projectgebied bevinden zich geen grondwaterwinningen, al zijn er wel enkele 
aanwezig binnen een straal van 4 km rond het projectgebied. Alle winningen in de 
omgeving worden weergegeven in onderstaande tabel en in kaart 8.2. De winning die zich 
het dichtst bij het projectgebied bevinden zijn 32, 33 en 37 (weergegeven in paarse 
letters). Deze zijn gelegen binnen 200 m ten zuiden van de Winterbeek. 
 


Volgnr. WATNR Nacebelsector X Y 


diepte 


(m-


mv) Aquiferbeschrijving 


vergund 


jaardebiet regime 


25 


LIM-kl2-


471 


Groenteteelt; 


bloementeelt; 


boomkweek 210588 191586 340 Krijt Aquifersysteem 20000  


37 


LIM-


A/00564 Fruitteelt 214201 196243 9 Zand van Bolderberg 14000 freatisch 


44 


LIM-


KL1/434 


Vervaardiging van 


artikelen van beto 216848 192251 30 Zand van Diest 11000 freatisch 


41 


LIM-


A/00851 


Overige diensten 


aan personen 215757 192534 120 Zand van Bolderberg 10000 freatisch 


36 


LIM-


kl1/488 


Gemengd 


landbouwbedrijf 214175 195433 50 Zand van Diest 7800  


19 


LIM-


A/00551 Fruitteelt 209999 194195 9 Zand van Bolderberg 7000 freatisch 


22 


LIM-


2/5380 


Groenteteelt; 


bloementeelt; 


boomkwek 210408 192238 60 


Zand van 


Eigenbilzen 5000 onbekend 


40 


LIM-


A/00847 


Akkerbouw en 


tuinbouw 215114 193343 118 Zand van Bolderberg 4500 freatisch 


31 


LIM-


A/00711 Pluimveehouderij 213037 197984 20 Zand van Bolderberg 3650 freatisch 


34 


LIM-


kl1/488 


Gemengd 


landbouwbedrijf 214123 195543 110 


Zand van 


Eigenbilzen 3400  


27 


LIM-


KL1/407 


Overige kleinhandel 


in voedings- en 210893 194083 180 Zand van Berg 3000 niet-freat 


35 


LIM-


A/2941 


Gemengd 


landbouwbedrijf 214123 195549 140 Zand van Bolderberg 3000 freatisch 


32 


lim-


2/5247 


Groenteteelt; 


bloementeelt; 


boomkwek 213828 195908 15 Zand van Bolderberg 3000 freatisch 


33 


LIM-


A/00519 


Gemengd 


landbouwbedrijf 214083 196185 225 Zand van Berg 2500 niet-freat 


42 kl1/3143 


Gemengd 


landbouwbedrijf 215841 194095 20 Zand van Diest 1700 freatisch 


30 


LIM-


A/1317 


Reisbureaus en 


touroperators 212459 191687 165 Zand van Berg 1300 niet-freat 


28 


lim-


2/2644 Varkenshouderij 210959 200823 25 Zand van Diest 1100 freatisch 


26 


LIM-


A/1058 


Vervaardiging van 


verpakkingsmateria 210607 198551 132 Zand van Bolderberg 1000 freatisch 


24 


LIM-


A/1601 


Verhuur van overige 


transportmiddele 210581 198537 9 Zand van Bolderberg 600 freatisch 


38 LIM- Akkerbouw en 214261 191205 164 Zand van Berg 450 niet-freat 
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KL2/379 tuinbouw 


16 


LIM-


A/1986b Vervoer te land 209245 193634 85 Zand van Bolderberg 200 freatisch 


17 


LIM-


A/1148 


Vervaardiging van 


artikelen van beto 209610 194640 6 Zand van Bolderberg 200 onbekend 


48 


lim-gw2-


423 


Zagen en schaven 


van hout, impregner 221000 196670 6 


Quartaire 


aquifersystemen 100 freatisch 


18 


lim-


2/5378  209770 199785 70 Zand van Diest 0 onbekend 


39 


lim-


2/5294  214619 191773 61 Zand van Bolderberg 0 onbekend 
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Bijlage 2 
 


Kensoorten en standplaatscondities hydrologie per habitattype voorkomend in het 


projectgebied (volgens de indicatieve habitatkaart BWK) weergegeven.  


 


Habitattype Sleutelsoorten 


Habitatkarakteristieken: 


hydrologie 


7140_meso 


soorten EU-


rapportage 


Slangenwortel (Calla palustris), Draadzegge (Carex 


lasiocarpa), Snavelzegge (Carex rostrata), 


Waterscheerling (Cicuta virosa), Wateraardbei 


(Comarum palustre), Kamvaren (Dryopteris cristata), 


Veenpluis (Eriophorum polystachion), Moeraswederik 


(Lysimachia thyrsiflora), Waterdrieblad (Menyanthes 


trifoliata), Moeraskartelblad (Pedicularis palustris), 


Grote boterbloem (Ranunculus lingua), Moerasvaren 


(Thelypteris palustris) 


regime 


Het (grond)water 


is vrijwel het 


gehele jaar rond 


het maaiveld. 


aanvullende 


soorten 


Roodviltmos (Aulacomnium palustre), sikkelmos p.p. 


(G) (Drepanocladus/Warnstorfia), Holpijp (Equisetum 


fluviatile), Geel schorpioenmos (Hamatocaulis 


vernicosus), Gewimperd veenmos (Sphagnum 


fimbriatum),  Gewoon veenmos (Sphagnum palustre), 


Stomp veenmos (Sphagnum obtusum), Glanzend 


veenmos (Sphagnum 


subnitens), Sparrig veenmos (Sphagnum teres), Klein 


blaasjeskruid (Utricularia minor) + sleutelsoorten van 


7140_oli en 7140_base 


GVG 


(cm/mv : 


min / gem / 


max) 


(-15) -5 - 10 (20) 


cm beneden 


maaiveld 


overige soorten 


Moerasstruisgras (Agrostis canina), Sliertmos 


(Straminergon stramineum), Zompzegge (Carex 


canescens), Sterzegge (Carex echinata), Stijve zegge 


(Carex elata.), Zwarte zegge (Carex nigra), Blauwe 


zegge (Carex panicea), Blaaszegge (Carex vesicaria), 


Moerasbasterdwederik (Epilobium palustre), 


Waternavel (Hydrocotyle vulgaris), Veldrus (Juncus 


acutiflorus), Draadrus (Juncus filiformis), Grote wederik 


(Lysimachia vulgaris), Pijpenstrootje (Molinia caerulea), 


Moerasviooltje (Viola palustris), Melkeppe 


(Peucedanum palustre), Duizendknoopfonteinkruid 


(Potamogeton polygonifolius), Egelboterbloem 


(Ranunculus flammula), Zeegroene muur (Stellaria 


palustris), Moeraswalstro (Galium palustre) 


GLG 


(cm/mv ; 


min / gem / 


max) 


0-20 (50) cm 


beneden 


maaiveld 


overstromin


gsregime 


geen 


overstroming 


met 


oppervlakewater 


91E0 meso 


soorten EU-


rapportage 


Dotterbloem (Caltha palustris), Elzenzegge (Carex 


elongata), Moerasvaren (Thelypteris palustris), 


Moerasviooltje (Viola palustris) 


GHG 


(cm/mv; 


min/gem/m


ax) 


2 / ? /11 


aanvullende 


soorten van 


de boom- en 


struiklaag 


Zwarte els (Alnus glutinosa), Zachte berk (Betula 


pubescens), Sporkehout (Frangula alnus), Wilde 


lijsterbes (Sorbus aucuparia), Ruwe berk (Betula 


pendula), Grauwe wilg (Salix cinerea), Geoorde wilg 


(Salix aurita),Kruipwilg (Salix repens), Es (Fraxinus 


excelsior), Zwarte bes (Ribes nigrum) 


GG (cm/mv 


; min / gem 


/ 


max) 


-9 / ? / 0 
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Habitattype Sleutelsoorten 


Habitatkarakteristieken: 


hydrologie 


aanvullende 


soorten van 


de kruidlaag 


Hennegras (Calamagrostis canescens), Pluimzegge 


(Carex paniculata), Hoge cyperzegge (Carex 


pseudocyperus), Moeraswalstro (Galium palustre), Hop 


(Humulus lupulus), Gele lis (Iris pseudacorus), 


Wolfspoot (Lycopus europaeus), Blauw glidkruid 


(Scutellaria galericulata), Bitterzoet (Solanum 


dulcamara), Slangenwortel (Calla palustris), 


Moerasspirea (Filipendula ulmaria), Pinksterbloem 


(Cardamine pratensis),Grote wederik (Lysimachia 


vulgaris), IJle zegge (Carex remota) 


GLG 


(cm/mv ; 


min / gem / 


max) 


10 / ? / 60 


grondwater


dynamiek 


meestal 


maaiveldniveau 


in de 


winterperiode en 


onder maaiveld 


in zomerperiode 


9120_qb 


soorten EU-


rapportage 


Pilzegge (Carex pilulifera), Lelietje-van-dalen 


(Convallaria majalis), Witte klaverzuring (Oxalis 


acetosella), Witte veldbies (Luzula luzuloides), Dalkruid 


(Maianthemum bifolium), Valse salie (Teucrium 


scorodonia),Gladde witbol (Holcus mollis) 


grondwater


dynamiek 


zeer diep in de 


zomer en winter, 


kan een tijd van 


het jaar hoog 


staan t.g.v. 


opstuwend 


aanvullende 


soorten van 


de kruidlaag 


Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus), Bosanemoon 


(Anemone nemorosa), Grote veldbies (Luzula 


sylvatica), Bosgierstgras (Milium effusum), Ruige 


veldbies (Luzula pilosa), Wilde kamperfoelie (Lonicera 


periclymenum), Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), 


Gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum) 


aanvullende 


soorten van 


de boom- en 


struiklaag 


Hulst (Ilex aquifolium), Wintereik (Quercus petraea), 


Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), Gewone esdoorn 


(Acer pseudoplatanus), Beuk (Fagus sylvatica), Ruwe 


berk (Betula pendula), Hazelaar (Corylus avellana), 


Zomereik (Quercus robur), Quercus x rosacea, 


Haagbeuk (Carpinus betulus), Sporkehout (Frangula 


alnus) 


4030 
soorten EU-


rapportage 


Struikhei (Calluna vulgaris), Klein warkruid (Cuscuta 


epithymum), Kleine wolfsklauw (Diphasiastrum 


tristachyum), Rode dophei (Erica cinerea), Stekelbrem 


(Genista anglica), Kruipbrem (Genista pilosa), Grote 


wolfsklauw (Lycopodium clavatum), Rode bosbes 


(Vaccinium vitis-idaea), Stekelbrem (Genista anglica), 


Kruipbrem (Genista pilosa) 


regime 
matig droog tot 


zeer droog 


waterkwalit


eit 
atmotroof 


6230 hmo 


soorten EU-


rapportage 


Liggend walstro (Galium saxatile), Borstelgras (Nardus 


stricta), Hondsviooltje (Viola canina), Tandjesgras 


(Danthonia decumbens), Knollathyrus (Lathyrus 


linifolius), Spits havikskruid (Hieracium lactucella), 


Heidekartelblad (Pedicularis sylvatica), Liggende 


vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia), Welriekende 


nachtorchis (Platanthera bifolia) 


regime 


GVG: (10)20-


30(40) onder 


maaiveld (MV) 


aanvullende 


soorten 


Tormentil (Potentilla erecta), Genaald schapegras 


(Festuca ovina), Tweenervige zegge (Carex binervis), 


Bleke zegge (Carex pallescens), Blauwe zegge (Carex 


panicea), Pilzegge (Carex pilulifera), Gevlekte orchis 


(Dactylorhiza maculata), Stekelbrem (Genista anglica), 


Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe), Trekrus 


(Juncus squarrosus), Dichtbloemige veldbies (Luzula 


multiflora subsp. congesta), Gewone vleugeltjesbloem 


(Polygala vulgaris) 


GLG 


(cm/mv ; 


min / gem / 


max) 


60-150 cm 


onder MV 


overstromin


gsregime 


niet of enkel met 


lokaal grond- en 


regenwater 
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Habitattype Sleutelsoorten 


Habitatkarakteristieken: 


hydrologie 


6430 hf 


soorten EU-


rapportage 


Moesdistel (Cirsium oleraceum), Heksenmelk 


(Euphorbia esula), Moerasspirea (Filipendula ulmaria), 


Moerasooievaarsbek (Geranium palustre), Gevlekte 


dovenetel (Lamium maculatum), Groot hoefblad 


(Petasites hybridus), Rivierkruiskruid (Senecio 


sarracenicus), Poelruit (Thalictrum flavum), Lange 


ereprijs (Veronica longifolia), Moerasmelkdistel 


(Sonchus palustris), Zomerklokje (Leucojum aestivum), 


Grote engelwortel (Angelica archangelica), 


Dotterbloem (Caltha palustris) 


regime 


GVG: (-10)5-


30(40) cm onder 


maaiveld 


aanvullende 


soorten 


Gewone engelwortel (Angelica sylvestris), Gele lis (Iris 


pseudacorus), Moeraslathyrus (Lathyrus palustris), 


Grote kattenstaart (Lythrum salicaria), Watermuur 


(Myosoton aquaticum), Dodemansvingers (Oenanthe 


crocata), Moerasbeemdgras (Poa palustris), 


Adderwortel (Polygonum bistorta), Bosbies (Scirpus 


sylvaticus), Dagkoekoeksbloem (Silene dioica), 


Moerasandoorn (Stachys palustris), Echte valeriaan 


(Valeriana repens),Moeraszegge (Carex acutiformis), 


Wolfspoot (Lycopus europaeus) 


GLG 


(cm/mv ; 


min / gem / 


max) 


(20) 40-80 (100) 


cm onder 


maaiveld 


overstromin


gsregime 


periodiek 


(seizoenaal tot 


frequent) 


overstroomd met 


gebiedsvreemd 


water 
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