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1. LEESWIJZER
Voorliggend document bevat de beschrijving van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
stationsomgeving Aarschot - beperkte uitbreiding Nieuwland. Naast een globale inleiding en
kadering van het RUP wordt ingegaan op de bestaande toestand, de gewenste ontwikkeling en
de eigenlijke verordenende voorschriften.
Hoofdstuk 2 geeft de aanleiding en reden voor de opmaak van het provinciaal RUP, de
motivatie en lokatiekeuze weer.
Hoofdstuk 3 en 4 geven inzicht in de bestaande ruimtelijke structuur van de omgeving en het
plangebied en bevatten een overzicht van de relevante juridische elementen.
Hoofdstuk 5 behandelt de herlokalisatie en huidige werking van de betoncentrale.
De gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt in hoofdstuk 6 en 7 gekaderd binnen het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaams-Brabant, het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het Ruimtelijk
Structuurplan Aarschot, de lopende planpocessen en onderworpen aan een water- en
milieutoets en een passende beoordeling.
Hoofdstuk 8 geeft de gewenste ontwikkeling weer.
Hoofdstuk 9 geeft de operationalisering van hoger genoemde gewenste ontwikkeling aan.
De bijlagen bevatten het bijbehorend kaartmateriaal en de integrale versie van de passende
beoordeling.
Het voorliggende document maakt integraal deel uit van de besluitvorming.
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2. INLEIDING
Aanleiding voor de opmaak van het PRUP
Dit PRUP wordt opgemaakt in uitvoering van bindende bepaling 3.2.4 uit het ruimtelijk
structuurplan Vlaams-Brabant. De provincie verbindt zich ertoe actie te ondernemen om
minimaal 3 stationsomgevingen in een kleinstedelijk gebied te ontwikkelen als vestingplaats
voor personeelsintensieve bedrijvigheid.
Verder geeft het PRUP, samen met het in opmaak zijnde masterplan, uitvoering aan de
ontwikkelingperspectieven voor de stationsomgeving Aarschot zoals verwoord in de ruimtelijke
principes en ontwikkelingperspectieven voor
− de nederzettingstructuur, met name de verdichting van het stedelijk weefsel;
− de ruimtelijk-economische structuur, met name optimalisatie van (bestaande)
bedrijventerreinen, multifunctionaliteit als nieuwe stedelijkheid en multimodaal locatiebeleid;
− de mobiltitet, met name de ontwikkelingsperspectieven voor interregionale knooppunten en
de R26 als secundaire weg II;
− de toeristisch-recreatieve structuur, met name netwerkvorming en de stedelijke gebieden
als poorten;
− het Demernetwerk, met name Aarschot en Diest als complementaire stedelijke gebieden.
Verder kadert het PRUP in de visie voor het kleinstedelijk gebied Aarschot om een beperkte
uitbouw van de bestaande industriezone te realiseren.
In het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt enerzijds de stationsomgeving en
anderszijds de westelijke uitbreiding van Nieuwland opgenomen.
In het structuurplan Vlaanderen en het structuurplan Vlaams-Brabant (provincieraad 1 juli
2003), wordt aandacht gevraagd voor de ruimtelijke potenties van de stationsomgevingen.
Hierbij wordt een grotere integratie nagestreefd tussen de gewenste ruimtelijke structuur en een
gewenste duurzame mobiliteit.
Enerzijds worden de stedelijke gebieden aanzien als economische knooppunten waar vandaag
en in de toekomst economische activiteiten zich moeten kunnen vestigen. Dit betekent dat in
deze stedelijke gebieden de nodige ruimte gezocht moet worden om deze activiteiten te
huisvesten. Deze ruimte kan zowel nieuwe bedrijvenzones, oude maar te vernieuwen
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bedrijvenzones als stedelijke (centrum)omgevingen omvatten. In stationsomgevingen zijn
meestal nog gronden beschikbaar of onvoldoende ontwikkeld om de stedelijke functies te
versterken en nieuwe activiteiten aan te trekken.
Anderzijds zijn de stationsomgevingen in deze stedelijke gebieden de belangrijke
ankerpunten/overstappunten van individueel vervoer naar het collectieve vervoersnet. Met het
oog op een duurzame mobiliteit dient het collectief vervoer zo snel mogelijk en met een zo hoog
mogelijke kwaliteit uitgebouwd te worden. Door bijzondere aandacht te schenken aan de
uitbouw van de overstappunten en de overstap zo snel en comfortabel mogelijk te maken wordt
de integraliteit tussen de verschillende vervoerswijzen verbeterd.
Het economisch en ruimtelijk ontwikkelen van stationsomgevingen biedt m.a.w. niet alleen een
antwoord op de behoefte van nieuwe bedrijventerreinen maar genereert bovendien een
meerwaarde voor de verdere uitbouw van een duurzame mobiliteit, waar ook het bedrijfsleven
zijn profijt uit haalt.
Begin 2005 werd op initiatief van de provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met de stad
Aarschot, gestart met een project voor de (her)ontwikkeling van de stationsomgeving Aarschot
met de steun van de Vlaamse Regering.
Het project heeft tot doel om de ruimtelijk-economische ontwikkelingsmogelijkheden van de
stationsomgeving van het kleinstedelijk gebied Aarschot door een geïntegreerde aanpak
maximaal te benutten. Deze geïntegreerde aanpak steunt op het optimaal coördineren van
initiatieven op het vlak van de ruimtelijke ordening, mobiliteit en tewerkstelling gecombineerd
met een uitgekiende promotie en communicatiecampagne. Het uiteindelijke doel is er op gericht
om de stationsomgeving van Aarschot te ontwikkelen als een hoogwaardige
tewerkstellingslocatie waar ruimte is voor kantoorfuncties, personeelsintentsieve
productieruimten, handels- en horeca-activiteiten gericht op de stationslocatie en
dienstverlening (openbaar als private sector).
Concreet wenst het project de reconversie en ontwikkeling van de stedelijke stationsomgeving
te begeleiden en bespoedigen. Er wordt daarbij een overkoepelende aanpak nagestreefd die
vertrekt van de visie-opbouw, de planvorming en de uitvoering. Vooral het aspect van de
uitvoering behoeft bijzondere aandacht: de realisatie van een plan kan enkel maar efficiënt
verlopen indien voor het betrokken gebied een beheersstructuur bestaat die de verschillende
gewenste ontwikkelingen stimuleert, stuurt en ongewenste impacten en ingrepen vermijdt.
Naast planvorming zal in het project een sterke nadruk liggen op realisatie via een
doorgedreven projectmanagement.
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Op 29 juni 2006 gunde de deputatie de dienstenopdracht voor de uitwerking van een
masterplan voor de stationsomgeving van Aarschot aan Studiegroep Omgeving. De uitwerking
van het masterplan heeft tot doel zowel planologisch, stedenbouwkundig, rationeel, creatief en
doelmatig te zoeken naar de meest verantwoorde oplossing voor een toekomstige
stedenbouwkundige invulling met het oog op de reconversie van het gebied.
Het uiteindelijke doel is er op gericht om de stationsomgeving nieuw leven in te blazen en te
ontwikkelen als een hoogwaardige woon- en werklocatie via een geïntegreerde aanpak die
steunt op het optimaal coördineren van initiatieven op het vlak van de ruimtelijke ordening,
mobiliteit en tewerkstelling.
De dienstenopdracht voor het uitwerken van een strategisch masterplan voor de ruimtelijkeconomische reconversie en ontwikkeling van de stationsomgeving Aarschot omvat drie fasen:
1. FASE 1: De opmaak van een strategische ontwikkelingsvisie (4 maanden):
⇒ Deze strategische ontwikkelingsvisie voor de projectzone bestaat uit één of meerdere
structuurschets(en) en ontwikkelingsscenario's in relatie tot de haalbaarheidsanalyse
van de voorgestelde ontwikkelingsvisie(s). Deze, door de betrokken actoren gedragen
visie, legt de krijtlijnen vast voor de verdere uitwerking van een strategisch masterplan.
2. FASE 2: De uitwerking van het ontwerp van strategisch masterplan (4 maanden):
⇒ De uitwerking van een strategische ontwikkelingsvisie naar modaliteiten en timing.
Deze uitwerking naar een strategisch masterplan gebeurt op basis van de gedragen
ontwikkelingsvisie en -scenario gestuurd vanuit de haalbaarheidsanalyse. Aandacht
gaat hier uit naar de verdere detaillering van de ontwikkelingsvisie in relatie tot de
plandoelstellingen en de verschillende aspecten die ermee verbonden zijn. In het
masterplan wordt de strategische ontwikkelingsvisie vertaald in een concreet en
haalbaar actieprogramma waarin de acties en de middelen voor realisatie, in relatie tot
de verschillende betrokken actoren, worden uitgewerkt.
3. FASE 3: De bijsturing van het ontwerp (6 maanden) van strategisch masterplan aan de
hand van de nodige overlegrondes met de betrokken actoren om te komen tot een
realistisch en gedragen strategisch masterplan als eindresultaat van de opdracht.
Op 11 januari 2007 werd de nota 'strategische ontwikkelingsvisie' ter validatie voorgelegd aan
de deputatie. Deze nota moet worden opgevat als een tussentijdse stand van zaken met
betrekking tot het uitgevoerd onderzoek en de visievorming in het kader van de opmaak van
een masterplan voor de stationsomgeving Aarschot en kan worden beschouwd als het
eindproduct van fase 1. De 'strategische ontwikkelingsvisie' legt de krijtlijnen vast voor de
verdere uitwerking van een strategisch masterplan en vormt de basis voor de opmaak van
voorliggend RUP.
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De voorliggende nota kwam in nauwe samenwerking met de werkgroep (provincie en stad) tot
stand en is het resultaat van een reeks van bi- en multilaterale overlegmomenten met de
betrokken actoren als onderdeel van de haalbaarheidsanalyse.
Daarnaast werd de nota voorgelegd aan de bredere ambtelijke stuurgroep waarin de NMBS
Holding, De Lijn, VOKA en een aantal provinciale (dienst RO, dienst mobiliteit, dienst
economie) en gewestelijke (AWV, AROHM, AMINAL-afd. Water) administraties zetelen. Deze
laatste vond plaats op 16 november 2006. De nota werd aangepast aan de in de stuurgroep
geformuleerde opmerkingen.
De nota 'strategische ontwikkelingsvisie' werd op 6 februari 2007 voorgelegd voor validatie aan
het 'strategisch beleidsoverleg' waarop de meer direct betrokken actoren (Provincie, de stad,
NMBS Holding, De Lijn en AWV) vertegenwoordigd werden door hun respectievelijke
beleidsverantwoordelijken.
Een eerste stap om de krachtlijnen van het masterplan uit te kunnen voeren is de opmaak van
dit provinciaal RUP.
De succesfactor van een realisatie van de visie en ontwikkelingsopties binnen het project
stationsomgeving hangt voor een belangrijk deel af van de strategische lokatie "Kop van
Nieuwland". In het ontwerp van masterplan voorziet men de herlokalisatie van bedrijven zoals
de betoncentrale "Schmidt Beton Klaps". Op deze manier kan de stationsverdichting met
kantoren gerealiseerd worden en kunnen deze bedrijven op een beter ontsloten gebied
gelocaliseerd worden. In functie van de reconversie van de stationsomgeving bestaat er dus
een reële herlokalisatiebehoefte.
Een uitbreiding van de indsutriezone Nieuwland in westelijke richting dient deze herlokalisatie
op korte/middellange termijn mogelijk te maken. In de bestaande industriezone Nieuwland is
geen grond beschikbaar ter realisatie van een herlokalisatie. Sinds 1992 zijn alle
bedrijfsgronden verkocht. 85% van de bedrijfsgronden zijn volgebouwd, de rest is een reserve
bij eventuele uitbreiding. De uitbreiding van Nieuwland betreft een uitvoering van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) en maakt aldus een interne reorganisatie van de
bestaande industriezone mogelijk.
In het ruimtelijk onderzoeksrapport "Aarschot Nieuwland" dat voorafging werd een voorstudie
gemaakt over de meest gunstige uitbreiding rekening houdende met randvoorwaarden naar
mobiliteit, leefmilieu, water,… . Het rapport werd besproken in een vooroverleg van 27 februari
2007. De scenariokeuze voor gebied 1 als meest gunstige voor een uitbreiding werd positief
geadviseerd mits de watertoets en de benodigde beheersmaatregelen beter worden uitgewerkt,
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het algemeen kader van het afbakeningsproces wordt verwerkt in het document en een
passende beoordeling van de mogelijke effecten op het habitatrichtlijngebied wordt opgemaakt.
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3. BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
3.1 Situering
zie kaart bestaande feitelijke toestand - situering.
zie kaart bestaande feitelijke toestand - luchtfoto.
zie kaart bestaande feitelijke toestand - kadasterplan
Aarschot bevindt zich in het noordoosten van de provincie Vlaams-Brabant, tussen Leuven en
Diest. Aarschot is gelegen langs de A2, verbindingsweg tussen E40 (Oostende-Brussel-Luik)
en E313 (Antwerpen-Hasselt-Luik). Via de A2 is er een snelle verbinding met Leuven en Diest.
De verbinding (Antwerpen) - Aarschot - Hasselt - Montzen is voor het goederenverkeer een
structuurbepalende spoorwegverbinding op Vlaams niveau. Aarschot bevindt zich in het
spoorwegennet op een knooppunt met verbindingen naar Antwerpen, Leuven en Hasselt. Naar
het noorden toe leiden de N10 en N19 respectievelijk naar Lier en Geel.
De stad Aarschot ligt enigszins in de schaduw, gesitueerd tussen van de Vlaamse Ruit, het
stedelijk netwerk en economisch kerngebied Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, en het
economisch netwerk Albertkanaal In dit gebied ten oosten van de as Brussel-Antwerpen
vormen Aarschot en Diest stedelijke kernen van een duidelijk hogere hiërarchische orde dan de
omliggende gemeenten. Aarschot is een belangrijke ontwikkelingspool binnen het in het
ontwerp ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant omschreven 'Demernetwerk'.
Aarschot kan als economisch knooppunt worden aanzien binnen een groot aaneengesloten
open-ruimtegebied. Aarschot behoort tot de economische kerngebieden van Vlaanderen en
vormt daarbij een enclave binnen een regio met een relatief lagere economische densiteit, op
de economische as Brussel-Leuven-Aarschot-Hasselt-Genk, langs de E314.1
In het kader van de tertiaire activiteiten, situeren we op 9 km ten zuiden van Aarschot, het
zogeheten ‘Gouden Kruispunt’ te Sint Joris Winge dat met zijn 33.000m² commerciële
oppervlakte een belangrijke concurrent is van het Aarschotse winkelapparaat.
Aarschot is als kleinstedelijk centrum een relatief belangrijk knooppunt voor het spoorverkeer.
Het station van Aarschot telt tot 3.500 reizigers per dag. Vanuit Aarschot zijn er rechtstreekse
verbindingen met Leuven-Brussel-Kust, met Lier-Antwerpen en met Diest-Hasselt-Luik. Ook
voor goederenvervoer zijn de door Aarschot komende spoorwegen van groot (internationaal)
1

SPRE, Eindrapport, 2004
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belang. Er komen 3 belangrijke hoofdstromen voor: Antwerpen-Aarschot-LeuvenCharleroi/Luxumburg,
Antwerpen-Aarschot-Hasselt-Duitsland/Luik
en
Zeebrugge-GentMechelen-Aarschot-Hasselt-Duitsland.
SITUERING STATIONSOMGEVING
Deze veelzijdige spoorontsluiting in de richting van verschillende stedelijke centra kan in de
toekomst een belangrijke troef betekenen, bv. als wooncentrum voor pendelaars. Er is
bovendien een relatief dicht net van kleinere stations die met Aarschot verbonden zijn:
Wezemaal, Langdorp, Testelt, Zichem, Begijnendijk,… zodat het ommeland ook per spoor
verbonden is met de stad.
Sinds mei 1998 heeft Aarschot tijdens werkdagen een vaste IC-verbinding met Brussel, Gent
en de kust. Als in de toekomst nabij Leuven de verbindingsbocht tussen lijn 35 en 36 wordt
aangelegd, kan de reistijd naar Brussel met ca. 12 minuten worden ingekort. De heraanleg en
uitbreiding tot 4 sporen tussen Leuven en Brussel zullen de snelheid en de capaciteit naar
omhoog brengen. Het spoor heeft dus nog duidelijke groeimogelijkheden naar de toekomst toe.
Het station functioneert goed als intermodaal knooppunt. Hoewel het station is uitgerust met
een groot aantal parkeerplaatsen, kan het nog niet voldoen aan de parkeervraag, die in de spits
bovendien een grote verkeersdrukte veroorzaakt in de stationsbuurt.
Het station van Aarschot ligt op wandelafstand van het centrum. Ondanks de rol van het station
kende de stationsbuurt de laatste decennia een zekere stagnatie. Het station ligt eerder buiten
dan in het stadscentrumgebied. De meeste woonwijken liggen op fietsafstand van het station.
Structurerend voor Aarschot qua lijninfrastructuur is ongetwijfeld de spoorweg die het door de
ring afgebakende stedelijke gebied in tweeën deelt, twee onderscheiden deelgebieden, ook wat
functie betreft. Te Gelrode vormt het spoor samen met de N 19 (Leuvensesteenweg) een
dubbele barrière naar het Vorsdonkbos en de Demervallei toe. De sporenbundel aan het station
doet dienst als wachtruimte voor de goederentreinen om de reizigerstreinen te laten passeren.
Het plangebied rond de stationsomgeving is een plek van groot strategisch belang binnen het
kleinstedelijk gebied Aarschot. Deze plek is niet alleen goed ontsloten door het bovenlokale
wegen- en vervoersnetwerk maar vormt ook de poort tot de kernstad. Het station vormt de
kruising van de lijnen Leuven-Hasselt en Leuven-Antwerpen. Het IR station van Aarschot is een
interregionaal knooppunt met een verzamelfunctie voor een ruime omgeving.
Dit plangebied is ongeveer 1 km (noord-zuid) bij 500 m (oost-west) en heeft een oppervlakte
van ongeveer 50 ha.
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SITUERING BEPERKTE UITBREIDING NIEUWLAND
De huidige invulling (betoncentrale) van de bedrijvenzone in de stationsomgeving beantwoordt
niet aan het profiel van personeelsintensieve functies. Een herlokalisatie dringt zich daarom op
(zie verder). De betoncentrale wenst op korte termijn mee te stappen in een PPS constructie
voor de (her)ontwikkeling van de bedrijvenzone indien een herlokalisatie binnen of aansluitend
op de bestaande bedrijvenzone Nieuwland met een vergelijkbare oppervlakte en
bereikbaarheid kan worden gevonden.
De locatie die hier naar voor wordt geschoven houdt een beperkte uitbreiding in van Nieuwland
(cf zoekzone RSVB en GRS Aarschot). Het plangebied grenst direct aan de bestaande
regionale bedrijvenzone Nieuwland en de waterzuiveringsinstallatie. Ten westen primeert de
open ruimte met belangrijke natuurelementen zoals het natuurgebied "Vorsdonkbos-Turfputten"
(VEN-gebied). Delen van het boscomplex Vorsdonkbos-Turfputten zijn bovendien door de
Europese Unie aangeduid als habitatrichtlijngebied.
De terreinen zijn goed ontsloten voor wegverkeer door de ringweg R25, aansluitend op de A2
in het zuiden en de N10 / N19 in het noorden. De lokale verzamelweg "Nieuwland" verzorgt de
ontsluiting van de bedrijvenzone naar de ringweg en de Leuvensesteenweg. Een goede
ontsluiting kan dus verzekerd worden.
De Demer, Grote Laak en Moutlaak zijn drie oost-west georiënteerde rivier- en beekvalleien die
de bedrijvenzone en Aarschot doorkruisen. De Demer en Moutlaak vormen respectievelijk de
boven- en ondergrens van het projectgebied. De aanwezigheid van deze verbindingselementen
in de natte sfeer is determinerend voor de visie en opties voor het gebied.
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3.2 Ruimtelijke analyse
3.2.1 Stationsomgeving
Het raamwerk, het geheel van structuurbepalende elementen, dat de stationsomgeving
structureert bestaat uit volgende lijninfrastructuren:

FIGUUR: RAAMWERK
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DEELGEBIEDEN
Op basis van een eerste verkennende analyse van de projectzone kan een opdeling gemaakt
worden in 4 deelgebieden, elk met een specifiek karakter en probleemveld.

FIGUUR: SITUERING DEELZONES
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1 Stationsknoop (Statieplein/Gilsonplein)
De stationsknoop is de zone rond het statieplein en de Bouwdewijnlaan met het busstation en
de parkings van de NMBS. Ook de stadspoort te hoogte van het Kap. Gilsonplein, met het
kruispunt van de Leuvensensteenweg met de invalsweg naar de A2 maakt deel uit van de
stationsknoop.

Stationsknoop
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knelpunten, kansen en overwegingen:
− Deze zone vormt de entree tot de binnenstad. Het ruimtelijk en functioneel versterken van
deze entree (Statieplein en stationsstraat) moet het adres van de stationsomgeving vorm
geven en uitgroeien tot een belangrijk identiteitsbepalend element in de stad.
− Deze zone biedt potenties om nieuwe (personeelsintensievere) activiteiten aan te trekken.
− In eerste instantie wordt hier gekeken naar de onmiddellijk bij het station aanleunende
bebouwing en terreinen (postgebouw, parking, stationsgebouwen).
− Het ruimtelijk en functioneel versterken van de stadspoort aan het Kapitein Gilsonplein
vormt een cruciale schakel in het verbeteren van de ontsluiting van de stationsomgeving.
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2 stationomgeving west
In de westelijk stationsomgeving, ter hoogte van het station, aan de zijde van de bedrijvenzone
omvat verkrotte en verwaarloosde bedrijfsgebouwen en wordt grotendeels gebruikt als parking
voor het station en een betoncentrale.

Stationsomgeving west →
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knelpunten, kansen en overwegingen:
− Er een grote leegstand en verkrotting merkbaar.
− Het biedt de aankomst in Aarschot via het station een wat verloederde aanblik en vormt
zeker voor potentiële investeerders allesbehalve een uitnodigend visitekaartje.
− Deze zone wordt voor een gedeelte gebruikt als parking voor het station. Deze terreinen
zijn grotendeels eigendom van de NMBS. Deze zone heeft nog potenties voor de opvang
van personeelsintensieve bedrijvigheid.
− Daar achter is een zone gelegen waarin weliswaar die vandaag wordt ingenomen door een
Betoncentrale. Elke toekomstige ontwikkeling naar personeelintensievere bedrijvigheid
wordt daarmee gehypothekeerd. De bedrijfgebouwen moeten op korte termijn vernieuwd
worden. Het bedrijf heeft deze investeringen voorlopig uitgesteld. Een herlocalisatie op
korte termijn is economisch haalbaar indien het bedrijf een deel van de meerwaarde van de
(her)ontwikkeling van de gronden in de stationsomgeving kan aanwenden voor de
herlocalisatie.
Het gaat om een inrichting klasse 1 (Vlarem) voor de productie van betonagglomeraten.
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3 Doortocht van de Demer
In het noorden wordt de projectzone doorsneden door de Demer. Langs de Demerloop zijn een
aantal woningen gesitueerd, in het tussen de Demer en de Betekomsesteenweg. Ook in de
bedrijvenzone ligt een kleine cluster zonevreemde wonigen. Meer oostelijk, tussen het station
en de Demer is de site van Cristal-Monopole opgenomen. Het betreft hier een wat verouderde
installatie voor bronwater en een drankendistributiecentra.

Doortocht van de Demer
knelpunten, kansen en overwegingen:
− Deze plek vormt een strategisch aanknooppunt met het project 's hertogenmolens en Amer
dat in het kader van "thuis in de stad" een projectsubsidie heeft ontvangen en waarvoor een
masterplan voor de gehele site langsheen de Demer tot aan het historisch centrum is
opgemaakt.
− Tussen het station en de Demer zijn er ook nog 4 à 5 woningen aanwezig. De
woonkwaliteit is op deze plaats niet echt optimaal en de vraag kan gesteld worden of er
een andere invulling mogelijk is.
− De doortocht van de Demer vormt een aanknopingpunt voor de realisatie van groen-blauwe
meerwaarden. Het is tevens een belangrijke site waar het herstel van de relatie tussen de
stad en de Demer vorm kan krijgen.
19/103

4 Elzenhof
In het zuiden van de projectzone bevindt zich het parkgebied van het Elzenhof.

Elzenhof
knelpunten, kansen en overwegingen:
− Dit parkgebied heeft onmiskenbaar waarde en moet dan ook bewaard blijven. Het
parkgebied is van ecologisch belang. In het verleden sloot het Elzenhof aan op de open
ruimte.
− De site is eerder geïsoleerd gelegen ten opzichte van de stad Aarschot zelf.
− Deze groenpool kan fungeren als een rustzone binnen een hoogdynamisch stadsdeel en
vormt een aanknopingpunt voor de realisatie van groen-blauwe meerwaarden.
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3.2.2 Beperkte uitbreiding Nieuwland
Deelgebieden
Omwille van de ruimtelijke begrenzingen in noordelijke, oostelijke en zuidelijke richting van het
bestaande bedrijventerrein wordt gefocust op de resterende onbebouwde ruimte in westelijke
richting, namelijk het gebied Nieuwland.
Op basis van een eerste verkennende analyse van de projectzone kan een opdeling gemaakt
worden in 2 deelgebieden, elk met een specifiek karakter en probleemveld.
Gebied 1
Gebied 1 is een landbouwgebied met ecologische waarde, gelegen tussen Demer en
Moutlaak. De weides maken onderdeel uit van de historische hoeve die in het uiterste zuiden
van dit gebied gelegen is. Het onbebouwde karakter van het gebied is reeds aangetast door de
inplanting van een waterzuiveringsinstallatie, aansluitend bij het industrieterrein. De totale
oppervlakte bedraagt 18,9 ha.
Gezien de vormgeving en grootte van het perceel is een optimaal ruimtegebruik in functie van
de uitbreiding van het industrieterrein mogelijk. Het gebied sluit aan op het bestaande
industrieterrein en is bijgevolg optimaal geschikt voor een ontwikkeling.
Deze uitbreiding zal ten koste gaan van de bedrijfsvoering van het landbouwbedrijf. Een
uitbreiding van het industrieterrein betekent echter een einde van de landbouwactiviteiten. De
eigenaar wenst wel te stoppen met zijn activiteiten en zijn hoeve en gronden te verkopen.
Ondanks dat het gebied volgens het gewestplan gelegen is in landbouwgebied met ecologische
waarde, blijkt uit de biologische waarderingskaart dat enkel de oude Demer-meander en de
bermen van de Demer biologisch zeer waardevol zijn. Uitbreiding binnen deze deelruimten is
dus uitgesloten. Het plangebied grenst aan habitatrichtlijngebied, dus een uitbreiding van
bedrijsactiviteiten tot op deze grens zou een hypotheek leggen op de verdere
natuurontwikkeling van dit gebied.
Uit de overstromingskaart blijkt dat het noordelijk deel gelegen is in een gebied voor natuurlijke
overstroming (NOG) en risicozone voor overstromingen (ROG). Het zuidelijk deel ligt blijkbaar
hoger en blijft dus gespaard van mogelijke waterproblemen. De historische meandering wijst op
een waterrijk gebied met vermoedelijk hoge grondwaterstanden. Het terrein is bijgevolg
vermoedelijk fysisch minder geschikt voor het aanleggen van infrastructuur en gebouwen. Dit
wordt verder bekeken in het kader van de watertoets en het Ontwikkelingsplan Demer.
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Een uitbreiding in dit gebied levert geen hinder op voor omwonenden aangezien er geen
woningen in dit gebied gelegen zijn.
knelpunten, kansen en overwegingen:
−
−
−
−
−
−

Aansluitend bij bestaande industriezone.
Vlotte ontsluiting kan gegarandeerd worden.
Bedrijfswerking hoeve kan niet meer gegarandeerd worden.
Minimale hinder voor bewoning.
Waterproblematiek in het kader van het ontwikkelingsplan Demer.
Grenzend aan habitatirichtlijngebied.

Gebied 2
Dit gebied is een eerder versnipperd gebied tussen Moutlaak en de toegangsweg
Nieuwland. In het gebied liggen een 5-tal woningen verspreid, gescheiden door kleinschalige
agrarische percelen, braakliggende grond en een vijver. De totale oppervlakte bedraagt
12.7 ha.
Het ruimtegebruik is momenteel versnipperd door een 5-tal verspreid liggende woningen. De
versnipperde onbebouwde ruimte is niet meer relevant voor de landbouw aangezien de
oppervlaktes te klein zijn. De tussenliggende percelen worden daarom voornamelijk gebruikt
voor hobbylandbouw en/of privé-tuin. Enkel indien beslist wordt om de woonfunctie op te
geven, komt het gebied in aanmerking als bedrijvenzone.
De woningen in het gebied worden ontsloten door gemeentewegen Deze wegen takken aan op
de Nieuwlandlaan die functioneert als hoofdontsluiting voor het industrieterrein Nieuwland. In
functie van een optimale bedrijfsvoering kan de huidige verkeersontsluiting worden gebruikt,
mits verbreding van het wegprofiel en aanleg missing links.
De site ligt vrijwel volledig in een van nature overstroombaar gebied. In het noordelijk deel is er
bovendien een risico voor overstromingen door de Moutlaak.
Het plangebied ligt in de nabijheid van VEN- en habitatrichtlijngebied. Een uitbreiding van
bedrijsactiviteiten zou een hypotheek leggen op de verdere natuurontwikkeling van dit gebied.
De grootste hindernis in de ontwikkeling van dit gebied is de aanwezigheid van 5 verspreide
woningen. De omgevingskwaliteit voor de bewoners is zeer hoog, gezien de nog aanwezige
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groene ruimte in de onmiddellijke nabijheid diverse natuurgebieden en het centrum van
Aarschot. Het inplanten van bedrijven tussen de woningen is sociaal onaanvaardbaar. Enkel
mits aankoop van de woningen via onderhandeling of onteigening is de ontwikkeling van een
bedrijventerrein realistisch.
De onbebouwde ruimte in het gebied is sterk versnipperd door de (zonevreemde) woningen en
de fijnmazige perceelstructuur. Hierdoor is de natuurlijke waarde en landbouwwaarde van het
gebied sterk aangetast.
knelpunten, kansen en overwegingen:
−
−
−
−
−
−

Aansluitend bij bestaande industriezone
Vlotte ontsluiting kan gegarandeerd worden
Verspreide woningen dienen plaats te ruimen.
Versnipperd agrarisch landbouwgebruik kan niet meer gegarandeerd worden.
Waterproblematiek in het kader van het ontwikkelingsplan Demer.
Nabijheid VEN- en habitatirichtlijngebied.

Uit de bespreking van het ruimtelijk onderzoeksrapport "Uitbreiding Aarschot Nieuwland" bleek
de voorkeur te gaan naar de ontwikkeling van een deel van gebied 1 voor een uitbreiding van
de industriezone Nieuwland.
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Huidig gebruik plangebied en directe omgeving
Het plangebied is een landbouwgebied met ecologische waarde, gelegen tussen Demer en
Moutlaak. De weides maken onderdeel uit van een actieve hoeve (deels historisch) die in het
uiterste zuiden van dit gebied gelegen is. De hoeve wordt onsloten via de Beemdenstraat.
Het onbebouwde karakter is in het oosten van het gebied reeds aangetast door de inplanting
van een waterzuiveringsinstallatie, aansluitend bij het industrieterrein. Een lokale weg ontsluit
de rioolwaterzuiveringsinstallatie en enkele bedrijven op de lokale verzamelweg "Nieuwland".
Een uitbreiding van de industriezone in het oostelijk deel van het projectgebied kan dus
gemakkelijk aangesloten worden op de bestaande wegenis.
De oude Demerarm is een afgesloten stuk van de vroegere loop van de Demer. Deze werd
vroeger deels gebruikt als stortplaats. Het is ingekleurd als natuurgebied. Er bestaan in het
kader van het "Ontwikkelingsplan Demer" plannen om deze Demerarm opnieuw in te schakelen
in de loop van de Demer.
In het zuidwesten bevindt zich een bos (deels populierenbos) dat onderdeel uitmaakt van het
habitatrichtlijngebied "Vorsdonkbos-Turfputten".
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4. JURIDISCHE CONTEXT
zie kaart - situeringskaart
zie kaart bestaande juridische toestand - gewestplan.
zie kaart bestaande juridische toestand - andere plannen
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PRJ 2006-003: Stationsomgeving Aarschot - Uitbreiding Nieuwland
DeelRUP's - situeringskaart
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4.1 Stationsomgeving
Type plan
gewestplan(nen)
gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen
provinciale ruimtelijke
uitvoeringsplannen
gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen
algemene plannen van
aanleg
bijzondere plannen van
aanleg
verkavelingsvergunningen
ankerplaats
beschermde monumenten
beschermde stads- en
dorpsgezichten
beschermde landschappen
buurt- en voetwegen

Vogelrichtlijngebieden
Habitatrichtlijngebieden
Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN)
Natuurreservaten
Bosreservaten
Beschermingszones
grondwaterwinning
bevaarbare waterlopen
bevaarbare waterlopen

in het gebied
Gewestplan Leuven (KB
7/4/'77 en latere wijzigingen)
geen

aangrenzend
Gewestplan Leuven (KB 7/4/'77
en latere wijzigingen)
geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

BPA 'Statiewijk'

BPA 'Statiewijk'

geen
geen
geen
geen

geen
geen
geen
geen

geen
- buurtweg n°15
- buurtweg n°16
- buurtweg n°11
- buurtweg n° 13
- buurtweg n° 69
geen
geen
geen

geen
geen

geen
geen
geen

geen
geen
geen

geen
Demer

geen
geen

geen
geen
geen
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overstrominggevoelige
gebieden (cf. watertoets)

deels mogelijk
overstrominggevoelig gebied

geen

Gewestplan
De projectzone omvat op het gewestplan Aarschot-Diest een waaier van bestemmingen:
Het gebied is volgens het gewestplan grotendeels opgedeeld in een zone voor industrie, een
zone voor openbaar nut en een parkgebied. Aan de randen zijn er kleinere fragmenten
woongebied en een KMO-zone.
Voor het oostelijk deel van de projectzone worden deze bestemmingen verder verfijnd in het
BPA 'Statiewijk'.

BPA 'Statiewijk'
Het BPA 'Statiewijk' werd goedgekeurd op 18/06/02 en omvat de oostelijk stationsomgeving.
Het verfijnt de gewestplanbestemmingen vanuit de een gewenste versterking van de bestaande
stationsfunctie door het aantrekken van stationsgerelateerde activiteiten in verweving met het
wonen, ontwikkeling van kleinschalige kantoor- en dienstenlocaties en het verder ontwikkelen
van de leefbaarheid en woonkwaliteit in het stadcentrum. Delen van het BPA overlappen met
de projectzone voor het masterplan voor de stationsomgeving van Aarschot.
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PRJ 2006-003: Stationsomgeving Aarschot - Uitbreiding Nieuwland
DeelRUP Stationsomgeving Aarschot - topografische kaart (NGI)
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PRJ 2006-003: Stationsomgeving Aarschot - Uitbreiding Nieuwland
DeelRUP Stationsomgeving Aarschot - orthofoto
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PRJ 2006-003: Stationsomgeving Aarschot - Uitbreiding Nieuwland
DeelRUP Stationsomgeving Aarschot - kadasterplan
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PRJ 2006-003: Stationsomgeving Aarschot - Uitbreiding Nieuwland
DeelRUP Stationsomgeving Aarschot - gewestplan
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PRJ 2006-003: Stationsomgeving Aarschot - Uitbreiding Nieuwland
DeelRUP Stationsomgeving Aarschot - habitatrichtlijnen, bwk en ven
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PRJ 2006-003: Stationsomgeving Aarschot - Uitbreiding Nieuwland
DeelRUP Stationsomgeving Aarschot - andere plannen
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4.2 Beperkte uitbreiding Nieuwland
Type plan
gewestplan(nen)
gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen
provinciale ruimtelijke
uitvoeringsplannen
gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen
algemene plannen van
aanleg
bijzondere plannen van
aanleg
verkavelingsvergunning

in het gebied
Gewestplan Leuven (KB
7/4/'77 en latere
wijzigingen)
geen

aangrenzend
Gewestplan Leuven (KB
7/4/'77 en latere
wijzigingen)
geen

geen
geen

Rioolwaterzuiveringsstation Aarschot
geen

geen

geen

geen

geen

geen
geen

residentiële woonwijk
langs N21b (grondgebied
Begijnendijk)
natuurreservaat
"Vorsdonkbos Turfputten"
geen
geen

ankerplaats
beschermde monumenten
beschermde stads- en
dorpsgezichten
beschermde landschappen
buurt- en voetwegen

ankerplaats en
relictzone
geen

Vogelrichtlijngebieden

geen

natuurreservaat
Vorsdonkbos - Turfputten
Leuvensesteenweg, R25,
Nieuwland,
Beemdenstraat,
Turfputten, Ter Heidelaan,
Amerstraat;
buurtwegen 74, 73, 39, 13
en 53
geen
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Habitatrichtlijngebieden

geen

Vlaams Ecologisch Netwerk
(VEN)

geen

Natuurreservaten

geen

Bosreservaten

geen

Beschermingszones
grondwaterwinning
bevaarbare waterlopen
onbevaarbare waterlopen

geen

risicozone voor
overstromingen

geen
Moutlaak
zie watertoets

natuurgebied
Vorsdonkbos-Turfputten
Demervallei ten westen
van Aarschot + verbinding
's boscomplex 's
Hertogenheide
natuurgebied
Vorsdonkbos-Turfputten
natuurgebied
Vorsdonkbos-Turfputten
geen
Demer
Grote Laak, Moutlaak,
Kleine Laak
zie watertoets

Gewestplan
De vallei van de Demer ten westen van het industriegebied is hoofdzakelijk ingekleurd als
landbouwgebied. De landbouwgebieden langs de Demer zijn van ecologisch belang. Het
ingesloten gedeelte van een oude meander van de Demer is natuurgebied.

Ruimtelijk uitvoeringsplan RWZI Aarschot
Aanpalend aan het projectgebied werd een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt
voor de Rioolwaterzuiveringinstallaties (ministerieel besluit 12 juni 2006). Met dit RUP werd een
einde gemaakt aan de zonevreemdheid van het RWZI met een bestemmingzone voor
inplanting RWZI en een groenbuffer.
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PRJ 2006-003: Stationsomgeving Aarschot - Uitbreiding Nieuwland
DeelRUP Uitbreiding Nieuwland - topografische kaart (NGI)
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PRJ 2006-003: Stationsomgeving Aarschot - Uitbreiding Nieuwland
DeelRUP Uitbreiding Nieuwland - orthofoto
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PRJ 2006-003: Stationsomgeving Aarschot - Uitbreiding Nieuwland
DeelRUP Uitbreiding Nieuwland - kadasterplan
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PRJ 2006-003: Stationsomgeving Aarschot - Uitbreiding Nieuwland
DeelRUP Uitbreiding Nieuwland - gewestplan
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PRJ 2006-003: Stationsomgeving Aarschot - Uitbreiding Nieuwland
DeelRUP Uitbreiding Nieuwland - habitatrichtlijnen, bwk en ven
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DeelRUP Uitbreiding Nieuwland - andere plannen
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5. HERLOKALISATIE BETONCENTRALE
5.1 Herlokalisatie betoncentrale t´Schmidt Beton Klaps
In het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant zijn duidelijke ontwikkelingperspectieven uitgezet
voor de stationsomgeving Aarschot. De provincie wenst, samen met de stad Aarschot, de
reconversie en ontwikkeling van de stationsomgeving prioritair aan te pakken. Om de regionale
functie van Aarschot te versterken worden in eerste instantie personeelsintensieve activiteiten
en woonfuncties aansluitend bij de stationslocatie ontwikkeld. Op lange termijn wordt de
optimalisatie van de volledige bestaande bedrijvenzone nagestreefd. De dienst ruimtelijke
ordening startte in 2004 een project rond de stationsomgeving Aarschot in samenwerking met
de stad Aarschot en de NMBS Holding.
Het project moet de hoofdlijnen uittekenen waarbinnen de stationsomgeving de komende 10 15 jaar kan uitgroeien tot een hoogwaardige pool voor personeelsintensieve bedrijvigheid en
stedelijk wonen door het verbeteren van de bereikbaarheid, het imago en ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden van de stationsomgeving.
De site van de betoncentrale "Schmidt Beton Klaps" neemt een cruciale plaats in bij de
(her)ontwikkeling van de stationsomgeving tot een hoogwaardige pool voor
personeelsintensieve bedrijvigheid. De betoncentrale vormt de zogenaamde 'Kop van
Nieuwland', een strategische locatie met grote impact op het uitzicht en het imago van de hele
bedrijvenzone Nieuwland. Bedoeling is om hier de nieuwe 'voorkant' te realiseren van de
bedrijvenzone waar, op termijn, personeelsintensieve bedrijvigheid een plaats moet vinden.
De betoncentrale is een historisch gegroeid bedrijf dat niet direct beantwoordt aan het profiel
van personeelsintensieve bedrijvigheid op deze strategische locatie binnen het kleinstedelijk
gebied Aarschot en moeilijk inpasbaar in een toekomstscenario dat uitgaat van optimalisatie
van de bedrijvenzone op langere termijn.
Daarnaast is het bedrijf wel verzoenbaar met de huidige bestemming van de bedrijvenzone en
kan het geenszins de bedoeling zijn een hypotheek te leggen op het voortbestaan van het
bedrijf. Er werd een project opgestart gericht op de uitbreiding van het bedrijventerrein
Nieuwland om de betoncentrale de mogelijkheid te geven te herlokaliseren. Een uitbreiding van
Nieuwland past binnen de optimalisatie van de volledige bedrijvenzone omdat zo ruimte
beschikbaar komt voor een interne reorganisatie.
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In het kader van het planproces voor de stationsomgeving Aarschot is er overleg gepleegd met
het bedrijf over een mogelijke herlokalisatie op termijn. Het bedrijf staat positief ten opzichte
van een herlokalisatie naar een ander terrein. Temeer daar de huidige infrastructuur aan
vervanging toe is.
De deputatie diende te beslissen over een nieuwe milieuvergunning voor de betoncentrale.
Opdat een langdurige milieuvergunning een op korte/middellange termijn herlokalisatie zou
hypothekeren werd besloten de milieuvergunning te beperken tot 5 jaar. Deze loopt dus af op
11 januari 2012 (beslissing deputatie 11/01/2007).

5.2 Beschrijving huidige werking
De betoncentrale betreft een fabriek voor betonklinkers en aanverwante producten. Het stelt 36
werknemers te werk, waarvan 30 arbeiders en 6 bedienden. De huidige terreinen achter de
stationsomgeving zijn in totaal ongeveer 7 hectare groot.
De productie-activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in de productiehal. De
betonklinkermachine "MASDA" is voorzien van een geluidsomkasting. De fundering van de
betonklinkermachine net zoals deze van de kantelmachine staat los van de fundering van de
hal. Bovendien zijn beide toestellen voorzien van trillingsisolatoren. Bovendien wordt enkel
overdag (normale werkuren) geproduceerd.
Alle cementsilo's zijn voorzien van de nodige stoffilters en een afdoende overvulbeveiliging
(akoestisch signaal). De menginstallatie is eveneens voorzien van een afdoende stofafzuiging
en -filter. De stoffilters worden op regelmatige basis gecontroleerd onderhouden en vervangen.
Het opslagterrein is grotendeels verhard zodat stofhinder veroorzaakt door rondrijdende
vrachtwagens en heftrucks wordt beperkt.
Op jaarbasis wordt zo'n 3.890 ton betonpuin geproduceerd. Dit betonpuin bestaat hoofdzakelijk
uit productie-uitvallen en uit opruimpuin en vormt ongeveer 5 % van de totale
productiehoeveelheid. Het betonpuin wordt niet ter plaatse gebroken maar afgevoerd. Alle
betonpuin wordt door derden afgevoerd voor verdere recyclage naar een erkende
breekinstallatie. Ter plaatse wordt er omwille grondstofvereisten (voor het ter plaatse
geproduceerd product) geen betonpuin gebruikt.
De grondwaterwinning bestaat uit één put van 61 m diep. Het grondwater wordt opgepompt uit
het Diestiaan (freatisch), met een debiet van maximum 4.500 m³ per jaar, 400m³ hiervan wordt
gebruikt voor het nathouden van het bedrijfsterrein tijdens droogteperiodes.
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Het huishoudelijk afvalwater wordt met een maximum debiet van 0,2 m³/uur, 2 m³/dag en 500
m³/jaar geloosd in de openbare riolering langs de Nieuwlandlaan en afgevoerd naar de
bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aarschot.
Het bedrijfsafvalwater is hoofdzakelijk afkomstig van de tank- en wasplaats. Dit afvalwater
wordt voorgezuiverd in een slib- en olievanger en wordt vervolgens met een maximum debiet
van respectievelijk 0,24 m³/uur, 1,37 m³/dag en 175 m³/jaar geloosd in de openbare riolering
langs de Nieuwlandlaan en eveneens afgevoerd naar de bestaande
rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aarschot.
Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op
het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door
de gevraagde exploitatie tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.
Bij een herlokalisatie dient aandacht te gaan naar de opvang van hemelwater van de
dakoppervlakte en van het verharde terrein. Dit zou kunnen opgevangen en gebruikt worden in
het productieproces. De regenwaterput dient gedimensioneerd te worden cf. de code van
goede praktijk. Gelet op de beperkte vergunningstermijn werd de voorwaarde tot het hergebruik
van het regenwater in het productieproces niet doorgedrukt.
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6. PLANNINGSCONTEXT
6.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) selecteert Aarschot als structuurondersteunend
kleinstedelijk gebied. Het ruimtelijk beleid in kleinstedelijke gebieden is gericht op het
consolideren en versterken van de stedelijke kern en het stedelijk functioneren door het creëren
van ruimte voor een bijkomend aanbod aan woningen, stedelijke voorzieningen en ruimte en
aan economische activiteiten.
Het project rond de stationsomgeving van Aarschot kan gekaderd worden binnen drie
basisdoelstellingen van het RSV:
1) de selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, het gericht verweven en bundelen van
functies en voorzieningen waaronder de economische activiteiten binnen de stedelijke
gebieden; daarbij gaat absolute prioriteit naar een zo goed mogelijk gebruik en beheer van de
bestaande stedelijke structuur ;
2) het concentreren van economische activiteiten in die plaatsen die deel uitmaken van de
bestaande economische structuur van Vlaanderen;
3) het optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur waarbij de
ruimtelijke condities worden gecreëerd voor het verbeteren van het collectief vervoer en de
organisatie van vervoersgenererende activiteiten op punten die ontsloten worden door
openbaar vervoer.

Stedelijke gebieden
Er is volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen nood aan een beleid dat in het stedelijke
conglomeraat die gebieden bepaalt waar een intense ruimtelijke, culturele en socioeconomische samenhang en verweving bestaat tussen de verschillende menselijke activiteiten
(wonen, werken, recreëren, ...), waar de dichte bebouwing overheerst en waar het wenselijk is
ontwikkelingen te stimuleren en te concentreren. Deze gebieden worden als stedelijk gebied
gedefinieerd. Het stedelijk gebied is aldus een beleidsmatig begrip.
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In deze gebieden wordt een stedelijk-gebied beleid gevoerd waar ontwikkeling, concentratie en
verdichting uitgangspunten zijn, maar steeds met respect voor de draagkracht van het stedelijk
gebied. Dit betekent een beleid gericht op het creëren van een aanbod aan bijkomende
woningen in een kwalitatieve woonomgeving, het kwantitatief en kwalitatief voorzien van ruimte
voor economische activiteiten, het versterken van het stedelijk functioneren (diensten,
gemeenschapvoorzieningen, stedelijke voorzieningen, ....) en het stimuleren van andere
vormen van mobiliteit. Dit "aanbodbeleid" in het stedelijk gebied is essentieel om verdere
uitzwerming, lintbebouwing en wildgroei van allerhande activiteiten in het buitengebied te
vermijden.

Stedelijke mobiliteit en locatiebeleid
Door het concentreren van activiteiten in stedelijke gebieden en door het afstemmen van het
mobiliteitsprofiel van bedrijven en voorzieningen op het bereikbaarheidsprofiel van de locatie,
wordt er naar gestreefd dat de ontwikkeling het mobiliteitsprobleem in het stedelijk gebied niet
verzwaart. Om de automobiliteit te beperken, wordt bij de keuze van nieuwe locaties voor
wonen, werken en voorzieningen uitdrukkelijk gewaakt over het optimaal bij elkaar brengen
(verweven) van deze functies.
Om andere vormen van stedelijke mobiliteit te stimuleren en operationeel te maken is het
noodzakelijk dat in het afbakeningsproces voor de stedelijke gebieden en bij de uitwerking van
de stedelijke netwerken een ruimtelijke visie op mobiliteit en op infrastructuur van stedelijk
belang wordt uitgewerkt.
Het locatiebeleid is erop gericht nieuwe mobiliteitsgenererende activiteiten te voorzien op die
locaties waar de capaciteiten en kwaliteiten van het vervoersysteem (langzaam verkeer
inbegrepen) dit toelaten. Op basis hiervan kunnen locatietypen worden opgesteld. Het
locatiebeleid moet worden uitgewerkt voor zowel personen- als voor goederenverkeer, waarbij
alle vervoersmodi in aanmerking worden genomen.
Door de diverse vervoerswijzen in knooppunten samen te brengen, wordt er een grotere
uitwisseling mogelijk tussen de vervoersmodi. Voorwaarden voor deze strategie zijn een
kwalitatief geschikter alternatief voor de auto en een beperkt natransport en de noodzakelijke
infrastructuur.
Kantoorvoorzieningen zijn activiteiten met een groot aantal arbeidsplaatsen per oppervlakteeenheid en dus met een dicht ruimtegebruik. Dergelijke voorzieningen genereren niet te

47/103

verwaarlozen verkeersstromen. Daarom worden deze voorzieningen zoveel als mogelijk
geconcentreerd op belangrijke knooppunten van openbaar vervoer.

Het project rond de uitbreiding van Nieuwland kan gekaderd worden binnen de uitbouw van
Aarschot als economisch knooppunt en het integraal waterbeheer.

Aarschot economisch knooppunt
Het RSV stelt dat bijkomende economische activiteiten dienen te worden gebundeld in de
economische knooppunten. Aarschot is aangeduid als een economisch knooppunt en dient in
te staan voor de opvang van bedrijven met een bovenlokale uitstraling.
Voor bijkomende economische activiteiten wordt een optimale lokalisatie en kwaliteitsvolle
inrichting van de bedrijventerreinen vooropgesteld. Het RSV vertaalt dit in een 14-tal ruimtelijke
principes voor de inplanting en ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen (RSV blz.450
e.v.):
1.
de realisatie van bedrijventerreinen dient in handen te zijn van de overheid;
2.
zuinig ruimtegebruik (bouwen in meerdere lagen, verhoogde dichtheid,
gemeenschappelijke voorzieningen,...);
3.
het vastleggen van inrichtingsprincipes;
4.
strikte fasering en het beperken van reserve in eigendom van bedrijven;
5.
het beperken van de hinder naar de omgeving;
6.
het voorbehouden van grote terreinen voor bedrijven van grote omvang;
7.
lokalisatie uitsluitend in de stedelijke gebieden;
8.
bij voorkeur aansluitend bij bestaande bedrijventerreinen;
9.
verantwoording vanuit een globale ruimtelijke visie op het economische knooppunt en
de positie van het knooppunt in Vlaanderen en de provincie;
10.
afstemming van de oppervlakte op de reikwijdte van het economische knooppunt;
11.
afstemming van het bereikbaarheidsprofiel op het mobiliteitsprofiel (= locatiebeleid).
Openbaar- en collectief vervoer dienen een aandeel te hebben of te verwerven in de
personenmobiliteit
12.
geen kleinhandelsbedrijven;
13.
ontsluiting rechtstreeks via primaire of secundaire wegen;
14.
het beschikken over een maximale algemene uitrusting (waaronder gescheiden
rioleringsstelsel, waterzuivering, ...).
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Integraal waterbeheer
De riviervalleien zoals de Demer en beekvalleien zijn structuurbepalend. Het ruimtelijk beleid
van rivieren en beken moet worden ontwikkeld in relatie tot de omgevende valleien. Dit
betekent dat er ruimtelijke randvoorwaarden worden gecreeërd die het integraal waterbeheer
ondersteunen en die de relaties tussen de waterloop en de omgevende vallei versterken.
Er wordt gesteld dat integraal waterbeheer ervoor zorgt dat het watersysteem zodanig wordt
beheerd dat het voldoet aan alle functies (toevoer, afvoer, vervoer, recreatie, ecologisch
functioneren, watervoorziening, ...). Ondersteuning van het integraal waterbeheer door
ruimtelijk beleid houdt o.a. in dat:
– de hoeveelheid verharde oppervlakte in bepaalde infiltratiegebieden beperkt wordt
waardoor de infiltratie van het regenwater naar het grondwater wordt gegarandeerd;
– zonodig voorschriften (in o.a. bouwvergunningen) worden opgesteld inzake permeabiliteit
van onder meer parkeerterreinen, wegeninfrastructuur, ... om de infiltratie
van het regenwater naar het grondwater te garanderen;
– voorschriften worden opgesteld inzake de opslag, het gebruik en de afvoer van
regenwater afkomstig van de verharde oppervlakte;
– valleien worden gevrijwaard van bebouwing zodat natuurlijke overstromingsmogelijkheden
open blijven en potentiële conflicten tussen bebouwing en water
worden vermeden;
– de hydraulische ruwheid van het landschap niet wordt verlaagd
– het recreatief medegebruik waar mogelijk wordt gestimuleerd met respect voor
de ruimtelijke draagkracht van de riviervallei
– vanuit de prioriteitsstelling op Vlaams niveau ruimtelijke mogelijkheden worden
voorzien voor de uitbouw van de economische functie van hoofdwaterwegen.

6.2 Provinciaal Ruimtelijke Structuurplan Vlaams-Brabant
Aarschot maakt in de visie van het Provinciaal Ruimtelijke Structuurplan Vlaams-Brabant deel
uit het Demernetwerk. Aarschot en Diest vormen daarin complementaire steden die een
sterkere positie dienen te verwerven in relatie tot de omliggende stedelijke gebieden. Aarschot
en Diest dienen als 'beeldbepalende' ontwikkelingspolen binnen het Demernetwerk versterkt te
worden. Dit betekent dat zijn het uithangbord van de regio vormen en sterk bijdragen aan de
identiteit- en beeldvorming van de regio.
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Beiden steden hebben een duidelijk eigen gezicht en specifieke ontwikkelingsmogelijkheden.
Het kleinstedelijk gebied Aarschot heeft een andere typologie qua bedrijvigheid dan deze in
Diest en heeft ook op het niveau van toeristisch-recreatieve potenties een ander profiel.

Kleinstedelijk gebied Aarschot
De provincie wenst de verdere uitwaaiering van Aarschot tegen te gaan en kiest resoluut voor
een beleid van verdichting. Aarschot bestaat uit twee delen: een deel voor wonen en een deel
voor industrie. Momenteel is de relatie tussen beiden gebrekkig. een afstemming en verbinding
zijn aangewezen. De stationomgeving kan hierin een cruciale rol spelen. De provincie wenst,
samen met de stad Aarschot in eerst instantie de reconversie en ontwikkeling van de
stationsomgeving aan te pakken.
De woonfunctie wordt er gestimuleerd. Aan beide zijden van de spoorweg is er nog ruimte voor
de ontwikkeling van personeelsintensieve functies zoals kantoren. De schaal van de kantoren
dient in overeenstemming te zijn met deze van Aarschot. De kantoorfunctie dient vermengd met
andere functies en kan een complementair aanbod vormen op het aanbod van het Vlaams
Stedelijk gebied Leuven. De kantoren kunnen aan de zijde van de woonlob gecombineerd
worden met woningen. Aan de zijde van het industriegebied zou dit ook de reconversie van een
aantal in onbruik geraakte bedrijvenzones kunnen stimuleren. De ontsluiting van de
stationslocatie is hierbij echter essentieel. De uitbouw van de stationsomgeving past ook in het
versterken van de regionale functie van Aarschot binnen het Demernetwerk.
Voor het kleinstedelijk gebied Aarschot stelt de provincie een oppervlakte (af te bakenen
oppervlakte voor bedrijventerreinen, zonder rekening te houden met het reservegedeelte van
pakket 3) voorop van minimaal 25 ha. De provincie ijvert om deze oppervlakte binnen de
planperiode te realiseren. Daarnaast stelt de provincie een streefcijfer van 45 ha voorop op
langere termijn. Gelet op de evolutie en stand van zaken binnen het afbakeningsproces van het
Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel wordt uitgegaan van 45ha.
Een beperkte uitbouw van de bestaande industriezone wordt bepleit voor kleinschalige
productie, logistiek en distributie. Op lange termijn wordt de optimalisatie van de volledige
bestaande bedrijvenzone nagestreefd. Er zal onderzocht worden welke middelen hiertoe
kunnen ingezet worden. Bij het doortrekken van de ring rond Aarschot kan een bijkomende
kleinhandelszone ten noorden van Aarschot ontwikkeld worden. Als voorwaarde geldt dat een
goede relatie met het centrum voorzien wordt en dat gestreefd wordt naar een sterke clustering
van deze activiteiten. De mogelijkheid een nieuwe bedrijvenzone uit te bouwen moet verder
worden onderzocht. Binnen het pakket wordt ook ruimte voor lokale bedrijvigheid voorzien.
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Stationsomgeving Aarschot, interregionaal knooppunt
De provincie ziet de stationsomgeving Aarschot ook verder ontwikkelen als een interregionaal
knooppunt voor het openbaar vervoer.
Een interregionaal knooppunt zal zich vooral richten naar de interregionale verbindingen. Het
zijn knooppunten die zich,vooral richten op de ontsluiting van het kleinstedelijk gebied,waartoe
ze behoren en op de ontsluiting van een ruimere regio,waarvoor het kleinstedelijk gebied als
centrum fungeert. De comfort- en kwaliteitseisen liggen op een gemiddeld niveau. Een goede
overstap tussen het regionale en lokale openbaar vervoersnetwerk is essentieel en dient dan
ook ruimtelijk ondersteund. Het betreft steeds spoorstations van waaruit de regio met regionale
en lokale OV-lijnen bediend wordt.
Het knooppunt heeft een regionale uitstraling en trekt uit de omliggende regio potentiële
reizigers aan. Een deel van deze potentiële reizigers zal in het voor- en natransport naar het
openbaar vervoerknooppunt gebruik maken van de wagen. Prioritaire aandacht dient besteed
aan de uitbouw van een performant voor- en natransport met de fiets of openbaar vervoer,
autoparkeervoorzieningen blijven evenwel onvermijdelijk. Specifieke aandacht dient besteed te
worden aan de toegankelijkheid voor reizigers met een handicap.
Deze interregionale knooppunten komen in aanmerking voor kantoorontwikkeling. De grootte
van de kantoren dient in overeenstemming te zijn met de schaal van de OV-halte. De
kantoorfunctie dient gemengd met andere functies en dient een complementair aanbod te
vormen op de kantoor- en bedrijvenzones van het Vlaams Stedelijk gebied rond Brussel en het
regionaal stedelijk gebied Leuven.

Stationsomgevingen
De provincie wil samen met de betrokken partners acties ondernemen om potentiële
stationomgevingen te ontwikkelen als vestigingplaats voor personeelsintensieve bedrijven.
Bijzonder aandacht gaat daarbij naar de relatie tussen de grootte van de kantoren en de kern of
het OV-knooppunt. Kantoorontwikkelingen dienen steeds gemengd met andere functies voor te
komen.
Gezien de potenties die de stationsomgeving Aarschot, zeker in functie van een multimodale
ontsluiting biedt, wenst de provincie de uitbouw van de stationsomgeving te ondersteunen en
prioritair te ontwikkelen. Personeelsintensieve functies (kantoren en kleinschalige
productiebedrijven) en woonfuncties kunnen hier een optimaal onderkomen vinden. Deze
51/103

functies dienen steeds gemengd voor te komen met andere functies en de schaal ervan dient in
overeenstemming te zijn met deze van de stad.
Deze kantoren kunnen een complementair aanbod vormen op het aanbod van het Vlaams
Stedelijk gebied rond Brussel en het regionaal stedelijk gebied Leuven. In ieder geval dienst de
ontsluitingsproblematiek van de hele site bekeken te worden. De bereikbaarheid van het station
van Aarschot met de wagen en de bus moet in de toekomst verbeterd worden.

Multifunctioneel gebruik van de bedrijventerreinen
Binnen de stedelijke gebieden wordt gepleit voor een multifunctioneel gebruik van de
bedrijventerreinen. Bepaalde bedrijventerreinen in het stedelijk gebied kunnen uitgebouwd
worden tot multifunctionele zones, waar ook recreatieve voorzieningen, groen- en
natuurelementen en bepaalde woonvormen ontwikkeld kunnen worden.
De wijze deze terreinen multifunctioneel worden ingericht is sterk afhankelijk van de beoogde
bedrijfsactiviteiten op het terrein, de mogelijkheden tot multimodale ontsluiting, de relatie met
andere gebieden in het stedelijk gebied.... Op deze wijze kunnen deze bedrijventerreinen ook
een meerswaarde zijn voor de onmiddellijke omgeving: omwonenden kunnen gebruik maken
van deze voorzieningen, groenelementen kunnen natuurverbindingen ondersteunen. Bij aanleg
van dergelijke bedrijventerreinen zal aandacht gaan naar de afstemming op de stedelijke
centra, duurzaamheid van de bedrijventerreinen en landschappelijke inpassing.
Het betreft voornamelijk stationomgevingen in of aansluitende bij de stedelijke gebieden waar
personeelsintensieve economische activiteiten een onderkomen vinden.

Ruimtelijke principes bedrijventerrein
Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) stelt volgende ruimtelijke principes voorop
voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid.
1. Economie is een sterk vraaggerichte sector en de overheid dient hierop in te spelen
door ruimte te creëren voor economische ontwikkeling.
2. Optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen kan onder meer door het hergebruik
en sanering van bestaande, verlaten bedrijfsruimtes. Andere mogelijkheden zijn
herinrichting van bedrijventerreinen door onder meer stedenbouwkundige voorwaarden
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op te leggen (vb. door minder ruime bouwvrije stroken, minder brede groenschermen
tussen de verschillende bedrijven in een bedrijvenzone,…). Er wordt ook gestreefd
naar het mengen van bedrijvigheid met andere functies indien dit ruimtelijk verenigbaar
is, bekeken vanuit het hinderprincipe.
3. Er dient aandacht te worden besteed aan het onderscheid tussen lokale en
bovenlokale bedrijvigheid. Mobiliteit, het marktbereik van de onderneming, percelering
van het terrein en de schaalgrootte kunnen hierin richtinggevend zijn. Mogelijkheden
om deze randvoorwaarden ruimtelijk te vertalen zijn de minimale en maximale
oppervlakte van de aangeboden kavel, de wijze van ontsluiting, alsook de situering ten
opzichte van het hoofdwegennet.
4. De provincie wenst eveneens ruimte voor ruimtebehoevende en hinderlijke bedrijven
(bv. opslag, magazijnfunctie, ...) te voorzien. Ook de differentiatie van
bedrijventerreinen wordt als een ruimtelijk principe naar voor geschoven. Zo bestaat de
mogelijkheid om bedrijven naar type van activiteit te differentiëren, zoals logistieke
bedrijfsparken. Deze differentiatie is wenselijk om de economische ruimte efficiënter te
oriënteren, bijvoorbeeld op vlak van logistiek en distributie.
5. Het locatiebeleid zal hierbij sturend zijn. Dit wil zeggen dat persoonsintensieve
activiteiten dienen aan te sluiten bij een multimodaal knooppunt. Personenextensieve
activiteiten (opslag, distributie) dienen zeer goed ontsloten te worden via het
hoofdwegennet of aansluiting geven op het spoor en/of het water .
6. In de stedelijke gebieden wordt gepleit voor een multifunctioneel gebruik van de
bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen kunnen uitgebouwd worden tot multifunctionele
zones, waar ook recreatieve voorzieningen, groen- en natuurelementen en bepaalde
woonvormen ontwikkeld kunnen worden. Het betreft voornamelijk stationsomgevingen
in of aansluitend bij de stedelijke gebieden waar personeelsintensieve economische
activiteiten een onderkomen vinden. Het is dus niet de bedoeling om een
multifunctioneel gebruik toe te laten op regionale bedrijventerreinen die specifiek
aangelegd worden voor op productie of logistiek gerichte activiteiten.
7. Om in te spelen op de onzekerheid binnen het economische gebeuren en om de open
ruimte zoveel mogelijk te vrijwaren, wordt een gefaseerde ontwikkeling van de terreinen
vooropgesteld.
8. Er dient voldoende aandacht te gaan naar het beheer van de bedrijventerreinen met
het oog op ruimtelijke kwaliteit. Hier ligt een actieve rol weggelegd voor de overheid.
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Demeralluvium
Bij het uitstippelen van het beleid voor de landschappelijke eenheid van het Demeralluvium
dient aandacht geschonken te worden aan het maximaal ontwikkelen van deze open ruimte en
de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten. Er dient aandacht geschonken te worden aan de
wijze waarop de Demer langs en door Diest, Zichem, Testelt en Aarschot heen loopt. In het
bijzonder dienen ruimtelijke maatregelen genomen te worden inzake wateroverlast.
Landschapsbeheer of natuuronderhoud wordt gestimuleerd. Structurele beperking van de
agrarische activiteit in het alluvium is noodzakelijk. Maar het recreatief medegebruik dient
ondersteund en gekanaliseerd te worden. De natuurlijke gehelen worden door zo breed
mogelijke natuurverbindingsgebieden met elkaar verbonden. Specifieke aandacht dient besteed
te worden aan de verschillende broekgebieden, die door de vele kleine waterplassen een
typerend karakter hebben.

6.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Aarschot
Kaart gewenste ruimtelijke structuur (bron: GRS Aarschot, 2005)
De stad Aarschot beschikt over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS).
Hierin wordt het ruimtelijke beleid over lokale aangelegenheden geschetst.

Uitbreiding Nieuwland
Op het vlak van het ruimtelijk-economisch beleid worden volgende beleidsopties vooropgesteld:
1.
Optimalisatie van bestaande en nieuwe bedrijvenzones Nieuwland en Ter Heidelaan/
Meetshoven door te streven naar een zuiniger ruimtegebruik (bouwen in meerdere
lagen, gezamenlijke voorzieningen ), het beperken van ongebruikte grondreserves,
reconversie van verlaten bedrijfsruimtes, ontwikkeling van restpercelen,
stationsverdichting, ...
2.
Optimale integratie van niet-storende economische activiteiten in het woongebied;
3.
Creëren van ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor ruimtelijk verspreide
bedrijvigheid;
4.
Niet-storende kleinschalige bedrijvigheid buiten het woongebied kunnen ter plaatse
uitbreiding, mits in acht name van de waarden van de open ruimte.
5.
Realisatie van een bijkomend regionaal bedrijventerrein binnen het stedelijk gebied.
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De stad Aarschot heeft een voorkeur voor de ontwikkeling van Nieuwland in westelijke richting
op basis van een ruimtelijke afweging van diverse terreinen in Aarschot (Hofheide, Dubbeek,
Rillaarsebaan oost en west, - Kapittelberg, uitbreiding Meetshoven in westelijke richting en
Witte Molen). Volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid blijkt dit de enige haalbare locatie
omwille van:
goede ontsluiting via de primaire weg II R25
versterking van typerende oost-west scheiding tussen wonen en werken in Aarschot
(metafoor kloppend hart)
De stad Aarschot hanteert hiervoor het concept van 'groene fronten' om de uitbreiding te
verzoenen met de gewenste natuurlijke structuur van de Demervallei. Het sportieve en het
decoratieve front richten zich respectievelijk in noordelijke en zuidelijke bewegingen rond het
industriegebied richting Meetshovenbos en 's Hertogenheide. Doorheen het stedelijke gebied
worden de groene linten Demer en Laak uitgebouwd. Deze omarmende bewegingen
verzachten de confrontatie met de uitbreiding van het industrieterrein. De oude Demerarm dient
worden gebufferd en een bijkomend stuk van de Demer dient als groen lint door de stad
worden opgenomen.

Stationsomgeving als multimodale stadspoort
De spoorlijn wordt gehanteerd als een harde functionele en ruimtelijke barrière, waardoor alle
aandacht uitgaat naar de zogenaamde bruggen eroverheen: dit zijn de Demer en
Betekomsesteenweg, de Laak en de stationsomgeving aan beide zijden van het spoor. De
spoorwegzone die loopt tussen de Betekomsesteenweg, over het station, tot aan het Elzenhof
en de Leuvensesteenweg moet deel uitmaken van een grote projectzone stationsomgeving
Aarschot. Geënt op het station, met een goede auto-bereikbaarheid via de
Betekomsesteenweg, en gelegen tussen industrie en stadscentrum is het een toplocatie voor
de ontwikkeling van een grootschalig gemengd project voor kantoren, wonen en recreatie. Het
groene gebied Elzenhof, en de groendoorgang rond de Demer kunnen hieraan complementair
zijn. Ze kunnen mee het gezicht van deze nieuwe multimodale stadspoort bepalen en het
gebied een belangrijke groen-blauwe meerwaarde geven. Zo kan het domein de Elzen
(Elzenhof en BLO) fungeren als park- en rustzone middenin het lawaaierige industrieterrein. De
Betekomsesteenweg waarlangs een aantal woningen staan wordt gezien als een woonwerkzone en aldus op termijn geïntegreerd binnen de bedrijvenzone. Er moeten bijkomende
parkeermogelijkheden voorzien worden in de omgeving van het station; er moet worden
onderzocht of dit eventueel kan onder de vorm van een parkeergebouw. Het station moet een
centrum van doorwaadbaarheid worden zowel naar het woon- en kernwinkelgebied als naar de
industriezone, zowel voor komende als gaande pendelaars. We spreken over
doorwaadbaarheid op verschillende vlakken.
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− Functionele doorwaadbaarheid
De stationsbuurt verdient meer aandacht als A-lokatie, temeer gezien de voorgestelde
wijzigingen in het spoorwegennet. Kantoren kunnen als nieuwbouw frontlinie stelling nemen
langs de westelijke zijde van het spoor en een invulling vormen voor de huidige desolate
terreinen. Boven op de bereikbaarheid voor werknemers kan het spoor in deze opstelling benut
worden als vervoersmedium voor goederen. Er bestaat reeds een afsplitsing van het spoor
naar de Demer toe. Deze locatie kan een geschikte nieuwe invulling krijgen. Een variant is een
afsplitsing in de andere richting langs de achterkant van het Elzenhof.
− Fysische doorwaadbaarheid
Vanuit het station ontbreekt voor de voetganger een directe toegang tot het industriegebied. De
route via de brug van de Betekomsesteenweg is - hoewel de kortste naar Meetshoven onaangenaam en niet centraal gelegen. Ter hoogte van het station moet een doorgang voor
voetgangers (passerelle of tunnel) de barrière tussen bedrijvigheid en wonen opheffen. Het
oversteekpunt moet gekozen worden vanuit de aansluitbaarheid op bestaande wegenis langs
beide zijden. Mogelijke doorsteken liggen in het verlengde van straten die uitgeven op het
centrum zoals de Statiestraat/Begijnhof of de De Croylaan/Pieter Verhaegenlaan/SintNikIaasberg.
− Perceptuele doorwaadbaarheid
Momenteel is de wandelroute vanuit het station naar het centrum onvoldoende leesbaar. De
verwachtingen naar functionele inkadering worden niet ingelast: veel winkelpanden staan leeg,
de verbindingsstraten met het kernwinkelgebied zijn eigenlijk woonstraten. Een verhoogde
perceptuele doorwaadbaarheid kan bekomen worden door het gebruik van bakens of het
uitbouwen van assen. Bovendien moet men in het achterhoofd houden dat vele dagtoeristen
het eerste beeld van een stad voorgeschoteld krijgen via spoor en station. Evenzo moet men
reizigers of inwoners een blik gunnen op het achterliggende industrieterrein. Gezien de
inplantingen met het oog op de opwaardering van het station als A-lokatie, hoeven dit dus geen
monotone bedrijfspanden te zijn.

Ruimtelijke en functionele versterking van de stadspoorten
Naast de stationsomgeving zijn nog andere gebieden die we definiëren als stadspoort. Deze
stadspoorten moeten herkenbaar zijn door een aangepast wegbeeld en een krachtige
architectuur. De stadpoort aan het Kapitein Gilsonplein, waar het versterken door middel van
aanleg, bebouwing en signalisatie wordt vooropgesteld maakt deel uit van de projectzone.
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Versterken van de blauwe corridors Laak en Demer
De Demer die vandaag een sterke ruimtelijke en functionele scheiding vormt in het kernstedelijk
gebied moet door middel van een aantal strategische ingrepen rondom bijvoorbeeld ‘s
Hertogenmolens een ader worden doorheen het centrum in plaats van een barrière. Wonen
langs de Demer moet gestimuleerd worden (vb. Demerstraat). Verder moeten
groendoorgangen via de Demer en de Laak (groen lint door de
stad) voelbaar gemaakt worden door
1. verbreden (ingroenen oevers, rest- of bufferzones groen inrichten),
2. actief of passief betrekken bestaande naastliggende groenzones (bv stadspark, eiland ‘s
Hertogenmolens, Begijnhof, maar ook private tuinen),
3. infiltreren (web spinnen) in stedelijke openbare ruimtes: lanen, voortuinstroken, groene
woonwijken, …
4. lijnobject voorzien van een verbindingsfunctie, koppelen nevenfuncties (cfr. Laakproject)
Dit is van belang met het oog op
- de versterking van het commerciële centrum over de Demer heen, waardoor de commerciële
draagkracht van het Schaluin en de omliggende straten sterk zal verhogen;
- de herbestemming van het binnengebied tussen de Sasstraat, de Marten Lemmensstraat en
de spoorweg
- de herwaardering en herbestemming van de ’s Hertogenmolens

6.4 Lopende planprocessen
6.4.1

Afbakeningsproces Kleinstedelijk gebied Aarschot

Het lopende afbakeningsproces van kleinstedelijk gebied Aarschot geldt als kader van de
uitbreiding van het industrieterrein ten westen van Nieuwland. Dit afbakeningsproces geeft
uitvoering aan het RSVB.
Begin 2005 werd door de provincie Vlaams-Brabant het afbakeningsproces opgestart voor drie
kleinstedelijke gebieden, waaronder Aarschot. Dit planningsproces zal in haar finaliteit
uitspraken doen over onder andere bijkomende woongebieden en bijkomende
bedrijventerreinen. Parallel aan dit proces moet gewerkt worden aan dringende noden op korte
termijn aangezien de afronding van het planningsproces in een provinciaal RUP voorzien is
rond 2010.
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Ter voorbereiding van de opmaak van de visie rond de afbakening van het kleinstedelijk gebied
werd in samenspraak met de stad Aarschot en de GECORO een aanzet tot ruimtelijke visie
opgemaakt. Deze aanzet geeft de 'voorlopige' visie weer waarmee de provincie in het
afbakeningproces stapt en fungeert als een eerste bouwsteen binnen het afbakeningsproces.
Voor de bijkomende behoefte aan ruimte voor bedrijfsactiviteiten wordt uitgegaan van twee
principes:
• verdichtingstrategieën van bestaande bedrijventerreinen;
• extra ruimte voor bedrijvigheid op basis van een differentiatie naar type activiteit
(persoonsintensief versus goederenintensief, kleinschalige groothandel, regionale
versus lokale uitstraling).
Voor de bestaande bedrijvigheid Nieuwland dienen verdichtingstrategieën worden uitgewerkt.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het industrieterrein, de stationsomgeving (kantoren)
en de zichtlocatie langs de Ter Heidelaan/Meetshovenbos.
Uitbreiding van het industrieterrein Nieuwland staat voorop in functie van ruimte voor regionale
bedrijvigheid.
• Beperkte uitbreiding Nieuwland waarbij een evenwicht gezocht moet worden met de
natuur- en landschapswaarde van de Demervallei (1).
• Het knooppunt Witte Molen aan de noordzijde wordt voorbehouden voor lokale
bedrijvigheid (2).
• Ontwikkeling van de stationsomgeving voor personeelsintensieve functies zoals
kantoren (3).
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Kaart: aanzet ruimtelijk visie
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6.4.2 Ruimtelijke visievorming voor landbouw, natuur en bos in het
buitengebied
In het kader van het afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische
structuur in de regio Hageland heeft de Vlaamse overheid een eindvoorstel van gewenste
ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma uitgewerkt. In dit eindvoorstel wordt enerzijds
een beeld geschetst van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van landbouw, natuur en bos.
Anderzijds worden er actiegebieden aangeduid waar deze visie wordt uitgevoerd in
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Uitgangspunt hierbij vormen de bindende
bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen waarin een aantal taakstellingen
(noodzakelijke oppervlaktes) voor landbouw, natuur en bos worden vastgelegd.
Deze visie zal door de Vlaamse Overheid gehanteerd worden als een beleidskader voor het
beoordelen van alle planningsprocessen in deze regio, met inbegrip van de afbakening van de
kleinstedelijke gebieden. In de nabijheid van dit stedelijk gebied wordt bewust ruimte gelaten
voor (toekomstige) stedelijke ontwikkelingen. Enkel de gebieden die een ontegensprekelijke
waarde hebben voor landbouw, natuur of bos worden afgebakend. Voor Aarschot wordt de
afbakeningslijn ten westen van het bestaande industrieterrein Nieuwland gelegd. Dit houdt
volgens dit planningsproces in dat er geen uitbreidingsmogelijkheden zijn in westelijke richting.
Ook het Meetshovenbos wordt niet opgenomen binnen het stedelijk gebied terwijl de optie als
selectie tot stadsbos behouden blijft.
De provincie heeft tegen dit ontwerp van eindrapport uitdrukkelijk geprotesteerd waarbij vooral
de voorafname door het Vlaamse Gewest en het feit dat hiermee de
ontwikkelingsmogelijkheden van het kleinstedelijk gebied gefnuikt worden als belangrijkste
argumenten naar voor geschoven worden.
Het concept "behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte
voor waterberging" is van toepassing op de Demervallei. Hierbij wordt uitdrukkelijk gesteld dat
grootschalige ontwikkelingen in de valleien, zoals een verdere uitbreiding van de
bedrijventerreinen bij Aarschot niet is aangewezen.
De Vlaamse Regering herbevestigde op basis van haar beslissing van 3 juni 2005 de
beleidsmatige uitgangspunten van de bestaande plannen van aanleg voor de agrarische en
natuurlijke structuur regio Hageland en keurde het vervolgtraject voor het afbakeningsproces
goed. Zij neemt daarbij kennis van het eindvoorstel van de gewenste ruimtelijke structuur voor
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landbouw, natuur en bos van juni 2006 en van de adviezen van de gemeenten, provincies en
belangengroepen terzake.
De Vlaamse Regering hechte op 19 juni 2007 haargoedkeuring aan:
• Het voorstel over de te herbevestigen agrarische gebieden, volgens de methodiek
vastgelegd in de beslissing van 3 juni 2005, op basis van het advies van de
strategische stuurgroep hierover;
• De acties categorie I en II van het operationeel uitvoeringsprogramma
Categorie I: Gebieden waarvoor onmiddellijk gestart kan worden met de voorbereiding van een
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Op basis van de uitgebrachte adviezen moet het
mogelijk zijn op korte termijn tot een compromis te komen voor deze gebieden. Voor een eerste
reeks1 van gebieden kan een concreet afbakeningsvoorstel uitgewerkt worden en besproken
worden met de betrokken lokale actoren. Een afgewerkt voorontwerp RUP kan voor deze reeks
vervolgens aan de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening voorgelegd worden met de vraag
de decretale procedure op te starten (plenaire vergadering).
Categorie II: Gebieden waarvoor verder overleg en/of onderzoek nodig is: vb. impact op
landbouwbedrijven, naar eigendomssituatie of pachtsituatie, mogelijkheden tot kavelruil en
grondmobiliteit, instandhouding van habitats en soorten… vooraleer met de opmaak van een
gewestelijk RUP gestart kan worden. Gewestelijke RUP’s voor (delen van) deze gebieden
kunnen zowel agrarische, natuur- en bosbestemmingen al dan niet met overdruk
natuurverweving bevatten. Delen die niet in een gewestelijk RUP opgenomen worden, kunnen
alsnog herbevestigd worden als agrarisch gebied.
Concreet voor het planningsgebied is de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
opgenomen onder categorie I. Het versterken van de natuurwaarden en de
waterbergingsfunctie van de vallei van de Demer (18.2) en de vallei van de Grote Laakbeek
(18.1), het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur, bos en waterberging (19.1)
(richtcijfer bosuitbreiding Ossebeemden tussen Grote en Kleine Laak: 30 ha).

6.4.3 Ontwikkelingsplan Demer
Voor de Demervallei (segment tussen Aarschot en Werchter) wordt een lange termijnvisie
inzake natuur en waterbeheersing ingevuld via het “Ontwikkelingsplan Demer”. Waterbeheer en
het natuurbeleid worden in dit ontwikkelingsplan op elkaar afgestemd en het einddoel is tot een
integraal plan voor het beheer van de vallei te komen.
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Er worden hierbij drie doelstellingen vooropgesteld:
1) bestrijding wateroverlast bij hevig regenweer
2) bestrijding van de valleiverdroging bij droog weer
3) ecologische opwaardering Demer
Een eerste geïntegreerd streefbeeld voor de Demervallei is af. Hierbij wordt rekening gehouden
met een uitbreiding van de industriezone Nieuwland, wat voorheen niet het geval was.
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Via oppervlaktewater- en grondwatermodellering werd een compromisstreefbeeld uitgewerkt
om de doelstellingen met elkaar te verzoenen. Het scenario dat uiteindelijk
weerhouden werd, het zogenaamde FIN-scenario, is een combinatie van o.a. dijkverleggingen,
hermeandering en peilverhoging. De resultaten zijn dat bij hoge Demerafvoeren meer water in
de open vallei geborgen wordt en dat op dat ogenblik de peilen in de urbane zones lager
blijven. Bij lage afvoeren blijft het grondwaterpeil in de vallei hoger dan in de huidige toestand.
Tegelijk wordt de Demer opnieuw een natuurlijker stromende rivier.
Het spreekt voor zich dat de verregaande maatregelen die in het FIN-scenario voorgesteld
worden een impact hebben op het grondgebruik in de Demervallei. Er werd onderzocht wat de
gevolgen zijn van het FIN-scenario voor de bestaande bosbestanden in de Demervallei. Tevens
wordt een visie ontwikkeld over hoe het bos kan evolueren in een nieuwe context van integraal
waterbeheer en ecologische opwaardering van het hele plangebied (FIN-scenario).
Afdeling Bos & Groen van AMINAL ziet voor de realisatie van de algemene
beleidsdoelstellingen vooral potenties in de omvorming van de bestaande populierenbossen
naar rivierbegeleidende en moerasbossen met ruimte voor de economische functie van het
bos.De figuur schetst ruw een mogelijk bosstreefbeeld voor de Demervallei tussen Diest en
Werchter.
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Een verdere bespreking van de specifieke ingrepen en de gevolgen voor de waterhoushouding
voor het project uitbreiding Nieuwland worden verder behandeld in het hoofdstuk watertoets.
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7. WATER- EN MILIEUTOETS − PASSENDE BEOORDELING
7.1 Watertoets
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid stelt een verplichte
watertoets voorop.
Artikel 8, §1 van hoger genoemd decreet stelt dat:
"De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen, 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.
Wanneer een vergunningsplichtige activiteit, een plan of programma, afzonderlijk of in
combinatie met een of meerdere bestaande vergunde activiteiten, plannen of programma's, een
schadelijk effect veroorzaakt op de kwantitatieve toestand van het grondwater dat niet door het
opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan kan worden voorkomen, kan
die vergunning slechts worden gegeven of kan dat plan of programma slechts worden
goedgekeurd omwille van dwingende redenen van groot maatschappelijk belang. In dat geval
legt de overheid gepaste voorwaarden op om het schadelijk effect zoveel mogelijk te beperken,
of indien dit niet mogelijk is, te herstellen of te compenseren."
Enkele begrippen in het kader van het "Ontwikkelingsplan Demer":
- OPD Demer: Ontwikkelingsplan Demer
- FIN-scenario: finaal scenario
- MAX scenario: maximum scenario
- m TAW: maximaal waterpeil
- T50: herhalingsperiode 50 jaar
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FIGUUR: OVERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN
Uit de kaart met de risicozones voor overstromingsgebieden en mogelijke
overstromingsgebieden blijkt zowel een heel stuk van de bestaande industriezone Nieuwland
als de uitbreiding in watergevoelige zone liggen.
De Vlaamse overheid plant een aantal maatregelen inzake het voorkomen van wateroverlast in
de Demervallei.
Voor de Demervallei (segment tussen Aarschot en Werchter) wordt de lange termijnvisie inzake
natuur en waterbeheersing ingevuld via het “Ontwikkelingsplan Demer”. Waterbeheer en het
natuurbeleid worden in dit ontwikkelingsplan op elkaar afgestemd en het einddoel is tot een
integraal plan voor het beheer van de vallei te komen. In het kader van het Ontwikkelingsplan
Demer wordt het herstel van het contact tussen de Demer en haar vallei nagestreefd voor het
segment tussen Aarschot en Werchter. Er zullen dijken verwijderd worden, uitgezonderd in en
rond woonkernen. Rond te beschermen woonzones zullen veiligheidsdijken aangelegd worden.

67/103

In het kader van het Ontwikkelingsplan Demer werd een getailleerder onderzoek uitgevoerd
naar de bestaande toestand. Uit deze scenario´s blijkt de overstromingsfrequentie voor
reservoirs 61 (huidige industriezone Nieuwland) en 62 (huidige industriezone en uitbreiding) nul
te zijn.

FIGUUR: HDF- en OFscencario (ACT) bestaande toestand
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In het kader van het Ontwikkelingsplan Demer wordt een aantal ingrepen doorgevoerd inzake
waterbeheer en natuurbeleid. Er worden bijvoorbeeld dijken verwijderd, oude Demerarmen
aangekoppeld aan de Demer,… . Voor het deel van de Demervallei dat aansluit bij het
plangebied stelt het ontwikkelingsplan Demer volgende ingrepen voor:

FIGUUR: geplande ingrepen in het kader "Ontwikkelingsplan Demer"
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Het FIN-scenario (het finaal scenario), het geheel van ingrepen dat voor de hele vallei wordt
voorgesteld, vermindert de wateroverlast bij grote stormen. Ten opzichte van de huidige situatie
stellen we zowel dalingen van het waterpeil als van het debiet in de Demer vast. Voor Aarschot
wordt een daling van het waterpeil van 51 cm voorspeld in dit scenario.

FIGUUR: HDF- en OFscenario (FIN) finale toestand
De realisatie van het FIN scenario voor het OPD project impliceert dat in de toekomst de
extreme waterstanden en risico’s voor wateroverlast zullen verlagen in de bebouwde kernen,
maar zullen verhogen in de overstroombare valleigebieden daarbuiten. Dit is ook het geval voor
de valleizone tussen Nieuwland en Vorsdonk.
Er wordt per deelrup bekeken welke maatregelen eventueel genoodzaakt zijn.
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Stationsomgeving
Het plangebied stationsomgeving ligt buiten overstromingsgevoelig gebied en is volgens het
ontwerp bekkenbeheersplan niet gelegen in een aandachtzone voor waterberging. Het
plangebied stationsomgeving komt binnen de beschermingdijken van de Demer te liggen.
Om de bergingcapaciteit van het valleigebied te vrijwaren moeten verhardingen en wegenis
worden aangelegd met behulp van waterdoorlatende materialen. Mogelijke schadelijke effecten
en reductie aan infiltratiemogelijkheden zijn aldus minimaal. Hergebruik en buffering van
hemelwater staat voorop. (cfr provinciaal en gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen
inzake afkoppeling van hemelwater). De buffering dient volledig binnen de zone bestemd voor
de gemengd regionaal bedrijventerrein te worden voorzien en ingeplant.

Beperkte uitbreiding Nieuwland
Het plangebied uitbreiding Nieuwland ligt buiten de voorziene beschermingsdijken van het
ontwikkelingsplan Demer. De realisatie van deze uitbreiding vraagt dan ook een kleine
aanpassing van het traject van de voorziene beschermingsdijk. Het inschakelen van het gebied
ten westen van de uitbreiding voor waterberging moet toelaten de vermindering van ruimte voor
het watersysteem te compenseren.
Het verlies aan ruimte voor water (volume overstromingswater in het meest extreme OPD
scenario van T50) moet gecompenseerd worden binnen het project zelf door minstens
eenzelfde volume voor water te creëren. Deze compensatie is mogelijk door lokale
ontgravingen in de omgeving van de Moutlaak, de Demer of de oude Demermeander.
Op basis van de OPD studie werd een voorloppige schatting gedaan naar het
compensatievolume water. Dit werd berekend aan de hand van een peil van 12,56m TAW
(maximaal waterpeil) uit het FINscenario. Het compensatievolume water zou 5.788 m³
omvatten of een oppervlakte van 36.160 m². Dit volume kan verkregen worden door een lokaal
ondiepe ontgraving ten ZW van de beschermingsdijk, onder het peil van 12,56 m TAW en niet
dieper dan het gemiddeld grondwaterpeil (diepere uitgravingen kunnen maar mogen niet
meegerekend worden in het te compenseren volume), zodat er op die plaats extra
overstromingswater kan geborgen worden.
Dit is slechts een eerste schatting. Het exacte volume en de wijze en exacte plaats moet bij de
ontwikkeling van de uitbreiding bekeken worden. In de voorschriften wordt ter realisatie van
deze compensatie het volgende ingeschreven: "Een vergunningsaanvraag voor de
ontwikkeling van de regionale bedrijvenzone dient steeds gepaard te gaan met concrete,
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milderende maatregelen in het aanpalend gebied ten westen van het gemengd regionaal
bedrijventerrein".
De voorziene veiligheidsdijk dient verlegd te worden. Beveiliging tegen wateroverlast betekent
dat de industriezone volledig moet afgeschermd worden door een lage dijk, die loopt van de
Demer, langsheen de oude Demerarm naar de Moutlaak. Uit berekeningen van OPD blijkt dat
men moet rekening houden met een overstromingspeil van 12,56 m TAW bij een T50 storm
voor het FIN scenario. De beschermingsdijk zou moeten aangelegd worden op een hoogte van
13,50 m TAW. In de verordende voorschriften wordt de mogelijkheid van deze werken
opgenomen.
Daarnaast dient er aandacht te gaan naar het overstromingsvrij houden van de terreinen zelf:
het overstromingspeil voor T50 in reservoir 62 is het hoogst voor het OPD MAX-scenario:
12,83m TAW, voor het uiteindelijke OPD FIN-scenario is het nog altijd 12,56 m TAW. Veilig zit
men dus maar met vloerpeilen vanaf 13,00 m TAW. Om ook het bestaande industrieterrein te
beschermen zal er een pompinstallatie nodig zijn op de Moutlaak. Aangezien de Moutlaak een
waterloop van tweede categorie betreft, zal de dienst waterlopen van de provincie VlaamsBrabant dit dienen te voorzien.
Om de bergingcapaciteit van het valleigebied te vrijwaren moeten verhardingen en wegenis
zoveel mogelijk worden aangelegd met behulp van waterdoorlatende materialen. Mogelijke
schadelijke effecten en reductie aan infiltratiemogelijkheden zijn aldus minimaal. Hergebruik en
buffering van hemelwater staat voorop (cfr provinciaal en gewestelijke stedenbouwkundige
verordeningen inzake afkoppeling van hemelwater). De buffering dient volledig binnen de zone
bestemd voor de gemengd regionaal bedrijventerrein te worden voorzien en ingeplant.
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7.2 Milieutoets
Stationsomgeving
Het deelplan vormt geen kader voor toekenning van vergunningen die op zichzelf MER-plichtig
zijn volgens het project MER-besluit.
Het deelplan heeft geen aanzienlijke milieueffecten. Het plan houdt slecht een beperkte
aanpassing en verfijning in van de huidige gewestplanbestemmingen met het oog op een
reconversie van een onderbenutte bestaande stedelijke omgeving.
Binnen de zone stationsomgeving wordt de mogelijkheid gecreëerd om een hoogwaardig
knooppunt voor openbaar vervoer uit te bouwen waarbij bijkomende ruimte vrijgemaakt kan
worden voor nieuwe ontwikkelingen langs het spoor vanuit het principe van zuinig
ruimtegebruik.
De andere bestemmingwijzigingen houden slechts een verfijning in van de bestaande
bestemmingen. Het deelplan betreft slechts een relatief kleine wijziging van het gewestplan op
lokaal niveau.

Beperkte uitbreiding Nieuwland
Het deelplan vormt geen kader voor toekenning van vergunningen die op zichzelf MER-plichtig
zijn volgens het project MER-besluit.
Het deelplan heeft geen aanzienlijke milieueffecten. Het plan houdt een beperkte aanpassing in
van de huidige gewestplanbestemmingen.
Het gaat om enerzijds een relatief beperkte uitbreiding van een bestaande regionaal
bedrijventerrein met ongeveer 7 ha met het oog op een optimalisatie binnen het bestaande
bedrijventerrein uitgaande van een meer duurzame mobiliteit en ruimtegebruik. De te
herlokaliseren activiteit (betoncentrale) is niet MER-plichtig volgens het project MER-besluit.
Anderzijds wordt landbouwgebied omgezet naar een zone voor natuurontwikkeling en
waterberging. De ontwikkelingsperspectieven worden verder uitgewerkt en uitgevoerd in het
kader van het ontwikkelingsplan Demer.
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7.3 Passende beoordeling
Met een passende beoordeling verstrekt de lidstaat aan de Europese Commissie
informatie inzake een plan/projectontwikkeling in of nabij Natura 2000
vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) in navolging van
artikel 6 van de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG). Bij plannen, programma’s en
vergunningsplichtige activiteiten die effecten kunnen hebben op de habitats en soorten
van een speciale beschermingszone moet uit de passende beoordeling blijken of de
natuurlijke kenmerken van het gebied niet aangetast zullen worden.
In verband met deelrup "beperkte uitbreiding Nieuwland" ligt de
verantwoordelijkheid voor het opstellen van de passende beoordeling bij de Vlaamse
overheid, vertegenwoordigd door het Agentschap voor Natuur en Bos.
Indien een aantasting verwacht wordt, zal het project of plan niet kunnen doorgaan,
tenzij een groot openbaar belang kan worden aangetoond en indien er bovendien geen
alternatieven mogelijk zijn. In dit geval is volwaardige compensatie (naar aard en
omvang) verplicht. De compensatie moet gerealiseerd zijn op het moment dat het
betrokken gebied de schade ondervindt.
De passende beoordeling wordt noodzakelijk geacht doordat de voorziene beperkte
uitbreiding van de bedrijvenzone ‘Nieuwland’ (deel van het provinciaal RUP) in de
nabijheid van het habitatrichtlijngebied Demervallei gesitueerd is. De beoordeling
betreft met name de mogelijk significante effecten van de uitbreiding Nieuwland op het
habitatrichtlijngebied Demervallei, deelgebied ‘Vorsdonkbos’1, waartoe ook het erkend
natuurreservaat Vorsdonkbos-Turfputten behoort.
De integrale versie van de passende beoordeling is in hoofdstuk 10 bijlage te vinden. De
conclusies worden beknopt weergegeven.
De eerste versie van de passende beoordeling werd herwerkt naar aanleiding van opmerkingen
van het agenschap voor natuur en bos en enkele ingediende bezwaarschriften.
•
•

Er werd nagegaan of een mogelijke grondwaterwinning een significant effect kan
hebben op de grondwaterstand van het habitatrichtlijngebied 'Vorsdonkbos-Turfputten".
Toevoeging van kaarten met vegetatietypes.
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Uit de passende beoordeling die werd opgesteld en herwerkt blijkt dat:
•

•
•

De zone ‘gemengd regionaal bedrijventerrein’ van de beperkte uitbreiding Nieuwland is
op minimaal 300 m afstand van het habitatrichtlijngebied gelegen, zodat het areaal van
de SBZ-H, deelgebied Vorsdonkbos, door deze uitbreiding niet kan worden aangetast.
Noch tijdens de aanleg van het bedrijventerrein noch tijdens het gebruik ervan zijn
rechtstreekse effecten van landinname mogelijk. In de zone ‘agrarische gebied met
ecologisch belang + waterberging’, die aan de SBZ-H grenst, wordt hoogstens een
uitgraving voorzien om het verlies aan komberging door de uitbreiding van het
bedrijventerrein op te vangen.
Nadelige effecten door lawaaihinder of luchtverontreiniging evenals door
watervervuiling vanaf het bedrijventerrein mogen redelijkerwijze worden uitgesloten.
Een mogelijke negatieve beïnvloeding van de waterhuishouding van deelgebied
Vorsdonkbos via debietswijzigingen van de Moutlaak is waarschijnlijk niet significant
aangezien de zone ‘agrarische gebied met ecologisch belang + waterberging’ toelaat
om deze te remediëren. Ook een beperkte nieuwe grondwaterwinning op het terrein
van de uitbreiding Nieuwland, ter vervanging van een gelijkaardige grondwaterwinning
van de betoncentrale die nu op het bestaande bedrijventerrein gevestigd is, zou geen
significant effect hebben op gevoelige vegetaties en soorten.

Indien een effect niet precies kan worden ingeschat, moet het overeenkomstig het
voorzorgsbeginsel worden beoordeeld als “mogelijk significant effect”. Dit is vooral het geval
voor de mogelijke effecten van een mogelijk grotere grondwateronttrekking ter hoogte van
Nieuwland. Het was dan ook aangewezen om dit aspect diepgaander te onderzoeken. Wil men
rekening houden met een of meerdere bijkomende grondwaterputten waarvoor in de toekomst
op het terrein van de uitbreiding eventueel een vergunning zou worden aangevraagd, dan is het
zeker een vereiste om precies te weten welke de aanvaardbare debieten zijn die daarbij
kunnen worden opgepompt zonder enig nadelig effect op kwetsbare habitats en soorten te
veroorzaken.
Uit de berekeningen blijkt dat geen nadelige invloed van grondwaterverlaging te verwachten is
op het habitatrichtlijngebied, op voorwaarde dat maximaal ca. 20.000 m³ per jaar in het Zand
van Diest onttrokken wordt.
De hoofdzakelijk kwalitatieve beoordeling die hier gebruikt werd, wijst uit dat zeker geen
positieve effecten van de Uitbreiding Nieuwland op het habitatrichtlijngebied te verwachten zijn.
Significant negatieve effecten zijn er volgens de inschatting echter evenmin. Voor wat de
mogelijke effecten van grondwaterwinning betreft, kon de beoordeling tevens steunen op een
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modellering, specifiek in het kader van deze passende beoordeling uitgevoerd, die voor dit
aspect een kwantitatieve inschatting mogelijk maakte.
Bijgevolg moeten de volgende stappen van de passende beoordeling niet worden uitgewerkt:
een bespreking van alternatieve oplossingen en een opgave van dwingende redenen van
openbaar belang (m.a.w. redenen om het plan toch uit te voeren ondanks negatieve effecten)
zijn niet nodig.
Er werd op volgende wijze doorwerking gegeven aan de vereisten van de passende
beoordeling:
•

•

In de zone "Agrarisch gebied met ecologisch belang - waterberging" wordt de mogelijkheid
voorzien om maatregelen te voorzien ter compensatie van waterbergingsverlies tengevolge
van de ontwikkeling van een industriezone. Deze werken zijn gekoppeld aan de
vergunningsaanvraag voor de ontwikkeling van de bedrijvenzone. Zoals blijkt uit de
beoordeling van de passende beoordeling, kan dit ook gezien worden als een maatregel
om mogelijk negatieve effecten van de uitbreiding - namelijk via een verstoring van de
waterhuishouding - op het Vorsdonkbos te reduceren.
De bufferzone wordt uitgebreid tot een breedte van 50 meter waardoor de landschappelijke
inpassing, de visuele en akoestische buffering kan verzekerd worden. Eventuele hinder en
effecten worden op deze wijze beperkt."

76/103

8. GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
8.1 Stationsomgeving
In de visievorming rond de stationsomgeving wordt een kader en draagvlak voor de concrete
projecten opgemaakt. Een ‘sturend’ kader biedt een houvast, bewaakt de essentie en zet
betrouwbare krijtlijnen uit. Het vertrekt van een duidelijke diagnose waarin sterkten, zwakten,
opportuniteiten en bedreigingen naar voren komen. Het maakt alternatieve scenario’s
bespreekbaar en weegt alternatieven af op grond van probleemstellingen, zienswijzen en
beleidskeuzen. De open visie zet enkele krachtige lijnen uit, inspireert en stuurt, maar laat heel
wat zaken nog open, kan inspelen op onverwachte kansen en stelt bij op grond van
projectervaringen in het projectgebied. De visievorming is opgebouwd uit een aantal
structurerende ruimtelijke concepten en de ruimtelijke structuurschets.

8.1.1 Stedenbouwkundige uitgangspunten
De stationsomgeving is momenteel te ervaren als een chaotische omgeving met beperkte
verblijfskwaliteiten. Voor het gebied zijn er een aantal uitgangspunten onderscheiden die
bepalend zijn voor de ontwikkeling van de stationsomgeving. Deze uitgangspunten beïnvloeden
de visievorming en worden in de structuurschets opgenomen.
Het publiek domein als drager voor “verbinden en beleven”
Bestaande en nieuwe plekken worden met elkaar verbonden door bestaande verbindingen te
versterken en nieuwe verbindingen te introduceren. De verbindingen worden versterkt, leesbaar
gemaakt met behulp van aanvullende begeleidende bebouwing, groenstructuur en
herkenningspunten. De bijzondere plekken zoals het stationplein en het Kapitein Gilsonplein
worden gemarkeerd met bijzondere bebouwing ten behoeve van een betere leesbaarheid van
routes.
Mobiliteit als katalysator
De vervoersknoop is een belangrijke schakel in het stedelijk netwerk van Aarschot. Het station
is een semi-openbaar gebouw waarin zowel private als openbare activiteiten kunnen
plaatsvinden. Door de interwijkverbinding tussen weerszijden van het spoor via de
reizigerstunnel te voeren wordt de publieksintensiteit verhoogd. Deze kwaliteit kan nog vergroot
worden door intensiever gebruik van het stationsgebouw. Het huidige gebouw leent zich zeker
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voor bijvoorbeeld horecafuncties. De vervoersknoop in Aarschot gaat zich onderscheiden als
spin in het web van routes, activiteiten en verplaatsingen. De organisatie van de knoop, de
begrijpelijkheid, het geboden comfort en de verblijfskwaliteit van omliggende ruimten bepalen
het investeringsklimaat voor bedrijvigheid.
Geregisseerde ontwikkeling van ruimtelijk programma
Een belangrijk uitgangspunt is dat het ruimtelijk programma ontwikkeld wordt vanuit geboden
gelegenheden, bewuste regie op ruimtelijke planning en vooral het weloverwogen benutten van
kansen die zich voordoen. Het station wordt katalysator voor intensieve stedelijkheid aan
weerszijden van het spoor. Aan de oostzijde van het spoor wordt voorgesteld om de bestaande
nederzettingsstructuur te verdichten of te vernieuwen. Aan de westzijden zal kleinschalige tot
grootschalige bedrijvigheid gerealiseerd worden.

Bebouwingsstructuur omkadert publieke ruimte en routes
De brokkelige nederzettingsstructuur wordt opgewaardeerd tot een samenhangend geheel van
bestaande en nieuwe bebouwing. De bebouwing structureert de ruimte en geeft de publieke
ruimte en de verschillende routes voor langzaamverkeer een hoogwaardige omkadering.

Groene ruimte als structurerende entiteit
In Aarschot zijn bijzondere groene elementen aanwezig in de vorm van het Elzenhof, de
Demerzone en ook het stadspark. Door deze elementen robuust met elkaar te verbinden
kunnen zij een structurerende rol vervullen in de stationsomgeving.
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8.1.2 Ruimtelijke concepten
Hoogwaardige omkadering publieke ruimte
De term publieke ruimte zegt iets over het gebruik van de ruimte en niet zo zeer over de
eigendomsstatus van de ruimte. In de vorming van de ontwikkelingsvisie wordt deze term
gebruikt voor de openbare routes en plekken als onderdeel van de totale fysieke infrastructuur
van de stad Aarschot. Van groot belang is de leesbaarheid en herkenbaarheid van deze routes
en plekken die samen het verbindende netwerk vormen tussen de verschillende stadsdelen.
De publieke ruimte van Aarschot en in het bijzonder in de stationsomgeving is zeer divers van
schaal, functie en kwaliteit. Opvallend in de morfologie van het projectgebied is de
discontinuïteit in de begrenzing van stedelijke ruimten; ruimten “lopen weg”. Dit geldt vooral aan
de kant van de stadskern; statieplein, Gibsonplein en Piet Verhaegen-square.
Aan de westzijde, bedrijventerrein Nieuwland, is op menselijke schaal nauwelijks sprake van
begrenzing. Ook het aanwezige groen en water kunnen veel sterker structuur en kader bieden
aan de publieke ruimte dan dat nu het geval is.
Gewenste situatie: hoogwaardige omkadering
Het hoogwaardige omkaderen van de publieke ruimten draagt zorg voor meer herkenbaarheid
van plek en route; de architectonische kwaliteit, schaal en inrichting zijn belangrijke dragers
voor de beleving van de publieke ruimte. De publieke ruimte in Aarschot moet uiteraard ruimte
bieden aan functioneel gebruik, verplaatsingen en sociale contacten. De ruimte zal zo
ontworpen worden dat deze verlokt tot spelen, spontane buurtactiviteiten en
stadsevenementen.
Multifunctionele bruikbaarheid, veiligheid en hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit vormen
uitgangspunten bij het ontwerp. Bij ruimtelijke kwaliteit zijn de aandachtvelden o.a: het karakter
van de straatwanden, het niveau van onderhoud, de inrichting van straten en pleinen en
natuurlijk ook van de semi-publieke ruimte. Bij het ingrijpen in de publieke ruimte wordt het
behoudt en verder ontwikkelen van het unieke karakter van de stad Aarschot (structuur,
historische elementen, sfeer) als uitgangspunt genomen.
De gewenste situatie zet in op een heldere duiding van toekomstige routes en plekken die
weerszijden van het spoor met elkaar verbinden: route langs de Demer (onderdoorgang), route
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doorheen het stationsgebied (onderdoorgang sporen) en de koppeling van stadskern en het
Elzenhof (langzaam verkeersbrug). Daarnaast vraagt het kapitein Gilsonplein om meer
herkenbaarheid als toegang tot stad en stationsgebied.
Het huidige bedrijventerrein vraagt om schaalverkleining richting Demer. Vooral de begrenzing
van de nieuw te maken publieke ruimte aan de bedrijvenzijde moet een ingrijpende verandering
teweeg brengen in de beleving van dit deel van de stad. De introductie van een parkeerpark als
overgangszone van de klein stedelijke schaal naar de schaal van de grote bedrijven is een
geëigende methode en biedt ook interessante kansen voor een multifunctioneel programma.

Ontlasting van de stationsbuurt
R25 is de hoofddrager van het stedelijk verkeer en sluit via Westelijke ring en Steenweg op
Sint-Joris-Wingene (N223) aan op het hoofdwegennet (E314). Deze aansluiting zorgt voor een
verkeersaantrekking dat verder reikt dan het projectgebied. De wijken ten noordoosten van het
studiegebied (ten noorden van de Demer en ten oosten van de spoorlijn) ontsluiten via
Begijnhof - Statiestraat - Boudewijnlaan naar het hoofdwegennet. De spoorlijn vormt een
barrière voor het autoverkeer dat slechts op een beperkt aantal plekken kan worden
overschreden. De as Amer -Betekomsesteenweg - Nieuwlandlaan vormt voor de wijken ten
noordoosten van het projectgebied een aantrekkelijke route om onder meer naar
Aarschotsesteenweg (N21B) te rijden.
Het projectgebied aan de westzijde (voornamelijke economische functies) van het spoor wordt
enerzijds via Nieuwlandlaan ontsloten naar R25. Anderzijds verkiest een deel van het verkeer
Betekomsesteenweg als ontsluitingsroute om richting noordoosten en zelfs om R25 te rijden.
De parking ten oosten van de spoorlijn maakt eveneens gebruik van Nieuwlandlaan om te
ontsluiten. Ook hier is sprake van verschillende ontsluitingsroutes. Het park wordt voornamelijk
ontsloten via de brug van Nieuwland.
Het projectgebied ten oosten van de spoorlijn wordt enerzijds via Statiestraat - Statieplein Boudewijnlaan (enkelrichting) naar Leuvensesteenweg (N19) en naar Steenweg op Sint-JorisWingene (N223) ontsloten. Anderzijds wordt deze zijde van het projectgebied via Albertlaan
ontsloten naar Leuvensesteenweg (N19). De relatie met de wijken ten noorden van de Demer
wordt verzorgd door Begijnhof en P. Dergentlaan. De parkings ten oosten van de sporen
worden via dezelfde routes ontsloten.
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Gewenste situatie: ontlasting stationsbuurt
Het masterplan heeft tot doel de stationsbuurt ten oosten van de spoorlijn meer een
verblijfskarakter te geven. Behalve de heraanleg van een aantal straten is ook het verminderen
van de verkeersintensiteit een middel om dit doel te bereiken.
Het verminderen van de verkeersintensiteit ten oosten van de spoorlijn gebeurt door drie
ingrepen. Ten eerste worden de parkings geherlokaliseerd naar een verbeterde parking ten
westen van de sporen1. Een tweede ingreep is het knippen van Sasstraat zodat de route
Statieplein - Boudewijnlaan minder wordt belast. De derde ingreep is het knippen van Begijnhof
(na de sluiting van de stadsring). Hierdoor worden de straten ten oosten van de spoorlijn
ontsluitingsstraten op lokaal niveau.
De heraanleg van straten gebeurt op maat van de zachte verkeers-deelnemers. Auto’s,
vrachtwagens en bussen moeten worden beschouwd als ‘gasten’. Uiteraard spreekt het voor
zich dat een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer moet worden gegarandeerd.
Het herlokaliseren van de parkings heeft tot gevolg dat Nieuwlandlaan meer verkeer zal
verwerken. Qua leefbaarheid is dit veel gunstiger dan de huidige toestand aangezien de
ruimtelijke draagkracht van deze weg veel groter is dan de straten ten oosten van de spoorlijn.
Door het bundelen van deze parkings tot één, is het parkeerzoekverkeer nagenoeg
onbestaande.

1

onderbouwing parkeerbehoefte pendelparkeren als bijlage
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Doorwaadbaarheid van de stationsomgeving
Weinig van de routes die zijn geselecteerd als bovenlokale fietsroutes in het projectgebied
beschikken momenteel over voldoende comfort om aantrekkelijk te zijn of zijn zelfs onveilig. Op
Boudewijnlaan bijvoorbeeld worden fietsers geconfronteerd met autoverkeer dat snel rijdt (als
gevolg van de breedte van de rijweg). Op de Nieuwlandlaan moeten fietsers de weg delen met
zwaar vrachtverkeer. De Fabrieksstraat is vanwege de staat van het wegdek onaantrekkelijk
voor fietsers. De overige straten in het projectgebied zijn relatief aantrekkelijk voor fietsverkeer.
In het projectgebied komt - met uitzondering van de voetgangers-onderdoorgang - geen
infrastructuur voor dat louter bestemd is voor voetgangers of fietsers.
De spoorlijn vormt voor het voetgangers en fietsverkeer een barrière. Het kruisen van de
spoorlijn kan slechts op drie plekken: Betekomsesteenweg, brug Leuvensestraat - Nieuwland
en de onderdoorgang van de sporen (enkel voetgangers).
Gewenste situatie: doorwaadbaarheid
Om de barrièrewerking van de spoorlijn te doorbreken voorziet het masterplan op drie
verschillende plaatsen een kruising met de spoorlijn.
1. De bestaande onderdoorgang wordt opgewaardeerd door architecturale ingrepen zoals de
plaatsing van liften en het verbeteren van de toegang naar de tunnel. Deze verbinding moet
ervoor zorgen dat reizigers op een comfortabele en directe manier van het parkeerpark naar de
perrons (of het station) worden geleid.
2. Een langzaamverkeersbrug tussen de zuidzijde van het huidige stationsplein en het Elzenhof
(in het verlengde van het parkpad). Naast een functionele verbinding voor fietsers en
voetgangers functioneert de brug ook als ‘landmark’ en geeft het de stationsomgeving meer
herkenbaarheid.
3. Een fiets- en voetgangerstunnel aan de Demer, onder de bestaande spoorbrug zorgt voor
een belangrijke schakel in het recretaitef netwerk. Het parkeerpark wordt hierdoor verbonden
met de recreatieve pool Scheldemolens. Deze verbinding is momenteel in voorontwerpfase.
Voor de ontsluiting van de bedrijvenzone ten westen van de spoorlijn wordt een kamvormige
structuur voorgesteld waarvan de rug van de kam wordt gevormd door de fietsverbinding
Statieplein – brug over de spoorlijn – route door het park. De tanden worden gevormd door de
dwarsverbindingen die uitkomen op Nieuwlandlaan. Hierdoor is geen afzonderlijk infrastructuur
nodig op Nieuwlandlaan.
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De doorwaadbaarheid van de zone ten oosten van de spoorlijn wordt verbetert door de
realisatie van trage wegen door bouwblokken en door de heraanleg van een aantal straten.
Het knippen van Sasstraat verstrekt de keuze van Stationsplein - Boudewijnlaan als onderdeel
van een bovenlokale fietsroute.
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Intensiveren van de ontwikkelingen
In de stationsomgeving ligt op het moment een enorm aantal parkeerplaatsen verspreid over
noordoost- en zuidoost- en vooral westzijde. De fiets, bus, taxi-standplaatsen en voorrijden
vinden met name hun plek aan de stadszijde. Aan de westzijde is een tweede fietsenstalling
aanwezig. Het busstation is recentelijk vernieuwd en geeft een moderne uitstraling aan de
oostzijde van het station. Het stationsgebouw zelf is een karakteristiek element op deze plek.
De fysieke relatie tussen beide zijden van het spoor wordt slechts gelegd door de stationstunnel
die binnen het stationsgebouw bereikbaar is via trappen. De visuele relatie richting
bedrijventerrein wordt gedomineerd door de betonfabriek. Andersom, richting stadskern, is de
kerk vanaf veel plaatsen zichtbaar. Langs het stationsplein zijn een aantal kleinschalige winkels
met voorzieningen aanwezig.
Gewenste situatie: intensiveren
De stationsomgeving wordt bronpunt voor intensievere stedelijkheid aan weerszijden van het
spoor. Het ligt daarom voor de hand om in eerste instantie de relatie te leggen op de plek die
nu het meest gebruiksintensief is; het station zelf. De stationstunnel wordt gekoppeld aan de
stationspleinen aan weerszijden. De tunnel wordt de eerste directe en goed zichtbare koppeling
tussen stadskern en bedrijventerrein Nieuwland.
Het plein aan de stadszijde wordt sterker afgebakend. Op lange termijn kan het stationsplein
een kwalitatief ingerichte verblijfsfunctie krijgen waarbij het openbaar vervoer centraal staat. De
doorstroming van autoverkeer wordt zoveel mogelijk beperkt.
Aan de westzijde creëren passende (bedrijfs)architectuur, functioneel- en ruimtelijk programma
en goede bereikbaarheid de randvoorwaarden voor een vitaal stationsgebied. Het
parkeerprogramma1 wordt geconcentreerd aan de westzijde. Dit programma op een doordachte
wijze opnemen in het ontwerp biedt meteen de eerste kans om op krachtige wijze in te grijpen
aan de westzijde van het spoor en de eerste stap te zetten naar een hoogwaardige
transformatie van dit deel van de stationsomgeving.
De site van de betoncentrale "Schmidt Beton Klaps" neemt daarmee een cruciale plaats in bij
de (her)ontwikkeling van de stationsomgeving tot een hoogwaardige pool voor
personeelsintensieve bedrijvigheid. De betoncentrale vormt de zogenaamde 'Kop van
Nieuwland', een strategische locatie met grote impact op het uitzicht en het imago van de hele
bedrijvenzone Nieuwland. Bedoeling is om hier de nieuwe 'voorkant' te realiseren van de
bedrijvenzone waar, op termijn, personeelsintensieve bedrijvigheid een plaats moet vinden.
1

onderbouwing parkeerbehoefte pendelperkeren als bijlage
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Afwerken van de stad
In de stadskern van Aarschot is sprake van een blokstructuur. Binnen de blokken liggen op
sommige plaatsen hofjes en informele voetgangersroutes. Zoals ook al benoemd bij de
beschrijving van de publieke ruimte is de discontinuïteit in de begrenzing van stedelijke ruimten
opvallend. Maar ook de architectonische waarde van enkele gevelwanden is erg laag. Dit geldt
onder andere voor de bedrijfsgebouwen van frisdrank fabrikant Cristal. Dergelijke gevelwanden
hebben een sterke negatieve invloed op de beeldkwaliteit van het gebied.
Aan de westzijde van het spoor ontbreekt structurerende bebouwing. Ruimten worden niet of
nauwelijks ingekaderd door gevelwanden. Er is sprake van een ruimte zonder duidelijke
identiteit.
Gewenste situatie: afwerken van de stad
De bestaande blokkenstructuur wordt verder gezet opdat verdichting ontstaat in het bestaande
stationsgebied aan de stadszijde. Er worden nieuwe blokken toe gevoegd aan de bestaande
ruimtelijke structuur om de ruimtelijke kwaliteit van routes en pleinen te versterken.
De site van Cristal wordt herontwikkeld in een nieuw gemengd woon-werkproject na
herlocalisatie van Cristal binnen de bestaande bedrijvenzone Nieuwalnd.
Bij de ontwikkeling van dit gebied wordt er prioriteit aan betere ruimtelijke begrenzing en
schaalverhoudingen gegeven. De kleinschaligheid moet zich in eerste instantie manifesteren
aan de grenzen van de publieke ruimte. Grootschaliger functies kunnen ook een plek vinden in
het gebied: er wordt een verloop van de korrelgrootte van groot naar klein (Demer)
geïntroduceerd. Op deze wijze ontstaat tevens de mogelijkheid tot een diversiteit aan functies.
Aan de gevelwanden die grenzen aan de publieke ruimte dienen architectonische eisen gesteld
te worden. Functionele interactie tussen gevels en de aangrenzende verblijfs- en
ontsluitingsgebieden is voorwaarde voor een levendige gebruiksintensiteit en sociale veiligheid
in die stedelijke ruimten.
Op de Kop van Nieuwland wordt een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein voorzien
voor personeelsintensievere bedrijvigheid, kmo en kantoorachtigen. Deze uitbreiding kan
gefaseerd ontwikkeld worden. Er wordt een relatieve vrijheid gelaten aan de invulling van de
beschikbare terreinen binnen enkele strikte spelregels over de scheiding privé-openbaar.
Aangeraden wordt om de adreswaarde van de kantoorachtigen of bedrijven gelegen langs het
parkeerpark met de nodige beeldkwaliteitsgaranties te vermarkten.
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De ontwikkeling van de Kop van Nieuwland is in verschillende fasen realiseerbaar. Een eerste
fase bestaat uit de ontwikkeling van de huidige eigendommen van de betoncentrale. In deze
fase wordt de aansluiting op Nieuwlandlaan en de volledige ontsluiting van de kop gerealiseerd.
Op lange termijn worden de bestaande woningen aan de Demer vervangen. In deze tweede
fase wordt de kop van Nieuwland vervolledigd. De ontwikkelingen van deze laatste fase vragen
om een schaalverkleining rekening houdend met de nabijheid van de Demer.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de Kop van Nieuwland gestructureerd te ontwikkelen.
Om een invulling met de nodige beeldkwaliteit te kunnen garanderen worden de mogelijkheden
voor de bedrijfsactivtieten op de Kop van Nieuwland ruim gedefinieerd. Het gebied wordt
bestemd voor bedrijven van regionaal belang met een van de volgende hoofdactiviteiten:
⇒ productie, verwerking en bewerking van goederen;
⇒ onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;
⇒ dienstverlenende bedrijven (bedrijven die diensten verlenen aan andere bedrijven);
⇒ kantoren en toonzalen;

86/103

Schakelen van groene ruimte
Het Elzenhof is een geïsoleerd groengebied in Aarschot. Het is een prachtig oud kasteeldomein
met een uitgesproken groen karakter. Het park kan echter nog aan kwaliteit winnen als er
binding ontstaat met de stadskern, het nieuw in te richten Kop van Nieuwland, het
stationsgebied aan de westzijde en de Demer.
De Demer met de aangrenzende groene taluds is nu een waterloop die ten westen van het
spoor eigenlijk nauwelijks bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit. Aan de oostzijde, richting
stadskern, is dat heel anders. Hier wordt hard gewerkt aan de historische en recreatieve
betekenis van de Demer ter hoogte van ‘s Hertogenmolens.
Gewenste situatie: schakelen
De aanwezige groene ruimte van het Elzenhof en van de Demer worden versterkt. Het
Elzenhof wordt verbonden met de Demer die verbonden is met het stadspark van Aarschot.
Deze verbinding wordt gerealiseerd door een doordachte uitwerking van het tussenliggende
parkeerpark. Het parkeerpark vormt de groene schakel maar zorgt tevens voor een goede
doorstroming van het langzaam verkeer tussen de groene ruimte.
Er ontstaat een aaneengeschakelde groene parkruimte waarin recreatieve functies terug te
vinden zijn. De Demer functioneert als ruggengraat van de groene ruimte doorheen Aarschot
en rijgt kleine en grote groengebieden als een kralensnoer aan elkaar.
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8.1.3 Structuurschets
De structuurschets wordt ingezet als instrument om een beeld te schetsen hoe de
stationsomgeving eruit kan komen te zien en om de verschillende mogelijkheden af te tasten.
De structuurschets legt niet alles vast maar vormt een flexibele visie die, rekening houdend met
de haalbaarheidsanalyse, een uitvoerbaar, haalbaar en vooral ‘maatschappelijk gedragen’
masterplan als eindproduct heeft.
Essentieel voor de benadering is de kracht, eenvoud en haalbaarheid van de ingrepen. De
structuurschets bevat structurerende, programmatische en ook strategische ingrepen die nodig
zijn om te komen tot een succesvolle transformatie van de stationsomgeving tot een
hoogwaardige multifunctionele verbindingszone tussen stadskern en bedrijvengebied.
De zonering die op de structuurschets terug te vinden is houdt een programmatie van
verschillende scenario’s in. Dit is sterk afhankelijk van alle mogelijke verdere ontwikkelingen in
het stadscentrum en de al dan niet blijvende aanwezigheid en concessies van bepaalde
bedrijven met de mogelijkheid tot het innemen van de terreinen zowel aan de oostzijde als de
westzijde van de spoorlijn.
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FIGUUR: STRUCTUURSCHETS
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8.2 Beperkte uitbreiding Nieuwland
8.2.1 Visie en gewenste ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven
Er worden vier concepten voor het plangebied naar voor geschoven die zicht geven op de
gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied.

Maximaal inpassen uitbreiding Nieuwland
Er wordt een beperkte uitbreiding van de industriezone Nieuwland gerealiseerd in functie van
de herlokalisatie van bedrijven die vandaag gesitueerd zijn in het deelrup "Stationsomgeving"
en waarvoor het masterplan Reconversie Stationsomgeving Aarschot voorstelt om deze te
herlokaliseren naar een andere locatie. De uitbreiding kan op een goede functionele en
ruimtelijke wijze aansluiten op de bestaande industriezone Nieuwland.
Er dienen minimale infrastructuurwerken uitgevoerd worden voor een goede ontsluiting op de
bestaande weginfrastructuur. Deze kan aangetakt worden aan een bestaande weg die aansluit
op de lokale verzamelweg Nieuwland en verder naar de ring R25 of de Leuvensesteenweg.
De hinder van nieuwe activiteiten op de omgeving blijft beperkt aangezien er in de buurt geen
bewoning aanwezig is. Wel wordt de bedrijvenzone ontwikkeld aan de rand van een open
ruimtegebied en de Demer- en Moutlaakvallei. Een landschappelijke aanpassing zal moeten
voorzien worden. Dit kan door de bufferstrook die reeds bestaat voor de industriezone ten
zuiden van de Moutlaak door te trekken rondom de uitbreidingszone. Dit zal hier bestaan uit
een veiligheidsdijk om de bestaande industriezone en de uitbreiding te beschermen en een
groeninkleding ervan.
Bij de inrichting van het bedrijventerrein moet gestreefd worden naar zuinig ruimtegebruik, een
optimale functionele organisatie, een goede integratie en een kwalitatieve buffering ten opzichte
van de verbindingen in de natte sfeer en natuurontwikkeling.
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Ruimte voor water
In het kader van het Ontwikkelingsplan Demer en integraal waterbeheer worden tal van
ingrepen voorzien die ook betrekking en/of zijn gevolgen hebben voor het plangebied. Het
ruimtelijk uitvoeringsplan anticipeert hierop.
1) De Demer- en Moutlaakvallei zijn belangrijke natuurverbindingsgebieden waarbij de hogere
ecologische basiskwaliteit ruimtelijk moet ondersteund worden. In het kader van het
ontwikkelingsplan Demer wordt voorzien de Oude Demermeanders terug aan te sluiten op de
Demer en dijken af te graven.
2) Doordat de veiligheidsdijk door de uitbreiding wat verplaatst dient te worden gaat
waterbergend vermogen verloren. Dit wordt gecompenseerd door middel van afgravingen in het
aanpalend deel. De veiligheidsdijk zal tussen de Demer en Moutlaak ingeplant worden aan de
grens van het industriegebied.
3) Om een stuk van de huidige industriezone en de uitbreiding te beschermen tegen
overstromingsgevaar wordt een pompstation voorzien aan de Moutlaak. Deze zal dienen
ingeplant worden waar de veiligheidsdijk kruist met de Moutlaak.

91/103

Versterken van de groene ruimte
In de onmiddellijke omgeving en in het plangebied bevinden zich enkele belangrijke
natuurwaarden zoals het VEN-gebied en habitatrichtlijngebied Vorstdonkbos-Turfputten, de
natuurelementen rondom de Demer en Moutlaak en de oude Demerarm. Deze worden ingepast
in het concept 'versterken van de groene ruimte'.
1) De rivier- en beekvalleien zijn belangrijke dragers van natuur. Dit dient ruimtelijk ondersteund
te worden. Langsheen de Moutlaak voorziet de provincie in een zone voor herstel en
ontwikkeling van de natuur- en landschapswaarden verbonden aan een beekvallei.
2) Deze zone kan verder ontwikkeld worden in functie van natuur, naast de
waterinfrastructuurmaatregelen die voorzien worden. In het Ontwikkelingsplan Demer wordt ook
een visie op natuur uitgewerkt. Een geïntegreerd eindstreefbeeld is in de maak in het kader van
het ontwikkelingsplan Demer. In het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt de gewestplanbestemming
agrarisch gebied met ecologisch belang behouden met de aanvulling van waterwerken. Het
Vlaams gewest kan in het kader van de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur
verder (planologisch) initatief nemen om deze zone een gepaste ontwikkeling mee te geven
aanlsuitend op het bos- en habitatrichtlijngebied.
3) Op de grens van de industriezone Nieuwland met de zone voor natuurontwikkeling zal een
veiligheidsdijk moeten ingeplant worden. Dit ter bescherming van de bestaande industriezone
en de uitbreiding tegen overstromingsgevaar. Deze dijk zal in die zin een logische doortrekking
van de bufferzone ten zuiden van de Moutlaak vormen.
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Behoud historische hoeve
Het landbouwbedrijf oefent haar activiteiten uit
op de ongeveer 20 hectare landbouwgebied in
het plangebied. Een deel ervan zal gebruikt
worden voor een uitbreiding van de
industriezone. Het resterend deel voor
waterberging en natuurontwikkeling. De boer
wenst zijn activiteiten te stoppen wegens niet
langer rendabel.
Een deel van het landbouwbedrijf betreft een
historische hoeve uit de 19de eeuw. De
provincie wenst dit gebouw als waardevolle
landbouwnederzetting te bewaren. Binnen
deze bestaande gebouwen kan wonen als
hoofdfunctie behouden blijven.
Nevenactiviteiten zijn mogelijk voor zover de draagkracht van de omgeving niet overschreden
wordt. Dit impliceert dat het aantal verkeersbewegingen en parkeervoorzieningen minimaal
dient te zijn en alles binnen het bestaande volume dient ingepast te worden. Als nevenactiviteit
zijn bed & breakfast, kantoor- of dienstenfuncties zonder loketfunctie (vrije beroepen,…)
mogelijk.
Aangezien de hoeve grenst aan het habitatrichtlijngebied en in de toekomst verdere
natuurontwikkeling ten oosten van de hoeve voorzien wordt, dient de hoeve landschappelijk
ingepast te worden. Er worden verhardingscriteria en een maximum oppervlakte aan
bijgebouwen opgelegd. Daarnaast dient de onmiddelijke omgeving rondom de hoeve ingeplant
worden met parkachtig groen.
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8.2.2 Structuurschets

94/103

9. OPERATIONALISERING GEWENSTE RUIMTELIJKE
ONTWIKKELING
De hoger gestelde gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt geoperationaliseerd door middel
van:
- een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
- een masterplan voor de reconversie stationsomgeving (in opmaak);
Via het RUP worden nieuwe grenzen getrokken tussen de stedelijk functies in de
stationsomgeving. Daarbij worden de gewestplanbestemmingen verder verfijnd en in beperkte
mate gewijzigd.
Hoger
genoemde
structuurschets
en
krachtlijnen
bestemmingswijzigingen voor de stationsomgeving Aarschot:

resulteren

in

volgende

van volgende bestemming volgens het gewestplan:
• Industriegebied (13 ha)
• gebied voor ambachtelijk bedrijven (1 ha)
• parkgebied (15,5 ha)
• gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (10,5 ha)
• woongebieden (0,5 ha)
naar volgende bestemming volgens het PRUP:
- Gemengd regionaal bedrijventerrein 'Kop van Nieuwland' (6;5 ha)
- Stationsomgeving 'Aarschot' (22 ha)
• overdruk parkeerpark (4 ha)
• overdruk stedelijk woongebied (0,5 ha)
• overdruk landschappelijke bufferzone (4 ha) waarvan minimaal 60% als parkzone
ingericht (2,5 ha)
- Parkzone 'Elzenhof' (13,5 ha)

95/103

Hoger
genoemde
structuurschets
en
krachtlijnen
bestemmingswijzigingen voor de uitbreiding Nieuwland:

resulteren

in

volgende

van volgende bestemming volgens het gewestplan:
• agrarisch gebied met ecologisch belang (18,5 ha)
• natuurgebied (2 ha)
naar volgende bestemming volgens het PRUP:
• gemengd regionaal bedrijventerrein (7,5 ha)
• agrarisch gebied met ecologisch belang - waterberging (11 ha)
• natuurgebied - waterberging (2 ha)
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10. BIJLAGEN
•
•

Onderbouwing parkeerbehoefte pendelparkeren
Integrale versie van de passende beoordeling
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Bijlage 1:
Onderbouwing parkeerbehoefte pendelparkeren
De NMBS formuleerde bij de start van het project volgende behoeften:
- 1400 parkeerplaatsen voor treinreizigers in de onmiddellijke omgeving van het station
- 700 fietsenstallingen en 30 bromfietsenstallingen
De provincie stelde daarnaast (in samenwerking met en op basis van gegevens van de NMBS)
een rekenmodel op na te gaan welke capaciteit de pendelparkings in Aarschot nodig hebben.
Dit model vertrekt van het aantal treinkaarthouders op 13 maart 2007.
Op 13 maart 2007 waren er 2.701 treinkaarthouders met oorsprong Aarschot. 57% van de
treinkaarthouders woont binnen een straal van 5 km van het station. 12% woont op meer dan
10 km van het station.
Er wordt in het model enkel rekening gehouden met het aandeel van de opstappende reizigers
tussen 4 u s' morgens en 4 uur s' avonds. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat na 16 uur er meer
parkeerplaatsen verlaten worden door afstappende reizigers dan dat er ingenomen worden
door opstappende reizigers. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met een gemiddeld
aantal van 1,5 inzittenden per auto om de carpool in rekening te brengen.
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In het model wordt de bestaande modal split ingeschat door een toetsing aan het reële aantal
parkeerplaatsen. Daarbij wordt uitgegaan van een gedifferentieerde modal split in relatie tot de
afstand tot het station.
auto

fiets / bromfiets

bus of te voet

tss 4u - 16u

tss 4u-16u

volledige dag

wonende in 5 km zone

30%

487

20%

325

50%

1.108

wonende tussen 5 en 10 km

60%

551

10%

92

30%

376

wonende buiten 10 km zone

80%

264

0%

0

20%

90

totaal

45%

1.303

15%

417

40%

1.574

Een de toetsing van de berekende behoefte (model) aan het bestaande reële aantal
parkeerplaatsen geeft een lichte overdruk aan op het aantal beschikbare parkeerplaatsen. De
huidige capaciteit van de pendelparkings (met inbegrip van het parkeren langs de Ford
Leopoldlaan) ligt beneden de berekende behoefte. De vastgestelde overbezetting van de
bestaande parkeerzones bevestigt deze vaststelling.
berekende parkeerbehoefte 2007
huidig aantal autoparkeerplaatsen
huidig aantal fietsenstallingen

berekende
behoefte
869
417

reëel aantal
(telling 2007)
900
394

verschil
+4%
-5%
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Voor de berekening van de toekomstige parkeerbehoefte wordt in het model uitgegaan van
50% verwachte reizigersgroei in de volgende 25 jaren op basis van een asymptotische
extrapolatie vertrekkende van 3% groei per jaar tussen 2007-2017. Vanaf 2017 wordt de groei
afgevlakt tot een standstil in 2032.

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

6020
5920
5820
5720
5620
5520
5420
5320
5220
5120
5020
4920
4820
4720
4620
4520
4420
4320
4220
4120
4020
3920
2007

opstappende treinreizigers

groeiprognose Aarschot

jaar
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Omdat het gaat om een regionaal station dat het hoofdnet moet voeden wordt er uitgegaan van
een licht grotere groei in het segment treinkaarthouders dat woont op grotere afstand van het
station. Het is immers de bedoeling, met het oog op een meer duurzame mobiliteit, dat de
aantrekkingsgebied van het station om het hoofdnet te voeden vergroot wordt door het project
m.a.w. als het goed is zullen meer reizigers van buiten de 10 km zone zich aangesproken
voelen om de overstap te maken op het openbaar vervoer in Aarschot.
woonplaats treinreizigers
aantal

huidig
totaal

verwachte
groei

verwacht totaal

wonende in 5 km zone

2.216

45%

3.213

wonende tussen 5 en 10 km

1.253

55%

1.942

wonende buiten 10 km zone

451

60%

722

totaal

3.920

50%

5.877

Er wordt van uitgegaan dat er zich in de toekomst een modal shift zal doorzetten van auto naar
fiets in het voortransport:
modal split (hypotheses in
model)

auto

fiets

bus of te voet

bestaande

toekomstige

bestaande

toekomstige

bestaande

toekomstige

wonende in 5 km zone

30%

20%

20%

30%

50%

50%

wonende tussen 5 en 10 km

60%

50%

10%

20%

30%

30%

wonende buiten 10 km zone

80%

80%

0%

0%

20%

20%

totaal

52%

45%

12%

20%

35%

35%

NOOT:
Het provinciale beleid streeft naar een fietsaandeel van 30 % in het voortransport. Voor
Aarschot als regionaal station dat het hoofdnet moet voeden, wordt er in het masterplan
rekening gehouden met een evolutie naar een aandeel van 20% voor de fiets als voortransport.
Dit houdt een forse inhaalbeweging in ten opzichte van het huidige aantal fietsenstallingen
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(meer dan verdrievoudiging van 400 naar 1100). De fietsenstalling worden daarenboven zo
geïntegreerd in het masterplan dat ze uitbreidbaar zijn naar de toekomst.
Deze reizigersgroei vertaalt zich in volgende prognose wat betreft de toekomstige
parkeerbehoefte voor auto en fiets/bromfiets.
toekomstige parkeerbehoefte

berekende behoefte volgend model

toekomstig aantal autoparkeerplaatsen

1.217

toekomstig aantal fietsenstallingen

1.127

Het masterplan gaat uit van een parkeerbehoefte van ongeveer 1.300 pendelparkeerplaatsen in
het parkeerpark en 900-1200 fietsenstallingen (500 geïntegreerd onder de aanlanding van de
langzaam verkeersbrug, 400 uitbreidbaar tot 700 aan de nieuwe westelijke stationstoegang).
Het fietspunt (beveiligde fietsenstallingen + fietsverhuur- en reparatie) zou ondergebracht
kunnen worden in de kelderverdieping van het stationsgebouw.
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Bijlage 2:
INTEGRALE VERSIE PASSENDE BEOORDELING
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Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Stationsomgeving Aarschot – beperkte uitbreiding
Nieuwland’
PASSENDE BEOORDELING
eindversie januari 2008

provincie Vlaams-Brabant
080023_6049wv SumResearch
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1. Aanleiding en doel van de passende beoordeling
De Europese Unie heeft 2 richtlijnen opgesteld die de natuur binnen haar grondgebied
beschermen. In 1979 is de Vogelrichtlijn gepubliceerd, twee jaar later is de
vogelrichtlijn “Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud
van de vogelstand” van kracht. In 1992 is daarop volgend de Habitatrichtlijn “richtlijn
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke
habitats en de wilde fauna en flora” gepubliceerd, deze biedt bescherming aan
kwetsbare en zeldzame habitattypen en aan de wilde fauna en flora en hun
leefgebieden. De lidstaten hebben nadien deze richtlijnen geïmplementeerd. De speciale
beschermingszones (SBZ) die hieruit resulteerden, vormen samen het ecologisch
netwerk Natura 2000, dat het behoud van de biodiversiteit moet garanderen. Voor deze
gebieden
gelden
een
aantal
verplichtingen
zoals
het
uitvoeren
van
beschermingsmaatregelen, de monitoring van effecten (ook van activiteiten buiten het
gebied zelf, maar met invloed op het gebied) en het opstellen van een passende
beoordeling.
Met een passende beoordeling verstrekt de lidstaat aan de Europese Commissie
informatie inzake een plan/projectontwikkeling in of nabij Natura 2000
vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) in navolging van
artikel 6 van de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG). Bij plannen, programma’s en
vergunningsplichtige activiteiten die effecten kunnen hebben op de habitats en soorten
van een speciale beschermingszone moet uit de passende beoordeling blijken of de
natuurlijke kenmerken van het gebied niet aangetast zullen worden1.
In verband met het voorliggende plan, gesitueerd te Aarschot, ligt de
verantwoordelijkheid voor het opstellen van de passende beoordeling bij de Vlaamse
overheid, vertegenwoordigd door het Agentschap voor Natuur en Bos.
Indien een aantasting verwacht wordt, zal het project of plan niet kunnen doorgaan,
tenzij een groot openbaar belang kan worden aangetoond en indien er bovendien geen
alternatieven mogelijk zijn. In dit geval is volwaardige compensatie (naar aard en
omvang) verplicht. De compensatie moet gerealiseerd zijn op het moment dat het
betrokken gebied de schade ondervindt.
De passende beoordeling wordt noodzakelijk geacht doordat de voorziene beperkte
uitbreiding van de bedrijvenzone ‘Nieuwland’ (deel van het provinciaal RUP) in de
nabijheid van het habitatrichtlijngebied Demervallei gesitueerd is. De beoordeling
betreft met name de mogelijk significante effecten van de uitbreiding Nieuwland op het
habitatrichtlijngebied Demervallei, deelgebied ‘Vorsdonkbos’2, waartoe ook het erkend
natuurreservaat Vorsdonkbos-Turfputten behoort.

1

Artikel 6 vormt de kern van de Habitatrichtlijn. De lidstaten moeten de nodige instandhoudingsmaatregelen
treffen, die beantwoorden aan de ecologische vereisten van de natuurlijke habitats en de habitats van
soorten in de speciale beschermingszones. Het gaat om beheersplannen en andere passende maatregelen
(art. 6, lid 1). Ingevolge het tweede lid dienen de lidstaten passende maatregelen te nemen om er voor te
zorgen dat de kwaliteit van natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones
niet verslechtert. Bovendien mogen geen storende factoren met een significant effect optreden voor soorten
waarvoor de zones zijn aangewezen. Het derde lid gaat over plannen en projecten, die geen betrekking
hebben op het beheer. Indien dergelijke plannen en projecten significante gevolgen kunnen hebben, wordt
een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied. Toestemming voor het plan of project
wordt slechts gegeven nadat de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet
worden aangetast (art. 6, lid 3). Het vierde lid geeft echter de mogelijkheid dat ondanks negatieve conclusies
van de beoordeling toch toestemming wordt gegeven. Er mogen dan geen alternatieve oplossingen zijn, het
moet gaan om dwingende redenen van groot openbaar belang en er dienen de nodige compenserende
maatregelen te worden genomen. Indien de zone echter is aangewezen vanwege prioritaire natuurlijke
habitats of prioritaire soorten, kan toestemming pas gegeven worden indien de menselijke gezondheid, de
openbare veiligheid of het milieu in het geding zijn, danwel na advies van de Commissie (art. 6, lid 4).
2
benaming van het deelgebied: volgens het Ontwerp Instandhoudingsdoelstellingen, zie verder: hoofdstuk 3.3
en [ref. 7] van de geraadpleegde bronnen
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2. Algemene administratieve situering
Het betrokken Natura 2000 gebied
-

Naam en code van het gebied:
Habitatrichtlijngebied BE2400014 Demervallei
voorkomen van speciale beschermingszones (SBZ) en prioritaire habitats
een SBZ-V aangeduid onder de Vogelrichtlijn
een SBZ-H aangemeld onder de Habitatrichtlijn
een gebied waar een prioritair habitat voorkomt

Plan of project
-

Titel en lokatie betreffend het plan:
Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Stationsomgeving Aarschot –
beperkte uitbreiding Nieuwland’
Provincie: Vlaams Brabant
Gemeente: stad Aarschot
Afstand tot habitatrichtlijngebied Demervallei: aangrenzend; de bestemmingszone
‘gemengd regionaal bedrijventerrein’ is op ca.300 m van het habitatrichtlijngebied
gelegen
Initiatiefnemer:
Provincie Vlaams-Brabant, Directie Infrastructuur, Dienst Ruimtelijke Ordening
Provinciehuis
3000 Leuven

Verantwoordelijkheid passende beoordeling
-

Lidstaat: België - Vlaams gewest
Bevoegde instantie:
Vlaamse overheid, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
Koning Albert II laan 20, bus 8
1000 – Brussel
vertegenwoordigd door:
ANB Vlaams-Brabant
Waaistraat 1
3000 Leuven
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3. Beschrijving van de speciale beschermingszone
3.1. Situering
Het habitatrichtlijngebied Demervallei beslaat een totale oppervlakte van 4.910 ha. In
de onderstaande figuur wordt het deel van de SBZ-H ten westen van Aarschot
gesitueerd.
Het deelgebied dat grenst aan het PRUP-plangebied wordt informeel ‘Vorsdonkbos’
genoemd [ref. 8].
Dit deel van de SBZ-H is voor het grootste deel opgenomen in het Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN-gebied nr. 551, ‘De Demervallei ten westen van Aarschot’) en het
erkend natuurreservaat nr. E-047 ‘Vorsdonkbos-Turfputten’ maakt er deel van uit.

P
R
U
P

Demer

VORSDONKBOS

Figuur 1: Deelgebieden van de SBZ-H in de omgeving van het plangebied van het PRUP

bron (figuur zonder ingevoegde tekstvakken): geoloket Natura 2000, AGIV 2006
groen: SBZ-H Demervallei
blauw raster: vogelrichtlijngebied ‘De Demervallei’ (SBZ-V gebiedscode 3.16), stroomopwaarts Aarschot

De erkenning loopt tot 24 november 2026. De vereniging Natuurpunt, afdeling OostBrabant heeft bijna 50 ha in eigendom en ongeveer 2,7 ha in huur; de erkenning
beslaat 42 ha 47 a 42 ca (cijfers toestand januari 2007, website INBO [ref. 3]).
Vorsdonkbos-Turfputten is een gebied met een vrij uitgestrekt elzenbroek, afgewisseld
met open plekken die getuigen van vroegere turfputten en bomkraters. De aldus
ontstane moerassen zorgen voor een ongemeen boeiende landschappelijke en
biologische variatie. De trilvenen en ondoordringbare elzenbroeken zijn het
broedgebied van waterral, wintertaling en houtsnip.
De heuvels die het landschap rondom de Demervallei bepalen, zijn de restanten van
versteende zandbanken. Ze geven het Hageland zijn typisch uitzicht. Het is aan deze
heuvels, zoals de Eikelberg en de IJzerenberg, dat het Vorsdonkbroek zijn opvallende
waterrijkdom dankt. Het water dat op die heuvels in de bodem dringt, zoekt zijn weg
door de ondergrond om veel later aan de voet van de heuvelflank op te borrelen. Grote
volumes bijzonder zuiver kwelwater komen zo terecht in het Vorsdonkbroek, zowat het
laagste punt van het Hageland. Dat kwelwater bezit een aantal speciale kwaliteiten:
zuur of kalkrijk naargelang de bodemlagen waar het vandaan komt, ijzerrijk (opgelost
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uit de typisch Hagelandse ijzerzandsteen), zeer zuiver, zacht van temperatuur in de
winter, koel in de zomer. Hierdoor kan de turfgrond verder aangroeien. Zo kan er een
typische plantengroei gedijen, zoals orchideeën. In Vorsdonkbos-Turfputten is
overigens een vrij zeldzaam natuurverschijnsel waar te nemen: het trilveen. Plassen
kunnen namelijk langzaam aan bedekt raken met een drijvend plantentapijt. Naarmate
zo’n drijftil omvangrijker en steviger wordt en zich aan de oevers vastzet, spreken we
van een ‘trilveen’.
Bovenstaande korte typering van het natuurreservaat is overgenomen van de website
van Natuurpunt [ref. 5].
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3.2. Habitattypes en soorten van de SBZ-H Demervallei als geheel
Aangemelde habitattypes (* = prioritaire habitat)
- 2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista
- 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
- 3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten
- 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het
Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea
- 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of

Hydrocharition

-

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
4030 Droge Europese heide
6230 * Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van
submontane gebieden in het binnenland van Europa)
6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en
alpiene zones
6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis,Sanguisorba officinalis)
7140 Overgangs-en trilveen
7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de
ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)
9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of
eikenhaagbeukbossen behorend tot het Carpinion-betuli
9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur
91E0 * Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
4010

Aangemelde soorten
- 1134 Rhodeus sericeus amarus (Bittervoorn)
- 1145 Misgurnus fossilis (Grote modderkruiper)
- 1166 Triturus cristatus (Kamsalamander)
- 1614 Apium repens (Kruipend moerasscherm)
- 1831 Luronium natans (Drijvende waterweegbree)
Naast de aangemelde habitattypes komen in het gebied ook de volgende types voor
waarvoor het gebied niet is aangemeld:
- 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem
- 91D0 * Veenbossen
- 91F0 : Gemengde oeverformaties mae Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor,
Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia, langs de grote rivieren
(Ulmenion minoris).
Voorts komen ook volgende regionaal belangrijke biotopen (RBB’s) voor:
- mr :rietland en andere Phragmition-vegetaties (45 ha)
- mc :grote zeggenvegetatie (Magnocaricion) (16 ha)
- hc :dottergrasland (33 ha)
- sm : gagelstruweel (0.5 ha)
- ha :alle struisgraslanden (zie ook habitat 2330)
- zilverschoongrasland
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Tabel 1: Informatie over habitats en soorten van de SBZ-H Demervallei (BE2400014)
bron: geoloket Natura 2000, AGIV 2006 [ref.4]
Habitats
2310

Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten

Prioritair

nee

Oppervlakte

ca <1%

Rel. oppervlakte

2% >= p > 0%

Behoud

goed

Representativiteit goed
Algemeen

goed

2330

Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen

Prioritair

nee

Oppervlakte

ca 1%

Rel. oppervlakte

2% >= p > 0%

Behoud

goed

Representativiteit goed
Algemeen
3110

goed
Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: Lobelia,
Littorellia en Isoëtes

Prioritair

nee

Oppervlakte

ca <1%

Rel. oppervlakte

2% >= p > 0%

Behoud

goed

Representativiteit goed
Algemeen
3130

goed
Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of
met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia)

Prioritair

nee

Oppervlakte

ca <1%

Rel. oppervlakte

2% >= p > 0%

Behoud

goed

Representativiteit goed
Algemeen

goed

3150

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrocharition

Prioritair

nee

Oppervlakte

ca 2%

Rel. oppervlakte

15% >= p > 2%

Behoud

goed

Representativiteit goed
Algemeen

goed
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Tabel 1 (vervolg)
4010

Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix

Prioritair

nee

Oppervlakte

ca <1%

Rel. oppervlakte

2% >= p > 0%

Behoud

goed

Representativiteit goed
Algemeen

goed

4030

Droge heide (alle subtypen)

Prioritair

nee

Oppervlakte

ca 2%

Rel. oppervlakte

2% >= p > 0%

Behoud

goed

Representativiteit goed
Algemeen

goed

6230

Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems

Prioritair

ja

Oppervlakte

ca <1%

Rel. oppervlakte

15% >= p > 2%

Behoud

goed

Representativiteit goed
Algemeen

goed

6430

Voedselrijke ruigten

Prioritair

nee

Oppervlakte

ca 1%

Rel. oppervlakte

2% >= p > 0%

Behoud

goed

Representativiteit goed
Algemeen

goed

6510

Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Prioritair

nee

Oppervlakte

ca 2%

Rel. oppervlakte

15% >= p > 2%

Behoud

zeer goed

Representativiteit zeer goed
Algemeen

zeer goed

7140

Overgangs- en trilveen

Prioritair

nee

Oppervlakte

ca 1%

Rel. oppervlakte

15% >= p > 2%

Behoud

zeer goed

Representativiteit goed
Algemeen

goed
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Tabel 1 (vervolg)
7150

Slenken in veengronden (Rhynchosporion)

Prioritair

nee

Oppervlakte

ca <1%

Rel. oppervlakte

2% >= p > 0%

Behoud

zeer goed

Representativiteit goed
Algemeen

goed

9120

Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum)

Prioritair

nee

Oppervlakte

ca 1%

Rel. oppervlakte

2% >= p > 0%

Behoud

goed

Representativiteit goed
Algemeen

goed

9160

Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum

Prioritair

nee

Oppervlakte

ca 1%

Rel. oppervlakte

2% >= p > 0%

Behoud

goed

Representativiteit goed
Algemeen

goed

9190

Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten

Prioritair

nee

Oppervlakte

ca 1%

Rel. oppervlakte

2% >= p > 0%

Behoud

goed

Representativiteit goed
Algemeen

goed

91E0

Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae)

Prioritair

ja

Oppervlakte

ca 2%

Rel. oppervlakte

2% >= p > 0%

Behoud

goed

Representativiteit goed
Algemeen

goed

Vissen
1134

Rhodeus sericeus - Bittervoorn

Populatie ca 15% >= p > 2%
Behoud

goed

Isolatie

populatie niet geïsoleerd

Algemeen goed
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Tabel 1 (vervolg)
1145

Misgurnus fossilis - Grote modderkruiper

Populatie ca 100% >= p > 15%
Behoud

matige tot slecht

Isolatie

populatie (bijna) geïsoleerd

Algemeen goed

Amfibieën en Reptielen
1166

Triturus cristatus - Kamsalamander

Populatie ca 15% >= p > 2%
Behoud

goed

Isolatie

populatie niet geïsoleerd

Algemeen goed

Planten
1614

Apium repens - Kruipend moerasscherm

Populatie ca 100% >= p > 15%
Behoud

goed

Isolatie

populatie niet geïsoleerd, maar aan de rand van het verspreidingsareaal

Algemeen zeer goed
1831

Luronium natans - Drijvende waterweegbree

Populatie ca 15% >= p > 2%
Behoud

goed

Isolatie

populatie niet geïsoleerd

Algemeen zeer goed

Toelichting tabel 1 (bron: achtergrondinformatie geoloket NATURA 2000, AGIV 2006)
Met betrekking tot de habitats worden volgende gegevens weergegeven:
Code: NATURA 2000-code, in overeenstemming met de ‘Interpretation manual of European Union
habitats’ (EUR 15/2) en met de referentielijsten van de atlantische biogeografiche regio (Atlantic
Region – Reference List of habitat types and species present in the region, Doc. Atl/B/fin. 4) en de
continentale biogeografische regio (Continental Region – Reference List of habitat types and species
present in the region, Doc. Cont/B/fin. 3).
Habitattype: de vertaling van het Engelse habitattype, in overeenstemming met de ‘Interpretation
manual of European Union habitats’ (EUR 15/2) en met de referentielijsten van de atlantische
biogeografiche regio (Atlantic Region – Reference List of habitat types and species present in the
region, Doc. Atl/B/fin. 4) en de continentale biogeografische regio (Continental Region – Reference
List of habitat types and species present in the region, Doc. Cont/B/fin. 3).
Prioritair: bepaalde habitattypes hebben een hoge prioriteit.
Oppervlakte: percentage van de totale oppervlakte van de SBZ-H dat wordt ingenomen door het
habitattype.
Relatieve oppervlakte: percentage van de gebiedsoppervlakte p, bedekt door het habitattype in
verhouding tot de totale oppervlakte van het habitattype op het grondgebied van de lidstaat. De
relatieve oppervlakte wordt ingedeeld in drie categorieën: 0% < p £ 2%, 2% < p £ 15% en 15% < p £
100%.
Behoud: aanduiding van de beschermingsvooruitzichten. Dit is een combinatie van de mate van
instandhouding van de structuur, de mate van instandhouding van de functies en van de
herstelmogelijkheden.
Representativiteit: aanduiding van de representativiteit van het habitattype in de SBZ-H, in
vergelijking met de beschrijvingen van de ‘Interpretation manual of European Union habitats’ (EUR
15/2). De mate van representativiteit drukt uit hoe ‘typisch’ een habitat is voor het betreffende
habitattype.
Algemeen: een geïntegreerde beoordeling op basis van voorgaande criteria.
Met betrekking tot de soorten worden volgende gegevens weergegeven:
Code: NATURA 2000-code, in overeenstemming met de referentielijsten van de atlantische
biogeografiche regio (Atlantic Region – Reference List of habitat types and species present in the
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-

-

-

-

region, Doc. Atl/B/fin. 4) en de continentale biogeografische regio (Continental Region – Reference
List of habitat types and species present in the region, Doc. Cont/B/fin. 3).
Soort: Nederlandse naam van de soort, in overeenstemming met de referentielijsten van de atlantische
biogeografiche regio (Atlantic Region – Reference List of habitat types and species present in the
region, Doc. Atl/B/fin. 4) en de continentale biogeografische regio (Continental Region – Reference
List of habitat types and species present in the region, Doc. Cont/B/fin. 3).
Populatie: grootte en dichtheid van de populatie p van de soort in de SBZ-H in verhouding tot de totale
populatie aanwezig op het grondgebied van de lidstaat. Deze aanduiding van de populatie wordt
ingedeeld in drie categorieën: 0% < p £ 2%, 2% < p £ 15% en 15% < p £ 100%.
Behoud: aanduiding van de beschermingsvooruitzichten. Dit is een combinatie van de mate van
instandhouding van de elementen van de habitats die van belang zijn voor de betrokken soort en de
herstelmogelijkheden.
Isolatie: benaderende bepaling van de kwetsbaarheid van de beschouwde populatie en de bijdrage van
de beschouwde populatie aan de diversiteit van de soort.
Algemeen: een geïntegreerde beoordeling op basis van voorgaande criteria.

provincie Vlaams-Brabant
080023_6049wv SumResearch

10

3.3. Habitattypes en soorten in het deelgebied ‘Vorsdonkbos’ van de
SBZ-H Demervallei
3.3.1. Aangemelde en niet aangemelde habitattypes, regionaal belangrijke biotopen
In 2006 werden de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) uitgewerkt voor de habitats
van het habitatrichtlijngebied BE2400014 Demervallei. De uitwerking gebeurde
vooralsnog enkel voor de Demervallei tussen Diest en Werchter, wat overeenkomt met
de perimeter van het Ontwikkelingsplan Demer [ref. 8]. Voor dit deel was immers meer
gedetailleerde informatie beschikbaar dan voor de rest van het habitatrichtlijngebied,
en bovendien vormden de IHD een belangrijke input voor de verdere visievorming in
OPD en in het natuurrichtplan (NRP) Demervallei tussen Diest en Aarschot [ref. 13,
19].
De Demervallei tussen Diest en Werchter werd in het IHD-rapport opgedeeld in 7
deelgebieden; het plangebied van het PRUP behoort tot het deelgebied ‘Vorsdonkbos’.
De meest recente, gebiedsdekkende vegetatiekaart van Butaye en Hermy [ref. 6]was de
basis voor het lokaliseren van de habitattypes in de verschillende deelgebieden tussen
Diest en Werchter. In bijlage 1 is een uittreksel uit deze kaart opgenomen
(stroomafwaarts Aarschot, met omgeving Nieuwland en Vorsdonkbos).
De huidige staat van instandhouding steunt op een grondige beoordeling van
verschillende criteria voor elk van de habitattypes. Voor een toelichting van de
werkwijze en een beschrijving van de staat van instandhouding verwijzen wij naar het
IHD-rapport. Aangezien enkel een ontwerpversie van de instandhoudingsdoelstellingen
bestaat (maart 2006), is niet alle informatie voorhanden (zie o.m. de vraagtekens in de
onderstaande tabel).
Tabel 2: Beschikbare informatie over de instandhoudingsdoelstellingen in het
deelgebied van de SBZ-H
habitattype
(* prioritaire
habitat)
2310
2330
3130
3150
6430
6510
7140
9120
9160
91E0 * vogelkers-es
91E0 * elzenbroek
91E0 * elzen-berken

huidige staat van
instandhouding in deelgebied
Vorsdonkbos
voldoende staat
voldoende staat
voldoende staat
voldoende staat
goede staat
goede staat
voldoende staat
ongunstige staat
ongunstige staat
voldoende staat
goede staat
ongunstige staat
niet aangemelde habitattypes:
6410
?
91F0
ongunstige staat
regionaal belangrijke biotopen:
dottergrasland
goede staat
grote
(?)
zeggenvegetatie
rietland
(?)
struisgrasland
voldoende staat
zilverschoongrasland voldoende staat
gagelstruweel
ongunstige staat
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instandhoudingsdoelstellingen
(IHD)
voldoende staat
voldoende staat
goede staat
goede staat
goede staat
goede staat
goede staat
ongunstige staat
ongunstige staat
goede staat
goede staat
voldoende staat
voldoende staat
voldoende staat
goede staat
goede staat
goede staat
voldoende staat
goede staat
ongunstige staat
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De Europese Commissie maakt onderscheid tussen een “gunstige” en een “ongunstige
staat van instandhouding”. De “gunstige staat” wordt in Vlaanderen verder opgedeeld
in ‘A-Goed’ en ‘B-Voldoende’ [ref. 7]. Een “goede staat van instandhouding” wordt
begrepen als de meer natuurlijke of zelfregulerende staat van de habitat, waarbij de
gebruikte criteria optimaal ontwikkeld zijn. Een goede staat impliceert op zijn minst een
referentietoestand van optimale ontwikkeling zoals die heden beschouwd wordt. De
“voldoende staat van instandhouding” wijkt hier in één of meerdere opzichten vanaf,
maar blijft binnen de grenzen van “een gunstige staat van instandhouding”.
Voor een habitattype is de staat van instandhouding de som van alle invloeden op de
habitat en haar typische soorten die op lange termijn bepalend kunnen zijn voor haar
natuurlijke areaal, structuur en functie, evenals het op lange termijn voortbestaan van
haar typische soorten.
De staat van instandhouding van een habitattype is gunstig bij:
- een stabiel of toenemend natuurlijk verspreidingsgebied en oppervlakte van het
habitattype,
- en bij de aanwezigheid van specifieke structuren en functies noodzakelijk voor het op
lange termijn voortbestaan van het habitattype.
- en bij een gunstige staat van instandhouding van typische soorten van dit habitattype.
Voor soorten (zowel de soorten van de richtlijnen als de typische soorten van een
habitat) is de staat van instandhouding de som van alle invloeden op de betrokken soort
die op lange termijn bepalend kunnen zijn voor haar verspreidingsareaal en
populatiegrootte.
De staat van instandhouding van een soort is gunstig wanneer:
- populatiedynamische gegevens van de betrokken soort wijzen op het behoud van de
soort op lange termijn als een levensvatbare component van haar natuurlijke habitats.
- en wanneer het natuurlijk verspreidingsgebied van de soort niet kleiner wordt en er
geen aanwijzingen zijn dat dit binnen afzienbare tijd wel kleiner zou worden.
- en wanneer er een voldoende groot habitat is om populaties op lange termijn in stand
te houden en waarschijnlijk zal dat zo blijven [ref. 7].
De instandhoudingsdoelstellingen voor dit deel van de SBZ-H werden in belangrijke
mate onderbouwd door de potenties van de habitattypes onder gewijzigde
omstandigheden volgens het FIN-scenario van het Ontwikkelingsplan Demer (OPD).
Algemene uitgangspunten voor het bepalen van de IHD zijn:
• er mag geen habitat verloren gaan, tenzij door gewenste vervanging door andere
habitattypes;
• in de deelgebieden waar een goede staat gehaald moet worden, moet dit niet
aaneengesloten zijn, zolang de scheiding gebeurt door types van een passend ander
habitat.
Het kerngebied (natuurreservaat Vorsdonkbos-Turfputten) is een typisch kwelgebied
van het Hageland. De kwelintensiteit (of kwelflux), die de hoeveelheid grondwater
vertegenwoordigt die getransporteerd wordt per tijdseenheid en per oppervlakteeenheid, kon met het OPD-grondwatermodel worden ingeschat op 7-8 mm/dag [ref.
11].
Hydrologische gradiënten vertalen zich in ecologische gradiënten met vegetaties en
plantensoorten die gebonden zijn aan kwelsituaties. In het gebied treft men zowel
mineraalarme als mineraalrijke standplaatsen aan, die in verband staan met de
chemisch verschillende aquifers die het gebied voeden.
Het deelgebied Vorsdonkbos van de SBZ-H is vooral belangrijk omwille van het
voorkomen van overgangs- en trilveen in zones met veenbodem (HTT 7140), heischraal
grasland (HTT 6410) en, in mindere mate, voor de oligotrofe tot mesotrofe stilstaande
wateren (HTT 3130). Daarnaast is Vorsdonkbos ook belangrijk door het voorkomen van
goed ontwikkelde alluviale bossen (prioritaire habitat Alno-padion 91E0) en eikenhaagbeukbossen (9160). Er komen ook fragmenten van beuken-eikenbossen voor.
Het voorkomen van de habitattypes 7140 en 6410 is op het niveau van Vlaanderen
belangrijk tot essentieel te noemen.
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In bijlage 2 zijn voor de habitattypes en de regionaal belangrijke biotopen die in
deelgebied Vorsdonkbos voorkomen tabellen opgenomen met een beschrijving van de
milieukarakteristieken en de criteria voor de beoordeling van de staat van
instandhouding [ref. 7]. De habitats zijn ook beschreven in een recente uitgave over de
Europees beschermde natuur in Vlaanderen (zie ook volgende paragraaf).
3.3.2. Aangemelde soorten
Een van de aangemelde soorten van de SBZ-H Demervallei, namelijk kruipend
moerasscherm (Apium repens) komt niet voor in het OPD-gebied, waartoe
Vorsdonkbos behoort.
In bijlage 3 zijn soortenfiches opgenomen, met een actueel beeld van de
habitatvereisten, de verspreiding, de status, de bedreigingen en het gewenste beheer.
De soortenfiches zijn overgenomen uit een recente publicatie van het Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek (INBO) over de Europees beschermde natuur in Vlaanderen
[ref. 9].
Ter aanvulling van deze informatie kan ook verwezen worden naar het hoger reeds
vermelde ontwerp van instandhoudingsdoelstellingen voor het habitatrichtlijngebied
Demervallei dat begrepen is tussen tussen Diest en Werchter [ref. 8]. De onderstaande
informatie is licht gewijzigd overgenomen uit dit ontwerprapport uit 2006 en heeft dus
niet enkel betrekking op het deelgebied Vorsdonkbos. Voor de staat van instandhouding
en de doelstelling worden letters gebruikt: A (goede staat), B (voldoende staat) en C
(ongunstige staat).
- 1134 Rhodeus sericeus amarus (Bittervoorn)
Actuele verspreiding:
De Bittervoorn is volgens visbestandsopnames van 2003 in het Demerbekken
meer verspreid dan in 1999 en 1995. Hij komt voor in de Demer afwaarts
Aarschot, in de Demerbroeken, en in de Winge.
Beoordeling kwaliteit:
Bittervoorn wordt soms gevangen op sterk vervuilde plaatsen en is dus geen
goede indicator voor de waterkwaliteit.
Staat van instandhouding : B.
Doelstelling:
Verdere sanering en rivierherstel van de Demer is nodig om duurzame kansen
te scheppen voor de bittervoorn. Daarnaast zijn de leigrachten van belang voor
instandhouding van de aanwezige populaties.
Doelstelling: van B naar A.
- 1145 Misgurnus fossilis (Grote modderkruiper)
Actuele verspreiding:
Volgens visbestandsopnames uit 1995 en 1999 komt de Grote modderkruiper
voor in de Demer. In de zijlopen is hij niet gevonden. In 2003 werd hij echter
niet meer gevangen op de Demer in Diest (te lang na de overstroming ?)
In 1987 werd er ook een exemplaar aangetroffen in een sloot in Vorsdonkbos.
Vermoedelijk komt deze moeilijk te inventariseren soort nog voor op verspreide
plaatsen in de vallei.
Beoordeling kwaliteit:
In de vallei bevinden zich moerassen, ‘klein water’ en voedselrijke plassen die
kunnen droogvallen. Deze overstromen echter niet zo regelmatig en zijn dus
onvoldoende in verbinding met elkaar voor de Grote modderkruiper. Bovendien
ligt de Demer te diep. Het leefgebied is dus niet optimaal.
Beoordeling staat van instandhouding : C
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Doelstelling:
Om de grote modderkruiper in het OPD-gebied overlevingskansen te bieden, is
het nodig om de moerassen, overstromingsgebieden en dode rivierarmen te
herstellen die in contact staan met de rivier. De Demer zou minder diep moeten
liggen. Ook de waterkwaliteit van de Demer moet hiervoor nog verbeteren.
Doelstelling: van C naar B.
- 1166 Triturus cristatus (Kamsalamander)
Actuele verspreiding:
De Kamsalamander werd gevonden in afgesneden Demermeanders te Werchter
(’94 en ’90, telkens 1 ex.) en te Betekom (1 ex in ’94), in Vorsdonkbos (1 ex in
’94), en in sloten en Demercoupures in Vierkensbroek en in de Kleine Leigracht
(6 ex. in ’99).
Er zijn geen recente waarnemingen voor Werchter en Betekom. Voor de
Kloosterbeemden (Kleine Leigracht) en Zallaken (vijvers) zijn er nog wel
waarnemingen van 2004-2005.
Beoordeling kwaliteit:
Een populatie kan zich slechts handhaven indien ze kan beschikken over
meerdere, dichtbij elkaar gelegen poelen of plassen. De staat van
instandhouding is onvoldoende ( C) voor Werchter en Betekom, en voldoende
(B) voor Zallaken en Zichem.
Doelstelling:
Doel: van B naar A voor Zallaken en Zichem, door geschikt beheer van de
poelen en plassen;
Voor Werchter en Betekom zullen volgens OPD de meeste afgesneden
Demermeanders opnieuw ingeschakeld worden in de Demer. Vooraf dient men
na te gaan of de kamsalamander voorkomt in deze afgesneden meanders. Indien
dit het geval is, dan moeten in de omgeving nieuwe poelen en plassen worden
aangelegd die geschikt zijn voor de Kamsalamander. Doel : van C naar A.
- 1831 Luronium natans (Drijvende waterweegbree)
Actuele verspreiding:
Komt voor in een aantal bomputten in Vorsdonkbos, aan de voet van de
Heikantberg, in Vierkensbroek, Kraanrijk en in Molenstedebroek.
Beoordeling kwaliteit: B
Doelstelling:
Doelstelling is de staat van instandhouding te verbeteren van B naar A, door de
waterkwaliteit te garanderen op de huidige lokaties die niet (zullen)
overstromen, en door eutrofiëring tegen te gaan.
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4. Beschrijving van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
(PRUP)
4.1. Algemeen
Dit PRUP wordt opgemaakt in uitvoering van bindende bepaling 3.2.4 uit het ruimtelijk
structuurplan Vlaams-Brabant. De provincie verbindt zich ertoe actie te ondernemen
om minimaal 3 stationsomgevingen in een kleinstedelijk gebied te ontwikkelen als
vestingplaats voor personeelsintensieve bedrijvigheid.
Verder geeft het PRUP, samen met het in opmaak zijnde masterplan, uitvoering aan de
ontwikkelingperspectieven voor de stationsomgeving Aarschot zoals verwoord in de
ruimtelijke principes en ontwikkelingperspectieven.
Het PRUP kadert voorts in de visie voor het kleinstedelijk gebied Aarschot om een
beperkte uitbouw van de bestaande industriezone te realiseren.
In het ontwerp PRUP wordt enerzijds de stationsomgeving en anderszijds de beperkte
uitbreiding van het bedrijventerrein Nieuwland opgenomen.
In juni 2006 startte de opmaak van een masterplan voor de stationsomgeving van
Aarschot dat tot doel had om zowel planologisch, stedenbouwkundig, rationeel, als
creatief en doelmatig te zoeken naar de meest verantwoorde oplossing voor een
toekomstige stedenbouwkundige invulling met het oog op de reconversie van het gebied.
Het uiteindelijke doel is de stationsomgeving nieuw leven in te blazen en te ontwikkelen
als een hoogwaardige woon- en werklokatie via een geïntegreerde aanpak die steunt op
het optimaal coördineren van initiatieven op het vlak van de ruimtelijke ordening,
mobiliteit en tewerkstelling. Binnen deze doelstelling past de herlokalisatie van een
betoncentrale (het bedrijf Schmidt Beton nv) van de stationsomgeving naar een nieuw
bedrijventerrein, dat een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Nieuwland is.
Deze ‘beperkte uitbreiding Nieuwland’ is de aanleiding voor deze passende beoordeling.
In het kader van het PRUP is sprake van een “deel-RUP” dat daarover handelt.

4.2. Procedurestappen tot de officiële goedkeuring van het provinciaal
RUP
goedkeuring ruimtelijk onderzoeksrapport door deputatie en gemeenteraad
vertalen van ruimtelijke onderzoeksrapport in een voorontwerp RUP
organisatie van een plenaire vergadering
goedkeuring voorontwerp RUP door deputatie, gemeenteraad en provincieraad na
aanpassingen opmerkingen kernwerkgroep en plenaire vergadering
5. openbaar onderzoek
6. definitieve goedkeuring voorontwerp RUP door deputatie, gemeenteraad en
provincieraad
7. goedkeuring door Vlaamse regering en publicatie in Belgisch Staatsblad.

1.
2.
3.
4.

Deze passende beoordeling werd opgemaakt tijdens stap 4 van de bovenstaande
procedure. Er werd gebruik gemaakt van de recentste informatie over het PRUP [ref.
14, 15 en 16].
Een laatste stap om de uitbreiding feitelijk te realiseren betreft het verwerven van de
gronden, hetzij door aankoop, hetzij door onteigening, alsook het opmaken van de
nodige dossiers in functie van de aanvraag van een stedenbouwkundige en
verkavelingsvergunning. Een architecturaal voorontwerp dient te worden goedgekeurd
door een commissie van specialisten. Uiteindelijk wordt dit voorontwerp gebruikt in
functie van de verkavelings- en stedenbouwkundige aanvraag voor de aan te leggen
infrastructuur en voorzieningen.
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4.3. Deel-RUP relevant voor de passende beoordeling
De beperkte uitbreiding Nieuwland omvat 6 bestemmingszones, waarvoor verordenende
stedenbouwkundige voorschriften zijn opgesteld [ref. 16]: zie figuur 2 op de volgende
pagina. Voor de passende beoordeling zijn voornamelijk artikel 1 en de zone ‘Gemengd
regionaal bedrijventerrein (GRB)’ van belang aangezien eventuele negatieve effecten
van het plan op het habitatrichtlijngebied aan deze zone gekoppeld kunnen worden.
Daarnaast komen voor:
- een zone ‘natuurgebied’ (art.2) die het gebied van een oude (gedempte)
Demermeander inneemt;
- een zone ‘agrarische gebied met ecologisch belang + waterberging’ (art.3)
- een ‘bufferzone’ (art.4) op de overgang tussen het bedrijventerrein en de
aangrenzende zones
ten westen ervan, die zal worden aangelegd als
veiligheidsdijk;
- een zone ‘historische hoeve’ (art.5), bedoeld voor het behoud van een waardevolle
19de eeuwse hoeve;
- een ‘zone voor waterloop’ (art.6), met als belangrijkste bedoeling een strook vrij te
houden voor onderhoud van de waterloop Moutlaak, die langs de zuidgrens van het
PRUP-plangebied loopt.
De motivatie voor de realisatie van de beperkte uitbreiding van de industriezone
Nieuwland is de noodzaak om de betoncentrale van de firma Schmidt Beton nv te
herlokaliseren.
Het GRB-gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 7 ha die bestemd is voor bedrijven
van regionaal belang met een van de volgende hoofdactiviteiten:
- productie, verwerking en bewerking van goederen;
- op- en overslag, voorraadbeheer, groepage en distributie;
- dienstverlenende bedrijven (bedrijven die diensten verlenen aan andere bedrijven).
Onder de toegestane nevenactiviteiten o.m één woning (concierge) per bedrijf en een
beperkte, bedrijfsgebonden kantoorfunctie.
Met het oog op een passende beoordeling zijn ook volgende bepalingen van belang:
- agrarische productie en bedrijven met een hoog mobiliteitsprofiel of een grote
parkeerbehoefte worden niet toegelaten;
- langs de Demer komt een bouwvrije bufferstrook/veiligheidsdijk die met streekeigen
bomen en struiken beplant zal worden;
- omwille van overstromingsgevaar worden geen ondergrondse bouwlagen
toegestaan.
Voor een herlokalisatie van de betoncentrale is ca. 3,5 ha nodig. Dit betekent dat de
totale beschikbare ruimte na uitbreiding (7 ha) voldoende ruimte laat voor andere
activiteiten, die op dit moment evenwel nog niet concreet gekend zijn.
Situering van de beperkte uitbreiding in de Demervallei
Het gebied waarop dit RUP betrekking heeft, watert niet rechtstreeks af naar een
onbevaarbare waterloop van eerste categorie. De stationsomgeving ligt niet binnen een
overstromingsgevoelig gebied, doch het deelgebied ‘beperkte uitbreiding Nieuwland’ is
wel gelegen in een overstromingsgevoelig gebied in de Demervallei.
Voor wat betreft de huidige toestand ligt de beperkte uitbreiding van Nieuwland in een
van nature overstroombaar gebied, doch niet in een gebied dat aangeduid is als recent
overstroomd gebied (ROG). Alleen de randzone langs de Moutlaak is als ROG
ingetekend. De aanduiding als effectief overstromingsgevoelig gebied is het gevolg van
een modellering voor een T100 bui. De meest extreme bui die voor de Demer werd
opgetekend en ook gebruikt werd voor de OPD modellering is deze van september 1998,
toen alleen de randzone van de Moutlaak wateroverlast kende. Volgens OPD is
september 1998 een T50 event, waarbij geen overstromingen plaatsvinden in het
grootste deel van de gevraagde uitbreiding Nieuwland. Een statistisch meer extreme
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T100 bui zou wel kunnen zorgen voor wateroverlast in het gebied, zowel voor het
bestaande industrieterrein als voor de gevraagde beperkte uitbreiding, zodat alleszins
ook in de huidige toestand beveiliging tegen wateroverlast en compenserende
maatregelen nodig zijn [ref. 20].
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Figuur 2: Deel-RUP Beperkte uitbreiding Nieuwland – verordenend grafisch plan
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PRJ 2006-003: Stationsomgeving Aarschot - Uitbreiding Nieuwland
DeelRUP Uitbreiding Nieuwland - verordenend grafisch plan
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4.4. Overlegmomenten
-

Op 27/02/2007 gebeurde met alle betrokken instanties vooroverleg over het
ruimtelijk onderzoeksrapport Nieuwland [ref. 14]. In dit rapport werd een
ruimtelijke afweging gemaakt van vier mogelijke deelruimten om de uitbreiding van
het industrieterrein Nieuwland te realiseren.
De evaluatiecriteria waren:
1. optimaal ruimtegebruik in functie van de nood aan uitbreiding voor
economische activiteiten
2. ontsluiting
3. watertoets
4. hinder voor directe omwonenden
5. aantasting structuurbepalende open ruimte.
Enkel lokatie 1 werd weerhouden, d.i. de zone GRB van het voorontwerp van PRUP
dat in deze passende beoordeling wordt besproken.

-

De initiatiefnemer van het PRUP had vervolgens (april) met het Agentschap voor
Natuur en Bos overleg over de passende beoordeling.

-

Een plenaire vergadering over het PRUP ‘Stationsomgeving Aarschot – beperkte
uitbreiding Nieuwland’ ging door op op 29/08/2007. Tijdens deze vergadering
werd een eerste versie (juli 2007) van de stedenbouwkundige voorschriften en het
grafisch plan voor de Beperkte uitbreiding Nieuwland besproken. In het verslag van
deze vergadering [ref. 18]vindt men een overzicht van de partijen die in het overleg
over dit PRUP betrokken zijn.

-

Het voorontwerp van PRUP werd daarna aangepast door rekening te houden met
de adviezen die tijdens de plenaire vergadering besproken werden. Voor het deelRUP Beperkte uitbreiding Nieuwland ging het om adviezen van de volgende
instanties van de Vlaamse overheid: departement RWO (Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed), ANB (Agentschap voor Natuur en Bos), entiteit
Ruimtelijke Economie en de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het
departement Landbouw en Visserij.
De VMM (Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Water) bezorgde na de plenaire
vergadering een informeel, schriftelijk advies aan de initiatiefnemer van het PRUP.

-

Tijdens de opmaak van het PRUP werden verschillende, informele overlegmomenten
met de betoncentrale Schmidt Beton nv belegd. Dit overleg liep vooral via de stad
Aarschot en de intercommunale Interleuven.
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5. Het ontwikkelingsplan Demer (OPD)
Voor de Demervallei werd een Ontwikkelingsplan Demer (OPD) opgemaakt met een
toekomstvisie en maatregelen die gericht zijn op het beveiligen van bewoonde gebieden
tegen wateroverlast en het herstellen van de natuurwaarden in de vallei. De synthese
van het weerhouden FIN-scenario is geven in [ref. 12].
Deze maatregelen maken onder meer deel uit van het bekkenbeheerplan voor de Demer,
dat van november 2006 tot mei 2007 in openbaar onderzoek was.
In het PRUP wordt met deze toekomstvisie rekening gehouden. In de toelichtingsnota
[ref. 15] is een kaart van het OPD-streefbeeld opgenomen, evenals kaarten die de
huidige en toekomstige overstromingssituatie tonen (zie ook de watertoets bij het
PRUP, als bijlage 4 bij dit document gevoegd).
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6. Identificatie van de mogelijke effecten van het plan op het
Natura 2000-gebied
De passende beoordeling zal mogelijke effecten beschrijven die direct, indirect,
secundair of cumulatief kunnen zijn en die kunnen optreden op korte, middellange of
lange termijn, permanent of tijdelijk. Het gaat niet enkel om effecten die met zekerheid
zullen optreden, ook de kans op effecten is van belang, conform het voorzorgsbeginsel.
De bewijslast van de afwezigheid van significante effecten ligt bij de initiatiefnemer.

6.1. Habitats en soorten van de SBZ-H die gevoelig moeten worden
geacht voor invloeden van de voorziene activiteiten
Hoger werd reeds vermeld dat een mogelijke invloed enkel verwacht wordt in het
deelgebied Vorsdonkbos van de SBZ-H Demervallei. Aangezien in het gebied meerdere
habitattypes van vochtige tot natte bodem voorkomen, is het als geheel gevoelig voor
verdroging. Bijzonder gevoelig zijn de grondwaterafhankelijke (kwelafhankelijke)
vegetaties: wijzigingen van de aanwezige kwelstromen en hydrologische gradiënten
kunnen nefast zijn voor een gunstige staat van instandhouding.
Ook ongewenste overstroming kan nadelig zijn voor kwetsbare vegetaties in het gebied.
Uit de beschrijving van de milieukarakteristieken voor een gunstige instandhouding
(tabellen in bijlage 2) kan men afleiden dat de volgende habitattypes en regionaal
belangrijke biotopen in het deelgebied Vorsdonkbos gevoelig zijn voor een verstoring
van waterpeilen en van de hydrologie. Aanrijking door nutriënten of beïnvloeding door
herbiciden via grond- of oppervlaktewater worden niet als mogelijke effecten van de
uitbreiding van het bedrijventerrein beschouwd.
Gevoelige habitattypes en regionaal belangrijke biotopen (zie hoofdstuk 3.2 voor de
benaming):
-

3130:

-

3150:
6510:
7140:

-

9160:

91E0:
(3 types)

-

6410:

-

91F0:

dottergrasland:
zilverschoongrasland:
gagelstruweel:

gevoelig voor
droogvallen, verstoring door peilschommelingen of permanente
overstroming (door grondwaterwinning, drainage, opstuwen,..);
verstoring van kwelstromen;
eutrofiëring via grondwater.
droogvallen.
langdurige overstroming met oppervlaktewater.
verstoring door drainage; (grond)water moet altijd rond het
maaiveldniveau blijven;
overstroming;
verstoring hydrologisch evenwicht;
aanrijking.
permanent nat (indien geen natuurlijke afwatering) of te droge condities
(door grondwaterwinning, drainage)
gevoelig voor diverse verstoringen van bodem en hydrologie, die onder
meer veroorzaakt worden door drainage, veranderingen van de lokale
hydrologie, ontbreken van natuurlijke afwatering (waardoor te natte
condities optreden), te langdurige overstroming, intensieve
grondwaterwinning, onderbreking van kwelstromen.
verstoring kwelstromen of afvoerregime;
stagnerend regenwater.
wegvallen van periodieke overstroming (dynamiek);
wijziging overstromingsfrequentie of –duur;
onnatuurlijke afwatering.
uitdroging;
langdurige overstroming.
ontbreken van incidentele tot regelmatige overstroming
verdroging (door waterwinning, drainage);
overstroming tijdens vegetatieseizoen.
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Voor wat betreft de aangemelde soorten verwijzen we naar de fiches die in bijlage 3
zijn opgenomen. Zowel drijvende waterweegbree als grote modderkruiper en
bittervoorn zijn o.m. gevoelig voor waterverontreiniging en een onaangepast beheer.
Voor de kamsalamander is het verdwijnen of (te vroeg) droogvallen van
voortplantingspoelen een bedreiging die speciaal vermeld moet worden.

6.2. Landinname en afwatering van het bedrijventerrein
-

De zone GRB van de beperkte uitbreiding Nieuwland beslaat een oppervlakte van
maximaal 7 ha, langs de linkeroever van de Demer en grenzend aan de rivier. Deze
oppervlakte is momenteel onbebouwd (grasland) en zal door het plan bijgevolg
onttrokken worden aan het valleigebied.

-

Er wordt een bouwvrije bufferstrook langsheen de Demer voorzien, in het
verlengde van de bufferstrook van de aanpalende rioolwaterzuiveringsinstallatie.

-

In de zone GRB mag het terrein volgens de voorschriften tot 90% verhard worden.
De niet-verharde delen moeten worden ingericht in functie van infiltratie en
buffering van hemelwater en worden bij voorkeur als groene zone binnen het
bedrijventerrein aangelegd.

-

De Moutlaak loopt langs de zuidgrens van de bufferzone en van de bedrijvenzone.
De waterloop wordt door het plan niet gewijzigd en zal bijgevolg haar functies
behouden. Het onderhoud wordt verzekerd door een bouwvrije zone van 5 m tussen
Moutlaak en de planzone (vrij van elke boven-of ondergrondse constructie).

-

Met behulp van de hydrogeologische modellering in het kader van OPD [ref 11] was
het mogelijk om de infiltratiegebieden van een aantal belangrijke kwelgebieden te
bepalen. Dit gebeurde aan de hand van het subregionaal grondwatermodel van de
OPD-studie. De onderstaande figuur toont een zuid-oostelijk gelegen
infiltratiegebied voor het kwelgebied Vorsdonkbos. Op basis van deze informatie
mag men aannemen dat de uitbreiding Nieuwland geen rechtstreekse beïnvloeding
van het infiltratiegebied van Vorsdonkbos zal inhouden.

Figuur 3: Infiltratiegebied (geel ) van het kwelgebied Vorsdonkbos (donker).
Figuur overgenomen uit het rapport van de hydrogeologische modellering van het
Ontwikkelingsplan Demer [ref. 11].
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6.3. Beveiliging van het bedrijventerrein tegen overstroming
De Moutlaak heeft een open verbinding met de Demer en kan door opstuwing voor
wateroverlast in de industriezone zorgen.
In haar advies bij de versie juli 2007 van het PRUP, formuleerde afdeling Water in
verband met beveiliging tegen overstroming de volgende passages [ref. 20]:
-

“Beveiliging tegen wateroverlast betekent dat de industriezone aangeduid als GRB
volledig moet afgeschermd worden door een lage dijk, die loopt van de Demer,
langsheen de oude Demerbedding en doorheen de bufferzone tot aan de overkant
van de Moutlaak. Ter hoogte van de kruising van de Moutlaak moet er in de dijk een
afsluit- en zo mogelijk een pompinstallatie worden gebouwd. Dit impliceert
uitbreiding van de op plan aangeduide bufferzone in GRB gebied met een strook van
min. 10 m langsheen het N gebied, waarin de dijk moet worden aangelegd. In art. 2
voor de bufferzone moet als bestemming ‘bescherming tegen wateroverlast door
middel van een dijk’ worden toegevoegd ‘De ‘zone voor waterloop’ van de Moutlaak
moet worden uitgebreid met een voorschrift dat de bouw toelaat van constructies
(pompinstallatie, schuif of terugslagklep e.d.) voor de beveiliging van het
industrieterrein tegen wateroverlast. Dergelijke werken zullen dan niet alleen de
uitbreiding maar ook het bestaande industrieterrein kunnen beschermen tegen
extreme wateroverlast.”

-

“De realisatie van het FIN scenario voor het OPD project impliceert dat in de
toekomst de extreme waterstanden en risico’s voor wateroverlast zullen verlagen in
de bebouwde kernen, maar zullen verhogen in de overstroombare valleigebieden
daarbuiten. Dit is ook het geval voor de valleizone tussen Nieuwland en Vorsdonk.
Voor het betrokken gebied zullen zowel de frequentie als de waterhoogte van
extreme overstromingsevents toenemen. Uit berekeningen van OPD blijkt dat men
rekening moet houden met een overstromingspeil van 12,56 m TAW bij een T50
storm voor het FIN scenario. Er wordt daarom geadviseerd om de hoogte van de
beschermingsdijk voor Nieuwland aan te leggen op 13,50 m TAW. Het
overstromingsvolume dat voor de beperkte uitbreiding Nieuwland moet
gecompenseerd worden bedraagt 5.788 m3. Dit volume kan verkregen worden door
een lokaal ondiepe ontgraving ten ZW van de beschermingsdijk, onder het peil van
12,56 m TAW en niet dieper dan het gemiddeld grondwaterpeil (diepere
uitgravingen kunnen maar mogen niet meegerekend worden in het te compenseren
volume), zodat er op die plaats extra overstromingswater kan geborgen worden. De
zone van de ontgraving moet aan het verordenend grafisch plan worden toegevoegd
en voorzien van de nodige verordenende voorschriften.”

-

“De

aanleg van de dijk, de afgraving ter compensatie, en de
afscherm/pompinstallaties op de Moutlaak moeten integraal deel uitmaken van het
uitbreidingsproject en moeten door de inititatiefnemer worden uitgevoerd vooraleer
de nieuwe industrieterreinen worden in gebruik genomen.”

De initiatiefnemer heeft na de plenaire vergadering de verordenende
stedenbouwkundige voorschriften en het grafisch plan aangepast en heeft daarbij in
belangrijke mate rekening gehouden met het advies van afdeling Water.
Het pompstation dient enkel om in uitzonderlijke omstandigheden water over te pompen
om wateroverlast te vermijden vanuit de Moutlaak. In die zin zal het pompstation in de
praktijk zelden in actie treden en lijken de mogelijke effecten hiervan op het
habitatrichtlijngebied niet uitzonderlijk groot te zijn.

provincie Vlaams-Brabant
080023_6049wv SumResearch

23

6.4. Activiteiten op het bedrijventerrein met mogelijk significante
gevolgen voor habitattypes en soorten
6.4.1. Inschatting van de aard van mogelijke activiteiten
Volgens de beschikbare informatie is enkel een te herlokaliseren betoncentrale op dit
moment concreet te documenteren op het vlak van de activiteiten. Niettemin mag de
mogelijkheid niet worden uitgesloten dat behalve deze betoncentrale nog andere
bedrijvigheid tot stand komt op het terrein van de beperkte uitbreiding Nieuwland.
Hoger is vermeld dat het ruimtelijk uitvoeringsplan geen sterk vervuilende activiteiten
toelaat (zie 4.3).
Aangezien in het PRUP enkel concreet sprake is van een betoncentrale en aangezien
over de aard en de lokatie van andere bedrijvigheid vandaag geen informatie
beschikbaar is, lijkt het redelijk en aannemelijk om in te schatten welke activiteiten van
de betoncentrale een invloed zouden kunnen hebben op het habitatrichtlijngebied. Dit
gebeurt in de volgende paragraaf 6.4.2.
Het is van belang te vermelden dat elke bedrijvigheid op het terrein van de uitbreiding
Nieuwland zal moeten voldoen aan de voorwaarden die in de milieuvergunning voor de
betreffende activiteit zullen worden opgelegd. Tevens zal elk type bedrijvigheid een
watertoets moeten doorstaan die binnen het kader van de watertoets voor de
uitbreiding Nieuwland past (zie hiervoor bijlage 4).
6.4.2. Activiteiten van de te herlokaliseren betoncentrale
De vennootschap Schmidt Beton nv exploiteert momenteel in de bestaande
industriezone Nieuwland een inrichting actief in de fabricage van betonagglomeraten
(betonklinkers of betonstraatstenen, en aanverwante producten). Het bedriijf
produceert jaarlijks ca. 86.500 m³ prefab-beton voor de aanmaak van betonklinkers en
aanverwante producten.
De milieuvergunningsaanvraag uit 2006 [ref. 17]heeft betrekking op een bestaande
inrichting van klasse 1, die op het bestaande bedrijventerrein Nieuwland is gesitueerd,
met name langsheen de Nieuwlandlaan. De vergunningsaanvraag betreft de
hernieuwing en de verandering van een bestaande, reeds vergunde inrichting. De
milieuvergunning werd op basis van deze aanvraag aan het bedrijf verleend in
november 2006 en loopt tot einde 2011.
Het bedrijf stelt momenteel 36 werknemers te werk, het bedrijfsterrein beslaat een
oppervlakte van ongeveer 5 ha 67 a3.
De inrichting voldoet aan de algemene en sectorale voorwaarden en neemt preventieve
maatregelen om milieuvervuiling en hinder te voorkomen.
Hieronder worden de activiteiten die relevant geacht worden voor de passende
beoordeling, kort besproken aan de hand van de informatie uit de milieuvergunning.
Gevaarlijke stoffen
Niet van toepassing, d.w.z. geen lozing van gevaarlijke stoffen in grondwater noch op
een stortplaats of opslagplaats voor afvalstoffen in of op de bodem, geen verwerking
van afvalstoffen.

3

bij herlokalisatie naar de uitbreidingszone Nieuwland kan 3,5 ha volstaan voor het bedrijf
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Lozing van afvalwaters
Huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en regenwater worden geloosd in de
openbare riolering. De tank- en wasplaats zijn voorzien van een vloeistofdichte
betonnen vloer.
Hemelwaterrecuperatie en opvang van afvloeiend terreinwater
Het bedrijf Schmidt Beton heeft op de huidige lokatie (industrieterrein Nieuwlandlaan)
de haalbaarheid hiervan onderzocht. Gezien het vooruitzicht van een herlokalisatie en
de vereiste investeringen, werd de economische haalbaarheid ongunstig beoordeeld
zodat op de huidige lokatie geen inspanningen in die zin geleverd zullen worden.
In haar informeel advies bij het voorontwerp PRUP, na de plenaire vergadering, heeft
afdeling Water hieromtrent de volgende passage opgenomen [ref. 20].
“De in de toelichting opgenomen principes in verband met infiltratie, hergebruik van

regenwater, gebruik van waterdoorlatende verhardingen en dergelijke geven een
positief signaal. De projecten zullen minstens moeten voldoen aan de van toepassing
zijnde reglementering inzake hemelwater en gescheiden afvoer van afval- en
hemelwater (zoals de gewestelijke en provinciale verordeningen). Afhankelijk van de
situatie is het wel mogelijk dat bij de bouwaanvraag plaatselijk bijkomende voorwaarden
zullen worden opgelegd door de bevoegde adviesinstantie. Zo zal het maximaal
hergebruik van hemelwater voor de nieuwe betoncentrale kunnen impliceren dat
verhardingen niet waterdoorlatend hoeven te zijn en dat het afstromende hemelwater
daarvan moet worden verzameld voor hergebruik, in vervanging van
grondwaterverbruik zoals bij de bestaande betoncentrale.“
Opslagplaats minerale producten
Na hernieuwing en uitbreiding omvat de inrichting een opslagplaats voor minerale
producten met een oppervlakte van ongeveer 5 ha. De opslag in open lucht betreft enkel
natuurlijk gekleurde granulaten (1800 ton). De opslag van overige producten gebeurt in
silo’s (150 ton vliegas, 40 ton kalksteenmeel) of in zakken (40 ton vloeibare kleurstoffen,
2 ton vaste kleurstoffen).
De opslagplaats voor 540 ton cement bestaat uit een viertal opslagsilo’s.
Grondwaterwinning
Het bedrijf heeft in de milieuvergunningsaanvraag 2006 een nieuwe vergunning voor
het oppompen van grondwater aangevraagd. Aangezien het bedrijf op termijn
geherlokaliseerd moet worden - zo mogelijk naar het nabijgelegen, nieuwe
bedrijventerrein ‘Uitbreiding Nieuwland’ - was een investering in recuperatie van
hemelwater op de huidige bedrijfslokatie economisch niet verantwoord.

kenmerken:
-

grondwaterwinning op het bestaande bedijfsterrein (hernieuwing aanvraag)
onverbuisde put met een diepte van 50 m onder het maaiveld (Diestiaan)
maximale grondwaterwinning: 5.000 m³/jaar (en max. 50m³/dag)
het grootste deel van het grondwater (ca. 4.500 m³/ jaar ) wordt gebruikt in het
productieproces, met name voor de aanmaak van ‘aardvochtige’ beton
een klein deel van het totale volume wordt gebruikt als reinigingswater (ca. 100
m³/jaar) en ter bestrijding van stofhinder die vanaf de bedrijfsterreinen kan
optreden tijdens droge periodes (ca. 400 m³/jaar).

Stofontwikkeling door fabricage van betonagglomeraten
Het bedrijf neemt volgende maatregelen ter beperking van luchtverontreiniging:
- alle cementsilo’s voorzien van accurate stoffilters en een overvulbeveiliging
- menginstallatie met stofafzuiging en stoffilter
- regelmatig onderhoud, controle en vervangen van stoffilters
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-

stofhinder door rondrijdende vrachtwagens en heftrucks wordt tot een minimum
beperkt
tijdens extreem droge periodes worden de aanvoerzones voor grondstoffen
bevochtigd; hiervoor maakt men gebruik van grondwater

Andere mogelijke emissies naar de omgevingslucht
De verwarming van de kantoren gebeurt elektrisch. De droogruimtes worden met een
speciaal voor dit doel ontworpen gasolie (kerosine F) verwarmd zodat gasvormige
effluenten beperkt worden.
Verkeer en lawaai op het bedrijventerrein
De productie gebeurt hoofdzakelijk binnen in de productiehal. De betonklinkermachine is
voorzien van geluidsomkasting. Voorts zijn maatregelen getroffen om trillingen van de
betonklinkermachine en de kantelmachine te beperken (o.m. door het voorzien van
trillingindicatoren). Op de huidige lokatie veroorzaakt het bedrijf geen geluidshinder
voor omwonenden aangezien woongebieden en woningen op ruime afstand van het
bedrijventerrein Nieuwland gelegen zijn.
De hernieuwde vergunning omvat een stelplaats voor een twaalftal bedrijfseigen
heftrucks (4 volgens de aflopende vergunning).

6.5. Mogelijke cumulatieve effecten van andere plannen/projecten
In de Demervallei ten westen van Aarschot moet men rekening houden met het mogelijk
effect van de uitvoering van het Ontwikkelingsplan Demer (OPD), dat onder meer
voorziet om de bestaande dijken van de Demer te verwijderen [ref. 12]. Aangezien het
een uitgangspunt van het OPD was om de beveiliging van bewoonde gebieden tegen
wateroverlast en het herstellen van de natuurwaarden in de vallei maximaal op elkaar
af te stemmen, zal OPD geenszins resulteren in negatieve effecten op het
habitatrichtlijngebied.
Conform de verordenende voorschriften van het PRUP, is uitvoering van de vergraving
om verlies van valleikomberging door de uitbreiding van het bedrijventerrein te
compenseren mogelijk in de zone ‘agrarische gebied met ecologisch belang +
waterberging’.
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7. Beoordeling van de significantie van de mogelijke effecten
7.1. Overzichtstabel beoordeling
De bijgevoegde tabel 3 bevat een kwalitatieve beoordeling van de effecten van de
uitbreiding Nieuwland op het nabijgelegen deelgebied Vorsdonkbos van de SBZ-H
Demervallei.
In de tabel komen een aantal algemene kenmerken van de uitbreiding aan bod. Voor wat
een inschatting van de effecten van feitelijke bedrijfsactiviteiten betreft, kon enkel
gebruik gemaakt worden van informatie betreffende een betoncentrale die mogelijk
naar hier zal verhuizen.
Men mag ervan uitgaan dat de uitbreiding en vervolgens de ingebruikname van het
nieuwe bedrijventerrein een landschappelijk effect zal hebben (constructies,
bufferbeplanting,....) in een zone die nu een open valleigebied langs de Demer is. Deze
landschappelijke impact heeft als zodanig geen mogelijk effect op het
habitatrichtlijngebied en valt buiten de scope van de passende beoordeling.
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Tabel 3: Beoordeling van mogelijke effecten van de beperkte uitbreiding Nieuwland
kenmerk uitbreiding
Nieuwland /
activiteit op het terrein
van de uitbreiding
ruimtegebruik
landinname op zich

aard van het mogelijk effect op
SBZ-H

inschatting van het mogelijk effect

beoordeling van de significantie
van het mogelijk effect op de SBZH (met name Vorsdonkbos)

aantasting van de beschermingszone
door verlies aan areaal

-

niet relevant

-

introductie versnippering

verstoring van
landschapsecologische relaties

-

-
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het bedrijventerrein van de uitbreiding
bevindt zich op minimaal 300 m van de
SBZ-H, zodat noch tijdens de aanleg van
het bedrijventerrein noch tijdens het
gebruik ervan rechtstreekse effecten van
landinname mogelijk zijn
in de zone ‘agrarisch gebied met ecologisch
belang + waterberging’, die grenst aan de
SBZ-H, kunnen enkel afgravingen in functie
van het waterbeheer gebeuren
de uitbreiding sluit aan bij een bestaand
bedrijventerrein en bij de stadskern van
Aarschot
ter hoogte van de stad is de Demervallei nu
reeds in belangrijke mate ingenomen
de uitbreiding zal geen noemenswaardige,
supplementaire verstoring van de relaties
tussen Vordonkbos en andere delen van de
Demervallei teweegbrengen
de rivier zelf en de oevers worden door de
uitbreiding niet onderbroken

niet significant

28

Tabel 3: vervolg
kenmerk uitbreiding
Nieuwland /
activiteit op het terrein
van de uitbreiding

aard mogelijk effect op SBZ-H

verharding van ongeveer 7 ha Demervalleigrond
verlies van kombergend
eventueel onrechtstreekse effecten
vermogen
(verdroging?) via verstoring van de
waterhuishouding

inschatting van het mogelijk effect

beoordeling van de significantie
van het mogelijk effect op de SBZH (met name Vorsdonkbos)

-

niet significant na compensatie van het
verlies aan kombergend vermogen

-

-

afstromend terreinwater naar
Moutlaak
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vervuiling van stroomafwaarts
gelegen Vorsdonkbos via de
Moutlaak, die door de SBZ-H loopt

-

afdeling Water vraagt een compensatie van
het verlies aan komberging, en wel in het
deel van de Demervallei tussen de
uitbreiding Nieuwland en het deel van de
SBZ-H op de linkeroever
de compensatie van het verlies aan
komberging is in het PRUP opgenomen: de
zone ‘agrarisch gebied met ecologisch
belang + waterberging’ wordt ingeschakeld
om de vermindering van ruimte voor het
watersysteem te compenseren
er bestaan wettelijke garanties voor dat de
betoncentrale op de nieuwe lokatie over
voldoende grote buffercapaciteit op het
bedrijfsterrein zal beschikken
het bedrijf zal op de nieuwe lokatie alle
maatregelen treffen om vervuiling van
grond- en oppervlakte te vermijden

niet significant,
op voorwaarde dat maatregelen
getroffen worden om vervuild
terreinwater niet in de Moutlaak te
lozen
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Tabel 3: vervolg
kenmerk uitbreiding
Nieuwland /
activiteit op het terrein
van de uitbreiding
maatregelen tegen
overstroming
installatie van een
pompinstallatie op de Moutlaak

aard mogelijk effect op SBZ-H

inschatting van het mogelijk effect

beoordeling van de significantie
van het mogelijk effect op de SBZH (met name Vorsdonkbos)

mogelijke effecten op de
waterhuishouding in de SBZ-H door
debietswijzigingen op de Moutlaak
die door de SBZ-H loopt

-

het bedrijventerrein zal veilig zijn met
vloerpeilen vanaf ca. 13,00 m TAW
in de bufferzone (zie hoger: figuur 2)
wordt een veiligheidsdijk op een hoogte van
13,50 m TAW voorzien
om ook het bestaande industrieterrein te
beschermen zal er een pompinstallatie
nodig zijn op de Moutlaak; deze installatie
zal naar verwachting zelden gebruikt
moeten worden
indien ingevolge de werking van de
pompinstallatie toch te grote debieten door
de Moutlaak zouden worden afgevoerd, dan
kunnen deze debieten nog stroomopwaarts
van Vorsdonkbos opgevangen en gebufferd
worden in de zone ‘agrarisch gebied met
ecologisch belang + waterberging’ van het
PRUP

waarschijnlijk niet significant

de nieuwe grondwaterput zal de winning op
de huidige lokatie vervangen en dezelfde
kenmerken hebben (tot 50 m in Diestiaan,
gelijkaardige pompdebieten)
het gaat om een relatief kleine
grondwaterwinning (max. 50 m³ per dag en
5000 m³ per jaar)
er bestaan geen gegevens over de
eventueel verdrogende effecten van de
huidige grondwaterput van het bedrijf die
zich op nagenoeg dezelfde afstand van
Vorsdonkbos bevindt als de zone GRB van
het PRUP

niet significant

-

-

grondwaterwinning
op het nieuwe bedrijventerrein
zou het betonbedrijf een
nieuwe grondwaterwinning
nodig hebben

mogelijke verdroging en andere
verstoring van de hydrologie van
Vorsdonkbos door
grondwaterwinning

-

-

provincie Vlaams-Brabant
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(bevestigd door modellering – zie ook
hierna in de tabel)
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Tabel 3: vervolg
kenmerk uitbreiding
Nieuwland /
activiteit op het terrein
van de uitbreiding
grondwaterwinning (vervolg)
eventueel andere, bijkomende
grondwaterwinningen

aard mogelijk effect op SBZ-H

inschatting van het mogelijk effect

beoordeling van de significantie
van het mogelijk effect op de SBZH (met name Vorsdonkbos)

mogelijke verdroging en andere
verstoring van de hydrologie van
Vorsdonkbos door
grondwaterwinning

-

momenteel is niet geweten of bijkomende
grondwaterwinningen op het terrein van de
uitbreiding nodig zullen zijn
een inschatting van de
grondwaterverlaging door
grondwaterwinningen, en bijgevolg van de
mogelijk ernstige effecten op gevoelige
habitattypes, is gebeurd door berekening
via een grondwatermodel
zie bijlage 5 voor details over deze
modellering, die specifiek in het kader van
de passende beoordeling werd uitgevoerd
door Afdeling Operationeel Waterbeheer
van de Vlaamse Milieumaatschappij

niet significant,
op voorwaarde dat de onttrekking van
grondwater uit het Zand van Diest ter
hoogte van Nieuwland beperkt blijft tot
ca. 20.000 m³/jaar

alle werfverkeer tijdens de aanleg zal vanaf
en richting stad verlopen, geen verkeer
naar de site vanuit het valleigebied tussen
het bedrijventerrein en de SBZ-H
de activiteiten van het betonbedrijf zijn niet
bijzonder verkeersgenererend en er
worden gepaste maatregelen getroffen om
lawaai van de installaties te beperken
de SBZ-H is minimaal 300 m van de
bedrijvenzone van de uitbreiding Nieuwland
verwijderd

niet significant

-

-

verkeer en lawaai
werfverkeer tijdens de aanleg
van het nieuwe
bedrijventerrein;
geluidsproductie en verkeer
van de betoncentrale op de
nieuwe lokatie

mogelijke verstoring van de fauna in
de SBZ-H

-

-

-

provincie Vlaams-Brabant
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Tabel 3: vervolg
kenmerk uitbreiding
Nieuwland /
activiteit op het terrein
van de uitbreiding
luchtverontreiniging
werking van de installaties het
bedrijf, inclusief verkeer

aard mogelijk effect op SBZ-H

inschatting van het mogelijk effect

beoordeling van de significantie
van het mogelijk effect op de SBZH (met name Vorsdonkbos)

effecten van mogelijke stofdepositie
op vegetaties

-

niet significant

-

provincie Vlaams-Brabant
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het bedrijf treft strikte maatregelen tegen
stofhinder; in de stationsomgeving heeft het
bedrijf sinds 1999 geen noemenswaardige
stofhinder veroorzaakt
het bedrijventerrein is ten opzichte van de
SBZ-H windafwaarts gesitueerd (rekening
houdend met de overheersende ZWwindrichting in Vlaanderen).
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7.2. Mitigerende maatregelen en randvoorwaarden die in de
stedenbouwkundige voorschriften werden opgenomen
Mitigerende maatregelen zijn maatregelen om negatieve effecten te reduceren, te
voorkomen of te herstellen.
Na de plenaire vergadering van 29 augustus 2007 over het PRUP werden de
stedenbouwkundige voorschriften en het grafisch plan van het deel-RUP ‘Beperkte
uitbreiding Nieuwland’ vrij ingrijpend aangepast, hetgeen geleid heeft tot de versie die
voor deze passende beoordeling werd gebruikt [ref. 16, oktober 2007]. De wijzigingen
hadden vooral betrekking op de ‘bufferzone’ en – belangrijker – de toevoeging van een
nieuwe zone ‘agrarische gebied van ecologisch belang + waterberging’ die zowat het
hele valleigebied tussen de bufferzone van het gemengd regionaal bedrijventerrein en
de zone ‘natuurgebied’ enerzijds, het habitatrichtlijngebied ter hoogte van Vorsdonkbos
anderzijds opvult (zie figuur 2, hoofdstuk 4 ).
De toevoeging van deze zone en een bijkomend verordenend stedenbouwkundig
voorschrift is in eerste instantie bedoeld om een vermindering van ruimte voor het
watersysteem te compenseren. Zoals blijkt uit de beoordeling in tabel 3, kan deze
toevoeging ook gezien worden als een maatregel om mogelijk negatieve effecten van de
uitbreiding - namelijk via een verstoring van de waterhuishouding - op het Vorsdonkbos
te reduceren.
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8. Besluit
Uit de beoordelingstabel van het vorige hoofdstuk kan men het volgende concluderen.
-

De zone ‘gemengd regionaal bedrijventerrein’ van de beperkte uitbreiding
Nieuwland is op minimaal 300 m afstand van het habitatrichtlijngebied gelegen,
zodat het areaal van de SBZ-H, deelgebied Vorsdonkbos, door deze uitbreiding niet
kan worden aangetast. Noch tijdens de aanleg van het bedrijventerrein noch tijdens
het gebruik ervan zijn rechtstreekse effecten van landinname mogelijk. In de zone
‘agrarische gebied met ecologisch belang + waterberging’, die aan de SBZ-H
grenst, wordt hoogstens een uitgraving voorzien om het verlies aan komberging
door de uitbreiding van het bedrijventerrein op te vangen.

-

Nadelige effecten door lawaaihinder of luchtverontreiniging evenals door
watervervuiling vanaf het bedrijventerrein mogen redelijkerwijze worden
uitgesloten.

-

Een mogelijke negatieve beïnvloeding van de waterhuishouding van deelgebied
Vorsdonkbos via debietswijzigingen van de Moutlaak is waarschijnlijk niet significant
aangezien de zone ‘agrarische gebied met ecologisch belang + waterberging’
toelaat om deze te remediëren. Ook een beperkte nieuwe grondwaterwinning op het
terrein van de uitbreiding Nieuwland, ter vervanging van een gelijkaardige
grondwaterwinning van de betoncentrale die nu op het bestaande bedrijventerrein
gevestigd is, zou geen significant effect hebben op gevoelige vegetaties en soorten.

-

Indien een effect niet precies kan worden ingeschat, moet het overeenkomstig het
voorzorgsbeginsel worden beoordeeld als “mogelijk significant effect”. Dit is vooral
het
geval
voor
de
mogelijke
effecten
van
een
mogelijk
grotere
grondwateronttrekking ter hoogte van Nieuwland.
Het was dan ook aangewezen om dit aspect diepgaander te onderzoeken. Wil men
rekening houden met een of meerdere bijkomende grondwaterputten waarvoor in
de toekomst op het terrein van de uitbreiding eventueel een vergunning zou worden
aangevraagd, dan is het zeker een vereiste om precies te weten welke de
aanvaardbare debieten zijn die daarbij kunnen worden opgepompt zonder enig
nadelig effect op kwetsbare habitats en soorten te veroorzaken. De initiatiefnemer
van het PRUP heeft daartoe in november 2007 een vraag gesteld aan de Vlaamse
Milieumaatschappij, die een grondwatermodel gebruikt heeft om deze vraag te
beantwoorden (verslag van januari 2008, opgenomen in bijlage 5). Daaruit blijkt dat
geen nadelige invloed van grondwaterverlaging te verwachten is op het
habitatrichtlijngebied, op voorwaarde dat maximaal ca. 20.000 m³ per jaar in het
Zand van Diest onttrokken wordt.

De hoofdzakelijk kwalitatieve beoordeling die hier gebruikt werd, wijst uit dat zeker
geen positieve effecten van de Uitbreiding Nieuwland op het habitatrichtlijngebied te
verwachten zijn. Significant negatieve effecten zijn er volgens de inschatting echter
evenmin. Voor wat de mogelijke effecten van grondwaterwinning betreft, kon de
beoordeling tevens steunen op een modellering, specifiek in het kader van deze
passende beoordeling uitgevoerd, die voor dit aspect een kwantitatieve inschatting
mogelijk maakte.
Bijgevolg moeten de volgende stappen van de passende beoordeling niet worden
uitgewerkt: een bespreking van alternatieve oplossingen en een opgave van dwingende
redenen van openbaar belang (m.a.w. redenen om het plan toch uit te voeren ondanks
negatieve effecten) zijn niet nodig.
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BIJLAGE 1:

Vegetatiekaart volgens Butaye en Hermy (1997) zoals opgenomen in
de kaartbijlage van het rapport van de omgevingsanalyse van het Ontwikkelingsplan
Demer

De kaart toont de omgeving van de beperkte uitbreiding Nieuwland en het deelgebied
‘Vorsdonkbos’ van de SBZ-H Demervallei. Referentie: zie onderaan deze pagina.
Bij de kaart is ook een vertaalsleutel van vegetatietypes naar Europese habitattypes
beschikbaar (Agentschap voor Natuuer en Bos).

Bron kaart: Butaye, J. en Hermy, M., 1997. Ecologisch Impulsgebied Demer en Dijle: inventarisatie van de
natuurwaarden in de Demervallei tussen Werchter en Diest. K.U. Leuven in opdracht van Aminal afd. Natuur
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BIJLAGE 2:

Beoordeling van de staat van instandhouding van de voor Vlaanderen
relevante Natura 2000 habitattypen die voorkomen in het deelgebied ‘Vorsdonkbos’ van
de SBZ-H Demervallei

Met toestemming van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) overgenomen uit
volgend rapport:
Heutz G. & Paelinckx D.(red.). 2005. Natura 2000 habitats: doelen en staat van instandhouding. Versie 1.0
(ontwerp). Onderzoeksverslag
Instituut voor Natuurbehoud en Afdeling Natuur, IN.O.2005.03, Brussel.
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Habitattype 91E0: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Subtype: Berkenbroek, Elzen-Berkenbroekbos, Moerasvaren-Elzenbroek
( Alno-Betuletum, Sphagno-Betuletum, Carici laevigata-Alnetum)

Milieukarakteristieken voor gunstige instandhouding
indicator
Uitgangsituatie/geomo uitgangsituatie/
geomorfologie
rfologie

beschrijving
verlandingszones

verstoring

oorzaak

te sterke verlanding

te sterke verdroging

verlanding tegengaan

sterke ruiming

maatregelen

opmerkingen

zones of depressies met
stagnerend regenwater
(regenwaterlenzen) of atmoclien
grondwater
beekdalsituaties

deze situaties zijn vaak veel
ouder en stabieler

bronzones op schrale bodem

Bodem

textuur

veen, venig zand

profiel

profielloos

profielvorming

wegvallen veenvorming

substraat

vaak veen/venig materiaal

inklinking

zakken watertafel

stadium bodemgenese natte regosol

grondwaterdynamiek
herstellen
herstel natuurlijk waterpeil
kan (deels en pas op lange
termijn) tot herstel leiden

ontwikkeling naar andere types wegvallen permanente
dynamiek

dynamiek herstellen

te droog

drainering

drainering stoppen

onnatuurlijke afwatering

natuurlijke afwatering

pH-KCl bodemtoplaag ≤ 3,8

Hydrologie

pH grondwater

4,5 - 6,5

GHG (cm/mv ;
min/gem/max)
GG (cm/mv ;
min/gem/max)
GLG (cm/mv ;
min/gem/max)
amplitude waterstand
(cm ; min/gem/max)

-1 / 4 / 20

grondwaterdynamiek

hoge winter (atmoclien)
grondwaterstand
permanent laag niveau
boven maaiveldniveau in de
winterperiode en onder maaiveld
in zomerperiode

-17 / - 5 / 1
-50 / -21 / -7
10 / 34 / 79

dominante invloed (lithoclien)
grondwater t.n.v. atmotroof of
atmoclien water

(in) het berkenbroek is
(ontstaan doordat) het contact
met het grondwater meestal
geheel of deels verloren
gegaan, ondermeer door
ophoging via humusvorming.

verandering lokale
hydrologie / drainering

draineringen/intensieve
grondwaterwinningen/onderb
reking atmocliene
kwelstromen

Habitattype 91E0, subtype Berkenbroek, Elzen-Berkenbroekbos, Moerasvaren-Elzenbroek
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indicator
Nutriënten

beschrijving
oligotroof

trofiegraad

verstoring
hogere trofiegraad

oorzaak

maatregelen

opmerkingen

aanrijking grondwaterlagen

bemestingsbeperkingen
belangrijkste infiltratiezones
overstromingen (doorbreken herstel hydrologie zodat
hydrologische isolatie)
isolatie van berkenbroek
hersteld wordt
verhoogde mineralisatie

hydrologie herstellen :
dominantie/isolatie
atmotroof/atmoclien water
garanderen

omgevend landgebruik;
beperkte buffering bos

ruimere buffering, aanleg
boscomplex om te komen tot
hydrologische en
atmosferische buffering van
kwetsbare kern

Beoordelingstabel
gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

B - voldoende

C- gedegradeerd

> 30 ha

≥ 20 ha

< 20 ha

alle vegetatielagen abundant
aanwezig

nagenoeg alle vegetatielagen
plaatselijk aanwezig

niet alle vegetatielagen
aanwezig

structuurrijk, natuurlijke
mozaïekstructuur

structuurrijk, natuurlijke
mozaïekstructuur minstens
gedeeltelijk aanwezig

structuurarm, homogene
leeftijdsopbouw

min. twee van de zeven groeiklassen aanwezig, bij
aanwezigheid van hout met geringe tot middelmatige dikte
5) is één groeiklasse
voldoende
groot aandeel(klasse
dood hout
belangrijk
aandeel dood hout

uitgesproken één van de
groeiklassen 1-4
beperkt aandeel dood hout
of afwezig
< 1 / ha

indicator
Oppervlakte habitat

oppervlakte

Habitatstructuur

vertikale structuur
(gelaagdheid van het
bos)
horizontale structuur
(ontwikkelingsfasen
van het bos)

aandeel dood hout
hoeveelheid dik dood
hout (dikke stammen,
minimumdoormeter ≥
40cm)

≥ 6 / ha

1- 5 / ha

maatregelen

opmerkingen

vergroten, abiotische
condities optimaliseren over
een grotere oppervlakte

streven naar
mozaïekstructuur door
structuurbepalende
processen kansen en ruimte
te bieden
behoud min. aantal
overstaanders
zie § 2.4.3
dood staand en liggend hout
behouden; voldoende
oppervlakte van het
bosbestand oud laten worden

Habitattype 91E0, subtype Berkenbroek, Elzen-Berkenbroekbos, Moerasvaren-Elzenbroek
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indicator
Structuurbepalende processen

Vegetatie:
samenstelling

gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

C- gedegradeerd

B - voldoende

maatregelen

ouderdomsvereisten
van hogervernoemde
oppervlakte

minimum 100 jaar

minimum 30 jaar

minder dan 30 jaar

ouder laten worden

ofwel aanwezigheid
van kwel, ofwel hoge
grondwaterstand
(eventueel
stuwwatertafel)

permanente kweldruk,
voldoende hoog niveau
(opstuwend) grondwater

idem maar onstabieler

idem maar zeer
onregelmatig en
onvoldoende hoge druk of
hoog niveau

kwantitatief hoogwaardige
toestand van betrokken
grondwaterlaag/ afvangen
van kwel en grondwater
(extern) beperken

voorkomen van
verlanding

natuurlijke zonering van
verlandingszones

natuurlijke zonering van
verlandingszones

gemanipuleerd of verstoord ruimte en kansen bieden
verlandingsproces
voor spontane verlanding

antropogene
invloed/beheer

nagenoeg volledig natuurlijke
processen

opmerkingen
dit bostype is tengevolge van
de graduele en ruimtelijke
successie vrij jong en wordt
niet oud. De bedoelde
leeftijden dienen beoordeelt te
worden voor het
complex/ruimtelijke entiteit
waarin zich deze successie
voordoet

een streven naar nagenoeg natuurlijke processen dient
begeleid met maatregelen die (externe) milieuinvloeden
ongedaan maken of compenseren en met maatregelen die
levensgemeenschapsamenstelling herstellen.

typische boomsoorten Zachte berk (Betula pubescens )
typische kruidsoorten

Sterzegge (Carex echinata) , Zompzegge (Carex canescens) , Moerasviooltje (Viola palustris) ,
Moerasvaren (Thelypteris palustris) , Koningsvaren (Osmunda regalis) en Hennegras
(Agrostis stolonifera)

typisch mos

Sphagnum spp.

Sporkehout (Frangula alnus ), Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia ), Zwarte els (Alnus
glutinosa ), Ruwe berk (Betula pendula ), Grauwe wilg (Salix cinerea ), Geoorde wilg (Salix
aurita ), Kruipwilg (Salix repens ), Pijpestrootje (Molinia caerulea ), Dubbelloof (Blechnum
spicant ) en Grote wederik (Lysimachia vulgaris )
50 - 70 %
< 50%
aandeel typische soort > 70 % en verder overwegend
overige boomsoorten
in de boomlaag
overige soorten

soortenrijkdom kruiden moslaag

één of meer typisch(e) soorten frequent tot abundant of meer

veenmossen slechts
occasioneel aanwezig;
typische soorten uit
kruidlaag afwezig;
hoofdzakelijk overige
soorten

Habitattype 91E0, subtype Berkenbroek, Elzen-Berkenbroekbos, Moerasvaren-Elzenbroek
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indicator
Verstoring

eutrofiëring

verzuring

betreding /
bodemverdichting
exoten

gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

C- gedegradeerd

B - voldoende

Grote brandnetel (Urtica dioica ), Pluimzegge (Carex paniculata ), Hoge Cyperzegge (Carex
pseudocyperus ), Oeverzegge (Carex riparia ), Waterscheerling (Cicuta virosa ), Riet
(Phragmites australis ), Grote Kattestaart (Lythrum salicaria ), Watermunt (Mentha aquatica ),
Rankende helmbloem (Ceratocapnos claviculata ), Mannagras (Glyceria fluitans ), Liesgras
(Glyceria maxima), Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum ), Smalle Stekelvaren
(Dryopteris carthusiana ), Gewone engelwortel (Angelica sylvestris), Moerasspirea
(Filipendula ulmaria), Bitterzoet (Solanum dulcamara), Kleefkruid (Galium aparine), Brede
stekelvaren (Dryopteris dilatata), Vogelmuur (Stellaria media), Veldzuring (Rumex acetosa),
Ruw beemdgras (Poa trivialis), Haagwinde (Calystegia sepium), Rietgras (Phalaris
arundinacea), Hondsdraf (Glechoma hederacea), Zevenblad (Aegopodium podagraria),
Dagkoekoeksbloem (Silene dioica) en Harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum) .
gezamenlijke bedekking
gezamenlijke bedekking gering gezamenlijke bedekking matig
< 5%
sterk >10%
≤10%
Grote Brandnetel (Urtica dioica ), Gewone braam (Rubus fructicosus ), Hennegras (Agrostis
stolonifera ), Pijpenstrootje (Molinia caerulea ) en Gestreepte witbol (Holcus lanatus )
gezamenlijke bedekking
gezamenlijke bedekking gering <5%
sterk >10%
Gewone braam (Rubus fructicosus), Pitrus (Juncus effusus) en Waterpeper (Polygonum
hydropiper)
bedekking sterk >10%
bedekking gering <5%

maatregelen

opmerkingen

maatregelen naar buffering bij Carici laevigata-Alnetum is
toe en impact op diverse
het voorkomen van deze
waterbronnen (inunderend
soorten kansrijker.
water, diep, ondiep atmoclien
kwelwater)

herstel hydrologie

tijdstip en manier van
bosexploitatie aanpassen
aan kwetsbare milieu

exotenbeheer
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina ), Amerikaanse eik (Quercus rubra ), Amerikaans
krentenboompje (Amelanchier lamarckii ) en diverse (andere) aanplanten zoals dennen (Pinus
spp.), populieren (Populus spp.), Douglaspluimspirea (Spirea douglasii)
afwezig

bedekking gering < 10%

bedekking significant >10%

Literatuur: Al 1995; Anoniem 2003; Bal et al. 2001; De Becker et al. 2004; Durwael et al. 2000; Hoffmann 1993; Jalink 1996; Jalink & Jansen 1995; Koop & Van der Werf 1995; Stortelder et al. 1998;
Stortelder et al. 1999; Van der Werft 1991; Verbücheln et al. 2002; Wolf et al. 2001

Habitattype 91E0, subtype Berkenbroek, Elzen-Berkenbroekbos, Moerasvaren-Elzenbroek

Pagina 4

Habitattype 91E0: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Subtype: Gewoon Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum )

Milieukarakteristieken voor gunstige instandhouding
indicator
Uitgangsituatie/
geomorfologie

uitgangsituatie/
geomorfologie

verstoring

oorzaak

verlandingszones in bvb. slecht te sterke verlanding
afwaterende komgronden
verlanding tegengaan

beschrijving

te sterke verdroging

overige depressies o.i.v.
lithoclien grondwater
kwelzones met gebrekkige
afvoer kwelwater
alluvium/komgronden (zgn.
overstromingsvenen)

verandering samenstelling
kwelwater
geen afzettingen of
sedimentatie meer

opmerkingen

sterke ruiming

bij goede afvoer
kwel/bronwater ontwikkeling of
gradatie naar bronbostype

veranderen kweldruk

te veel afzettingen

Bodem

maatregelen

ophogingen; overstromingen
niet meer regelmatig
voorkomend
erosie

textuur

humushoudend zand, leem,
zandleem, veen. Optimaal:
lemig zand, lemig veen

profiel

profielloos/hydromorf

profielvorming

wegvallen permanente
verstoring

dynamiek herstellen

substraat

vaak veen/venig materiaal

veraarding veen

zakken watertafel

herstel natuurlijk waterpeil
kan (deels en pas op lange
termijn) tot herstel leiden

meestal op zware gronden

stadium bodemgenese natte regosol/fluvisols/gleysols
pH-KCl bodemtoplaag 3,8 - 6,5

Habitattype 91E0, subtype Gewoon Elzenbroek
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indicator
Hydrologie

pH grondwater

beschrijving

verstoring

GHG (cm/mv;min/max) 2 / 11

te droog

drainering

GG (cm/mv; min/max) -9 / 0

Nutriënten

onnatuurlijke afwatering

GLG (cm/mv;
min/max)
amplitude waterstand
(cm; min/max)

-30 / -5

grondwaterdynamiek

meestal maaiveldniveau in de
permanent laag niveau;
winterperiode en onder maaiveld
in zomerperiode

trofiegraad

oorzaak

5,1 - 7,3

10 / 60

mesotroof

draineringen/geen
overstromingen/intensieve
grondwaterwinningen/
onderbreking kwelstromen

maatregelen

opmerkingen

de diverse "alluviale" types
komen in een
drainering stoppen
gradatie/zonering voor in de
meeste gebieden, afhankelijk
natuurlijke afwatering
van de uitgangsituatie (bvb.
bronzone/bodemtype/
textuur) en
grondwaterdynamiek. In dat
opzicht is het belangrijk in
dergelijke gebieden een goed
evenwicht na te streven
zodanig dat de verschillende
types in een typische
zonering/gradatie - die de
herstel natuurlijke afwatering natuurlijke situatie zo goed als
mogelijk benaderd - naast
mekaar in stand kunnen
gehouden worden

permanent nat

geen natuurlijke afwatering

hogere trofiegraad

aanrijking grondwaterlagen

bemestingsbeperking in
belangrijkste infiltratiezones

aanrijking
overstromingswater

afkoppelen
aanrijkingsbronnen; herstel
structuur waterlopen;
erosiebestrijding

verhoogde mineralisatie

waterpeil verhogen

Beoordelingstabel
indicator
Oppervlakte habitat

oppervlakte

gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

B - voldoende

C- gedegradeerd

≥ 150 ha

≥ 20 ha

< 20 ha

maatregelen

opmerkingen

vergroten, abiotische
condities optimaliseren over
een grotere oppervlakte

oppervlaktedoelstelling is sterk afhankelijk van sybtype tot sybtype en de daarmee samenhangende abiotische omstandigheden (bvb. bronzone zijn
uitgesproken doch lokaal). In samenhang (met overhangen van het ene naar het andere subtype) kunnen deze doelstellingen wel gerealiseerd worden; deze
indicator kan beter binnen het type 91E0 beoordeeld worden i.p.v. per subtype

Habitatstructuur

vertikale structuur
(gelaagdheid van het
bos)

alle vegetatielagen abundant
aanwezig

nagenoeg alle vegetatielagen
plaatselijk aanwezig

niet alle vegetatielagen
aanwezig

Habitattype 91E0, subtype Gewoon Elzenbroek
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gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

B - voldoende

C- gedegradeerd

structuurrijk, natuurlijke
mozaïekstructuur

structuurrijk, natuurlijke
mozaïekstructuur minstens
gedeeltelijk aanwezig

structuurarm, homogene
leeftijdsopbouw

streven naar
mozaïekstructuur door
structuurbepalende
processen kansen en ruimte
te bieden

min. twee van de zeven
groeiklassen aanwezig, bij
aanwezigheid van sterk hout
(klasse 6) is één groeiklasse
voldoende

uitgesproken één van de
groeiklassen 1-4

behoud min. aantal
overstaanders

groot aandeel dood hout

min. twee van de zeven
groeiklassen aanwezig, bij
aanwezigheid van hout met
geringe tot middelmatige dikte
(klasse 5) is één groeiklasse
voldoende
belangrijk aandeel dood hout

hoeveelheid dik dood
hout (dikke stammen,
minimumdoormeter ³
40cm)

≥ 6 / ha

1- 5 / ha

ouderdomsvereisten
van hogervernoemde
oppervlakte

minimum 100 jaar

minimum 30 jaar

minder dan 30 jaar

zeer hoge kweldruk

hoge kweldruk

lage kweldruk

indicator
Oppervlakte habitat

oppervlakte
horizontale structuur
(ontwikkelingsfasen
van het bos)

aandeel dood hout

Structuurbepalende processen

aanwezigheid van
kwel

maatregelen

opmerkingen

groeiklassen: zie begrippenlijst

beperkt aandeel dood hout zie § 2.4.3
of afwezig
< 1 / ha
dood staand en liggend hout
behouden; voldoende
oppervlakte van het
bosbestand oud laten worden
ouder laten worden

kwantitatief hoogwaardige
toestand van betrokken
grondwaterlaag/ preferentieel
groter aandeel grazige
vegetatie ipv struweel of bos
op belangrijkste
infiltratiegronden

voorkomen van
verlanding

natuurlijke zonering van
verlandingszones

natuurlijke zonering van
verlandingszones

gemanipuleerd of verstoord ruimte en kansen bieden
verlandingsproces
voor spontane verlanding

overstromingen/
dynamiek van
waterloop/
sedimentatieproces

natuurlijke relatie waterloopalluvium; oeverwal-komgrond
structuur

goede relatie waterloopalluvium; oeverwal-komgrond
structuur

verbroken relatie waterloop- ontpolderen/vermorsen/
alluvium
dijken verlagen op
oeverwalniveau/
rivierherstel

antropogene
invloed/beheer

nagenoeg volledig natuurlijke
processen

Habitattype 91E0, subtype Gewoon Elzenbroek

met hoge of zeer hoge
grondwaterdruk wordt bedoeld
de druk bij een onverstoorde
geohydrologische
uitgangsituatie; met een lage
druk wordt een drukniveau
bedoeld dat lager is dan in een
(bij benadering) natuurlijke
situatie

een streven naar nagenoeg natuurlijke processen dient
begeleid met maatregelen die (externe) milieuinvloeden
ongedaan maken of compenseren en met maatregelen die
levensgemeenschapsamenstelling herstellen

Pagina 3

indicator
Oppervlakte
Vegetatie: habitat
samenstelling

gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

C- gedegradeerd

B - voldoende

opmerkingen

oppervlakte
typische boomsoorten Zwarte els (Alnus glutinosa )
typische kruidsoorten
overige soorten

Elzenzegge (Carex elongata ), Blauw glidkruid (Scutellaria galericulata) en Dotterbloem
(Caltha
Gewonepalustris)
es (Fraxinus excelsior ), Zachte berk (Betula alba ), Wilde lijsterbes (Sorbus
aucuparia ), Grauwe wilg (Salix cinerea ), Boswilg (Salix caprea), Zomereik (Quercus robur),
Gelderse roos (Viburnum opulus) , Sporkehout (Frangula alnus ), Moeraswalstro (Galium
palustre) , Grote wederik (Lysimachia vulgaris) , Wilde kamperfoelie (Lonicera
periclymenum) , Gewone engelwortel (Angelica sylvestris ), Gewone braam (Rubus
fructicosus), Bitterzoet (Solanum dulcamara ), Gele lis (Iris pseudacorus ), Moeraszegge
(Carex acutiformis ), Stijve zegge (Carex elata ), Scherpe zegge (Carex acuta) , Zompzegge
(Carex canescens ), Hop (Humulus lupulus) , Hennegras (Calamagrostis canescens ),
Pinksterbloem (Cardamine pratensis subsp. picra of dentata ), Grote brandnetel (Urtica
dioica ), Moerasspirea (Filipendula ulmaria ), Echte valeriaan (Valeriana officinalis ), Smalle
stekelvaren (Dryopteris carthusiana ), Aalbes (Ribes rubrum ), Zwarte bes (Ribes nigrum ) en
Bosbies (Scirpus sylvaticus )

50 - 70 %
aandeel typische soort > 70 % en verder overwegend
overige boomsoorten
in de boomlaag
typische soorten frequent tot abundant of meer
soortenrijkdom en
bedekking kruidlaag

Verstoring

maatregelen

< 50%
typische soorten slechts
occasioneel aanwezig;
hoofdzakelijk overige
soorten

eutrofiëring/
verdroging

Grote brandnetel (Urtica dioica) , Kleefkruid (Galium aparine) , Brede stekelvaren (Dryopteris
dilatata), Rankende helmbloem (Ceratocapnos claviculata), Vogelmuur (Stellaria media) ,
Veldzuring (Rumex acetosa) , Kluwenzuring (Rumex conglomeratus) , Ruw beemdgras (Poa
trivialis ), Haagwinde (Calystegia sepium), Rietgras (Phalaris arundinacea) , Hondsdraf
(Glechoma hederacea) , Zevenblad (Aegopodium podagraria), Dagkoekoeksbloem (Silene
dioica), Liesgras (Glyceria maxima) en Harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum)

betreding/
bodemverdichting (1)

Braam (Rubus fructicosus), Pitrus (Juncus effusus) en Waterpeper (Polygonum hydropiper)

exoten

Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina(, Amerikaanse eik (Quercus rubra (, Amerikaans
krentenboompje (Amelanchier lamarckii( en diverse (andere) aanplanten zoals dennen (Pinus
spp.(, populieren (Populus spp.)

bedekking gering < 5 %
bedekking gering < 5 %

afwezig

bedekking matig 5-10%
bedekking matig 5-10%

bedekking gering < 10%

natuurlijk/spontaan bos laten
ontwikkelen met aandacht
voor structuurbepalende
processen/exotenbeheer

maatregelen naar buffering ondermeer Rankende
helmbloem is een indicator van
toe en impact op diverse
ammoniumdepositie
waterbronnen (inunderend
water, diep, ondiep atmotroof
kwelwater)

bedekking sterk >10%
bedekking sterk >10%

tijdstip en manier van
bosexploitatie aanpassen
aan het kwetsbare milieu
exotenbeheer

bedekking significant >10%

(1) ook ten gevolge van natuurlijke processen (bvb. boomval, begrazing) kan zich bodemverdichting voordoen. Dit wordt niet aanzien als een verstoring. Indien er zich echter meer dan vleksgewijs,
bodemverdichting voordoet is dit wel een vorm van verstoring

Literatuur: Al 1995; Anoniem 2003; Bal et al. 2001; De Becker et al. 2004; Durwael et al. 2000; Hoffmann 1993; Jalink 1996; Jalink & Jansen 1995; Koop & Van der Werf 1995; Stortelder et al. 1998;
Stortelder et al. 1999; Van der Werft 1991; Verbücheln et al. 2002; Wolf et al. 2001

Habitattype 91E0, subtype Gewoon Elzenbroek
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Habitattype 91E0: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Subtype: Ruigt-Elzenbos, Ruigt-Elzenbroekbos, Moesdistel-Elzenbroek
(Filipendulo-Alnetum, Macrophorbio-Alnetum, Cirsio-Alnetum )

Milieukarakteristieken voor gunstige instandhouding
indicator
Uitgangsituatie/geomo uitgangsituatie/
geomorfologie
rfologie

beschrijving

verstoring

alluvium (al of niet in combinatie geen afzettingen meer
met kwelzones)

te veel afzettingen

verlandingszones

te sterke verlanding (~ te
sterke verdroging)
verlanding tegengaan

kwelzones

veranderen kweldruk

oorzaak

maatregelen

kunstmatige ophogingen

herstel geomorfologie
oeverwal-komgrondstructuur

overstromingen niet meer
regelmatig voorkomend

herstel natuurlijke structuur
waterlopen/herstel relatie
waterloop en vallei

erosie / te hoge
onnevenwichtige
sedimentatielast in
waterlopen

natuurlijke structuur
waterlopen in gans het
bekken herstellen/erosiebestrijdingsmaatregelen

stroming in winterbedding
vertraagd of geblokkeerd

regulatie overstromingen
door knijpconstructies,
stuwen, dijken, ..

opmerkingen

sterke ruiming

verandering samenstelling
kwelwater
overige depressies o.i.v.
lithoclien grondwater

Bodem

textuur

veen, humushoudende klei of
leem, al dan niet met venige
toplaag

profiel

profielloos/hydromorf

profielvorming

substraat

vaak veen/venig materiaal

inklinking

stadium bodemgenese fluvisols

meestal op zware gronden

wegvallen permanente
verstoring
zakken watertafel

ontwikkeling naar andere types wegvallen permanente
dynamiek/verstoring van
erosie/sedimentatie

dynamiek herstellen
herstel natuurlijk waterpeil
dynamiek herstellen

pH-KCl bodemtoplaag 3,5 - 6,4

Habitattype 91E0, subtype Ruigt-Elzenbos, Ruigt-Elzenbroekbos, Moesdistel-Elzenbroek
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indicator
Hydrologie

Nutriënten

beschrijving

verstoring

pH grondwater

6,5 - 8,0

maximale
grondwaterstand
(cm/mv ; min / gem /
max)

– 27 / 20 / 48

GG (cm/mv ;
min/gem/max)
GLG (cm/mv ;
min/gem/max)

– 50 / - 15 / 10

amplitude waterstand
(cm ; min/gem/max)

0 / 40

grondwaterdynamiek

onder maaiveld in zowel winter- hoog waterpeil (boven
als zomerperiode
maaiveld)
permanent nat

trofiegraad

– 80 / -45 / 5

van nature eutroof

te droog

te nat

oorzaak

maatregelen

drainering

drainering stoppen

onnatuurlijke afwatering

natuurlijke afwatering

sterke vernatting (bvb. na
ontpolderen); onnatuurlijke
afwatering

natuurlijke afwatering

opmerkingen

waterpeil hoog gehouden
geen natuurlijke afwatering

hogere trofiegraad (hypertrofie) aanrijking grondwaterlagen

herstel natuurlijke afwatering
bemestingsbeperkingen
belangrijkste infiltratiezones

verhoogde mineralisatie

waterpeil verhogen

aanrijking
overstromingswater

afkoppelen
aanrijkingsbronnen;
rivierherstel; erosiebestrijding

Beoordelingstabel
indicator
Oppervlakte habitat

oppervlakte

gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

B - voldoende

C- gedegradeerd

³ 150 ha

³ 20 ha

< 20 ha

maatregelen

opmerkingen

vergroten, abiotische
condities optimaliseren over
een grotere oppervlakte

oppervlaktedoelstelling is sterk afhankelijk van sybtype tot sybtype en de daarmee samenhangende abiotische omstandigheden (bvb. bronzone zijn
uitgesproken doch lokaal). In samenhang (met overhangen van het ene naar het andere subtype) kunnen deze doelstellingen wel gerealiseerd worden; deze
indicator kan beter binnen het type 91E0 beoordeeld worden i.p.v. per subtype

Habitatstructuur

vertikale structuur
(gelaagdheid van het
bos)
horizontale structuur
(ontwikkelingsfasen
van het bos)

alle vegetatielagen abundant
aanwezig

nagenoeg alle vegetatielagen
plaatselijk aanwezig

niet alle vegetatielagen
aanwezig

structuurrijk, natuurlijke
mozaïekstructuur

structuurrijk, natuurlijke
mozaïekstructuur minstens
gedeeltelijk aanwezig

structuurarm, homogene
leeftijdsopbouw

streven naar
mozaïekstructuur door
structuurbepalende
processen kansen en ruimte
te bieden

Habitattype 91E0, subtype Ruigt-Elzenbos, Ruigt-Elzenbroekbos, Moesdistel-Elzenbroek
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gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

B - voldoende

C- gedegradeerd

min. twee van de zeven
groeiklassen aanwezig, bij
aanwezigheid van sterk hout
(klasse 6) is één groeiklasse
voldoende

uitgesproken één van de
groeiklassen 1-4

groot aandeel dood hout

min. twee van de zeven
groeiklassen aanwezig, bij
aanwezigheid van hout met
geringe tot middelmatige dikte
(klasse 5) is één groeiklasse
voldoende
belangrijk aandeel dood hout

hoeveelheid dik dood
hout (dikke stammen,
minimumdoormeter
40cm)

³ 6 / ha

1- 5 / ha

ouderdomsvereisten
van hogervernoemde
oppervlakte

bebost sinds de Ferrariskaart

minimum 100 jaar

minder dan 100 jaar

(zeer) hoge kweldruk

hoge kweldruk

lage kweldruk

overstromingen/
dynamiek van
waterloop/
sedimentatieproces

natuurlijke relatie waterloopalluvium; oeverwal-komgrond
structuur

goede relatie waterloopalluvium; oeverwal-komgrond
structuur

antropogene
invloed/beheer

nagenoeg volledig natuurlijke
processen

indicator
Oppervlakte habitat

oppervlakte

aandeel dood hout

Structuurbepalende processen

aanwezigheid van
kwel

maatregelen

opmerkingen

behoud min. aantal
overstaanders

beperkt aandeel dood hout zie § 2.4.3
of afwezig
< 1 / ha
dood staand en liggend hout
behouden; voldoende
oppervlakte van het
bosbestand oud laten worden
met hoge of zeer hoge
grondwaterdruk wordt bedoeld
de druk bij een onverstoorde
geohydrologische
kwantitatief hoogwaardige
uitgangsituatie; met een lage
toestand van betrokken
grondwaterlaag/ preferentieel druk wordt een drukniveau
bedoeld dat lager is dan in een
groter aandeel grazige
vegetatie ipv struweel of bos (bij benadering) natuurlijke
situatie
op belangrijkste
infiltratiegronden

ouder laten worden

verbroken relatie waterloop- ruimte scheppen voor herstel
relatie/vrije, natuurlijke
alluvium
stroombeweging
waterloop/ontpolderen/
vermorsen/dijken verlagen op
oeverwalniveau/
rivierherstel
een streven naar nagenoeg natuurlijke processen dient
begeleid met maatregelen die (externe) milieuinvloeden
ongedaan maken of compenseren en met maatregelen die
levensgemeenschap samenstelling herstellen

Habitattype 91E0, subtype Ruigt-Elzenbos, Ruigt-Elzenbroekbos, Moesdistel-Elzenbroek
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indicator
Oppervlakte
Vegetatie: habitat
samenstelling

ongunstige staat
C- gedegradeerd

B - voldoende

oppervlakte
typische
boomsoorten Zwarte els (Alnus glutinosa )
typische kruidsoorten Moesdistel (Cirsium oleraceum ), Oeverzegge (Carex riparia) en Gewone engelwortel
(Angelica sylvestris)
overige soorten

Breedbladige wilgesoorten (bvb. Salix caprea ), Vlier (Sambucus nigra ), Grote brandnetel
(Urtica dioica ), Kleefkruid (Galium aparine ), Ruw beemdgras (Poa trivialis ), Hennegras
(Calamagrostis canescens ) en Melkeppe (Peucedanum palustre ). In een drogere variant:
braam (Rubus spp.), Dauwbraam (Rubus caesius ), Robertskruid (Geranium robertianum ),
Hondsdraf (Glechoma hederacea ), Kruipende boterbloem (Ranunculus repens ),
Reuzenzwenkgras (Festuca gigantea ). Typisch in een nattere variant: Oeverzegge (Carex
riparia ), Moerasspirea (Filipendula ulmaria ), Bitterzoet (Solanum dulcamara ), Wolfspoot
(Lycopus europaeus ), Gele lis (Iris pseudacorus ), Bosbies (Scirpus sylvaticus ), Rietgras
(Phalaris arundinacea ), Bosandoorn (Stachys sylvatica) en Bloedzuring (Rumex sanguineus )

aandeel typische soort
in de boomlaag

Verstoring

gunstige staat van instandhouding
A - goed

> 70 % en verder overwegend
overige boomsoorten

50 - 70 %

maatregelen

opmerkingen

natuurlijk/spontaan bos laten
ontwikkelen met aandacht
voor structuurbepalende
processen/exotenbeheer

Moesdistel is afwezig in de
Maasvallei. Aldaar komt een
hoger aandeel 'overige soorten'
voor.

< 50%

soortenrijkdom en
bedekking kruidlaag

typische soorten frequent tot abundant of meer

eutrofiëring/
verdroging

Grote brandnetel (Urtica dioica) , Braam (Rubus fruticosus) , Kleefkruid (Galium aparine)

betreding/bodemverdichting (1)

Pitrus (Juncus effusus) , Waterpeper (Polygonum hydropiper) , Liesgras (Glyceria maxima) en padenpatroon aanpassen en
beperken, bosexploitatie met
Geknikte vossestaart (Alopecurus geniculatus)
geschikt materiaal en op
bedekking gering < 10 %; sterke bedekking 10-25%; geringe
bedekking >25 %; sterke
juiste tijdstip
beschadiging
beschadiging
beschadiging

gering < 33 %

kenmerkende/typische
soortenlaag
exoten

matig 33-66%

kenmerkende/typische
soortenlaag

typische soorten slechts
occasioneel aanwezig;
hoofdzakelijk overige
soorten

sterk >66%

kenmerkende/typische
soortenlaag
exotenbeheer

Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera )
afwezig

bedekking gering < 10%

maatregelen naar buffering dominantie van deze
toe en impact op diverse
kensoorten ten nadele van
waterbronnen (inunderend
andere kensoorten
water, diep, ondiep atmotroof
kwelwater)

bedekking significant >10%,
concureert o.m. Riet en
Grote brandnetel weg

oprukkende soort langsheen
diverse beekvalleien. Is
misschien ook voor de andere
subtypes nog een (toekomstig)
probleem

(1) ook ten gevolge van natuurlijke processen (bvb. boomval, begrazing) kan zich bodemverdichting voordoen. Dit wordt niet aanzien als een verstoring. Indien er zich echter meer dan
vleksgewijs, bodemverdichting voordoet is dit wel een vorm van verstoring
Literatuur: Al 1995; Anoniem 2003; Bal et al. 2001; De Becker et al. 2004; Durwael et al. 2000; Hoffmann 1993; Jalink 1996; Jalink & Jansen 1995; Koop & Van der Werf 1995; Stortelder et al. 1998;
Stortelder et al. 1999; Verbücheln et al. 2002; Wolf et al. 2001

Habitattype 91E0, subtype Ruigt-Elzenbos, Ruigt-Elzenbroekbos, Moesdistel-Elzenbroek
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Habitattype 91E0: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Subtype: Wilgen(vloed)bos (Salicetum albae )

Milieukarakteristieken voor gunstige instandhouding
indicator
Uitgangsituatie/geomo uitgangsituatie/
geomorfologie
rfologie
Bodem

beschrijving

verstoring

oorzaak

maatregelen

opmerkingen

(zoetwater)schorren met kreken verandering in duur en
en geulenstelsel
frequentie van de
overstromingen

textuur

humushoudende klei

profiel

profielloos/hydromorf

profielvorming

wegvallen getijdeninvloed

mineraal substraat (klei, zand of
zavel)
ontwikkeling naar andere types wegvallen permanente
stadium bodemgenese fluvisols
dynamiek/verstoring van
erosie/sedimentatie

dynamiek herstellen

substraat

dynamiek herstellen

pH-KCl bodemtoplaag ≈ 7,0

Hydrologie

overstromingsfrequentie
overstromingsduur
(dg/jr)

van twee maal daags tot indirect wijziging overstromingsfrequentie
wijziging overstromingsduur
< 30 / >120

inpoldering; regulatie
getijdeinvloed (bvb.
stormvloedkering, gog, ggg)

getijdenverschil (cm)

> 15 / >80

te grote amplitude (scherpe
zonering)

baggerwerkzaamheden
(bvb. ten behoeve van
vaargeuldiepte)

GHG (cm/mv;
min/max)

0 / > 30

te droog

GLG (cm/mv ;
min/max)

0 / < 90

te nat

trofiegraad

eutroof

hogere trofiegraad (hypertrofie) aanrijking
rivier(=overstromings)water

te kleine amplitude

Nutriënten

wijziging getijdendynamiek

drainering stoppen

onnatuurlijke afwatering

natuurlijke afwatering

sterke vernatting (bvb. na
ontpolderen)
onnatuurlijke afwatering

geleidelijk aan vernatten
(vermorsen)
natuurlijke afwatering

Habitattype 91E0, subtype Wilgen(vloed)bos

de diverse "alluviale" types
komen in een
gradatie/zonering voor in de
meeste gebieden, afhankelijk
van de uitgangsituatie (bvb.
bronzone/bodemtype/textuur)
en grondwaterdynamiek. In dat
opzicht is het belangrijk in
dergelijke gebieden een goed
evenwicht na te streven
zodanig dat de verschillende
types in een typische
zonering/gradatie - die de
natuurlijke situatie zo goed als
mogelijk benaderd - naast
mekaar in stand kunnen
gehouden worden

bemestingsbeperkingen
belangrijkste infiltratiezones;
afkoppelen
aanrijkingsbronnen;
rivierherstel; erosiebestrijding
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Beoordelingstabel
indicator
Oppervlakte habitat

oppervlakte

gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

B - voldoende

C- gedegradeerd

≥ 150 ha

≥ 25 ha

< 25 ha

maatregelen

opmerkingen

vergroten, abiotische
condities optimaliseren over
een grotere oppervlakte

oppervlaktedoelstelling is sterk afhankelijk van sybtype tot sybtype en de daarmee samenhangende abiotische omstandigheden (bvb. bronzone zijn
uitgesproken doch lokaal). In samenhang (met overhangen van het ene naar het andere subtype) kunnen deze doelstellingen wel gerealiseerd worden. Deze
indicator kan beter binnen het type 91E0 beoordeeld worden i.p.v. per subtype

Habitatstructuur

vertikale structuur
(gelaagdheid van het
bos)
horizontale structuur
(ontwikkelingsfasen
van het bos)

Structuurbepalende processen

ouderdomsvereisten
van hogervernoemde
oppervlakte
getijden/
overstromingen/
dynamiek van
waterloop/
sedimentatieerosieproces

vertikale structuur is minder uitgesproken in dit bostype; vaak is er geen onderscheid te
maken tussen boom- en struiklaag. In zones met veel opslibbing is kruidlaag teruggedrongen
of marginaal aanwezig en is de uitgangssituatie optimaler voor wilgen
structuurrijk, natuurlijke
mozaïekstructuur

structuurrijk, natuurlijke
mozaïekstructuur minstens
gedeeltelijk aanwezig

structuurarm, homogene
leeftijdsopbouw

streven naar
mozaïekstructuur door
structuurbepalende
processen kansen en ruimte
te bieden

min. twee van de zeven
groeiklassen aanwezig, bij
aanwezigheid van sterk hout
(klasse 6) is één groeiklasse
voldoende.

min. twee van de zeven
groeiklassen aanwezig, bij
aanwezigheid van hout met
geringe tot middelmatige dikte
(klasse 5) is één groeiklasse
voldoende
minimum 30 jaar

uitgesproken één van de
groeiklassen 1-4

behoud min. aantal
overstaanders

minder dan 30 jaar

ouder laten worden

minimum 30 jaar

onnatuurlijk of afwezig
natuurlijk getijdenregime;
natuurlijk en stabiel
getijdenregime; weinig of
maximale ruimte voor spatiale
getijdenregime; voldoende
ruimte voor spatiale
geen ruimte voor spatiale
veranderingen in ligging en
veranderingen in ligging en
veranderingen in ligging en
zonering van slikken/schorren/
zonering van
hardhoutooibossen via erosie- zonering van slikken/schorren/
hardhoutooibossen via erosieslikken/schorren/
sedimentatiedynamiek ;
sedimentatiedynamiek;
hardhoutooibossen via
aanwezigheid van dynamisch
aanwezigheid van krekenerosiekreken-geulen netwerk ;
sedimentatiedynamiek;
natuurlijke aanvoer en stroming geulen netwerk; grote aanvoer
en stroming van landwater
beperkt of onbestaand
van landwater
kreken-geulen netwerk;
invloed en stroming van
landwater gereduceerd door
aftappingen

Habitattype 91E0, subtype Wilgen(vloed)bos

meer ruimte voor de rivier;
herstel/nastreven natuurlijk
gedtijdenregime; herstel
hydrografie en natuurlijk
stroomdebiet in het bekken;
natuurlijke, onbeschoeide
oevers

Pagina 2

indicator

gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

C- gedegradeerd

B - voldoende

Oppervlakte habitat

oppervlakte
antropogene
invloed/beheer

Vegetatie:
samenstelling

typische boomsoorten Schietwilg (Salix alba) en Katwilg (Salix viminalis)
Spindottterbloem (Caltha palustris var. araneosa) en Bittere veldkers (Cardamine amara)

overige soorten

wilgesoorten (Salix sp.), Vlier (Sambucus nigra ), Grote brandnetel (Urtica dioica) , Riet
(Phragmites australis) , Kleefkruid (Galium aparine), Moesdistel (Cirsium oleraceum), Ruw
beemdgras (Poa trivialis), Ridderzuring (Rumex obtusifolius spp. transiens), braam (Rubus
sp.), Bitterzoet (Solanum dulcamara), Haagwinde (Calystegia sepium), Gewone smeerwortel
(Symphytum officinale), Waterpeper (Polygonum hydropiper ), Wolfspoot (Lycopus
europaeus ), Gele lis (Iris pseudacorus ), Zachte duizendknoop (Polygonum mite ), Viltige
basterdwederik (Epilobium parviflorum ), Gevleugeld sterrekroos (Callitriche stagnalis ),
Spiesmelde (Atriplex prostrata ), Tandzaad (Bidens sp.) en Gele waterkers (Rorippa
amphibia )

golfslag

> 70 % en verder overwegend
overige boomsoorten

exoten

50 - 70 %

natuurlijk/spontaan bos laten
ontwikkelen/getijden- en
rivierdynamiek herstellen of
optimaliseren/
exotenbeheer

< 50%

indicator eerder bruikbaar om voorkomen van natuurlijke zonering van de diverse
vegetatiegordels te evalueren: Driekantige bies, Ruwe bies, (Zeebies)

zeebies komt in de brakke
gordel voor

komt over ten minste even
komt over een grotere lengte en
oppervlakte voor dan in 1994
grotere lengte en oppervlakte
voor dan in 1994

1994 = in voege treden van
habitatrichtlijn

geen of geringe beschadiging;
duidelijke zonering over
nagenoeg de hele lengte van de
rivier aanwezig
verandering
getijdendynamiek

opmerkingen

een streven naar nagenoeg natuurlijke processen dient
begeleid met maatregelen die (externe) milieuinvloeden
ongedaan maken of compenseren en met maatregelen die
levensgemeenschapsamenstelling herstellen

typische kruidsoorten

aandeel typische
soorten in de
boomlaag

Verstoring

nagenoeg volledig natuurlijke
processen

maatregelen

kracht golfslag niet of
nauwelijks hoger dan
eroderende kracht van
rivierwater

Driekantige bies en Ruwe bies
komt over ten minste even
komt over een grotere lengte en
oppervlakte voor dan in 1994
grotere lengte en oppervlakte
voor dan in 1994
geen aanwijzingen voor
veranderingen
Reuzenbalsemien
afwezig

komt over een kleinere
lengte en oppervlakte voor
dan in 1994
kracht golfslag dermate
hoger dat vestigingskansen
voor bepaalde
karakteristieke soorten zeer
moeilijk wordt

scheepvaart beperken;
Tonnage scheepvaart
verlagen; snelheid
scheepvaart reduceren

bastaard van ruwe en
driekantige bies lijkt meest te
profiteren van de situatie

natuurlijke getijdendynamiek
herstellen/nastreven
komt over een kleinere
lengte en oppervlakte voor
dan in 1994

aanwijzingen voor beperkte
veranderingen

aanwijzingen voor sterke
veranderingen

bedekking gering < 20%

bedekking significant >20%,
concureert o.m. Riet en
Grote brandnetel weg

exotenbeheer

Literatuur: Al 1995; Anoniem 2003; Bal et al. 2001; De Becker et al. 2004; Durwael et al. 2000; Hoffmann 1993; Jalink 1996; Jalink & Jansen 1995; Koop & Van der Werf 1995; Stortelder et al. 1998;
Stortelder et al. 1999; Verbücheln et al. 2002; Wolf et al. 2001

Habitattype 91E0, subtype Wilgen(vloed)bos
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Habitattype 91E0: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Subtype: Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum )

Milieukarakteristieken voor gunstige instandhouding
indicator
Uitgangsituatie/geomo uitgangsituatie/
geomorfologie
rfologie

beschrijving
overgangszone alluvium colluvium

verstoring

oorzaak

geen afzettingen meer

ophogingen

teveel afzettingen

erosie

maatregelen

opmerkingen

overgangszone depressies (droge) ruggen; oeverwal; in de
zomer droogvallende bronnen

Bodem

textuur

leem; klei; zand

profiel

beperkte uitloging organisch
materiaal; in hoofdzaak
profielloos

stadium bodemgenese gleysols

Hydrologie

meestal op zware gronden; al
dan niet humushoudend
langdurige verstoring

toegenomen
overstromingsregime

hydrologie herstellen

ontwikkeling naar andere types toename verstoring,
gewijzigde
grondwaterdynamiek of
gewijzigde trofiegraad

dynamiek herstellen

te droog

drainering

drainering stoppen

onnatuurlijke afwatering

natuurlijke afwatering

draineringen/intensieve
grondwaterwinningen/
onderbreking kwelstromen

drainering stoppen/infiltratie
in aquifer verhogen/
geohydrologische situatie
herstellen

permanent nat

geen natuurlijke afwatering

schommelingen zeer beperkt

kunstmatig geregeld
waterpeil

spontane natuurlijke
afwatering terug toelaten
natuurlijke dynamiek
herstellen

pH-KCl bodemtoplaag 5,0 - 7,5
6,8 - 8,0
pH grondwater
GHG (cm/-mv ; gem)

-9

GG (cm/-mv; gem)

-15

GLG (cm/-mv; gem)

-38

amplitude waterstand
(cm ; min/max)

10 / 90

grondwaterdynamiek

onder maaiveldniveau in de
permanent laag niveau
winterperiode, dieper zakkend in
de zomerperiode

Habitattype 91E0, subtype Vogelkers-Essenbos
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indicator
Nutriënten

trofiegraad

beschrijving

verstoring
hypertrofie

eutroof

oorzaak

maatregelen

aanrijking grondwaterlagen

bemestingsbeperking in
belangrijkste infiltratiezones

te voedselrijk
overstromingswater

afkoppelen
aanrijkingsbronnen; herstel
waterloopstructuur;
erosiebestrijdingsmaatregelen

verhoogde mineralisatie

waterpeil verhogen

opmerkingen

Beoordelingstabel
indicator
Oppervlakte habitat

oppervlakte

Habitatstructuur

vertikale structuur
(gelaagdheid van het
bos)
horizontale structuur
(ontwikkelingsfasen
van het bos)

aandeel dood hout
hoeveelheid dik dood
hout (dikke stammen,
minimumdoormeter
>40cm)

gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

C- gedegradeerd

B - voldoende

maatregelen

opmerkingen

< 10 ha
vergroten
≥ 150 ha
≥ 10 ha
oppervlaktedoelstelling is sterk afhankelijk van sybtype tot sybtype en de daarmee samenhangende abiotische omstandigheden (bvb. bronzones zijn
uitgesproken doch lokaal). In samenhang (met overhangen van het ene naar het andere subtype) kunnen deze doelstellingen wel gerealiseerd worden; deze
indicator kan beter binnen het type 91E0 beoordeeld worden i.p.v. per subtype
alle vegetatielagen abundant
aanwezig

nagenoeg alle vegetatielagen
plaatselijk aanwezig

niet alle vegetatielagen
aanwezig

structuurrijk, natuurlijke
mozaïekstructuur

structuurrijk, natuurlijke
mozaïekstructuur minstens
gedeeltelijk aanwezig

structuurarm, homogene
leeftijdsopbouw

streven naar
mozaïekstructuur door
structuurbepalende
processen kansen en ruimte
te bieden

min. twee van de zeven
groeiklassen aanwezig, bij
aanwezigheid van sterk hout
(klasse 6) is één groeiklasse
voldoende

min. twee van de zeven
groeiklassen aanwezig, bij
aanwezigheid van hout met
geringe tot middelmatige dikte
(klasse 5) is één groeiklasse
voldoende

uitgesproken één van de
groeiklassen 1-4

behoud min. aantal
overstaanders

groot aandeel dood hout

belangrijk aandeel dood hout

≥ 6 / ha

1- 5 / ha

beperkt aandeel dood hout zie § 2.4.3
of afwezig
< 1 / ha
dood staand en liggend hout
behouden; voldoende
oppervlakte van het
bosbestand oud laten worden

Habitattype 91E0, subtype Vogelkers-Essenbos
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gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

B - voldoende

C- gedegradeerd

oppervlakte
ouderdomsvereisten
van hogervernoemde
oppervlakte

bebost sinds de Ferrariskaart

minimum 100 jaar

minder dan 100 jaar

colluviale processen
alluiale processen

natuurlijke relatie/overgang
alluvium-steilrand
natuurlijke relatie waterloopalluvium; oeverwal-komgrond
structuur

goede relatie/overgang
alluvium-steilrand
goede relatie waterloopalluvium; oeverwal-komgrond
structuur

verbroken relatie alluviumsteilrand
verbroken relatie waterloopalluvium

antropogene
invloed/beheer

nagenoeg volledig natuurlijke
processen

indicator
Oppervlakte
Structuur- habitat
bepalende processen

Vegetatie:
samenstelling

typische
boomsoorten
typische
kruidsoorten
overige soorten

aandeel typische
soorten in de
boomlaag
soortenrijkdom en
bedekking kruidlaag

maatregelen

opmerkingen

ouder laten worden

relatie
herstellen/ontsnipperen
ruimte scheppen voor herstel
relatie/vrije, natuurlijke
stroombeweging waterloop
een streven naar nagenoeg natuurlijke processen dient
begeleid met maatregelen die (externe) milieuinvloeden
ongedaan maken of compenseren en met maatregelen die
levensgemeenschapsamenstelling herstellen

Zwarte els (Alnus glutinosa ), Gewone es (Fraxinus excelsior ) en Europese vogelkers
(Prunus padus )
Muskuskruid (Adoxa moschatelina), Aalbes (Ribes rubrum) , Slanke sleutelbloem (Primula
elatior), Drienerfmuur (Moehringia trinervia) en Speenkruid (Ranunculus ficaria)
Bosmuur is net als Knikkend
nagelkruid (Geum rivale) en
Witte rapunzel (Phyteuma
spicatum) kensoorten van dit
subtype maar te zeldzaam om
bij de typische soorten te
rekenen

Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ), Hazelaar (Corylus avellana ), Rode kornoelje
(Cornus sanguinea ), Eénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna ), Gelderse roos (Viburnum
opulus ), Hop (Humulus lupulus), Eenbes (Paris quadrifolia ), Bosandoorn (Stachys sylvatica ),
Donkersporig bosviooltje (Viola reichenbiana ), Bosanemoon (Anemone nemorosa ),
Bleeksporig bosviooltje (Viola riviniana ), Witte klaverzuring (Oxalis acetosella ), Brede
stekelvaren (Dryopteris dilatata ), Ruig klokje (Campanula trachelium ), Grote brandnetel
(Urtica dioica ), Hondsdraf (Glechoma hederacea ), Kruipend zenegroen (Ajuga reptans ),
Zevenblad (Aegopodium podagraria ), Grote keverorchis (Listera ovata ), Boskortsteel
(Brachypodium sylvaticum ), Groot heksenkruid (Circaea lutetiana) , Pinksterbloem
(Cardamine pratensis subsp.picra of subsp. dentata ), Kleefkruid (Galium aparine ), Gevlekte
aronskelk (Arum maculatum ), Geel nagelkruid (Geum urbanum ), Gele dovenetel (Lamium
galeobdolon ), Dagkoekoeksbloem (Silene dioica ), Ruwe smele (Deschampsia cespitosa ),
Reuzenzwenkgras (Festuca gigantea), Bosmuur (Stellaria nemorum), Robertskruid
(Geranium robertianum) en Overblijvend bosbingelkruid (Mercurialis perennis )
> 70 % en verder overwegend
50 - 70 %
< 50%
overige boomsoorten
typische soorten frequent tot abundant of meer

typische soort slechts
occasioneel aanwezig;
hoofdzakelijk overige
soorten

Habitattype 91E0, subtype Vogelkers-Essenbos

natuurlijk/spontaan bos laten
ontwikkelen met aandacht
voor structuurbepalende
processen / exotenbeheer

Pagina 3

indicator
Oppervlakte
Verstoring habitat

oppervlakte
eutrofiëring

gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

C- gedegradeerd

B - voldoende

Gewone vlier (Sambucus nigra) , Gestreepte witbol (Holcus lanatus ), Vogelmuur (Stellaria
media) , Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum), Haagwinde (Calystegia sepium) en
Liesgras (Glyceria maxima)
bedekking gering < 5 %

bedekking matig 5-10%

bedekking sterk >10%

soorten die normaal wel (occasioneel) aanwezig (kunnen) zijn in dit type: Grote brandnetel
(Urtica dioica ), Mannagras (Glyceria fluitans), Gewone Braam (Rubus fruticosus), Ruw
beemdgras (Poa trivialis) , Rietgras (Phalaris arundinacea), Hondsdraf (Glechoma
hederacea), Zevenblad (Aegopodium podagraria ), Kluwenzuring (Rumex conglomeratus) ,
Kleefkruid (Galium aparine) , Dagkoekoeksbloem (Silene dioica), Gewone vlier (Sambucus
nigra) en Harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum)
voorjaar: bedekking <25%;
zomer : bedekking <33%

voorjaar: bedekking 25-50%;
zomer : bedekking 33-66%

maatregelen

opmerkingen

maatregelen naar buffering
toe en impact op diverse
waterbronnen (inunderend
water, diep, ondiep atmotroof
kwelwater); generale
maatregelen met
beperkingen van emmisies
van vermestende
componenten in de lucht,
oppervlaktewater, bodem en
grondwater

bedekking van deze
indicatoren voor eutrofiëring is
seizoensafhankelijk. In het
voorjaar domineert vaak een
uitgesproken voorjaarsflora,
terwijl vanaf de zomer de rijke
soorten de overhand nemen;
vanaf dit seizoen wordt best
een hogere (die aanleunt bij
het Ruigt elzenbroek subtype)
indelingsschaal gehanteerd

voorjaar: bedekking >50% ;
zomer bedekking >66%
maatregelen naar buffering
toe en impact op diverse
waterbronnen (inunderend
water, diep, ondiep atmotroof
kwelwater); generale
maatregelen met
beperkingen van verzurende
emmisies in de lucht

verzuring

Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata; BS), Witte klaverzuring (Oxalis acetosella ; WK) en
Slanke sleutelbloem (Primula elatior ; SS)
bedekking BS+WK > 10 %;
BS+WK komen niet voor; geen
bedekking BS+WK gering:
afname aantal SS
<10% ; afname SS beperkt < - afname SS sterk > -25%
aantal planten t.o.v.
25% aantal planten tov
referentietoestand
referentietoestand

betreding/
bodemverdichting (1)

Pitrus (Juncus effusus) , Waterpeper (Polygonum hydropiper) , Liesgras (Glyceria maxima) en padenpatroon aanpassen en
beperken, bosexploitatie met
Geknikte vossestaart (Alopecurus geniculatus)
geschikt materiaal en op
bedekking gering < 10 %; sterke bedekking 10-25%; geringe
bedekking >25 %; sterke
juiste tijdstip
beschadiging
beschadiging
beschadiging
kenmerkende/typische
kenmerkende/typische
kenmerkende/typische
soortenlaag
soortenlaag
soortenlaag

verdroging

Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata)

exoten

bedekking ≥ 10 %
(Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina ), Amerikaanse eik (Quercus rubra ), Amerikaans
krentenboompje (Amelanchier lamarckii ), Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera ) en
diverse (andere) aanplanten zoals dennen (Pinus spp.), populieren (Populus spp.)
afwezig

afwezig

bedekking < 10%

bedekking gering < 10%

herstel natuurlijke
hydrologische situatie
exotenbeheer

bedekking significant ≥ 10%

(1) ook ten gevolge van natuurlijke processen (bvb. boomval, begrazing) kan zich bodemverdichting voordoen. Dit wordt niet aanzien als een verstoring. Indien er zich echter meer dan
vleksgewijs, bodemverdichting voordoet is dit wel een vorm van verstoring
Literatuur: Al 1995; Anoniem 2003; Bal et al. 2001; De Becker et al. 2004; Durwael et al. 2000; Hoffmann 1993; Jalink 1996; Jalink & Jansen 1995; Koop & Van der Werf 1995; Stortelder et al. 1998;
Stortelder et al. 1999; Verbücheln et al. 2002; Wolf et al. 2001

Habitattype 91E0, subtype Vogelkers-Essenbos
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Habitattype 91E0: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Subtype: Essenbronbos (Carici-Remotae fraxinetum )

Milieukarakteristieken voor gunstige instandhouding
indicator
beschrijving
Uitgangsituatie/geomo uitgangsituatie/geomor bronzones
fologie
rfologie

Bodem

textuur

divers: zand, klei of leem al dan
niet venig of humushoudend

profiel

profielloos/hydromorf

substraat

vaak veen/venig materiaal

stadium bodemgenese natte regosol / fluvisols

verstoring

oorzaak

maatregelen

opmerkingen

droogvallen bron

wijziging hydrologie

herstel hydrologie

kwelzones worden hier
uitgesloten en gesorteerd
onder een of meer van de
andere types. Onder bronen
worden hier akro-, helo- en
rheokrene bronnen begrepen.
bronzones in Rodebos
bevinden zich op zandbodem,
bronwater is er arm en
gemeenschap leunt dichter
aan bij Berkenbroekbostype

wegvallen permanente
verstoring
ingeklonken
zakken waterdruk /
droogvallen bron
ontwikkeling naar andere types wegvallen permanente
dynamiek

kweldruk herstellen

te droog

drainering

drainering stoppen

te lage grondwaterdruk

infiltratie in aquifer verhogen

profielvorming

herstel natuurlijk waterpeil /
kweldruk
dynamiek herstellen

indeling volgens het FAO
classificatiesysteem

pH-KCl bodemtoplaag 5,5 - 7,5

Hydrologie

Nutriënten

pH grondwater

5,9 - 8,0

GHG (cm/mv ; min /
gem / max)
GG (cm/mv ; min /
gem / max)
GLG (cm/mv ; min /
gem / max)
amplitude waterstand
(cm ; min/gem/max)
grondwaterdynamiek

0 / 5 / 12

trofiegraad

-10 / 5 / 12
-51 / -15 / 7
5 / 20 / 57

permanent uittredend bronwater permanent laag niveau (bron draineringen/intensieve
drainering stoppen/infiltratie
dagzoomt niet meer); (tijdelijk) grondwaterwinningen/onderb in aquifer verhogen/
reking bronstromen
geohydrologische situatie
onderbroken bronstroom
herstellen
mesotroof (- eutroof)

hogere trofiegraad

aanrijking grondwaterlagen

bemesting beperken op
belangrijkste infiltratiezones;
erosiebestrijding

verhoogde mineralisatie

waterpeil verhogen (of
drainering stoppen),
grondwaterdruk verhogen

Habitattype 91E0, subtype Essenbronbos
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Beoordelingstabel
gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

B - voldoende

C- gedegradeerd

≥ 150 ha

≥ 10 ha

< 10 ha

alle vegetatielagen abundant
aanwezig

alle vegetatielagen aanwezig

niet alle vegetatielagen
aanwezig

structuurrijk, natuurlijke
mozaïekstructuur

structuurrijk, natuurlijke
mozaïekstructuur minstens
gedeeltelijk aanwezig

structuurarm, homogene
leeftijdsopbouw

streven naar
mozaïekstructuur door
structuurbepalende
processen kansen en ruimte
te bieden

min. twee van de zeven
groeiklassen aanwezig, bij
aanwezigheid van sterk hout
(klasse 6) is één groeiklasse
voldoende

min. twee van de zeven
groeiklassen aanwezig, bij
aanwezigheid van hout met
geringe tot middelmatige dikte
(klasse 5) is één groeiklasse
voldoende

uitgesproken één van de
groeiklassen 1-4

behoud min. aantal
overstaanders

groot aandeel dood hout

belangrijk aandeel dood hout

hoeveelheid dik dood
hout (dikke stammen,
minimumdoormeter
>40cm)

≥ 6 / ha

1- 5 / ha

ouderdomsvereisten
van hogervernoemde
oppervlakte

minimum 100 jaar

minimum 30 jaar

minder dan 30 jaar

(zeer) hoge grondwaterdruk

hoge grondwaterdruk

lage grondwaterdruk

indicator
Oppervlakte habitat

oppervlakte

Habitatstructuur

vertikale structuur
(gelaagdheid van het
bos)
horizontale structuur
(ontwikkelingsfasen
van het bos)

Structuurbepalende processen

aanwezigheid van
bronnen

antropogene
invloed/beheer

maatregelen

opmerkingen

bijzondere bescherming en
buffering van bronzone, gelet
op de kleine oppervlakte die
ze maar beslaat

de bronzone is nagenoeg altijd
kleiner dan 10 ha. Inbedding
van dit type in een structuurrijk
complex van minimum 10 ha is
een absoluut minimum

beperkt aandeel dood hout zie § 2.4.3
of afwezig
< 1 / ha
dood staand en liggend hout
behouden; voldoende
oppervlakte van het
bosbestand oud laten worden

nagenoeg volledig natuurlijke
processen

Habitattype 91E0, subtype Essenbronbos

ouder laten worden

kwantitatief hoogwaardige
toestand van betrokken
grondwaterlaag/ preferentieel
groter aandeel grazige
vegetatie ipv struweel of bos
op belangrijkste
infiltratiegronden

met hoge of zeer hoge
grondwaterdruk wordt bedoeld
de druk bij een onverstoorde
geohydrologische
uitgangsituatie; met een lage
druk wordt een drukniveau
bedoeld dat lager is dan in een
(bij benadering) natuurlijke
situatie

een streven naar nagenoeg natuurlijke processen dient
begeleid met maatregelen die (externe) milieuinvloeden
ongedaan maken of compenseren en met maatregelen die
levensgemeenschapsamenstelling herstellen
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indicator
Vegetatie:
samenstelling

ongunstige staat
C- gedegradeerd

B - voldoende

typische soorten boom
typische soorten kruid, Mos

Gewone es (Fraxinus excelsior) en Zwarte els (Alnus glutinosa)

overige soorten

Gewone Vlier (Sambucus nigra ), Bittere veldkers (Cardamine amara ), Groot springzaad
(Impatiens noli-tangere ), Eenbes (Paris quadrifolia), Muskuskruid (Adoxa moschatellina),
Bosbies (Scirpus sylvatica) en IJle Zegge (Carex remota )
> 70 % en verder overwegend
50 - 70 %
< 50%
overige boomsoorten

aandeel typische
soorten in de
boomlaag
soortenrijkdom en
bedekking kruidlaag

Verstoring

gunstige staat van instandhouding
A - goed

eutrofiëring

Hangende zegge (Carex pendula ), Slanke zegge (Carex strigosa) , Paarbladig Goudveil
(Chrysosplenium oppositifolium), Verspreidbladig Goudveil (Chrysosplenium alternifolium ),
Reuzenpaardestaart (Equisetum telmateia) , Boswederik (Lysimachia nemorum),
Bosereprijs (Veronica montana) en Bronmos (Fontinalis antipyretica)

Eén of meer typische soorten frequent tot abundant of meer

bedekking 10-20%

bedekking >20%

soorten die normaal wel (occasioneel) aanwezig kunnen zijn in dit type: Mannagras (Glyceria
fluitans), Veldrus (Juncus acutiflorus), Ruw beemdgras (Poa trivialis) , Rietgras (Phalaris
arundinacea), Hondsdraf (Glechoma hederacea), Zevenblad (Aegopodium podagraria ),
Kluwenzuring (Rumex conglomeratus) , Kleefkruid (Galium aparine) , Dagkoekoeksbloem
(Silene dioica), Gewone vlier (Sambucus nigra), Scherpe zegge (Carex acuta) en Harig
wilgenroosje (Epilobium hirsutum).

verzuring

opmerkingen

natuurlijk/spontaan bos laten
ontwikkelen met aandacht
voor structuurbepalende
processen/exotenbeheer

Typische soort slechts
occasioneel aanwezig;
hoofdzakelijk overige
soorten

Grote brandnetel (Urtica dioica) , Gestreepte witbol (Holcus lanatus) , Vogelmuur (Stellaria
media), Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum), Gewone Braam (Rubus fruticosus),
Haagwinde (Calystegia sepium), Pitrus (Juncus effusus), Hennegras (Calamagrostis
canescens) Veldzuring (Rumex acetosa) en Liesgras (Glyceria maxima)
bedekking < 10 %

maatregelen

beperken van gebruik van
meststoffen in
infiltratiegebied. Beperken
atmosferische depositie.
Beperken sterke uitloging
nutriënten in bodmes in
infiltratiegebied. Maatregelen
naar buffering toe en met
impact op diverse
waterbronnen (diep, ondiep
atmotroof bronwater)

bedekking van deze
indicatoren voor eutrofiëring is
seizoensafhankelijk
(fenologisch aspect). In het
voorjaar domineert vaak een
uitgesproken voorjaarsflora,
terwijl vanaf de zomer de rijke
soorten de overhand nemen;
vanaf dit seizoen wordt best
een hogere (die aanleunt bij
het Ruigt elzenbroek subtype)
indelingsschaal gehanteerd;

voorjaar: bedekking <25%;
voorjaar: bedekking 25-50%; voorjaar: bedekking >50%;
zomer: bedekking <33%
zomer: bedekking 33-66%
zomer bedekking >66%
Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina) , Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), Wilde kamperfoelie maatregelen naar buffering
toe en impact op diverse
(Lonicera periclymenum), Hennegras (Calamagrostis canescens), Smalle stekelvaren
waterbronnen (inunderend
(Dryopteris carthusiana) en Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata)
water, diep, ondiep atmotroof
soorten komen niet voor
soorten hebben tezamen een soorten hebben tezamen
kwelwater); generale
bedekking <5%
een bedekking >5%
maatregelen met
soorten die normaal wel (occasioneel) aanwezig kunnen zijn in dit type: Adelaarsvaren
beperkingen van verzurende
(Pteridium aquilinum) en Gewone braam (Rubus fruticosus)
emmisies in de lucht
soorten komen niet voor
soorten hebben tezamen een soorten hebben tezamen
bedekking <10%
een bedekking >10%

Habitattype 91E0, subtype Essenbronbos
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indicator

gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

C- gedegradeerd

B - voldoende

maatregelen

betreding/
bodemverdichting (1)

Pitrus (Juncus effusus) , Waterpeper (Polygonum hydropiper) , Liesgras (Glyceria maxima) en mijden van kwetsbare
bronzones tijdens
Geknikte vossestaart (Alopecurus geniculatus)
bosexploitaite en als pad
bedekking gering < 10 %; sterke bedekking 10-25%; geringe
bedekking >25 %; sterke
beschadiging
beschadiging
beschadiging
kenmerkende/typische
kenmerkende/typische
kenmerkende/typische
soortenlaag
soortenlaag
soortenlaag

verdroging

hydrologisch herstel
Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina), Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), Wilde kamperfoelie
(Lonicera periclymenum), Hennegras (Calamagrostis canescens) , IJle zegge (Carex remota), bronsituatie
Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana), Pitrus
(Juncus effusus), Lelietje-van-dalen (Convallaria majalis), Brede stekelvaren (Dryopteris
dilatata) en Gewone braam (Rubus fruticosus)
Soorten komen niet voor.

exoten

Soorten hebben tezamen een Soorten hebben tezamen
bedekking <5%
een bedekking >5%
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) , Amerikaanse eik (Quercus rubra) , Amerikaans
krentenboompje (Amelanchier lamarckii) , Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) en
diverse (andere) aanplanten zoals dennen (Pinus spp.) , populieren (Populus spp.) . Andere
neofyten.

opmerkingen

afwezig

bedekking gering < 10%

exotenbeheer

bedekking significant >10%

(1) ook ten gevolge van natuurlijke processen (bvb. boomval, begrazing) kan zich bodemverdichting voordoen. Dit wordt niet aanzien als een verstoring. Indien er zich echter meer dan
vleksgewijs, bodemverdichting voordoet is dit wel een vorm van verstoring
Literatuur: Al 1995; Anoniem 2003; Bal et al. 2001; De Becker et al. 2004; Durwael et al. 2000; Hoffmann 1993; Jalink 1996; Jalink & Jansen 1995; Koop & Van der Werf 1995; Stortelder et al. 1998;
Stortelder et al. 1999; Verbücheln et al. 2002; Wolf et al. 2001; Van der Werft 1991

Habitattype 91E0, subtype Essenbronbos
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Habitattype 91F0 : Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor , Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia ,
langs de grote rivieren (Ulmenion minoris)
Milieukarakteristieken voor gunstige instandhouding
indicator
Uitgangsituatie/
geomorfologie

uitgangsituatie/
geomorfologie

beschrijving

(colluvium)

Bodem

textuur
profiel

verstoring

oorzaak

maatregelen

hogere zandige oeverwallen van verandering in duur en
een rivierbed, stroomrug van
frequentie van de
grote rivieren, rivierduin;
overstromingen
komgronden die overstromen
t.g.v. een stijgende watertafel

(kalkrijk, humeus, lemig, kleiïg)
zand, zavel
profielloos/hydromorf

opmerkingen
aanvoer alluvium en/of
colluvium vereist om verruiging
te voorkomen

geen toevoer meer van
verspoeld materiaal van
hellingen

profielvorming

wegvallen periodieke
overstroming/toevoer
verspoeld materiaal

mineraal substraat (klei, zand of
zavel)
ontwikkeling naar andere types wegvallen permanente
stadium bodemgenese fluvisols
dynamiek/verstoring van
erosie/sedimentatie

dynamiek herstellen

substraat

Hydrologie

pH bodemtoplaag

5,5 -8,0

overstromings
frequentie

occasioneel

wijziging overstromingsfrequentie

dynamiek herstellen

te versnelde en/of
debieten (en afvoeren)
verhoogde afvoer rivierwater herstellen (de natuurlijke
situatie benaderend)
wijziging structuur vallei
en/of wijziging relatie en
overgangen rivier-valleirivierduin

herstel riviersysteemstuctuur
en relatie tussen aquatisch
en terrestrisch (overwallen/
rivierduinen) milieu
dit type kan ook voorkomen in
het getijdebeïnvloed deel van
de rivier

regulatie getijdeinvloed (bvb.
stormvloedkering, gog, ggg)
overstromingsduur
(dg/jr)

< 10

wijziging overstromingsduur

getijdenverschil (cm)

< 15

te grote amplitude (scherpe
zonering)

inpoldering
regulatie getijdeinvloed (bvb.
stormvloedkering,
gog, ggg)
baggerwerkzaamheden
(bvb. ten behoeve van
vaargeuldiepte)

te kleine amplitude
GHG (cm onder
maaiveld)

>0

te droog

Habitattype 91F0

wijziging getijdendynamiek

drainering stoppen

onnatuurlijke afwatering

natuurlijke afwatering
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indicator

Nutriënten

beschrijving

verstoring

oorzaak

GLG (cm onder
maaiveld)

> 120

te nat

sterke vernatting (bvb. na
ontpolderen)
onnatuurlijke afwatering

trofiegraad

eutroof

hogere trofiegraad (hypertrofie) aanrijking
rivier(=overstromings)water

maatregelen
geleidelijk aan vernatten
(vermorsen)
natuurlijke afwatering

opmerkingen
in het getijdengebied > 60;
buiten getijdeninvloed > 120

bemestingsbeperkingin
belangrijkste infiltratiezones;
interferentie nutriëntencyclus
(bvb. koolstofbronnen
voorzien) t.h.v. infiltratiezone;
afkoppelen
aanrijkingsbronnen;
rivierherstel; erosiebestrijding

Beoordelingstabel
indicator
Oppervlakte habitat

oppervlakte

Habitatstructuur

vertikale structuur
(gelaagdheid van het
bos)
horizontale structuur
(ontwikkelingsfasen
van het bos)

aandeel dood hout
hoeveelheid dik dood
hout (dikke stammen,
minimumdoormeter
> 40cm)

gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

B - voldoende

C- gedegradeerd

≥ 150 ha

≥ 15 ha

< 15 ha

maatregelen
vergroten, abiotische
condities optimaliseren over
een grotere oppervlakte

opmerkingen
in samenhang (met
overgangen van het zachthoutnaar hardhoutooibos) kunnen
deze doelstellingen vlotter
gerealiseerd worden

vertikale structuur is minder uitgesproken in dit bostype; vaak is er geen onderscheid te
maken tussen boom- en struiklaag; in zones met veel opslibbing is de kruidlaag
teruggedrongen of marginaal aanwezig en is de uitgangssituatie optimaler voor wilgen
structuurrijk, natuurlijke
mozaïekstructuur

structuurrijk, natuurlijke
mozaïekstructuur minstens
gedeeltelijk aanwezig

structuurarm, homogene
leeftijdsopbouw

streven naar
mozaïekstructuur door
structuurbepalende
processen kansen en ruimte
te bieden

min. twee van de zeven
groeiklassen aanwezig, bij
aanwezigheid van sterk hout
(klasse 6) is één groeiklasse
voldoende

min. twee van de zeven
groeiklassen aanwezig, bij
aanwezigheid van hout met
geringe tot middelmatige dikte
(klasse 5) is één groeiklasse
voldoende

uitgesproken één van de
groeiklassen 1-4

behoud min. aantal
overstaanders

groot aandeel dood hout

belangrijk aandeel dood hout

≥ 6 / ha

1- 5 / ha

Habitattype 91F0

groeiklassen: zie begrippenlijst

beperkt aandeel dood hout zie § 2.4.3
of<afwezig
1 / ha
dood staand en liggend hout
behouden; voldoende
oppervlakte van het
bosbestand oud laten worden
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indicator
Structuurbepalende
processen

ouderdomsvereisten
van hogervernoemde
oppervlakte
voorkomen van
overstromingen /
dynamiek van
waterloop /
sedimentatieerosieproces

antropogene
invloed/beheer

Vegetatie:
samenstelling

gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

C- gedegradeerd

B - voldoende

maatregelen

bebost sinds Ferraris

relatief snel te ontwikkelen;
ruimtelijk variërend t.g.v.
successie

natuurlijk getijdenregime;
natuurlijk getijdenregime;
natuurlijk getijdenregime;
maximale ruimte voor spatiale voldoende ruimte voor spatiale weinig of geen ruimte voor
veranderingen in ligging en
veranderingen in ligging en
spatiale veranderingen in
zonering van oeverwallen,
zonering van oeverwallen,
ligging en zonering van
rivierduinen en colluviale zones rivierduinen en colluviale zones oeverwallen, rivierduinen en
via erosievia erosiecolluviale zones via erosiesedimentatiedynamiek ;
sedimentatiedynamiek ;
sedimentatiedynamiek ;
natuurlijke aanvoer en
natuurlijke aanvoer en stroming
aanvoer en stroming van
stroming van landwater
van landwater
landwater gereduceerd
nagenoeg volledig natuurlijke
processen

meer ruimte voor de rivier ;
herstel natuurlijk
gedtijdenregime ; herstel
hydrografie en natuurlijk
stroomdebiet in het bekken

een streven naar nagenoeg natuurlijke processen dient
begeleid met maatregelen die (externe) milieuinvloeden
ongedaan maken of compenseren en met maatregelen die
levensgemeenschapsamenstelling herstellen
relevantie van vernoemde
soorten in Vlaanderen in dit
(potentieel) type is moeilijk te
verifiëren gelet op de beperkte
oppervlakte van dit milieu in
Vlaanderen

typische boomsoorten Zwarte els (Alnus glutinosa ), Gewone es (Fraxinus excelsior ), Zomereik (Quercus
robur ), Gladde iep (Ulmus minor ), Ruwe iep (Ulmus glabra ), Steeliep (Ulmus laevis ),
Europese vogelkers (Prunus padus ) en Meidoorn (Crataegus sp.)
typische kruidsoorten

Klimop (Hedera helix ), Vingerhelmbloem (Corydalis solida ), Besanjelier (Cucubalis
baccifer ), Gewone Vogelmelk (Ornithogalum umbellatum ), Slangelook (Allium
scorodoprasum ), Sneeuwklokje (Galanthus nivalis ), Klimopereprijs (Veronica hederifolia ),
Gulden boterbloem (Ranunculus auricomus ), Hondstarwegras (Elymus caninus ) en Bosmuur
(Stellaria nemorum )

overige soorten

Haagbeuk (Carpinus betulus ), Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ), Schietwilg (Salix
alba ), Gelderse roos (Viburnum opulus ), Rode kornoelje (Cornus sanguinea ), Wilde
kardinaalsmuts (Euonymus europaeus ), Ratelpopulier (Populus tremula) , Boswilg (Salix
caprea ), Gewone vlier (Sambucus nigra ), Hondsroos (Rosa canina ), Wilde lijsterbes (Sorbus
aucuparia ), Hop (Humulus lupulus), Rietgras (Phalaris arundinacea), Spekwortel
(Tamus communis) , Aalbes (Ribes rubrum), Grote brandnetel (Urtica dioica ), Kleefkruid
(Galium aparine ), Ruw beemdgras (Poa trivialis ), Bitterzoet (Solanum dulcamara ),
Bosgeelster (Gagea lutea), Bittere veldkers (Cardamine amara), Gewone smeerwortel
(Symphytum officinale), Hondsdraf (Glechoma hederacea ), Gewone hennepnetel (Galeopsis
tetrahit ), Bosrank (Clematis vitalba ), Boskortsteel (Brachypodium sylvaticum ), Speenkruid
(Ranunculus ficaria ), Zevenblad (Aegopodium podagraria ), Wilde liguster (Ligustrum
vulgare ), Maarts viooltje (Viola odorata ) en Bieslook (Allium schoenoprasum )

aandeel typische
soorten in de
boomlaag
soortenrijkdom en
bedekking kruidlaag

> 70 % en verder overwegend
overige boomsoorten

opmerkingen

50 - 70 %

één of meer typische soorten frequent tot abundant of meer

Habitattype 91F0

< 50%

typische soorten slechts
occasioneel aanwezig;
hoofdzakelijk overige
soorten

natuurlijk/spontaan bos laten
ontwikkelen / getijden- en
rivierdynamiek herstellen of
optimaliseren / exotenbeheer

Pagina 3

indicator
Verstoring

eutrofiëring

gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

C- gedegradeerd

B - voldoende

Gewone hennepnetel (Galeopsis tetrahit), Vogelmuur (Stellaria media) , Gewone braam
(Rubus fruticosus) , Gestreepte witbol (Holcus lanatus), Gewone esdoorn (Acer
pseudoplatanus), Noorse Esdoorn (Acer platanoides), Kropaar (Dactylis glomerata),
Paardebloem (Taraxacum), Speerdistel (Cirsium vulgare), Kruipende boterbloem
(Ranunculus repens), Rietgras (Phalaris arundinacea), Ridderzuring (Rumex obtusifolius),
Akkerdistel (Cirsium arvense), Witte dovenetel (Lamium dovenetel), Paarse dovenetel
(Lamium purpureum), Grote vossenstaart (Alopecurus pratensis), Late guldenroede
(Solidago gigantea), Stinkende gouwe (Chelidonium majus) en Sneeuwbes (Symphoricarpos
albus)

maatregelen

opmerkingen

algemene maatregelen die
de aanvoer van nutriëntenrijk
sediment beperken
(mestbeperkingen,
erosiebestrijding)

< 5%
< 10%
≥ 10%
soorten die normaal wel (occasioneel) aanwezig (kunnen) zijn in dit type: Gewone vlier
(Sambucus nigra), Grote brandnetel (Urtica dioica), Hondsdraf (Glechoma hederacea),
Zevenblad (Aegopodium podagraria), Kleefkruid (Galium aparine), Fluitekruid (Anthriscus
sylvestris), Gewone berenklauw (Heracleum sphondylium), Look-zonder-look (Alliaria
petiolata)

verandering
overstromingsdynamiek
exoten

afwezig of slechts occasioneel
aanwezig
geen aanwijzingen

bedekking < 20%

bedekking ≥ 20 %

aanwijzingen voor beperkte
veranderingen

aanwijzingen voor sterke
veranderingen

Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera), Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina),
Amerikaanse eik (Quercus rubra), Amerikaans krentenboompje (Amelanchier lamarckii),
Robinia (Robinia pseudoacacia ) en diverse (andere) aanplanten zoals dennen (Pinus spp.),
populieren (Populus spp.), ..
afwezig

bedekking gering < 10%

natuurlijke
overstromingsdynamiek
herstellen
herstel standplaatsdynamiek
/ exotenbeheer

bedekking significant >10%

Literatuur: Al 1995; Anoniem 2003; Bal et al. 2001; Hoffmann 1993; Koop & Van der Werf 1995; Stortelder et al. 1998, 1999; Van Looy et al. 2003; van Splunder & Leemans 1997; Verbuchelen et al. 2002;
Wolf et al. 2001; Van der Werft 1991

Habitattype 91F0
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Beoordelingstabel Boslandschap
indicator
Oppervlakte
Landschaps-vorm

oppervlakte totaal
landschap (1)
landschapsvorm

samenstelling

samenstelling
boszomen

gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

B - voldoende

C- gedegradeerd

> 500 ha

> 150 ha

< 150 ha

ongeperceleerd landschap met,
geleidelijke overgangen van
opgaande vegetatievormen naar
lage grazige vegetatievormen. In
beboste delen zijn patches van
grazige vegetaties aanwezig. In
grazige delen zijn patches van
opgaande vegetatie aanwezig
(struweelvorming)

grotendeels (> 50 % van de
totale oppervlakte)
ongeperceleerd landschap
waarin grenzen tussen diverse
aanplanten/beboste delen
vervagen. Gordel-zoom
structuren aanwezig over meer
dan de helft van de bosranden

maatregelen

opmerkingen
"Stapstenen": zie verder

grotendeels (> 50 % van de grenzen vervagen; dens
totale oppervlakte)
padennet reduceren
geperceleerd landschap
waarbij perceelsgrenzen zich
sterk weerspiegelen in
horizontale/verticale
structuur en (boom)soortensamenstelling. Ook het
padenpatroon bevestigt de
perceelsgrenzen

landschap met afwisseling van landschap met een
aanwezigheid bevorderen
1ste: landschap gedomineerd
van diverse types grazers
door, of met een groot aandeel (één of meerdere) voldoende belangrijk
(snoeiers, grazers, variabele
van, een afwisseling van (één of tot goed ontwikkelde bostypes, oppervlakteaandeel
gedegradeerde bostypes
vreters) die zorgen voor
meerdere) voldoende tot goed met boszomen
de
ruimtelijke zonering in de
ontwikkelde bostypes; 2 :
landschapsstructuur en/of in
minstens één boshabitat-type in
geval van venige bostypes
goede staat van instandhouding;
ruimtelijke en abiotische
de:
3 boszomen in belangrijke
voorwaarden die de
mate aanwezig;
aanwezigheid van
de
4 : grazige vegetaties en/of
spatiale/ruimtelijke successie
moerasvegetaties (en open
van open water en/of
water) en/of stuivende duinen
moerassen naar venige
met pioniervegetaties in
bostypes mogelijk maken
beperkte of belangrijke mate
aanwezig
(zand)leemstreek of in van nature voedselrijkere zones in de andere (eco)regio's: zomen met planten van het verbond van Look-zonder-Look (Galioalliarion ) conform de Vlaamse Natuurtypen;
ecoregio van krijt-leemgebieden en van de grindrivieren of binnen andere kalkrijke zones in de andere (eco)regio's: zomen met planten van het Marjoleinverbond (Trifolion medii );
zandstreek of in van nature voedselarme zone in de andere (eco)regio's: zomen met planten voor van het verbond van Gladde witbol en Havikskruiden
(Melampyrion pratensis );
in depressies/laagveensituaties wordt de landschappelijke afwisseling gevormd door de moerasvegetaties (en open water) eerder dan door boszomen plus
grazige vegetaties

Boslandschap
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Habitattype 2310: Psammofiele heide met Calluna - en Genista
Milieukarakteristieken voor gunstige instandhouding
indicator
Bodem

Hydrologie

Nutriënten

beschrijving

verstoring

textuur

zand

profiel

profielloze grond of stuifduin

zuurtegraad

matig zuur tot zuur

regime

matig droog tot zeer droog

waterkwaliteit

atmotroof

GLG

80 tot >120cm onder maaiveld

inundatie

geen

amplitude

≥ 60 cm

voedselrijkdom

oligotroof

aanrijking

luchtkwaliteit

kritische N-depositie waarde 714 kg N/ha/jaar

aanrijking

verzuring

oorzaak

atmosferische depositie

maatregelen

opmerkingen

opheffen bron, bufferen
Infiltratie van water is het
dominante hydrologische
proces

hogere atmosferische
depositie

bron opheffen; afvoeren
organisch materiaal door
plaggen, maaien, branden of
begrazen

N verwijdering bij branden ±
even effectief als bij plaggen, P
evenwel minder verwijderd (→
≠ effect)

maatregelen

opmerkingen

Beoordelingstabel
indicator
Oppervlakte habitat

habitattype 2310 al
dan niet in complex
met 2330

Habitatstructuur

algemeen

ouderdomsstructuur
Struikhei
naakte grond of
aandeel van
habitattype 2330

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende
> 50 ha

5 - 50 ha

psammofiele heide met zowel
meestal zijn niet alle
pioniers-, ontwikkelings-, climax- successiestadia aanwezig
als degeneratiestadia;
pioniersvlekken met open zand,
oude heide, heide met
grasplekken, losse bomen,
boomgroepen
alle stadia aanwezig

niet alle stadia aanwezig

10% - 30%

1-10%

Habitattype 2310

ongunstige staat
C- gedegradeerd
< 5ha

overwegend vergraste en
verboste psammofiele
heide.
OF: te intensief beheerde,
structuur- en soortenarme
monotone Calluna-heide

oppervlakte uitbreiden

1. "stapstenen": zie tabel
Heidelandschap
2. uitbreiding meest kansrijk op
voormalige heideterreinen
(langlevende zaadbank
heidesoorten)

ruimtelijke en temporele
spreiding van het beheer zijn
nodig om een grote
structuurvariatie te krijgen

één enkel stadium aanwezig aanpassen beheer,
vermijden overbegrazing
<1%

<1%: vergrassing, verbossing;
>30%: overbegrazing,
verstoring
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indicator
Structuurbepalende
processen

Vegetatie:
samenstelling

verbossing (met den of
berk)

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende
<5%

5-25%

ongunstige staat
C- gedegradeerd
>25%

windwerking of
antropogene invloed

dynamiek aanwezig waardoor pionierssituaties continu (maar op dynamiek vrijwel afwezig
wisselende plaatsen) aanwezig zijn

typische soorten

Struikhei (Calluna vulgaris ), Cladonia-soorten (Cladonia sp .), Klein warkruid (Cuscuta
epithymum ), Fijn schapegras (Festuca filiformis ), Stekelbrem (Genista anglica ), Kruipbrem
(Genista pilosa ), Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus ), Pilzegge (Carex pilulifera ),
Zandstruisgras (Agrostis vinealis ) en typische soorten van habitattype 2330
Rode dopheide (Erica cinerea ), Gewone brem (Cytisus scoparius ), Liggende
vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia ), Pijpenstrootje (Molinia caerulea ), Bochtige smele
(Deschampsia flexuosa ), Tormentil (Potentilla erecta ), Heideklauwtjesmos (Hypnum
jutlandicum ), Gewoon franjemos (Ptilidium ciliare ), Gewoon gaffeltandmos (Dicranum
scoparium ), Gewoon peermos (Pohlia nutans )

overige soorten

soortenrijkdom en
bedekking

Fauna typisch voor het
habitattype
verzuring, vermesting
Verstoring

Struikhei, korstmossen, 1 of
meer pionierssoorten van
habitattype 2330 en 2 of meer
andere typische soorten zijn
abundant aanwezig
wordt verder aangevuld

Struikhei, korstmossen, 1 of
meer pionierssoorten van
habitattype 2330 of 2 of meer
andere typische soorten zijn
frequent tot abundant
aanwezig

25 -50 %

> 50%

vermossing met Grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus )
andere verstoring:
Adelaarsvaren,
totale verstoring

opmerkingen

openkappen

herstel dynamiek door
antropogene invloed: bzhzze,
bevorderen van windwerking betreding, recreatie, begrazing,
militair gebruik, …

Verarmde Struikheiaanpassen beheer,
vegetatie; andere typische tegengaan bodemverzuring
soorten slechts occasioneel
aanwezig

vergrassing met Pijpenstrootje of Bochtige smele
<25%

maatregelen

geen

<10%

>10%

geen

<30%

>30%

<25%

<50%

>50%

plaggen, eventueel
aanvullend bufferen tegen Ninput. Terugkeer doelsoorten
afhankelijk van tijdstip
waarop ze verdwenen zijn
(doelsoorten andere dan
heidesoorten hebben vaak
een kortlevende zaadbank)

(dominant) voorkomen van
Zandstruisgras (Agrostis
vinealis ) is een gunstige
indicatie voor herstel

Literatuur: Bal et al. 2001; Bobbink et al. 1998; De Blust 2004; De Saeger et al. 2005; Diemont et al. 1994; Dorland et al. 2000; Sterckx et al. ( in prep.); Schaminée et al. 1996; Stumpel 2004;
Vandenbussche et al. 2002; van Duinen et al. 2004; Wouters et al. (in prep.)

Habitattype 2310
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Habitattype 2330: Open grasland met Corynephorus en Agrostis-soorten op landduinen
Milieukarakteristieken voor gunstige instandhouding
indicator
Bodem

Hydrologie

Nutriënten

beschrijving

verstoring

textuur

zand

profiel

geen profielontwikkeling

zuurtegraad
regime

matig zuur tot zuur (kalkarm tot verzuring
kalkloos)
matig droog tot zeer droog

waterkwaliteit

atmotroof

GLG

zeer diep (> 120 cm)

inundatie

geen

amplitude

> 60 cm

voedselrijkdom

oligotroof tot oligomesotroof

luchtkwaliteit

kritische N-depositie waarde: 7- aanrijking
14 kg N/ha/jaar

aanrijking

oorzaak

maatregelen

opmerkingen

atmosferische depositie

opheffen bron, bufferen

hogere atmosferische
depositie, …

bron opheffen; afvoeren
organisch materiaal door
plaggen, maaien, branden
of begrazen

N verwijdering bij branden ±
even effectief als bij plaggen, P
evenwel minder verwijderd (→
≠ effect)

maatregelen

opmerkingen

Beoordelingstabel
indicator
Oppervlakte
habitat

eventueel in complex
met habitattype 2310

Habitatstructuur

algemeen

aandeel naakte grond

aandeel brem

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende
> 50 ha

overwegend ijle begroeiing met
pioniers-, ontwikkelings- en
climaxstadie; altijd met open
zandvlakten (> 10%) en
korstmosrijke fasen

>10% open minerale bodem

5 - 50 ha
(min. areaal volgens Bal et al.
(2001) is 0,5 ha; wij hanteren 5
ha vanwege de noodzakelijke
windwerking)
deels gesloten grasmat met
open zandvlakten (<10%);
korstmosrijke fasen
gedeeltelijk ontbrekend

ongunstige staat
C- gedegradeerd
< 5 ha

Habitattype 2330

"stapstenen": zie tabel
Heidelandschap

overwegend gesloten grasmat
met gevorderde vergrassing
en/of verbossing. Open
zandvlakten nagenoeg
ontbrekend. Soms gesloten
mostapijten (bv. met Grijs
kronkelsteeltje, Campylopus
introflexus )

5 - 10% open minerale bodem <5% open minerale bodem of
of vegetatieloos duin
geheel vegetatieloos duin

Bremstruiken kunnen lokaal een belangrijk aandeel van de
vegetatie uitmaken, tot codominant zijn

oppervlakte uitbreiden

Brem is volledig dominant

vegetatieloze stukken in
complex beschouwen met
begroeide stukken van
hetzelfde habitattype
Bremstruwelen in complex
beschouwen met meer open,
door hetzelfe habitattype
begroeide stukken
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indicator
Structuurbepalende
processen

Vegetatie:
samenstelling

verbossing

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende
<5%

5-25%

ongunstige staat
C- gedegradeerd

maatregelen

>25%

openkappen, openhouden
door begrazing

opmerkingen

windwerking /
antropogene invloed

dynamiek aanwezig waardoor pionierssituaties continu (maar op dynamiek vrijwel afwezig
wisselende plaatsen) aanwezig zijn

antropogene invloed: beheer,
betreding, recreatie, begrazing,
militair gebruik, …

typische soorten

Buntgras (Corynephorus canescens ), Heidespurrie (Spergularia morisonii ), Zandzegge
(Carex arenaria ), Zilverhaver (Aira caryophyllea ), Vroege haver (Aira praecox ), Klein
vogelpootje (Ornithopus perpusillus ), Klein tasjeskruid (Teesdalia nudicaulis ), Dwergviltkruid
(Filago minima ), Fijn schapegras (Festuca filiformis), Zandstruisgras (Agrosts vinealis ), Ruig
Haarmos (Polytrichum piliferum ) en de korstmossen Cladonia spp ., Cetraria spp. en
Gewoon kraakloof (Coelocaulon aculeatum )
Gewoon struisgras (Agrostis capillaris ), Gewone veldbies (Luzula campestris ), Schapezuring
(Rumex acetosella ), Struikheide (Calluna vulgaris ), Muizenoor (Hieracium pilosella ), Liggend
walstro (Galium saxatile ), Mannetjesereprijs (Veronica officinalis )

bij dominantie van Borstelgras,
Tandjesgras of Fijn
schapegras: habitattype 6230

overige soorten

soortenrijkdom en
bedekking

Fauna typisch voor het
habitattype
verzuring, vermesting
Verstoring

Buntgras en Zandzegge
abundant, en twee of meer van
de andere typische soorten
frequent tot abundant aanwezig

Buntgras, Zandzegge en
minstens één van de andere
typische soorten frequent tot
abundant aanwezig

Buntgras en Zandzegge
beperkt aanwezig, andere
typische soorten slechts
occasioneel aanwezig

wordt verder aangevuld
vergrassing met Pijpenstrootje en/of Bochtige smele
<25%

25 -50 %

>50%

geen

<20%

>20%

<25%

<50%

>50%

vermossing met Grijs kronkelsteeltje

totale verstoring

plaggen, eventueel
aanvullend bufferen tegen
N-input. Terugkeer
doelsoorten afhankelijk
van tijdstip waarop ze
verdwenen zijn
(doelsoorten andere dan
heidesoorten hebben vaak
een kortlevende
zaadbank)

(dominant) voorkomen van
Zandstruisgras (Agrostis
vinealis ) is een gunstige
indicatie voor herstel

Literatuur: Bakker et al. 2003; Bal et al. 2001; De Saeger et al. 2005; Diemont & Oude Voshaar 1994; Schaminée et al. 1996; Sterckx et al. (in prep.); Vandenbussche et al. 2002; Wouters et al. (in prep.);
Zwaenepoel et al. 2002

Habitattype 2330
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Habitattype 3130: Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae en/of de IsoetoNanojuncetea
Subtype Littorelletalia uniflorae
Milieukarakteristieken voor gunstige instandhouding
indicator
Bodem

Waterkwantiteit

Hydrologie

beschrijving

verstoring

oorzaak

maatregelen

opmerkingen

minerale (zand)bodem tot zwak aanrijking van de minerale
lemig substraat
bodem

opschonen, uitvenen,
uitbaggeren

ten hoogste een dun laagje
organisch materiaal
sterk wisselende waterstand;
periodiek droogvallende plassen
en oevers (ten vroegste in de
(na)zomer)

accumulatie van slib en/of
organisch materiaal
volledig droogvallen van het
ven en uitdrogen van de
bodem; niet meer periodiek
droogvallen

opschonen of uitbaggeren

kwel

vaak bron van mineralen

verstoring van de kwelstromen; zie hoger
eutrofiëring grondwater

kwel vaak belangrijk voor
interne buffering; contactmileu
tussen zuur, voedselarm en
mineraalrijker water zijn ideaal

chemische
samenstelling

nutriëntenarm, oligo- tot
mesotroof

eutrofiëring

atmosferische depositie,
eutrofiëringsbron wegnemen
binnendringen van meststoffen
via grond- of oppervlaktewater

vaak contactgemeenschap
tussen zuur basenarm water en
mineraalrijker neutraal tot
basisch water

fosfor- en
stikstofconcentratie

zeer laag; totaal P <40µg/l

stikstofdepositie of andere Nen P-aanrijking

atmosferische depositie,
eutrofiëringsbron wegnemen
binnendringen van meststoffen
via grond- of oppervlaktewater,
guanotrofie

zuurtegraad

zwak gebufferd; zwak zuur tot
circumneutraal (6,5-7,5)

verzuring; verstoring van de
kwelstromen

atmosferische depositie

textuur

peilschommelingen

grondwaterwinning, drainage,
opstuwen

waterwinning en drainage
stoppen; kappen omliggend
bos

vaak aanvoer van minerotroof
oppervlaktwater

bufferen infiltratiegebied, inlaat opletten dat bufferen niet tot
gebufferd water
eutrofiëring leidt

Beoordelingstabel
indicator
Habitatstructuur

vegetatie

gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

C- gedegradeerd

B - voldoende

laagblijvende, eenvoudig gestructureerde, voedselarme, vrij soortenarme, min of meer open
begroeiingen, soms rijk aan mossen.
typische vegetatie ruim
aanwezig; geen andere
structuurelementen

typische vegetatie ruim
aanwezig

typische vegetatie slechts
sporadisch aanwezig

geen tot geringe beschaduwing
(<10%)

geringe beschaduwing
(10-25%)

geringe tot sterke beschaduwd
(>25%)

Habitattype 3130, subtype Littorelletalia uniflorae

maatregelen

opmerkingen

plaggen; ruime oeverzone
open maken om
beschaduwing en bladval te
verminderen/vermijden
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Beoordelingstabel
indicator
Habitatstructuur

vegetatie
oeverlijn

Structuurbepalende dynamiek
processen
Vegetatie:
samenstelling

gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

C- gedegradeerd

B - voldoende

laagblijvende,
eenvoudig
gestructureerde,
voedselarme,
vrij soortenarme,
minsterk
of meer
open
oeverlijn
antopogeen
gering aandeel
natuurvreemde
volledig natuurlijke
oeverlijn
structuurelementen
beïnvloed (kunstmatige
oeverversterking, recreatieve
infrastructuren, …)
voldoende dynamiek voor stabiele, lage vegetatie

onvoldoende dynamiek;
versneld dichtgroeien

typische soorten

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

overige soorten

Knolrus (Juncus bulbosus ), Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis ), Pijpenstrootje
(Molinia caerulea ), veenmossen (Sphagnum spp. ) en Waternavel (Hydrocotyle vulgaris )
≥ 4 typische soorten min.
< 4 typische soorten frequent overige soorten met de typische
soorten slechts accasioneel
frequent aanwezig
tot dominant aanwezig
aanwezig

soortenrijkdom en
bedekking

Fauna typisch voor
het habitattype
verzuring
Verstoring
eutrofiëring

recreatie

maatregelen
plaggen; ruime
oeverzone
antropogene
structuren
verwijderen

opmerkingen
indien recreatief medegebruik,
ten minste zonder
structuurimpact

dynamiek inbrengen via
peilbeheer (hoge GVG),
plaggen, begrazing,...
vet : soorten EU-manual

naaldwaterbiesvegetaties zijn
mogelijk soortenarmer

wordt verder aangevuld
Knolrus (Juncus bulbosus) en veenmossen (Sphagnum spp .)
afwezig tot frequent
<50%

> 50%

Pitrus (Juncus effusus) , Waternavel (Hydrocotyle vulgaris) , dicht rietland, lisdodde (Typha spp.),
Grote wederik (Lysimachia vulgaris), Fiorin (Agrostis stolonifera), Moerasstruisgras (A. canina ),
Pijpenstrootje (Molinia caerulea)
afwezig tot occasioneel
<10%
> 10%
matige beïnvloeding met
geen nadelige gevolgen voor de
sterk beïnvloed met duidelijke impact recreatief medegebruik
functionaliteit en de structuur slechts beperkte gevolgen voor gevolgen op functionaliteit en beperken
de functionaliteit en de
structuur (o.a. sterk beïnvloede
structuur
oeverlijn)

** voor KRW > 6 maar bijzondere soorten tellen dubbel = de typische soorten van N2000. idem >8 voor zeer goed

Literatuur: Anoniem z.d. (d); Anoniem 2004b; Arts 2000; Bal et al. 2001; De Saeger et al. 2005; Jochems et al. 2002; Leyssen et al. 2005; Provincie Limburg 2000; Schneiders et al. 2004; Sterckx et al. (in
prep.); Van Wichelen et al. 2005

Habitattype 3130, subtype Littorelletalia uniflorae
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Habitattype 3130: Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae en/of de IsoetoNanojuncetea
Subtype Isoeto-Nanojuncetea
Milieukarakteristieken voor gunstige instandhouding
indicator
Bodem

textuur

zuurtegraad

Waterkwantiteit

peilschommelingen

beschrijving

verstoring

kale, vochtige, verdichte (lemige)
zandbodem
ten hoogste een dun laagje
organisch materiaal
zwak zuur tot neutraal maar altijd
kalkarm; pH 4,5 tot 7,5
wisselende waterstand, 's
winters plas-dras, 's zomers
oppervlakkig uitdrogend

Hydrologie

chemische
samenstelling
fosforconcentratie

beperkt, soms bron van
mineralen
nutriëntenarm, oligo- tot
mesotroof
zeer laag

Nutriënten

voedselrijkdom

voedselarm tot matig voedselrijk

kwel

oorzaak

maatregelen

opmerkingen

aanrijking van de minerale
bodem
ophoping van slib en/of
organisch materiaal
verzuring

atmosferische depositie

bufferen

permanent uitdrogen;
permanente inundatie

grondwaterwinning, drainage,
opstuwing

herstel van oorspronklejk
peildynamiek met winterse
overstroming en
oppervlakkige opdroging in
zomer

vaak aanvoer van
minerotroof
oppervlaktwater

eutrofiëringsbron wegnemen

vaak contact-gemeenschap
tussen zuur basenarm
water en mineraalrijker
neutraal tot basisch water

plaggen

stikstofdepositie of andere N- en atmosferische depositie,
binnendringen van meststoffen
P-aanrijking
via grond- of oppervlaktewater
eutrofiëring

Beoordelingstabel
indicator

ongunstige staat
C- gedegradeerd

maatregelen

opmerkingen

steeds in kleine vlekken en slenken in andere gemeenschappen, zoals blauwgraslanden, heischrale
graslanden, natte heiden en kleine zeggemoerassen.

Oppervlakte
Habitatstructuur

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende

vegetatiestructuur

Eenjarige tot kortlevend-overblijvende pioniersgemeenschappen, laagblijvend, zeer dynamisch met
hoog aandeel laagblijvende schijngrassen en open, soortenrijke moslaag

geen tot geringe beschaduwing
(<10%)

geringe beschaduwing
(10-25%)

typische vegetatie slechts
sporadisch aanwezig
geringe tot sterke beschaduwing
(>25%)

afwezig

afwezig tot occasioneel

frequent tot abundant

typische vegetatie ruim aanwezig

bebossing: %
kiemlingen (wilg,…)

Habitattype 3130, subtype Isoeto-Nanojuncetea

plaggen; ruime zone open
deze vegetaties zijn best
maken om beschaduwing en ontwikkeld op het einde van
de zomer.
bladval te
verminderen/vermijden

begrazing
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Beoordelingstabel
indicator

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende

ongunstige staat
C- gedegradeerd

maatregelen

Structuurbepalende
processen

dynamiek

steeds
in kleine
vlekken
en slenken in voldoende
andere gemeenschappen,
heischrale dynamiek inbrengen via
voldoende
natuurlijke
dynamiek
dynamiek om zoals blauwgraslanden,
onvoldoende dynamiek;
voor stabiele pioniersvegetatie:
vestiging van overblijvende
versneld dichtgroeien
peilbeheer (hoge GVG),
vestiging van overblijvende
soorten te verhinderen door
plaggen, begrazing,...
soorten wordt verhinderd door toedoen van de mens, bijv. door
begrazing, inundatie,…
plaggen, beweiden, betreden,
berijden of ploegen en (deels)
door begrazing en inundatie

Vegetatie:
samenstelling

typische soorten

Wijdbloeiende rus (Juncus tenageia ), Dwergrus (Juncus pygmaeus ), Koprus (Juncus capitatus ),
Geel cypergras (Cyperus flavescens ), Eivormige waterbies (Eleocharis ovata ), Grondster
(Illecebrum verticillatum ), Slijkgroen (Limosella aquatica ), Borstelbies (Scirpus setaceus ),
Draadgentiaan (Cicendia filiformis ), Fraai duizendguldenkruid (Centaurium pulchellum ), Dwergvlas
(Radiola linoides ), Dwergbloem (Centunculus minimus ), Gesteeld glaskroos (Elatine hexandra ),
Klein glaskroos (E. hydropiper ) en Drietallig glaskroos (E. triandra )

typische mossen

vnl. Pohlia’s en Fossombronia’s, ook Blasia pusilla, Ephemerum serratum, Riccardia incurvata,
Scapania irrigua, Lophozia capitata en Archidium alternifolium, ..

overige soorten

Moerasdroogbloem (Gnaphalium uliginosum ), Greppelrus (Juncus bufonius ), Waterpostelein (
Lythrum portula) , Knolrus (Juncus bulbosus ), Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis ),
Liggend hertshooi ( Hypericum humifusum ), Bruin cypergras (Cyperus fuscus ), Waterpunge
(Samolus valerandi ), Echt duizendguldenkruid (Centaurium erythraea ), Waternavel (Hydrocotyle
vulgaris )

soortenrijkdom en
bedekking

≥ 4 typische soorten min.
frequent aanwezig + de typische
mossen

Fauna typisch voor
het habitattype
Verstoring

2-4 typische soorten min.
frequent aanwezig

opmerkingen

overige soorten met de typische
soorten slechts occasioneel
aanwezig

wordt verder aangevuld
verzuring

Knolrus (Juncus bulbosus ) en veenmossen (Sphagnum spp .)
afwezig tot occasioneel
<50%

eutrofiëring

Pitrus (Juncus effusus ), Riet (Phragmites australis ), Grote wederik (Lysimachia vulgaris ),
Wolfspoot (Lycopus europaeus ),…
afwezig tot occasioneel

<10%

> 50%

> 10%

Literatuur: Anoniem z.d. (d); Anoniem 2004b; Arts 2000; Bal et al. 2001; De Saeger et al. 2005; Jochems et al. 2002; Leyssen et al. 2005; Provincie Limburg 2000; Schneiders et al. 2004; Sterckx et al. (in
prep.); Van Wichelen et al. 2005

Habitattype 3130, subtype Isoeto-Nanojuncetea
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Habitattype 3150: Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
Milieukarakteristieken voor gunstige instandhouding
indicator

beschrijving

verstoring

Bodem

textuur

bodems met een belangrijke
leem-, veen- en/of kleifractie; ook
kalkrijke bodems

Waterkwantiteit

peilschommelingen

variabel maar permanent waterhoudend; stilstaand tot zwak
stromend

Hydrologie

chemische
samenstelling

van nature rijk aan minerale
eutrofiëring
voedingsstoffen door chemische
uitwisseling met de bodem

fosforconcentratie

zeer variabel; totaal P <75µg/l

zuurtegraad

veel opgeloste basen en
mineralen; pH≥7

oorzaak

uitdrogen

maatregelen

opmerkingen

maatregelen die droogvallen
verhinderen
inspoeling nutriënten, lozing van
afvalwater, guanotrofiëring en
herbicidegebruik

waterverontreiniging en
door eutrofiëring verdwijnen
afvalwaterlozing tegengaan; snel de meest typische
aanleg bufferzones
soorten
stikstof is meestal niet
limiterend
minder gevoelig voor
verzuring

Beoordelingstabel
indicator
Habitatstructuur

ruime oeverzone

oeverlijn

diversiteit aan
groeivormen

gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

C- gedegradeerd

B - voldoende

moerasoever: rietland, grote zeggenmoeras, natte ruigte, (half)natuurlijk overstromingsgrasland,
wilgenstruweel, moeras- en broekbos
volledige moerasoever

>50% moerasoever

<50% moerasoever

geen tot geringe beschaduwing
wateroppervlak (<10%)

geringe beschaduwing
wateroppervlak
(10-25%)

geringe tot volledige
beschaduwing wateroppervlak
(>25%)

volledig natuurlijke oeverlijn

gering aandeel natuurvreemde
structuurelementen

oeverlijn sterk antopogeen
beïnvloed (kunstmatige
oeverversterking, recreatieve
infrastructuren, …)

maatregelen

opmerkingen

ruime oeverzone open
maken om beschaduwing en
bladval te
verminderen/vermijden

antropogene structuren
verwijderen

indien recreatief
medegebruik, ten minste
zonder structuurimpact

alle soorten tellen mee
lemniden - grote pleustofyten - ondergedoken, zwevend - kranswieren - magnopotamiden - overige verbeteren waterkwaliteit;
wortelende caulescente hydrofyten - nymphaeïden - grote monocotylen - kleine en middelgrote oever-opschonen; aangepast
en moerasplanten
visstandbeheer; vermijden
van intensieve ruiming, hoge
≥ 5 groeivormen aanwezig**
<5 groeivormen aanwezig
≥ 7 groeivormen aanwezig**
avifaunaconcentraties en
overbegrazing (bijv.
graskarper, knobbelzwaan,
muskusrat)

Habitattype 3150
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indicator
Habitatstructuur
Vegetatie:
samenstelling

gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

C- gedegradeerd

B - voldoende

ruime oeverzone
typische
soorten

moerasoever:
rietland, grote
zeggenmoeras,
natte ruigte, (half)natuurlijk
overstromingsgrasland,
Kikkerbeet (Hydrocharis
morsus-ranae
), Krabbescheer
(Stratoides aloides
), Loos
blaasjeskruid (Utricularia australis ), Groot blaasjeskruid (Utricularia vulgaris ), Wortelloos
kroos (Wolffia arrhiza ), Kroosmos (Ricciocarpos natans ), Glanzig fonteinkruid (P. lucens ),
Doorgroeid fonteinkruid (P. perfoliatus ), Weegbree fonteinkruid (P. coloratus ), Rossig
fonteinkruid (P. alpinus ), Gegolfd fonteinkruid (P. zizii) , Rivierfonteinkruid (P. nodosus ) en
Paarbladig fonteinkruid (Groenlandia densa )

overige soorten

sterrenkrozen (Callitriche spp .), Brede waterpest (Elodea canadensi s), Bultkroos (Lemna gibba ),
Puntkroos (L. trisulca ), Veelwortelig kroos (Spirodela polyrhiza) , Grote kroosvaren (Azolla
filiculoides) , waterranonkels (Ranunculus aquatilis, R. circinatus, R. peltatus ), Watergentiaan
(Nymphoides peltata) , Waterviolier (Hottonia palustris) , Watervorkje (Riccia fluitans) , Gele plomp
(Nuphar lutea) , Witte waterlelie (Nymphaea alba) , Grof hoornblad (Ceratophyllum demersum) ,
Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum) , Kransvederkruid (M. verticillatum) , Puntig fonteinkruid
(Potamogeton acutifolius ), Stomp fonteinkruid (P. obtusifolius) , Gekroesd fonteinkruid (P. crispus) ,
Drijvend fonteinkruid (P. natans) , Spits fonteinkruid (P. acutifolius) , Plat fonteinkruid (P.
compressus) , Tenger fonteinkruid (P. pusillus) , Schedefonteinkruid (P. pectinatus) en Breekbaar
kransblad (Chara globularis ), Puntdragend glanswier (Nitella mucronata ) of Bronmos (Fontinalis
antipyretica)

soortenrijkdom en
bedekking

Fauna typisch voor
het habitattype
hypertrofie
Verstoring

(Invasieve) neofyten

invloed visstand op
vegetatiestructuur
recreatie

soortenrijk, met meer dan 1
typische soort frequent tot
abundant + overige soorten

soortenrijk, met ten minste 1
typische soort frequent tot
abundant + overige soorten

maatregelen

opmerkingen

ruime oeverzone open

vet: soorten EU-manual;
nagenoeg vegetatieloze
plassen en poelen met
verstoorde oevers en plassen
en/of door exoten
gedomineerd zijn geen habitat

overige soorten met de typische
soorten afwezig of slechts
occasioneel; soortenarm

wordt verder aangevuld
Klein kroos (Lemna minor ), Grof hoornblad (Ceratophyllum demersum ), draadalgen,
Schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus ), Veelwortelig kroos (Spirodela polyrhiza ), Grote
kroosvaren (Azolla filiculoides )
< 10%
10 - 50%
> 50%
Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides ), Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum ),
Watercrassula (Crassula helmsii ), Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora ), Dwergkroos (Lemna
minuta ), Smalle waterpest (Elodea nuttallii) ,…
afwezig

< 10% en niet sterk toenemend

natuurlijke, evenwichtige visstand
incl. predatoren

evenwichtige visstand

geen nadelige gevolgen voor de
matige beïnvloeding met
functionaliteit en de structuur
slechts beperkte gevolgen voor
de functionaliteit en de structuur

plassen en poelen door
exoten gedomineerd zijn geen
habitat

>10% of sterk toenemend
sterk onevenwichtige visstand;
dominantie van brasem en/of
karper
sterk beïnvloed met duidelijke impact recreatief
gevolgen op functionaliteit en medegebruik beperken;
structuur (o.a. sterk beïnvloede
oeverlijn)

** voor KRW 6 maar bijzondere soorten tellen dubbel = de typische soorten van N2000. idem 8 voor zeer goed

Literatuur: Anoniem z.d. (d); Anoniem 2004b; Bal et al. 2001; De Saeger et al. 2005; Jochems et al. 2002; Leyssen et al. 2005; Provincie Limburg 2000; Schneiders et al. 2004; Sterckx et al. (in prep.); Van
Wichelen et al. 2005

Habitattype 3150
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Habitattype 6410:Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion caerulea)
Subtype: Veldrus-type
Milieuindicatoren voor gunstige instandhouding
indicator
Bodem

Hydrologie

beschrijving

verstoring/oorzaak

textuur

veen of venig zand-lemig zand (klei)

zuurtegraad

pH (4,5) 5 - 6,5

redoxgraad

bovenste bodemlaag (tijdelijk) goed doorlucht

regime

GVG: (-5) 0 - 25 (40) cm onder maaiveld; winterinundatie
maximaal tot vroege voorjaar

chemische samenstelling

(poikilotroof-)lithotroof;
onder invloed van permanente kwel, met afvoer

GLG

(20)40 - 80(90)cm onder maaiveld

maatregelen

opmerkingen

ref.
Wamelink & Runhaar
2001
Schaminée et al. 1996;
Wamelink & Runhaar
2001
Oberdorfer 1983

stagnatie met regenwater;
verstoring van
kwelwaterstromen of van
afvoerregime

GHG: -5 - 10 (14)

Wamelink & Runhaar
2001

Rodwell 1992;
Wamelink & Runhaar
2001; Zwaenepoel et
al. 2002
Huybrechts
et al. 2000;
Wamelink & Runhaar
2001

Nutriënten

overstroming met
oppervlaktewater
voedselrijkdom

geen

luchtkwaliteit

bij voorkeur <15-25 kg N/ha/jaar

mesotroof

Molinions zijn gebonden aan voedselarme (N- en P-arm), open milieus met een wisselende grondwaterstand. Het grondwater moet enerzijds minstens zo lang in de wortelzone verblijven dat het
basengehalte van bodem gelijk blijft. Anderzijds is ook een goede aeratie tijdens het groeiseizoen een randvoorwaarde. De standplaats is vaak gerelateerd aan een regionale grondwatersysteem
dat eventueel aangevuld/gesuperponeerd wordt met een lokale component. Bij lokale systemen en/of op iets drogere en zuurdere plaatsen zijn overgangen naar het Borstelgrasverbond
(habitattype 6230) mogelijk.

Habitattype 6410, subtype Veldrus-type

Wamelink & Runhaar
2001
Achermann & Bobbink
2003
Rodwell 1992
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Beoordelingstabel
indicator
Oppervlakte habitat oppervlakte
algemeen
Habitatstructuur

bedekking Pijpenstrootje,
Biezenknoppen en Veldrus
Structuurbepalende bosvorming:
bedekking bomen en struiken
processen

Vegetatie:
samenstelling

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende

ongunstige staat
C- gedegradeerd

≥0,02 ha
lage, door grasachtige planten
(zowel grassen, zeggen als
russen) gedomineerde
begroeiingen. Fijnkorrelig
vegetatiepatroon

lage tot middelhoge, door
grasachtige planten
gedomineerde begroeiingen.
Grofkorrelig vegetatiepatroon

Anoniem 2004b;
Schaminée et al. 1996

70 - 90%

<10%
bomen afwezig of occasioneel

10 - 30%

≥30%

Wilde bertram (Achillea ptarmica) , Geelgroene zegge (Carex demissa) , Bleke zegge
(Carex pallescens) , Blauwe zegge (Carex panicea) , Kranskarwij (Carum verticillatum) ,
Moerasstreepzaad (Crepis paludosa) , Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata) , Ruw
walstro (Galium uliginosum) , Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) , Veldrus
(Juncus acutiflorus) , Biezenknoppen (Juncus conglomeratus) , Veelbloemige veldbies
(Luzula multiflora) , Pijpenstrootje (Molinia caerulea) , Addertong (Ophioglossum
vulgatum) , Melkeppe (Peucedanum palustre) , Kruipganzerik (Potentilla anglica) ,
Tormentil (Potentilla erecta) , Kleine schorseneer (Scorzonera humilis) , Klein glidkruid
(Scutellaria minor) , Blauwe knoop (Succisa pratensis) , Kleine valeriaan (Valeriana dioica) ,
Moerasviooltje (Viola palustris) , Klimopklokje (Wahlenbergia hederacea)
mos: Geel schorpioenmos (Hamatocaulis vernicosus)

overige soorten

Moerasstruisgras (Agrostis canina) , Gewone engelwortel (Angelica sylvestris) , Gewoon
reukgras (Anthoxanthum odoratum) , Hennegras (Calamagrostis canescens) , Tweerijige
zegge (Carex disticha) , Sterzegge (Carex echinata) , Zwarte zegge (Carex nigra) ,
knoopkruid (Centaurea jacea sl) , Kale jonker (Cirsium palustre) , Ruwe smele
(Deschampsia cespitosa) , Lidrus (Equisetum palustre) , Veenpluis (Eriophorum
angustifolium) , Genaald schapegras (Festuca ovina) , Rood zwenkgras (Festuca rubra) ,
Moerasspirea (Filipendula ulmaria) , Moeraswalstro (Galium palustre) , Gewone waternavel
(Hydrocotyle vulgaris) , Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus) , Echte koekoeksbloem
(Lychnis flos-cuculi) , Grote wederik (Lysimachia vulgaris) , Watermunt (Mentha aquatica) ,
Moerasvergeet-me-nietje (Myosotis palustre sl) , Gewone brunel (Prunella vulgaris) ,
Egelboterbloem (Ranunculus flammula) , Grote ratelaar (Rhinanthus angustifol ius) ,
Kruipwilg (Salix repens)

Fauna typisch voor typische soorten
het habitattype

4-7 typische soorten aanwezig
waarvan min. 1 (schijn)gras

ref.
mededeling Ned. IHD

<70%

≥8 typische soorten aanwezig

opmerkingen

<0,02 ha
middelhoge, door
grasachtige planten
gedomineerde
begroeiingen. Grofkorrelig
vegetatiepatroon. Mogelijk
vervilting
≥90%

typische soorten

aantal typische soorten

maatregelen

Anoniem 2004b
Anoniem 2004a;
Anoniem 2004b

vet: soorten EUmanual

Anoniem 2004a;
Oberdorfer 1983;
Rodwell 1992;
Schaminée et al. 1996;
Zwaenepoel et al. 2002

Anoniem 2004a;
Oberdorfer 1983;
Rodwell 1992;
Schaminée et al. 1996;
Zwaenepoel et al. 2002

<4 typische soorten

wordt verder aangevuld

Habitattype 6410, subtype Veldrus-type
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indicator
Verstoring

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende

ongunstige staat
C- gedegradeerd

maatregelen

ruderalisering en/of verruiging

0,02
ha
maaibeheer
Gewone engelwortel (Angelica
sylvestris)
, struisriet (Calamagrostis spp.) , Ruige zegge
(Carex hirta) , Kale jonker (Cirsium palustre) , Ruwe smele (Deschampsia cespitosa) , Harig intensiveren; herstel
specifieke hydrologie
wilgenroosje (Epilobium hirsutum) , Koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum) ,
Moerasspirea (Filipendula ulmaria) , Pitrus (Juncus effusus) , Riet (Phragmites australis) ,
Zilverschoon (Potentilla anserina)

verdroging

afreatofyten zoals Gewoon struisgras (Agrostis capillaris) , Gewone hoornbloem (Cerastium herstel specifieke
hydrologie
fontanum) , zwenkgras (Festuca spp. ), klauwtjesmos (Hypnum spp.) , Gewone veldbies
(Luzula campestris) , beemdgras (Poa spp.), haakmos (Rhytidiadelphus spp.) en (andere)
Arrhenatherion -soorten

vernatting/verzuring

Moerasstruisgras (Agrostis canina) , grote zeggen (Carex acuta , C. acutiformis ,…), Riet
(Phragmites australis ), veenmos (Sphagnum spp.)
<50%
≥50%
≥50%

eutrofiëring

Gewone kropaar (Dactylis glomerata) , raaigras (Lolium spp.) , Rietgras (Phalaris
arundinacea) , beemdgras (Poa spp.) , Kruipende boterbloem (Ranunculus repens) , Witte
klaver (Trifolium repens)

<30%

<30%

<30%

30 - 50%

30 - 50%

30 - 50%

Habitattype 6410, subtype Veldrus-type

opmerkingen

ref.

≥50%

≥50%

evenzeer af te
leiden uit een
afname van (de
bedekking van)
freatofyten

herstel specifieke
hydrologie

≥50%
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Habitattype 6410:Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion caerulea)
Subtype: alle Molinion-graslanden, exclusief het Veldrus-type
Milieuindicatoren voor gunstige instandhouding
indicator
Bodem

Hydrologie

Nutriënten

beschrijving

verstoring/oorzaak

maatregelen

opmerkingen

ref.

vooral leem en/of klei

textuur
zuurtegraad

pH ≥(5)5,5

redoxgraad

bovenste bodemlaag (tijdelijk) goed doorlucht

regime

GVG: (-5) 0 - 25 (40) cm onder maaiveld

chemische samenstelling

lithotroof;
onder invloed van permanente kwel, met afvoer

GLG

(20)40 - 80(120)cm onder maaiveld

overstroming met
oppervlaktewater
voedselrijkdom

geen

luchtkwaliteit

bij voorkeur <15-25 kg N/ha/jaar

Rodwell 1992
Oberdorfer 1983

GHG: -5 - 10 (14)
stagnatie met regenwater;
vermindering invloed
mineralenrijk grondwater

Wamelink & Runhaar
2001
Rodwell 1992;
Schaminée et al. 1996;
Wamelink & Runhaar
2001; Zwaenepoel et
al. 2002
Huybrechts et al. 2000;
Wamelink & Runhaar
2001

mesotroof

Molinions zijn gebonden aan voedselarme (N- en P-arm), open milieus met een wisselende grondwaterstand. Het grondwater moet enerzijds minstens zo lang in de wortelzone verblijven dat het
basengehalte van bodem gelijk blijft. Anderzijds is ook een goede aeratie tijdens het groeiseizoen een randvoorwaarde. De standplaats is vaak gerelateerd aan een regionale grondwatersysteem
dat eventueel aangevuld/gesuperponeerd werd met een lokale component. Bij lokale systemen en/of op iets drogere en zuurdere plaatsen zijn overgangen naar het Borstelgrasverbond
(habitattype 6230) mogelijk.

Wamelink & Runhaar
2001
Achermann & Bobbink
2003
Rodwell 1992

Beoordelingstabel
indicator
Oppervlakte habitat oppervlakte
algemeen
Habitatstructuur

bedekking Pijpenstrootje en
Padderus

Structuurbepalende bosvorming:
bedekking bomen en
processen

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende
≥0,02 ha
lage, door grasachtige planten
(zowel grassen, zeggen als
russen) gedomineerde
begroeiingen. Fijnkorrelig
vegetatiepatroon

ongunstige staat
C- gedegradeerd
<0,02 ha

lage tot middelhoge, door
grasachtige planten
gedomineerde begroeiingen.
Grofkorrelig vegetatiepatroon

middelhoge, door grasachtige
planten gedomineerde
begroeiingen. Grofkorrelig
vegetatiepatroon. Mogelijk
vervilting

<50%

50 - 70%

≥70%

<10%
bomen afwezig of occasioneel

10 - 30%

≥30%

maatregelen

opmerkingen

ref.
mededeling Ned. IHD
Anoniem 2004b;
Schaminée et al. 1996

Anoniem 2004a
Anoniem 2004a;
Anoniem 2004b

struiken

Habitattype 6410, subtype alle Molinion-graslanden, exclusief het Veldrus-type
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indicator
Vegetatie:
samenstelling

typische soorten

overige soorten

soortenrijkdom

Fauna typisch voor typische soorten
het habitattype
ruderalisering en/of
Verstoring
verruiging

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende

maatregelen

ongunstige staat
C- gedegradeerd

0,02 ha
Teer guichelheil (Anagallis tenella)
, Bevertjes (Briza media) , Blonde zegge (Carex hostiana) ,
Bleke zegge (Carex pallescens) , Blauwe zegge (Carex panicea) , Vlozegge (Carex pulicaris) ,
Spaanse ruiter (Cirsium dissectum) , Herfsttijloos (Colchicum autumnale) ,
Moerasstreepzaad (Crepis paludosa) , Bosorchis (Dactylorhiza fuchsii) , Vleeskleurige orchis
(Dactylorhiza incarnata) , Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) , Ruw walstro (Galium
uliginosum) , Grote muggenorchis (Gymnadenia conopsea) , Padderus (Juncus subnodulosus) ,
Pijpenstrootje (Molinia caerulea) , Addertong (Ophioglossum vulgatum) , Parnassia
(Parnassia palustris) , Welriekende nachtorchis (Platanthera bifolia) , Tormentil (Potentilla
erecta) , Karwijselie (Selinum carvifolia) , Zaagblad (Serratula tinctoria) , Betonie (Stachys
officinalis) , Blauwe knoop (Succisa pratensis) , Kleine valeriaan (Valeriana dioica)
mos: Geel schorpioenmos (Hamatocaulis vernicosus)
Gewone engelwortel (Angelica sylvestris) , Gewoon reukgras (Anthoxanthum odoratum) ,
Tweerijige zegge (Carex disticha) , Zeegroene zegge (Carex flacca) , Carex flava -groep,
knoopkruid (Centaurea jacea sl) , Moesdistel (Cirsium oleraceum) , Kale jonker (Cirsium
palustre) , Rietorchis (Dactylorhiza praetermissa) , Ruwe smele (Deschampsia cespitosa) , Lidrus
(Equisetum palustre) , Genaald schapegras (Festuca ovina) , Rood zwenkgras (Festuca rubra) ,
Moerasspirea (Filipendula ulmaria) , Moeraswalstro (Galium palustre) , Gewone waternavel
(Hydrocotyle vulgaris) , Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus) , Veelbloemige veldbies (Luzula
multiflora) , Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi) , Grote wederik (Lysimachia vulgaris) ,
Watermunt (Mentha aquatica) , Moerasvergeet-me-nietje (Myosotis palustre sl) , Kruipganzerik
(Potentilla anglica) , Gewone brunel (Prunella vulgaris) , Grote ratelaar (Rhinanthus
angustifolius) , Kleine ratelaar (Rhinanthus mi nor) , Kruipwilg (Salix repens)
≥8 typische soorten aanwezig

4-7 typische soorten aanwezig

opmerkingen
vet: soorten EUmanual

ref.
Anoniem 2004a;
Oberdorfer 1983;
Rodwell 1992;
Schaminée et al. 1996;
Zwaenepoel et al. 2002

Anoniem 2004a;
Oberdorfer 1983;
Rodwell 1992;
Schaminée et al. 1996;
Zwaenepoel et al. 2002

<4 typische soorten

wordt verder aangevuld
maaibeheer
Gewone engelwortel (Angelica sylvestris) , struisriet (Calamagrostis spp.) , Ruige zegge (Carex
hirta) , Kale jonker (Cirsium palustre) , Ruwe smele (Deschampsia cespitosa) , Harig wilgenroosje intensiveren; herstel
specifieke hydrologie
(Epilobium hirsutum) , Koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum) , Moerasspirea (Filipendula
ulmaria) , Pitrus (Juncus effusus) , Riet (Phragmites australis) , Zilverschoon (Potentilla anserina)
<30%

30 - 50%

≥50%

verdroging

afreatofyten zoals Gewoon struisgras (Agrostis capillaris) , Gewone hoornbloem (Cerastium
fontanum) , zwenkgras (Festuca spp. ), klauwtjesmos (Hypnum spp.) , Gewone veldbies (Luzula
campestris) , beemdgras (Poa spp.), haakmos (Rhytidiadelphus spp.) en (andere)
Arrhenatherion -soorten

vernatting/verzuring

Moerasstruisgras (Agrostis canina) , grote zeggen (Carex acuta , C. acutiformis ,…), Riet
(Phragmites australis ), veenmos (Sphagnum spp.)
<50%
≥50%
≥50%

eutrofiëring

Gewone kropaar (Dactylis glomerata) , raaigras (Lolium spp.) , Rietgras (Phalaris arundinacea) ,
beemdgras (Poa spp.) , Kruipende boterbloem (Ranunculus repens) , Witte klaver (Trifolium
repens)

<30%

<30%

30 - 50%

30 - 50%

herstel specifieke
hydrologie

≥50%

evenzeer af te
leiden uit een
afname van (de
bedekking van)
freatofyten

herstel specifieke
hydrologie

≥50%

Habitattype 6410, subtype alle Molinion-graslanden, exclusief het Veldrus-type
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Habitattype 6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en alpiene zones
Subtype: vochtige tot natte ruigten
Milieuindicatoren voor gunstige instandhouding
indicator

beschrijving

verstoring

maatregelen

opmerkingen

ref.
Anoniem z.d. (c); Blokland
& Kleijberg 1997;
Wamelink & Runhaar
2001

textuur

indifferent

zuurtegraad

pH (5)6 - 7(7,5)

regime

GVG: (-10)5 - 30(40) cm onder maaiveld

chemische
samenstelling

poikilo-, rheo- en lithotroof

Blokland & Kleijberg 1997;
Wamelink & Runhaar
2001; Zwaenepoel &
Hoffmann 2004

GLG

(20) 40 - 80 (100) onder maaiveld

Huybrechts et al. 2000;
Wamelink & Runhaar
2001

overstroming

nooit tot periodiek (seizoenaal tot dagelijks)

Aubroeck et al. 1998;
Wamelink & Runhaar
2001; Zwaenepoel &
Hoffmann 2004

Nutriënten

voedselrijkdom

zwak eutroof tot eutroof

Overige

dynamiek

dynamisch systeem

Bodem

Hydrologie

oeverversterkingen; kunstmatige
substraten

Blokland & Kleijberg 1997;
Huybrechts et al. 2000;
Zwaenepoel & Hoffmann
2004

GHG: -7 - 45

rijk aan organisch
materiaal, meestal
met vrije stikstof;
fosfaatgelimiteerd

Wamelink & Runhaar
2001; opm.: Huybrechts
et al. 2000

Anoniem z.d. (c); Blokland
& Kleijberg 1997;
Wamelink & Runhaar
2001; Zwaenepoel &
Hoffmann 2004
Anoniem z.d. (c); Rodwell
1995

Beoordelingstabel
indicator

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende
≥0,5 ha

Oppervlakte habitat oppervlakte (zie bijlage)
Habitatstructuur

algemeen

Structuurbepalende beschikbaarheid
voedingsstoffen
processen

hoge vegetatie gedomineerd
door kruiden of Scirpus /
Phragmitesvegetaties

hoge vegetatie rijk aan kruiden
of Scirpus /
Phragmitesvegetaties

van nature voedselrijk; aanvoer niet tot weinig antropogeen
beïnvloed

ongunstige staat
C- gedegradeerd
<0,5 ha

maatregelen

opmerkingen

ref.
Bal et al. 2001

soortenarme hoge vegetatie

grotendeels naar
Stortelder et al. 1999

aanvoer sterk antropogeen
beïnvloed

Anoniem z.d. (c)

Habitattype 6430, subtype vochtige tot natte ruigten
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indicator
bosvorming:
bedekking bomen en
struiken

Vegetatie:
samenstelling

0,5 ha

<10%

10 - 30%

ongunstige staat
C- gedegradeerd

maatregelen

opmerkingen

ref.

≥30%

typische soorten

Echte heemst (Althaea officinalis) , Gewone engelwortel (Angelica sylvestris) , Selderij (Apium
graveolens) , Gewoon barbarakruid (Barbarea vulgaris) , (Spin-)dotterbloem (Caltha palustris sl) ,
Haagwinde (Calystegia sepium) , Moesdistel (Cirsium oleraceum) , Echt lepelblad (Cochlearia
officinalis) , Groot warkruid (Cuscuta europaea) , Harig wilgeroosje (Epilobium hirsutum) ,
Viltige basterdwederik (Epilobium parviflorum) , Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum) ,
Heksenmelk (Euphorbia esula) , Moerasspirea (Filipendula ulmaria) , Moerasooievaarsbek
(Geranium palustre) , Hop (Humulus lupulus) , Gele lis (Iris pseudacorus) , Gevlekte dovenetel
(Lamium maculatum) , Moeraslathyrus (Lathyrus palustris) , Zomerklokje (Leucojum aestivum) ,
Grote kattenstaart (Lythrum salicaria) , Goudgele honingklaver (Melilotus altissimus) , Hertsmunt
(Mentha longifolia) , Watermuur (Myosoton aquaticum) , Dodemansvingers (Oenanthe crocata) , Zilt
torkruid (Oenanthe lachenalii) , Groot hoefblad (Petasites hybridus) , Moerasbeemdgras (Poa
palustris) , Adderwortel (Polygonum bistorta) , Bosbies (Scirpus sylvaticus) , Gevleugeld
helmkruid (Scrophularia umbrosa) , Moeraskruiskruid (Senecio paludosus) , Rivierkruiskruid
(Senecio sarracenicus) , Dagkoekoeksbloem (Silene dioica) , Moerasmelkdistel (Sonchus
palustris) , Moerasandoorn (Stachys palustris) , Gewone smeerwortel (Symphytum officinale) ,
Poelruit (Thalictrum flavum) , Echte valeriaan (Valeriana repens) , Lange ereprijs (Veronica longifolia)

vet: soorten EUmanual

Anoniem (c); Oberdorfer
1983; Rodwell 1995;
Stortelder et al. 1999;
Zwaenepoel & Hoffmann
2004

overige soorten

Ruwe smele (Deschampsia cespitosa) , Moeraswalstro (Galium palustre) , Gevleugeld hertshooi
(Hypericum tetrapterum) , Zeegroene rus (Juncus inflexus) , Wolfspoot (Lycopus europaeus) , Grote
wederik (Lysimachia vulgaris) , Watermunt (Mentha aquatica) , Riet (Phragmites australis) ,
Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica) , Bosandoorn (Stachys sylvatica)

Fioringras (Agrostis
stolonifera), Ruw
beemdgras (Poa
trivialis) en
Vogelwikke (Vicia
cracca) zijn normale
soorten in dit type,
maar hoge bedekking
ervan is niet gunstig

Anoniem (c); Oberdorfer
1983; Rodwell 1995;
Stortelder et al. 1999;
Zwaenepoel & Hoffmann
2004

Rietgras is een
normale soort in dit
type

Ssymank et al. 1998

soortenrijkdom
bedekking typische
soorten en overige
kruiden (1)

Fauna typisch voor
het habitattype
Verstoring

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende

≥10 typische soorten

6 - 10 typische soorten

<6 typische soorten

≥70%

50 - 70%

<50%

wordt verder aangevuld
eutrofiëring

Liesgras (Glyceria maxima) , Rietgras (Phalaris arundinacea) , Grote brandnetel (Urtica dioica)

invasieve soorten

aster (Aster spp.) , vlinderstruik (Buddleja spp.) , Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) ,
Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis) , Aardpeer (Helianthemum tuberosum) ,
Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) , Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) ,
Canadese guldenroede (Solidago canadensis)

verdroging/
ruderalisering

Akkerdistel (Cirsium arvense) , Kweek (Elymus repens) , Heermoes (Equisetum arvense) , braam
(Rubus spp.) , Ridderzuring (Rumex obtusifolius)
<30%
30 - 50%
≥50%

<30%

afwezig

30 - 50%

<10%

≥50%

Anoniem z.d. (c);
Ssymank et al. 1998

≥10%

(1) pragmatisch te benaderen door na te gaan of de soorten met hogere bedekking tot de soortenlijst behoren

Habitattype 6430, subtype vochtige tot natte ruigten

Pagina 2

Habitattype 6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en alpiene zones
Subtype: boszomen
Milieuindicatoren voor gunstige instandhouding
indicator
Bodem

Hydrologie

Nutriënten

beschrijving

verstoring/oorzaak

maatregelen

opmerkingen

ref.

indifferent (geen veen)

Anoniem z.d. (c)

zuurtegraad

pH ≥ 5,5

Hennekens et al. 2001

profiel

mull-humus

Anoniem z.d. (c)

regime

GVG: ≥(25) 40 cm onder maaiveld; 0 (-13) dagen droogtestress

Anoniem z.d. (c);
Hennekens et al. 2001;
Oberdorfer 1983

GLG

≥60 cm onder maaiveld

Hennekens et al. 2001

overstroming met
rheotroof water
voedselrijkdom

nooit tot zelden

Anoniem z.d. (c)

textuur

vooral rijk aan stikstof Hennekens et al. 2001;

(matig) eutroof

opm.: Anoniem z.d. (c);
Oberdorfer 1983

Beoordelingstabel
indicator
Oppervlakte habitat oppervlakte
Habitatstructuur

algemeen
dominatie soorten

aard zoom

Structuurbepalende beschikbaarheid
voedingsstoffen
processen
natuurlijke successie

Vegetatie:
samenstelling

bijzondere typische
soorten

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende

ongunstige staat
C- gedegradeerd

≥100m lang en ≥5m breed

<100 m lang of <5m breed

(middel)hoog opschietende kruidrijke vegetatie vaak met
(kortlevende) schermbloemigen
geen dominante soorten of
meestal met een dominante
verschillende codominante
soort
soorten

hoog opschietende (kruidrijke)
vegetatie;
meestal met een dominante
soort

grenzend aan meer open, lage vegetaties enerzijds en
gesloten, hoge vegetaties anderzijds
van nature voedselrijk; relatief geringe externe aanvoer van
nutriënten
bij voorkeur enkel door natuurlijke processen beïnvloed

maatregelen

opmerkingen

Anoniem z.d. (b);
Couvreur & Peeters 2005
Anoniem z.d. (c);
Stortelder et al. 1999

Anoniem z.d. (c)

nutriëntenaanvoer sterk
verstoord

Torenkruid (Arabis glabra) , Ruig klokje (Campanula trachelium) , Springzaadveldkers (Cardamine
impatiens) , Kruisbladwalstro (Cruciata laevipes) , Groot warkruid (Cuscuta europaea) , Kleine
kaardenbol (Dipsacus pilosus) , Hondstarwegras (Elymus caninus) , Stijve steenraket (Erysimum
strictum) , Donkere ooievaarsbek (Geranium phaeum) , Gevlekte dovenetel (Lamium maculatum) ,
Groot glaskruid (Parietaria officinalis) , Kruidvlier (Sambucus ebulus) , Steeneppe (Sison
amomum)

Habitattype 6430, subtype boszomen

ref.

Anoniem z.d. (c); opm.
Ssymank et al. (1998)

vet: soorten EUmanual

Anoniem z.d. (c);
Anoniem 2004a;
Oberdorfer 1983; Rodwell
1995; Stortelder et al.
1999; Zwaenepoel &
Hoffmann 2004

Pagina 1

indicator

ongunstige staat
C- gedegradeerd

typische soorten

100m lang
en 5m ,breed
Zevenblad (Aegopodium
podagraria)
Look-zonder-look (Alliaria petiolata) , Kraailook
(Allium vineale) , Fluitekruid (Anthriscus sylvestris) , Stijf barbarakruid (Barbarea stricta) ,
Heggenrank (Bryonia dioica) , Kruldistel (Carduus crispus) , Dolle kervel (Chaerophyllum
temulum) , Stinkende gouwe (Chelidonium majus) , Groot heksenkruid (Circaea lutetiana) ,
Gevlekte scheerling (Conium maculatum) , Bergbasterdwederik (Epilobium montanum) ,
Reuzenzwenkgras (Festuca gigantea) , Kleefkruid (Galium aparine) , Robertskruid (Geranium
robertianum) , Geel nagelkruid (Geum urbanum) , Hondsdraf (Glechoma hederacea) , Gewone
berenklauw (Heracleum sphondylium) , Hop (Humulus lupulus) , Witte dovenetel (Lamium
album) , Akkerkool (Lapsana communis) , Drienerfmuur (Moehringia trinervia) , Muursla (Mycelis
muralis) , Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum) , Brandpastinaak (Pastinaca sativa
sativa) , Schaduwgras (Poa nemoralis) , Gulden boterbloem (Ranunculus auricomus) , Speenkruid
(Ranunculus ficaria) , Bloedzuring (Rumex sanguineus) , Knopig helmkruid (Scrophularia nodosa) ,
Dagkoekoeksbloem (Silene dioica) , Heggendoornzaad (Torilis japonica) , Grote brandnetel
(Urtica dioica) , Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys) , Klimopereprijs (Veronica hederifolia lucor
Donkersporig bosviooltje (Viola reichenbachiana)

soortenrijkdom

≥ 1 bijzondere typische soort en
≥ 15 typische soorten
word verder aangevuld

eutrofiëring

Zevenblad (Aegopodium podagraria) , Kleefkruid (Galium aparine) , Hondsdraf (Glechoma
hederacea) , Grote brandnetel (Urtica dioica)
<30%
30 - 70%
≥70%

ruderalisering

Akkerdistel (Cirsium arvense) , Kweek (Elymus repens) , Heermoes (Equisetum arvense) ,
Ridderzuring (Rumex obtusifolius)
<30%
<30%
≥30%

invasieve soorten

aster (Aster spp.) , vlinderstruik (Buddleja spp.) , Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) ,
Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis) , Reuzenberenklauw (Heracleum
mantegazzianum) , Canadese guldenroede (Solidago canadensis)

Fauna typisch voor
het habitattype

Verstoring

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende

afwezig

≥15 typische soorten

<10%

maatregelen

opmerkingen

ref.
Anoniem z.d. (c);
Anoniem 2004a;
Oberdorfer 1983; Rodwell
1995; Stortelder et al.
1999; Zwaenepoel &
Hoffmann 2004

<15 typische soorten

deels naar Ssymank et al.
1998

≥10%

Habitattype 6430, subtype boszomen
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Habitattype 6510: Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis , Sanguisorba officinalis )
Subtype: matig droog - vochtig type (Arrhenaterion )
Milieuindicatoren voor gunstige instandhouding
indicator
Bodem

Hydrologie

Nutriënten

beschrijving

verstoring/oorzaak

maatregelen

opmerkingen

ref.

textuur

lemige of kleiïge bodems: (lemig zand), zandleem, leem, klei

Oberdorfer 1983;
Schaminée et al. 1996;
Zwaenepoel et al. 2002

strooisellaag

<30% bedekking

Anoniem 2004

zuurtegraad

pH (5,5) 6,5 - 7,5 (8,5)

Huybrechts et al. 2000;
Oberdorfer 1983;
Schaminée et al. 1996;
Zwaenepoel et al. 2002

regime

GVG: ≥(50) 70 cm onder maaiveld

GLG

≥80 cm onder maaiveld

overstroming met
oppervlaktewater

niet tot occasioneel kortstondig

voedselrijkdom

(mesotroof -) zwak eutroof (-matig eutroof)

luchtkwaliteit

bij voorkeur <20-30 kg N / ha

Wamelink & Runhaar
2001
Wamelink & Runhaar
2001
<20 dagen/jaar en <1/2- Wamelink & Runhaar
2001; opm. : Aubroeck
3jaar
et al. 1998

overbemesting en/of te
vroeg maaien

stikstofrijk

Rodwell 1992;
Wamelink & Runhaar
2001; opm.: Huybrechts
et al. 2000; Oberdorfer
1983
Achermann & Bobbink
2003

Habitattype 6510, subtype matig droog - vochtig type (Arrhenaterion)
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Beoordelingstabel
indicator

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende
≥ 0,5 ha

Oppervlakte habitat

Habitatstructuur

maatregelen

kruidrijke graszode vrij
evenwichtig opgebouwd uit
hoge, middelhoge en lage
grassen. Onder de kruiden zijn
schermbloemigen en
composieten goed
vertegenwoordigd

bedekking nietgrassen

ook in A en B kan grasmat tot 100% blijven onder de nietgraslaag; door Atlantische invloed is het grasaandeel normaal
groot

kruidrijke graszode
monotone vegetatie
overwegend opgebouwd uit
gedomineerd door één of
hoge grassen, ook middelhoge enkele soorten
en lage grassen zijn aanwezig.
Onder de kruiden zijn
schermbloemigen en
composieten goed
vertegenwoordigd

≥30%

10 - 30%

<10%

<10%
bomen afwezig of occasioneel

10 - 30%

≥30%

opmerkingen

ref.

oppervlakte = op niveau Anoniem z.d. (b)
van de habitatvlek; op
gebiedsniveau: 5 ha

< 0,5 ha

algemeen

Structuurbepalende bosvorming:
bedekking bomen en
processen

ongunstige staat
C- gedegradeerd

jaarlijks 1-2 keer
maaien, niet voor de
hoofdbloeitijd van de
grassen, met afvoer
maaisel, eventueel met
nabeweiding of
aangepaste begrazing

Anoniem 2004b

Anoniem 2004b

struiken

Vegetatie:
samenstelling

typische soorten

overige soorten

Kraailook (Allium vineale) , Fluitekruid (Anthriscus sylvestris) , Glanshaver
(Arrhenatherum elatius) , Zachte haver (Avenula pubescens) , Bevertjes (Briza media) ,
Rapunzelklokje (Campanula rapunculus) , Knoopkruid (Centaurea jacea sl) , Groot
streepzaad (Crepis biennis) , Peen (Daucus carota) , Glad walstro (Galium mollugo) ,
Beemdooievaarsbek (Geranium pratense) , Beemdkroon (Knautia arvensis) ,
Graslathyrus (Lathyrus nissolia) , Ruige leeuwentand (Leontodon hispidus) , Margriet
(Leucanthemum vulgare) , Gewone rolklaver (Lotus corniculatus) , Muskuskaasjeskruid
(Malva moschata) , Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum) , Klavervreter
(Orobanche minor) , Pastinaak (Pastinaca sativa) , Karwijvarkenskervel (Peucedanum
carvifolia) , Grote bevernel (Pimpinella major) , Gulden sleutelbloem (Primula veris) ,
Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus) , Kleine ratelaar (Rhinanthus minor) , Geoorde zuring
(Rumex thyrsiflorus) , Veldsalie (Salvia pratensis) , Knolsteenbreek (Saxifraga granulata) ,
Gele morgenster (Tragopogon pratensis) , Goudhaver (Trisetum flavescens)
en typische kruiden van 6510 - Alopecurion type
Gewone berenklauw (Heracleum sphondylium), Gewoon duizendblad (Achillea
millefolium) , Gewoon struisgras (Agrostis capillaris) , Gewoon reukgras (Anthoxanthum
odoratum) , Akkerwinde (Convolvulus arvensis) , Kropaar (Dactylis glomerata) , Rood
zwenkgras (Festuca rubra) , Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) , Veldlathyrus (Lathyrus
pratensis) , Gewone veldbies (Luzula campestris) , Hopklaver (Medicago lupulina) , Smalle
weegbree (Plantago lanceolata) , Veldbeemdgras (Poa pratensis) , Vijfvingerkruid (Potentilla
reptans) , Scherpe boterbloem (Ranunculus acris) , Veldzuring (Rumex acetosa) , Kleine
klaver (Trifolium dubium) , Rode klaver (Trifolium pratense) , Gewone ereprijs (Veronica
chamaedry s) , Heggenwikke (Vicia sepium)

Habitattype 6510, subtype matig droog - vochtig type (Arrhenaterion)

vet: soorten EU-manual Anoniem 2004b;
Oberdorfer 1983;
Rodwell 1992;
Schaminée et al. 1996;
Van Looy et al. 1999;
Zwaenepoel et al. 2002

Anoniem 2004b; 19;
Rodwell 1992;
Schaminée et al. 1996;
Van Looy et al. 1999;
Zwaenepoel et al. 2002
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indicator

Fauna typisch voor
het habitattype
Verstoring

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende

ongunstige staat
C- gedegradeerd

soortenrijkdom

0,5 basenrijk:
ha
basenrijk: ≥10 typische soorten
7-9 typische soorten
basenarm: ≥7 typische soorten
basenarm: 5-6 typische
soorten

basenrijk:<7 typische
soorten
basenarm: <5 typische
soorten

bedekking typische
soorten (1)

30 - 50%
≥50%
excl. Glanshaver en Fluitekruid excl. Glanshaver en Fluitekruid

<30%
excl. Glanshaver en
Fluitekruid

typische soorten

wordt verder aangevuld

eutrofiëring

Zevenblad (Aegopodium podagraria) , Kleefkruid (Galium aparine) , Hondsdraf (Glechoma
hederacea) , Engels raaigras (Lolium perenne) , Grote brandnetel (Urtica dioica)
<10%
10 - 30%
≥30%

ruderalisering

Bijvoet (Artemisia vulgaris) , Akkerdistel (Cirsium arvense) , Speerdistel (Cirsium vulgare) ,
Akkerwinde (Convolvulus arvensis) , Gewone kropaar (Dactylus glomerata) , Kweek (Elymus
repens) , basterdwederik (Epilobium spp.) , Heermoes (Equisetum arvense) , Ridderzuring
(Rumex obtusifolius) , Vogelmuur (Stellaria media) , Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare)
<10%

10 - 30%

maatregelen

opmerkingen

ref.

onderscheid basenrijk basenarm op basis van
bodemtextuur (2)

Rodwell (1992)

≥30%

(1) pragmatisch te benaderen door na te gaan of de soorten met hogere bedekking tot de soortenlijst behoren
(2): (zand,) lemig zand en lichte zandleem: basenarm
zandleem, leem, klei: basenrijk

Habitattype 6510, subtype matig droog - vochtig type (Arrhenaterion)
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Habitattype 6510: Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Subtype: matig nat type (Alopecurion ; overstroomde graslanden)

Milieuindicatoren voor gunstige instandhouding
indicator
Bodem

Hydrologie

Nutriënten

beschrijving

verstoring/oorzaak

maatregelen

opmerkingen

ref.
Jefferson 1997;
Oberdorfer 1983
Anoniem 2004;
Jefferson 1997
Jefferson 1997;
Oberdorfer 1983;
Wamelink & Runhaar
2001

textuur

(venige) (zand-)leem of klei; specifieke typen ook op zand

strooisellaag

<30% bedekking

zuurtegraad

pH (5,5) 6,5 - 7,5 (8,5)

regime

GVG: (20) 30-50 (60) cm onder maaiveld

chemische
samenstelling

rheotroof en/of lithotroof

GLG

50-70 (100) cm onder maaiveld

overstroming met
oppervlaktewater

bij voorkeur jaarlijks; de inundatie wordt in optimale
omstandigheden niet veroorzaakt door directe overstromingen;
best niet langdurig en niet stilstaand

voedselrijkdom

zwak tot matig eutroof

Jefferson 1997;
Oberdorfer 1983;
Wamelink & Runhaar
2001

luchtkwaliteit

bij voorkeur <20-30 kg N / ha

Achermann & Bobbink
2003

Habitattype 6510, subtype matig nat type (Alopecurion; overstroomde graslanden)

Wamelink & Runhaar
2001
Jefferson 1997;
Oberdorfer 1983;
Rodwell 1992;
Schaminée et al. 1996;
Zwaenepoel et al. 2002
Wamelink & Runhaar
2001
Jefferson 1997;
Oberdorfer 1983;
Rodwell 1992;
Schaminée et al. 1996;
Wamelink & Runhaar
2001; Zwaenepoel et
al. 2002
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Beoordelingstabel
indicator

≥1 ha

Oppervlakte habitat

Habitatstructuur

algemeen

bedekking nietgrassen

Structuurbepalende bosvorming:
bedekking bomen en
processen
Vegetatie:
samenstelling

Fauna typisch voor
het habitattype

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende

struiken
typische soorten

kruidrijke graszode gelijkmatig
opgebouwd uit hoge,
middelhoge en lage grassen
≥30%

0,5 - 1 ha

ongunstige staat
C- gedegradeerd
<0,5 ha

kruidrijke graszode overwegend monotone vegetatie
gedomineerd door één of
opgebouwd uit hoge grassen,
ook middelhoge en lage grassen enkele soorten
zijn aanwezig
10 - 30%

<10%

ook in A en B kan grasmat tot 100% blijven onder de nietgraslaag; door Atlantische invloed grasaandeel normaal groot
<10%
bomen afwezig of occasioneel

10 - 30%

maatregelen

jaarlijks 1 keer
maaien, niet voor de
hoofdbloeitijd van de
grassen, met afvoer
maaisel, met lichte
nabeweiding of
aangepaste
begrazing

oppervlakte = op
niveau van de
habitatvlek; op
gebiedsniveau: 5 ha

ref.
Anoniem z.d. (b)

Anoniem 2004b

Anoniem 2004b;
Jefferson 1997

≥30%

Grote vossenstaart (Alopecurus pratensis) , Trosdravik (Bromus racemosus) , Groot
streepzaad (Crepis biennis) , Weidekerveltorkruid (Oenanthe silaifolia) , Gulden boterbloem
(Ranunculus auricomus) , Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) , Kleine ratelaar (Rhinanthus
minor) , Grote pimpernel (Sanguisorba officinalis) , Weidekervel (Silaum silaus) ,
Moeraspaardebloem (Taraxacum s. Palustria)

overige soorten

Fioringras (Agrostis stolonifera) , Kruipend zenegroen (Ajuga reptans) , Gewoon reukgras
(Anthoxanthum odoratum) , Pinksterbloem (Cardamine pratensis) , Scherpe zegge (Carex acuta) ,
knoopkruid (Centaurea jacea sl) , Ruwe smele (Deschampsia cespitosa) , Lidrus (Equisetum
palustre) , Rietzwenkgras (Festuca arundinacea) , Beemdlangbloem (Festuca pratensis) ,
Moerasspirea (Filipendula ulmaria) , Veldlathyrus (Lathyrus pratensis) , Vertakte leeuwentand
(Leontodon autumnalis) , Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi) , Penningkruid (Lysimachia
nummularia) , Smalle weegbree (Plantago lanceolata) , Veldbeemdgras (Poa pratensis) , Scherpe
boterbloem (Ranunculus acris) , Veldzuring (Rumex acetosa), Waterkruiskruid (Senecio
aquaticus) , paardebloem (Taraxacum spp.) , Rode klaver (Trifolium pratense) , Vogelwikke (Vicia
cracca)

soortenrijkdom

≥4 typische soorten en
≥ 10 overige soorten
wordt verder aangevuld

2-4 typische soorten en
≥6 overige soorten

opmerkingen

vet: soorten EUmanual

Anoniem 2004b;
Oberdorfer 1983;
Rodwell 1992;
Schaminée et al. 1996;
Zwaenepoel et al. 2002
Anoniem 2004b;
Oberdorfer 1983;
Rodwell 1992;
Schaminée et al. 1996;
Zwaenepoel et al. 2002

1 typische soort

Habitattype 6510, subtype matig nat type (Alopecurion; overstroomde graslanden)
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indicator
Verstoring

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende

ongunstige staat
C- gedegradeerd

eutrofiëring

Kleefkruid (Galium aparine) , Hondsdraf (Glechoma hederacea) , Engels raaigras (Lolium perenne) ,
Grote brandnetel (Urtica dioica)
≥30%
<30%

verdroging

Gewoon duizendblad (Achillea millefolium) , Gewoon struisgras (Agrostis capillaris) , Glanshaver
(Arrhenaterum elatius) , Gewone veldbies (Luzula campestris) , Hopklaver (Medicago lupulina) ,
Kleine klaver (Trifolium dubium) , Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys)

vernatting

Fioringras (Agrostis stolonifera) , Geknikte vossenstaart (Alopecurus geniculatus) , grote zeggen
(bijv. Carex acuta , C. acutiformis ), Liesgras (Glyceria maxima) , russen (Juncus spp.) , Rietgras
(Phalaris arundinacea) , Riet (Phragmites australis)

ruderalisering

10 - 30%

≥30%

Akkerdistel (Cirsium arvense) , Gewone kropaar (Dactylus glomerata) , Kweek (Elymus repens) ,
basterdwederik (Epilobium spp.) , Veenwortel (Polygonum amphibium) , Krulzuring (Rumex
crispus) , Gewone smeerwortel (Symphytum officinale)
<10%

opmerkingen

ref.
deels Jefferson 1997

≥30%

<30%

<10%

maatregelen

10 - 30%

dit criterium wordt NIET Jefferson 1997
toegpast voor soorten
die voorkomen in de
depressies bij
microreliëf of in
greppels
deels Anoniem 2004a

≥30%

Habitattype 6510, subtype matig nat type (Alopecurion; overstroomde graslanden)
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Habitattype 7140: Overgangs- en trilveen
Subtype: Voedselarm en zuur, overgangsveen met Slijkzegge en Veenbloembies (in relatie met hoogveenvegetaties en natte heide)
Milieuindicatoren voor een gunstige staat van instandhouding
indicator
Bodem

Hydrologie

Nutriënten

beschrijving

verstoring/oorzaak

maatregelen

opmerkingen

ref.

textuur

veen

o.a. Wamelink &
Runhaar 2001

zuurtegraad

pH: 3,5 - 5,5 (gem. 4,0)

Schaminée et al.
1995; Wamelink &
Runhaar 2001

regime

(grond)water vrijwel gehele jaar rond maaiveld.

drainage

GLG

0 cm onder maaiveld

drainage

overstroming met
oppervlakewater
chemische samenstelling

geen

Wamelink &
Runhaar 2001
Meade (2000b);
Schaminée et al.
(1995)
Schaminée et al.
(1995)

voedselrijkdom

poikilotroof
contactzone regenwater en basenarm grondwater (atmoclien);
[Ca++] < 15 mg/l
ruimtelijke gradiënten aanwezig naar meer regenwatergevoede
en/of naar meer grondwatergevoede systemen
oligotroof

luchtkwaliteit

<15 kg N/ha/jaar

verstoring evenwicht
(dominantie van regenwater of
grondwatercomponent);
verontreiniging grondwater

dominerende factor
inperken;
voorzien in
hydrologische
buffering

Anoniem z.d. (c);
Jansen &
Schaminée 2003;
Rodwell et al.
(1991)

aanrijking

brongerichte
maatregelen;
afvoeren biomassa

Schaminée et al.
(1995)
Achermann &
Bobbink 2003

Beoordelingstabel
indicator
Oppervlakte habitat
Habitatstructuur

oppervlakte
algemeen

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende

ongunstige staat
C- gedegradeerd

maatregelen

opmerkingen

≥1 ha
vegetatie is een (drijvend)
geheel van veenmossen en
zeggen. De begroeiingen
bestaan uit een laag blijvend
vegetatiedek, dat vooral is
opgebouwd uit een ijle etage
van schijngrassen en een
meestal gesloten moslaag

ref.
Anoniem z.d. (b)

de begroeiingen bestaan uit
een laag blijvend vegetatiedek,
dat voornamelijk is opgebouwd
uit een ijle etage van
schijngrassen en een meestal
gesloten veenmoslaag

de vegetatie heeft niet de
combinatie van volgende
kenmerken: laagblijvende
vegetatie met een laag van
schijngrassen en een (vrijwel)
gesloten veenmoslaag

Habitattype 7140, subtype Voedselarm en zuur, overgangsveen met Slijkzegge en Veenbloembies

indien een
slenkenvegetatie
tussen
hoogveenbulten
dan 7110 of 7120

vooral naar
Schaminée et al.
1995;
Vandenbussche
et al. 2002

Pagina 1

indicator
Structuurbepalende
processen

Vegetatie:
samenstelling

bosvorming:
bedekking bomen en struiken
veenvorming

<10%

≥30%

10-30%

actieve, maar trage veenvorming

Draadzegge (Carex lasiocarpa) , Slijkzegge (Carex limosa) , Snavelzegge (Carex rostrata) ,
Veenorchis (Dactylorhiza sphagnicola) , Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia) , Veenpluis
(Eriophorum polystachion) , Veenmosorchis (Hammarbya paludosa) , Waterdrieblad
(Menyanthes trifoliata) , Beenbreek (Narthecium ossifragum) , Witte snavelbies
(Rhynchospora alba) , Veenbloembies (Scheuchzeria palustris) , Fraai veenmos (Sphagnum
fallax) , Moerasveenmos (Sphagnum subsecundum) , Kleine veenbes (Vaccinium oxycoccos)

overige soorten

Moerasstruisgras (Agrostis canina) , Zompzegge (Carex canescens) , Sterzegge (Carex
echinata) , Zwarte zegge (Carex nigra) , Wateraardbei (Comarum palustre) , Pijpenstrootje
(Molinia caerulea) , Gewoon haarmos (Polytrichum commune) , Bruine snavelbies
(Rhynchospora fusca) , Smalbladig veenmos (Sphagnum angustifolium) , Waterveenmos
(Sphagnum cuspidatum) , Geoord veenmos (Sphagnum denticulatum)
≥5 typische soorten
≥70%

3-4 typische soorten, waarvan
ook min. één veenmossoort
30-70%

bedekking typische en
overige soorten
kenmerkende soorten

wordt verder aangevuld

verdroging

Struikhei (Calluna vulgaris) , Gewoon haarmos (Polytrichum commune)

afwezig of occasioneel

vergrassing

eutrofiëring

betreding
totaal verstoring

<10%

maatregelen
beheer

opmerkingen

ref.

bij verdere bebossing zie type 91DO
deels naar
Anoniem z.d. (c)
en Anoniem
2004a

veenvorming gestopt of door
nutriëntenaanvoer versneld

typische soorten

soortenrijkdom

Fauna typisch voor
het habitattype
Verstoring

ongunstige staat
C- gedegradeerd

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende

vet: soorten EUmanual

Schaminée et al.
1995; Oberdorfer
1983;
Vandenbussche
et al. 2002;
Rodwell et al.
1991

<3 typische soorten
<30%

≥10%

struisgras (Agrostis spp.) , Hennegras (Calamagrostis canescens) , Pijpenstrootje (Molinia
caerulea)
<10%
10 - 30%
≥50%

Gewoon puntmos (Calliergonella cuspidata) , Pitrus (Juncus effusus) , Gewone waternavel
(Hydrocotyle vulgaris) , Riet (Phragmites australis) , Gewone wederik (Lysimachia vulgaris) en
andere Filipendulion- en Phragmitionsoorten
<10%

<10%

≥10%

afwezig

lage betredingsdruk

betredingsdruk

<10% bedekking

10 - 30%

≥30% bedekking

Habitattype 7140, subtype Voedselarm en zuur, overgangsveen met Slijkzegge en Veenbloembies

ook af te leiden uit
de bedekking van
de typische
soorten;
kan ook duiden op
bijzondere
gradiënten!
in
bepaalde
gevallen is
dominantie van
Pijpenstrootje geen
verstoring: cfr.
Corine 54.5D
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Habitattype 7140: Overgangs- en trilveen
Subtype: oligo- tot mesotroof, basenarm tot matig basenrijk, zuur tot circum-neutraal laagveen
(vooral in relatie met zure laagveenvegetaties)
Milieuindicatoren voor een gunstige staat van instandhouding
indicator
Bodem

Hydrologie

Nutriënten

beschrijving

verstoring/oorzaak

maatregelen

opmerkingen

ref.

textuur

veen

Rodwell et al.
1991;
Vandenbussche
et al. 2002

zuurtegraad

pH: (3,5)4,5 - 6,5

Anoniem z.d.(c);
Wamelink &
Runhaar 2001

regime
GLG

(grond)water vrijwel gehele jaar gelijk met of enkele cm boven
het maaiveld.
0 - 15 (25) cm onder MV

amplitude

watertafel max. 10 cm boven of onder maaiveld

overstroming met
oppervlakewater
chemische
samenstelling

geen of occasioneel

voedselrijkdom

oligotroof-mesotroof

luchtkwaliteit

<15 kg N/ha/jaar

poikilotroof
contactzone regenwater of basenarm (atmoclien) grondwater
met basenrijker (lithoclien) grondwater of oppervlaktewater

Oberdorfer 1978

drainage, soms ook
waterconservering
drainage

Meade 2000b;
Schaminée et al.
1995
Schamineé et al.
1995

verstoring evenwicht
(dominantie van regenwater,
grond- of oppervlaktewatercomponent);
verontreiniging grond- /
oppervlaktewater
aanrijking

dominerende factor
inperken;
voorzien in hydrologische
buffering

Anoniem z.d.(c);
Janssen &
Schaminée 2003

brongerichte maatregelen;
afvoeren biomassa

Schamineé et al.
1995
Achermann &
Bobbink 2003

Habitattype 7140, subtype oligo- tot mesotroof, basenarm tot matig basenrijk, zuur tot circum-neutraal laagveen
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Beoordelingstabel
indicator
Oppervlakte habitat
Habitatstructuur

oppervlakte

Structuurbepalende
processen

bosvorming:
bedekking bomen en
struiken

algemeen

veenvorming

Vegetatie:
samenstelling

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende

ongunstige staat
C- gedegradeerd

ref.

≥0,5 ha
Schaminée et al.
1995; Anoniem
z.d.(c) ;
Vandenbussche
et al. 2002

beheer
afwezig of occasioneel

<10%

≥10%

actieve, maar trage
veenvorming

actieve, maar trage
veenvorming

veenvorming gestopt of door
nutriëntenaanvoer versneld

Slangewortel (Calla palustris) , Draadzegge (Carex lasiocarpa) , Snavelzegge (Carex rostrata) ,
Waterscheerling (Cicuta virosa) , Wateraardbei (Comarum palustre) , Kamvaren (Dryopteris
cristata) , Holpijp (Equisetum fluviatile) , Slank wollegras (Eriophorum gracile) , Veenpluis
(Eriophorum polystachion) , Geel schorpioenmos (Hamatocaulis vernicosus) , Moeraswederik
(Lysimachia thyrsiflora) , Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) , Moeraskartelblad (Pedicularis
palustris) , Trilveenveenmos (Sphagnum contortum) , Gewimperd veenmos (Sphagnum
fimbriatum) , Stomp veenmos (Sphagnum obtusum) , Gewoon veenmos (Sphagnum palustre) ,
Haakveenmos (Sphagnum squarrosum) , Sparrig veenmos (Sphagnum teres) , Zeegroene muur
(Stellaria palustris) , Moerasvaren (Thelypteris palustris) , Klein blaasjeskruid (Utricularia minor)

overige soorten

Moerasstruisgras (Agrostis canina) , Roodviltmos (Aulacomnium palustre) , Gewoon puntmos
(Calliergonella cuspidata) , Stijve zegge (Carex elata) , Zwarte zegge (Carex nigra) , Blauwe zegge
(Carex panicea) , Blaaszegge (Carex vesicaria) , Moerasbastaardwederik (Epilobium palustre) ,
Moeraswalstro (Galium palustre) , Gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris) , Grote wederik
(Lysimachia vulgaris) , Pijpenstrootje (Molinia caerulea) , Wilde gagel (Myrica gale) , Melkeppe
(Peucedanum palustre) , Riet (Phragmites australis) , Duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton
polygonifolius) , Tormentil (Potentilla erecta) , Egelboterbloem (Ranunculus flammula) , Fraai
veenmos (Sphagnum fallax) , Glanzend veenmos (Sphagnum subnitens) , Moerasviooltje (Viola
palustris)
≥6 typische soorten
4 - 5 typische soorten
<4 typische soorten

bedekking typische
en overige soorten

opmerkingen

een (drijvende) verlandingsvegetatie zowel van middelhoge (0,3 - De vegetatie heeft niet de
1m) helofyten met drijvende rhizomen en als van veenmossen
combinatie van volgende
en/of slaapmossen. Staat in contact met zuur laagveen of met
kenmerken: vegetatiehoogte
oppervlaktewater
tussen 0,3 - 1m, de
aanwezigheid van een laag met
schijngrassen of kruipende
kruiden en van een (vrijwel)
gesloten moslaag

typische soorten

soortenrijkdom

maatregelen

≥70%

50-70%

deels naar
Anoniem z.d. (c)
en Anoniem
2004a

vet: soorten EUmanual

Devillers 2004;
Vandenbussche
et al. 2002;
Oberdorfer 1983;
Rodwell et al.
1991; Schaminée
et al. 1995

Devillers 2004;
Vandenbussche
et al. 2002;
Oberdorfer 1983;
Rodwell et al.
1991; Schaminée
et al. 1995

<50%

Habitattype 7140, subtype oligo- tot mesotroof, basenarm tot matig basenrijk, zuur tot circum-neutraal laagveen
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indicator

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende

ongunstige staat
C- gedegradeerd

maatregelen

0,5 ha
Fauna typisch voor het kenmerkende soorten wordt verder aangevuld
habitattype
Fioringras (Agrostis stolonifera) , Gewoon haarmos (Polytrichum commune) , Gewoon haakmos
verdroging
Verstoring
(Rhytidiadelphus squarrosus) en soorten van Molinio-Arrhenatheretea zoals Gewoon reukgras
(Anthoxanthum odoratum) , Kale jonker (Cirsium palustre), Gestreepte witbol (Holcus lanatus) ,
Zomprus (Juncus articulatus) , Biezenknoppen (Juncus conglomeratus) , Moerasrolklaver (Lotus
pedunculatus)
<10%

<10%

struisgras (Agrostis spp.) , Hennegras (Calamagrostis canescens) , Pijpenstrootje (Molinia
caerulea) , Rietgras (Phalaris arundinacea) , Riet (Phragmites australis)

eutrofiëring

Harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum) , Moerasspirea (Filipendula ulmaria) , Liesgras (Glyceria
maxima) , Gele lis (Iris pseudacorus) , Pitrus (Juncus effusus) , Echte koekoeksbloem (Lychnis
flos-cuculi) , Wolfspoot (Lycopus europaeus) , Grote kattenstaart (Lythrum salicaria) , Watermunt
(Mentha aquatica) , Kruipende boterbloem (Ranunculus repens) , Grote lisdodde (Typha latifolia)

betreding
totaal verstoring

10 - 30%

ref.

ook af te leiden uit
de bedekking van de
typische soorten

≥10%

vergrassing

<10%

opmerkingen

≥30%

<10%

10 - 30%

≥30%

afwezig

lage betredingsdruk

betredingsdruk

<10%

10 - 30%

≥30%

Habitattype 7140, subtype oligo- tot mesotroof, basenarm tot matig basenrijk, zuur tot circum-neutraal laagveen

kan wijzen op
verdroging,
verruiging en/of
eutrofiëring
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Habitattype 7140: Overgangs- en trilveen
Subtype: basenrijk trilveen met ronde zegge (vooral in relatie met alkalische laagveenvegetaties)
Milieuindicatoren voor een gunstige staat van instandhouding
indicator
Bodem

Hydrologie

beschrijving

verstoring/oorzaak

opmerkingen

ref.

veen

Schaminée et al.
1995; Anoniem z.d.
(c)

zuurtegraad

pH: (5,0) 5,5 - 7

Wamelink &
Runhaar 2001;
Schaminée et al.
1995; Anoniem z.d.
(c)

regime

drainage, soms ook
waterconservering

Oberdorfer 1983

amplitude

(grond)water vrijwel gehele jaar gelijk met of enkele cm boven het
maaiveld.
watertafel max. 10 cm boven of onder maaiveld

GLG

0 - 15 (25) cm onder maaiveld

drainage

Meade 2000b;
Schaminée et al.
1995

overstroming met geen
oppervlakewater
poikilotroof
chemische
contactzone van een dunne laag regenwater of basenarm (atmoclien)
samenstelling
grondwater met basenrijk (lithoclien) grondwater of oppervlaktewater;
[Ca++] >15 mg/l

Nutriënten

maatregelen

textuur

voedselrijkdom

neutraal-basisch: (oligotroof -) mesotroof

luchtkwaliteit

<15 kg N/ha/jaar

Schamineé et al.
1995

verstoring evenwicht (dominantie
van regenwater, grond- of
oppervlaktewater-component);
verontreiniging grond/oppervlaktewater

dominerende factor
inperken;
voorzien in
hydrologische
buffering

Anoniem z.d. (c);
Janssen &
Schaminée 2003;
Rodwell et al. 1991

aanrijking

brongerichte
maatregelen;
afvoeren biomassa

Schamineé et al.
1995
Achermann &
Bobbink 2003

Habitattype 7140, subtype basenrijk trilveen met ronde zegge
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Beoordelingstabel
indicator
Oppervlakte habitat
Habitatstructuur

oppervlakte

Structuurbepalende
processen

bosvorming:
bedekking bomen
en struiken

algemeen

veenvorming

Vegetatie:
samenstelling

typische soorten

overige soorten

soortenrijkdom

Fauna typisch voor
het habitattype

bedekking
typische soorten
kenmerkende
soorten

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende
≥0,5 ha

ongunstige staat
C- gedegradeerd

ref.

beheer

<10%

≥10%

actieve, maar trage veenvorming

actieve, maar trage veenvorming

veenvorming gestopt of door
nutriëntenaanvoer versneld

Echt vetmos (Aneura pinguis) , Veenknikmos (Bryum pseudotriquetrum) , Reuzenpuntmos (Calliergon
giganteum) , Sterrengoudmos (Campylium stellatum) , Ronde zegge (Carex diandra) , Draadzegge
(Carex lasiocarpa) , Snavelzegge (Carex rostrata) , Waterscheerling (Cicuta virosa) , Holpijp (Equisetum
fluviatile) , Slank wollegras (Eriophorum gracile) , Geel schorpioenmos (Hamatocaulis vernicosus) ,
Groenknolorchis (Liparis loeselii) , Moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora) , Waterdrieblad (Menyanthes
trifoliata) , Parnassia (Parnassia palustris) , Moeraskartelblad (Pedicularis palustris) , Grote boterbloem
(Ranunculus lingua) , Kwelviltsterrenmos (Rhizomnium pseudopunctatum) , Gevind moerasvorkje (Riccardia
multifida) , Groen schorpioenmos (Scorpidium cossonii) , Purper schorpioenmos (Scorpidium revolvens) ,
Rood schorpioenmos (Scorpidium scorpioides) , Trilveenveenmos (Sphagnum contortum) , Moerasvaren
(Thelypteris palustris) , Plat blaasjeskruid (Utricularia intermedia) , Klein blaasjeskruid (Utricularia minor) ,
Kleine valeriaan (Valeriana dioica)
Gewoon puntmos (Calliergonella cuspidata) , Stijve zegge (Carex elata) , Carex flava -groep, Zwarte zegge
(Carex nigra) , Blauwe zegge (Carex panicea) , Wateraardbei (Comarum palustre) , Moerasbastaardwederik
(Epilobium palustre) , Veenpluis (Eriophorum polystachion) , Moeraswalstro (Galium palustre) , Ruw walstro
(Galium uliginosum) , Gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris) , Padderus (Juncus subnodulosus) ,
Melkeppe (Peucedanum palustre) , Riet (Phragmites australis) , Gewoon moerasvorkje (Riccardia
chamedryfolia) , Haakveenmos (Sphagnum squarrosum)
4 - 7 typische soorten, waarvan min.
1 Carex spp.
30-50%

indien in mozaïek vooral naar
Schaminée et al.
met alkalisch
1995
laagveen dan
7230

de vegetatie, op een onstabiele
bodem, heeft hooguit tekenen
van een bulten-slenken structuur
met zeggen en slaapmossen.
Veenmossen kunnen een
aaneengesloten laag vormen.

afwezig of occasioneel

≥50%

opmerkingen

≥0,5 ha

de vegetatie vertoont duidelijk een fijnschalig bulten-slenken structuur met
zeggen en slaapmossen. Ze heeft tweelagige structuur: een ijle
middelhoge laag (meestal <1m) en een lage kruidlaag met vooral
schijngrassen en kruiden. De moslaag is gesloten en bestaat uit blad- en
levermossen. Veenmossen zijn aanwezig maar ze vormen geen
aaneengesloten laag.
Het habitattype staat in nauw contact met alkalisch laagveen en/of met
oppervlaktewater

≥8 typische soorten

maatregelen

deels naar Anoniem
z.d. (c) en Anoniem
2004a

vet: soorten EU- Devillers 2004;
Vandenbussche et
manual
al. 2002; Oberdorfer
1983; Rodwell et al.
1991; Schaminée et
al. 1995

Devillers 2004;
Vandenbussche et
al. 2002; Oberdorfer
1983; Rodwell et al.
1991; Schaminée et
al. 1995

<4 typische soorten
<30%

wordt verder aangevuld

Habitattype 7140, subtype basenrijk trilveen met ronde zegge
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indicator
Verstoring

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende

ongunstige staat
C- gedegradeerd

verzuring

Moerasstruisgras (Agrostis canina), Roodviltmos (Aulacomnium palustre), Zwarte zegge (Carex nigra) ,
Gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris) , Gewoon haarmos (Polytrichum commune) , veenmos
(Sphagnum spp.)
<30%
30 - 70%
≥70%

verdroging

Fioringras (Agrostis stolonifera) , Gewoon haarmos (Polytrichum commune) , Gewoon haakmos
(Rhytidiadelphus squarrosus) en soorten van Molinio-Arrhenatheretea zoals Gewoon reukgras
(Anthoxanthum odoratum) , Kale jonker (Cirsium palustre), Gestreepte witbol (Holcus lanatus) , Zomprus
(Juncus articulatus) , Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus)

vergrassing

struisgras (Agrostis spp.) , Hennegras (Calamagrostis canescens) , Pijpenstrootje (Molinia caerulea) ,
Rietgras (Phalaris arundinacea) , Riet (Phragmites australis)

eutrofiëring

Harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum) , Moerasspirea (Filipendula ulmaria) , Liesgras (Glyceria maxima) ,
Gele lis (Iris pseudacorus) , Pitrus (Juncus effusus) , Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi) , Wolfspoot
(Lycopus europaeus) , Grote kattenstaart (Lythrum salicaria) , Watermunt (Mentha aquatica) , Kruipende
boterbloem (Ranunculus repens) , Grote lisdodde (Typha latifolia)

<10%

<10%

<10%

betreding

10 - 30%

maatregelen

opmerkingen

ref.

ook af te leiden
uit de bedekking
van de typische
soorten

≥10%

≥30%

<10%

10 - 30%

≥30%

afwezig

lage betredingsdruk

betredingsdruk

Habitattype 7140, subtype basenrijk trilveen met ronde zegge

kan wijzen op
verdroging,
verruiging en/of
eutrofiëring
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Habitattype 9120: Atlantisch zuurminnende beukenbos met ondergroei van Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercinion roboripetraeae of Ilici-Fagenion )
Milieukarakteristieken voor gunstige instandhouding
indicator

beschrijving

Uitgangsituatie/
geomorfologie

uitgangsituatie/
geomorfologie

heuvels/(dekzand)ruggen/terass
en/stuwwallen; oude duinen;
vlaktes [ook (drogere)
depressies mogelijk]

Bodem

vochtgehalte

zeer droog < > vochtig

textuur

zand < > leem

profiel

(sterk gevlekte, verbrokkelde of
discontinue) textuur B horizont;
humus en/of ijzer B horizont;
profielloze bodems

substraat

zandsteen; metamorfe
gesteenten (schiefers,
graniet,..); (zandige) kleilaag
(bruine) podzol, regosols

stadium
bodemgenese

verstoring

< 4,5
3,5 - 7,0

grondwaterdynamiek

zeer diep in de zomer en winter, (permanent) nat
kan een tijd van het jaar hoog
staan t.g.v. opstuwend water

betreding, machines, ..
het Gierstgras-Beukenbos
subtype heeft een bredere
range, en is globaal genomen
minder zuur

te droog of permanent droog

geen natuurlijke
afwateringen
grondwaterwinningen
drainage

Nutriënten

oligotroof < > mesotroof

opmerkingen

ontwikkeling naar andere types diepe grondroering

pH bodemtoplaag
pH grondwater

trofiegraad

maatregelen

het Gierstgras-beukenbos
vooral op (zand)leem, het
Wintereiken-beukenbos vooral
op (lemig) zand

compactie bodem

Hydrologie

oorzaak

hogere trofiegraad

aanrijking grondwaterlagen
atmosferische deposities

Habitattype 9120

zones spontaan laten
afwateren (eventuele stuwen
wegnemen)
grondwaterwining reduceren,
afbouwen of stoppen
drainage stoppen
bemestingsbeperking in
belangrijkste infiltratiezones
algemene maatregelen die
uitstoot van nutrienten en
luchtvervuiling reduceren

het Gierstgras-Beukenbos
heeft een bredere range, en is
globaal genomen voedselrijker
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Beoordelingstabel
indicator
Oppervlakte habitat

oppervlakte

Habitatstructuur

vertikale structuur
(gelaagdheid van het
bos)
horizontale structuur
(ontwikkelingsfasen
van het bos)

Vegetatie:
samenstelling

ongunstige staat
C- gedegradeerd

≥40 ha

B - voldoende
≥ 30 ha

< 30 ha

maatregelen
vergroten

opmerkingen
"stapstenen": zie
"landschapstabel"

alle vegetatielagen abundant
aanwezig

nagenoeg alle vegetatielagen
plaatselijk aanwezig

niet alle vegetatielagen
aanwezig

structuurrijk, natuurlijke
mozaïekstructuur

structuurrijk, natuurlijke
mozaïekstructuur minstens
gedeeltelijk aanwezig

structuurarm, homogene
leeftijdsopbouw

min. drie van de zeven
groeiklassen abundant
aanwezig, één daarvan moet
klasse 6 of 7 zijn

min. twee van de zeven
groeiklassen abundant
aanwezig, één daarvan moet
klasse 6 of 7 zijn

maar één van de
groeiklassen aanwezig

groot aandeel dood hout

belangrijk aandeel dood hout

aandeel dood
hout:dikke stammen
met een minimumdoormeter ≥ 30cm

> 3 exemplaren/ha

1-3 exemplaren / ha

ouderdomsvereisten
van hogervernoemde
oppervlakte

bebost sinds de Ferrariskaart

ouder laten worden

antropogene
invloed/beheer

nagenoeg volledig natuurlijke
processen

een streven naar nagenoeg natuurlijke processen dient
begeleid met maatregelen die (externe) milieuinvloeden
ongedaan maken of compenseren en met maatregelen die de
levensgemeenschapsamenstelling herstellen

aandeel dood hout

Structuurbepalende
processen

gunstige staat van instandhouding
A - goed

behoud min. oppervlakte oud
hooghoutbos

groeiklassen: zie begrippenlijst

beperkt aandeel dood hout zie § 2.4.3
of afwezig
< 1 exemplaar /ha
dood staand en liggend hout
behouden

typische boomsoorten Beuk (Fagus sylvatica ), Zomereik (Quercus robur ), Wintereik (Quercus petraea ) en Hulst
(Ilex aquifolium )
typische soorten
Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymemum), Ijle zegge (Carex remota ), Bosgierstgras
kruidsoorten
(Milium effusum ), Grote veldbies (Luzula sylvatica ), Lelietje-van-dalen (Convallaria majalis ),
Dalkruid (Maianthemum bifolium ) en Witte klaverzuring (Oxalis acetosella )
Ruwe berk (Betula pendula ), Haagbeuk (Carpinus betulus ), Hazelaar (Corylus avellana ),
overige soorten
Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia ), Hengel (Melampyrum pratense), Blauwe bosbes
(Vaccinium myrtillus), Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum ), Brede stekelvaren
(Dryopteris dilatata ), Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana ), Wijfjesvaren (Athyrium filixfemina ), Boshavikskruid (Hieracium sabaudum) , Schermhavikskruid (Hieracium
umbellatum), Ruige veldbies (Luzula pilosa ), Bochtige smele (Deschampsia flexuosa ),
Valse salie (Teucrium scorodonia) en Gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum )

Habitattype 9120

streven naar mozaïekstructuur
door structuurbepalende
processen kansen en ruimte te
bieden

ook Pijpestrootje (Molinia
caerulea) kan voorkomen als
typische soort, al of niet
begeleid van Fioringras
(Agrostis stolonifera) ,
Dubbelloof (Blechnum spicant)
en Ruwe smele (Deschampsia
cespitosa). Ze wijzen op het
voorkomen van de vochtiger
variant van het Wintereikenbeukenbos
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gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

B - voldoende

C- gedegradeerd

> 70 % en verder overwegend
overige boomsoorten

50 - 70 %

< 50%

indicator
aandeel typische
soorten in de
boomlaag

Verstoring

typische soorten slechts
occasioneel aanwezig;
hoofdzakelijk overige
soorten

soortenrijkdom en
bedekking kruidlaag

eén of meer typische soorten frequent tot abundant

eutrofiëring

soorten die voor het 'rijkere' Melico-Fagetum minder geschikt zijn als indicator:
Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas) , Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum), Hop
(Humulus lupulus) en Akkervergeet-mij-nietje (Myosotis arvensis)
afwezig

voorkomen van alle soorten
tezamen zeldzaam

maatregelen

opmerkingen

natuurlijk/spontaan bos laten
ontwikkelen met aandacht voor
structuurbepalende
processen/exotenbeheer

maatregelen naar buffering toe
en generale maatregelen met
beperkingen van verzurende,
voorkomen van alle soorten aanrijkende emmisies in de
lucht
tezamen occasioneel,
frequent, abundant of meer

Grote brandnetel (Urtica dioica), Hondsdraf (Glechoma hederacea), Kleefkruid (Galium
aparine), bramen (Rubus spp.), Gewone vlier (Sambucus nigra) , Trosvlier (Sambucus
racemosa) , Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) , Noorse Esdoorn (Acer platanoides),
Ridderzuring (Rumex obtusifolius), Rankende helmbloem (Ceratocapnos claviculata),
Gestreepte witbol (Holcus lanatus), Klimop (Hedera helix), Dagkoekoeksbloem (Silene
dioica), Kleefkruid (Galium aparine), Hondsdraf (Glechoma hederacea), Zevenblad
(Aegopodium podagraria), Akkerkool (Lapsana communis), Kropaar (Dactylis glomerata) ,
Klein springzaad (Impatiens parviflora), Drienerfmuur (Moehringia trinervia), Vogelmuur
(Stellaria media), Straatgras (Poa annua), Gewone hennepnetel (Galeopsis tetrahit),
Boskruiskruid (Senecio sylvaticus), Amerikaans krentenboompje (Amelanchier lamarckii),
Vingerhoedskruid (Digitalis purpurea ), Robinia (Robinia pseudoacacia), Zachte duizendknoop
(Polygonum mite), Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), Fluitekruid (Anthriscus
sylvestris), Ruw beemdgras (Poa trivialis) , Geel nagelkruid (Geum rivale) , Robertskruid
(Geranium robertianum) en Paardebloem (Taraxacum sp.)
afwezig

één of enkele soorten
frequent tot abundant
occasioneel aanwezig
aanwezig
soorten die normaal wel (occasioneel) aanwezig (kunnen) zijn in dit habitattype: Brede
stekelvaren (Dryopteris dilatata) , Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana), Gladde witbol
(Holcus mollis) en Wilgeroosje (Epilobium angustifolium)

verdoging/
verzuring

afwezig tot occasioneel
bedekking < 5%
aanwezig
Gewone braam (Rubus fruticosus) en Gladde witbol (Holcus mollis)
afwezig of slechts occasioneel
aanwezig

bedekking < 10%

Habitattype 9120

bedekking > 5 %

bedekking > 10 %

herstel hydrologisch regime,
maatregelen naar buffering toe
en algemene maatregelen met
beperkingen van verzurende
emmisies in de lucht
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indicator
betreding/bodemverdichting (1)

exoten

gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

C- gedegradeerd

B - voldoende

Waterpeper (Polygonum hydropiper), Schapenzuring (Rumex acetosella), Liggend walstro
(Galium saxatile) en Zachte duizendknoop (Polygonum mite)
afwezig
ocassioneel aanwezig
frequent tot abundant of
meer aanwezig
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina ), Amerikaanse eik (Quercus rubra ), Amerikaans
krentenboompje (Amelanchier lamarckii ) en diverse (andere) aanplanten zoals dennen (Pinus
spp.), populieren (Populus spp.); andere neofyten
afwezig

bedekking gering < 10%

maatregelen

opmerkingen

padenpatroon aanpassen en
beperken, bosexploitatie met
geschikt materiaal en op juiste
tijdstip
exotenbeheer

bedekking significant >10%

(1) ook ten gevolge van natuurlijke processen (bvb. boomval, begrazing) kan zich bodemverdichting voordoen. Dit wordt niet aanzien als een verstoring. Indien er zich echter meer dan
vleksgewijs, bodemverdichting voordoet is dit wel een vorm van verstoring
Literatuur: Afdeling Bos en Groen 2001; Anoniem 2003; Van der Werft 1991

Habitattype 9120
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Habitattype 9160 : Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli

Milieukarakteristieken voor gunstige instandhouding
indicator

beschrijving

Uitgangsituatie/
geomorfologie

uitgangsituatie/
geomorfologie

bodems met ondiepe
grondwatertafel, depressies;
zone grenzend aan alluviale
zone, aan rivier- of beekbegeleidende bossen; colluvia

Bodem

vochtgehalte

droog < > matig nat

textuur

vooral (licht) (zand)leem, ook
mogelijk op zandige of kleiïge
bodems

profiel

sterk gevlekte, verbrokkelde of
discontinue textuur B horizont;
profielloze bodems

verstoring

oorzaak

maatregelen

opmerkingen

stadium bodemgenese natte regosol / fluvisol / (gleysol) ontwikkeling naar andere types diepe grondroering
/ (luvisols)
gewijzigd hydrologisch
regime
5,0 - 7,0
pH bodemtoplaag

Hydrologie

pH grondwater

4,0 - 7,5

grondwaterdynamiek

zeer diep wegzakkend in de
(permanent) nat
zomer, kan een tijd van het jaar
hoog staan t.g.v. opstuwend
te droog of permanent droog
water

geen natuurlijke
afwateringen
grondwaterwinningen

trofiegraad

mesotroof < > eutroof

aanrijking grondwaterlagen

drainage

Nutriënten

hogere trofiegraad

deposities

zones spontaan laten afwateren
(eventuele stuwen wegnemen)
grondwaterwining reduceren,
afbouwen of stoppen
drainage stoppen
bemestingsbeperking in
belangrijkste infiltratiezones
algemene maatregelen die
uitstoot van nutrienten en
luchtvervuiling reduceren

Beoordelingstabel
indicator
Oppervlakte habitat
Habitatstructuur

oppervlakte
vertikale structuur
(gelaagdheid van het
bos)

gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

B - voldoende

C- gedegradeerd

≥ 15 ha
alle vegetatielagen abundant
aanwezig

≥ 15 ha
nagenoeg alle vegetatielagen
plaatselijk aanwezig

< 15 ha
niet alle vegetatielagen
aanwezig

Habitattype 9160

maatregelen

opmerkingen

vergroten
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indicator
horizontale structuur
(ontwikkelingsfasen van het bos)

gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

B - voldoende

C- gedegradeerd

structuurrijk, natuurlijke
mozaïekstructuur

structuurrijk, natuurlijke
mozaïekstructuur minstens
gedeeltelijk aanwezig

structuurarm, homogene
leeftijdsopbouw

streven naar mozaïekstructuur
door structuurbepalende
processen kansen en ruimte te
bieden

één van de groeiklassen
tussen 1-5

behoud min. aantal
overstaanders

min. drie van de zeven
min. twee van de zeven
groeiklassen aanwezig, één
groeiklassen aanwezig, bij
daarvan moet klasse 6 of 7 zijn. aanwezigheid van klasse 6 of 7
is één groeiklasse voldoende
aandeel dood hout

Structuurbepalende
processen

hoeveelheid dik dood
hout (dikke stammen,
minimumdoormeter ≥
4 0cm)
ouderdomsvereisten
van hogervernoemde
oppervlakte
antropogene
invloed/beheer

Vegetatie:
samenstelling

groot aandeel dood hout

belangrijk aandeel dood hout

≥ 6 / ha

1- 5 / ha

maatregelen

opmerkingen

groeiklassen: zie
begrippenlijst

beperkt aandeel dood hout zie § 2.4.3
of afwezig
< 1 / ha
dood staand en liggend hout
behouden; voldoende
oppervlakte van het bosbestand
oud laten worden

bebost sinds de Ferrariskaart

verouderen; een streven naar een bos van voldoende
ouderdom kan geen belemmering zijn om landschappelijke
complexen te creëren met voldoende variatie tussen open en
gesloten vegetatietypen

nagenoeg volledig natuurlijke
processen

een streven naar nagenoeg natuurlijke processen dient
begeleid met maatregelen die (externe) milieuinvloeden
ongedaan maken of compenseren en met maatregelen die
levensgemeenschapsamenstelling herstellen

typische boomsoorten Zomereik (Quercus robur ), Wintereik (Quercus petraea ) en Haagbeuk (Carpinus betulus )
typische kruidsoorten
overige soorten

aandeel typische
soorten in de
boomlaag
soortenrijkdom en
bedekking kruidlaag

Gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum ), Daslook (Allium ursinum),
Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas ) en Witte klaverzuring (Oxalis acertosella )
Winterlinde (Tilia cordata) , Gewone es (Fraxinus excelsior ), Beuk (Fagus sylvatica ), Zoete
kers (Prunus avium ), Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ), Spaanse aak (Acer
campestre) , Gewone vlier (Sambucus nigra ), Hazelaar (Corylus avellana ), Grote muur
(Stellaria holostea) , Boszegge (Carex sylvatica ), Bosgierstgras (Milium effusum ),
Bosbingelkruid (Mercurialis perennis ), Eenbes (Paris quadrifolia ), Aardbeiganzerik
(Potentilla sterilis ), Slanke sleutelbloem (Primula elatior ), Heelkruid (Sanicula europaea ),
Kleine maagdenpalm (Vinca minor ), Donkersporig bosviooltje (Viola reichenbachiana ),
Bleeksporig bosviooltje (Viola riviniana ), Gewoon speenkruid (Ranunculus ficaria ), Gewone
aalbes (Ribes rubrum ), Bosanemoon (Anemone nemorosa ), Bosandoorn (Stachys sylvatica)
en Klimop (Hedera helix )
> 70 % en verder overwegend
overige boomsoorten

50 - 70 %

typische soorten frequent tot abundant of meer

Habitattype 9160

< 50%

typische soort slechts
occasioneel aanwezig;
hoofdzakelijk overige
soorten

natuurlijk/spontaan bos laten
ontwikkelen met aandacht voor
structuurbepalende
processen/exotenbeheer
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indicator
Verstoring

eutrofiëring

verdroging/
verzuring

gunstige staat van instandhouding

ongunstige staat

A - goed

C- gedegradeerd

B - voldoende

Hondsdraf (Glechoma hederacea) , Kleefkruid (Galium aparine), Kluwenzuring (Rumex
conglomeratus ), Ridderzuring (Rumex obtusifolius), Rietgras (Phalaris arundinacea),
Kruipende boterbloem (Ranunculus repens), Look-zonder-look (Alliaria petiolata), Speerdistel
(Cirsium vulgare), Paardebloem (Taraxacum), Robertskruid (Geranium robertianum),
Dagkoekoeksbloem (Silene dioica), Zevenblad (Aegopodium podagraria), Akkerkool
(Lapsana communis), Kropaar (Dactylis glomerata), Fluitekruid (Anthriscus sylvestris),
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), Noorse Esdoorn (Acer platanoides), Robinia
(Robinia pseudoacacia), Klein springzaad (Impatiens parviflora), Gestreepte witbol (Holcus
lanatus), Drienerfmuur (Moehringia trinervia), Vogelmuur (Stellaria media), Straatgras (Poa
annua) en Gewone hennepnetel (Galeopsis tetrahit)
afwezig
bedekking < 5%
bedekking ≥ 5%
soorten die normaal wel (occasioneel) aanwezig (kunnen) zijn in dit type: Grote brandnetel
(Urtica dioica), Gewone vlier (Sambucus nigra) en Geel nagelkruid (Geum rivale)
afwezig of slechts occasioneel
bedekking < 10%
bedekking ≥ 10 %
aanwezig
Gewone braam (Rubus fruticosus), Pijpestrootje (Molinia caerulea), Gladde witbol (Holcis
mollis) en Fluitekruid (Anthriscus sylvestris)
afwezig of slechts occasioneel
bedekking < 5%
bedekking ≥ 5%
aanwezig

maatregelen
maatregelen naar buffering toe
en generale maatregelen met
beperkingen van verzurende,
aanrijkende emmisies in de lucht

herstel hydrologisch regime
(bvb. herstel gekanaliseerde
beken; herstel invloed kwelwater
essentieel), maatregelen naar
buffering toe en generale
maatregelen met beperkingen
van verzurende emmisies in de
lucht
padenpatroon aanpassen en
beperken, bosexploitatie met
geschikt materiaal en op juiste
tijdstip

betreding/bodemverdichting (1)

Tengere rus (Juncus tenuis), Greppelrus (Juncus bufonius) en Waterpeper (Polygonum
hydropiper)
bedekking gering < 5 %; sterke bedekking 5-15%; geringe
bedekking >15 %; sterke
beschadiging
beschadiging
beschadiging
kenmerkende/typische
kenmerkende/typische
kenmerkende/typische
soortenlaag
soortenlaag
soortenlaag

exoten

exotenbeheer
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) , Amerikaanse eik (Quercus rubra) , Amerikaans
krentenboompje (Amelanchier lamarckii) , Robinia (Robinia pseudoacacia) en diverse (andere)
aanplanten zoals dennen (Pinus spp.) en verder ook Reuzenbalsemien (Impatiens
glandulifera) en andere neofyten
afwezig

bedekking gering < 10%

opmerkingen

bedekking significant >10%

(1) ook ten gevolge van natuurlijke processen (bvb. boomval, begrazing) kan zich bodemverdichting voordoen. Dit wordt niet aanzien als een verstoring. Indien er zich echter meer dan
vleksgewijs, bodemverdichting voordoet is dit wel een vorm van verstoring
Literatuur: Afdeling Bos en Groen 2001; Anoniem 2003; Stortelder et al. 1999; Van der Werft 1991

Habitattype 9160
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Regionaal belangrijk biotoop: Dotterbloemgrasland
Milieuindicatoren voor gunstige instandhouding
indicator
Bodem

Hydrologie

Nutriënten

beschrijving

verstoring/oorzaak

maatregelen

opmerkingen

ref.

textuur

allerlei, bij voorkeur kleiïg en/of venig

Ghesquiere et al. 2002;
Oberdorfer 1983;
Rodwell 1992;
Wamelink & Runhaar
2001; Zwaenepoel et
al. 2002

strooisellaag

<30% bedekking

Anoniem 2004

zuurtegraad

pH ≥(5)5,5

Ghesquiere et al. 2002;
Huybrechts et al. 2000;
Rodwell 1992;
Wamelink & Runhaar
2001; Zwaenepoel et
al. 2002

regime

GVG: (-5)5-40 cm onder maaiveld; GHG: -20 - 10 (13);
's winters tot aan maaiveld

Huybrechts et al. 2000;
Rodwell 1992;
Wamelink & Runhaar
2001; Zwaenepoel et
al. 2002

chemische
samenstelling
GLG

basenarm/rijk grondwater ev. ook oppervlaktewater

Wamelink & Runhaar
2001

20 - 70 (100) cm onder MV

Huybrechts et al. 2000;
Wamelink & Runhaar
2001

amplitude

<60 cm: enkel oppervl. uitdrogend

Ghesquiere et al. 2002;
Rodwell 1992;
Zwaenepoel et al. 2002

overstroming met
oppervlaktewater
voedselrijkdom

geen of incidenteel (regelmatig)

Wamelink & Runhaar
2001

(mesotroof) - zwak eutroof - (matig eutroof);
P-arm en N-gelimiteerd (maar N nodig)

Ghesquiere et al. 2002;
Oberdorfer 1978;
Schaminée et al.
1996;Wamelink &
Runhaar 2001;
Zwaenepoel et al. 2002

bij voorkeur <16-46 kg N / ha

Ssymank et al. 1998

luchtkwaliteit

Regionaal belangrijk biotoop : Dotterbloemgrasland
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Beoordelingstabel
indicator

≥0,5 ha

Oppervlakte habitat
Habitatstructuur

algemeen

Structuurbepalende bosvorming:
bedekking bomen
processen
en struiken

Vegetatie:
samenstelling

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende

typische soorten

maatregelen

opmerkingen

ref.
Verbücheln et al. 2002
(enkel voor B)

0,1 - 0,5 ha
soortenrijke matig hoge tot hoge
vegetatie met zowel kruiden,
grassen als schijngrassen

matig hoge tot hoge
structuurrijke vegetatie met
zowel kruiden, grassen als
schijngrassen

vegetatie met weinig tot geen
schijngrassen en/of een door één of
enkele soort(en) gedomineerde
vegetatie
één- of tweejaarlijkse
maaibeurt (met
<10%
10 - 30%
≥30%
afvoer), ev.
nabegrazing
Kruipend zenegroen (Ajuga reptans) , Gewone engelwortel (Angelica sylvestris) , Trosdravik (Bromus
racemosus) , Dotterbloem (Caltha palustris) , Moeraszegge (Carex acutiformis) , Tweerijige zegge
(Carex disticha) , Hazezegge (Carex ovalis) , Moesdistel (Cirsium oleraceum), Kale jonker (Cirsium
palustre) , Herfsttijloos (Colchicum tumnale) , Moerasstreepzaad (Crepis paludosa) , Brede orchis
(Dactylorhiza fistulosa) , Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata) , Rietorchis (Dactylorhiza
aetermissa ) , Ruwe smele (Deschampsia cespitosa) , Moerasbasterdwederik (Epilobium palustre) ,
Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) , Lidrus (Equisetum palustre) , Moeraswalstro (Galium palustre) ,
Gevleugeld hertshooi (Hypericum tetrapterum) , Veldrus (Juncus acutiflorus) , Draadrus (Juncus filiformis) ,
Padderus (Juncus subnodulosus) , Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus ), Echte koekoeksbloem (Lychnis
flos-cuculi) , Moerasvergeet-me-nietje (Myosotis scorpioides) , Harlekijn (Orchis orio), Adderwortel
(Polygonum bistorta), Slanke sleutelbloem (Primula elatior), Grote ratelaar (Rhinanthus
angustifolius) , Bosbies (Scirpus sylvaticus), Waterkruiskruid (Senecio aquaticus)

overige soorten

Wilde bertram (Achillea ptarmica) , Moerasstruisgras (Agrostis canina) , Fioringras (Agrostis stolonifera) ,
Gewoon reukgras (Anthoxanthum odoratum) , Pinksterbloem (Cardamine pratensis) , Zwarte zegge (Carex
nigra) , Blauwe zegge (Carex panicea) , Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum) , Beemdkamgras
(Cynosurus cristatus) , Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum) , Beemdlangbloem (Festuca pratensis) ,
Rood zwenkgras (Festuca rubra) , Moerasspirea (Filipendula ulmaria) , Ruw walstro (Galium uliginosum) ,
Mannagras (Glyceria fluitans) , Gestreepte witbol (Holcus lanatus) , Gewone waternavel (Hydrocotyle
vulgaris) , Zomprus (Juncus articulatus) , Veldlathyrus (Lathyrus pratensis) , Penningkruid (Lysimachia
nummularia) , Grote kattenstaart (Lythrum salicaria) , Watermunt (Mentha aquatica) , Riet (Phragmites
australis) , Smalle weegbree (Plantago lanceolata) , Gewone brunel (Prunella vulgaris) , Scherpe
boterbloem (Ranunculus acris) , Egelboterbloem (Ranunculus flammula) , Veldzuring (Rumex acetosa) ,
paardebloem (Taraxacum spp.) , Rode klaver (Trifolium pratense) , Vogelwikke (Vicia cracca)

soortenrijkdom

≥7 typische soorten, waarvan
min. 2 vetgedrukte soorten

bedekking typische
soorten (1)

Fauna typisch voor
het biotoop

ongunstige staat
C- gedegradeerd

Oberdorfer 1983;
Rodwell 1992;
Schaminée et al. 1996;
Zwaenepoel et al. 2002

Ook Pitrus en
Zeegroene rus
behoren hiertoe,
maar zonder
diverse andere
soorten voldoen
deze niet

Oberdorfer 1983;
Rodwell 1992;
Schaminée et al. 1996;
Zwaenepoel et al. 2002

5-7 typische soorten, waarvan min. <5 typische soorten en/of geen
1 vetgedrukte soort
vetgedrukte soorten
≥30%
<30%

wordt verder aangevuld

Regionaal belangrijk biotoop : Dotterbloemgrasland
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indicator
Verstoring

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende

ongunstige staat
C- gedegradeerd

eutrofiëring /
verdroging

Fioringras (Agrostis stolonifera) , vlotgras (Glyceria spp.) , Engels raaigras (Lolium perenne) , Gewoon
timoteegras (Phleum pratense) , Ruw beemdgras (Poa trivialis) , Kruipende boterbloem (Ranunculus
repens) , Witte klaver (Trifolium repens) , Grote brandnetel (Urtica dioica)

vernatting

Moerasstruisgras (Agrostis canina) , grote zeggen (Carex acuta, C. acutiformis, C. riparia) , Riet
(Phragmites australis)
<50%
<50%
≥50%

verruiging /
ruderalisering

Akkerdistel (Cirsium arvense) , Kale jonker (Cirsium palustre) , Gewone kropaar (Dactylis glomerata) ,
basterdwederik (Epilobium spp.) , Heermoes (Equisetum arvense) , Lidrus (Equisetum palustre) ,
Moerasspirea (Filipendula ulmaria) , Pitrus (Juncus effusus) , Zeegroene rus (Juncus inflexus) , Rietgras
(Phalaris arundinacea) , Krulzuring (Rumex crispus) , Ridderzuring (Rumex obtusifolius) , Gewone
smeerwortel (Symphytum
officinale)
<30%
30 - 50%
≥50%

<10%

10 - 30%

maatregelen

opmerkingen

ref.

≥30%

(1) pragmatisch te benaderen door na te gaan of de soorten met hogere bedekking tot de soortenlijst behoren

Regionaal belangrijk biotoop : Dotterbloemgrasland
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Regionaal belangrijk biotoop: Zilverschoongrasland
Milieuindicatoren voor gunstige instandhouding
indicator

beschrijving

verstoring/oorzaak

maatregelen

opmerkingen

ref.
Oberdorfer 1983; Rodwell
1992; Wamelink &
Runhaar 2001;
Zwaenepoel et al. 2002

textuur

allerlei, bij voorkeur kleiïg

strooisellaag

<30% bedekking

zuurtegraad

pH ≥5,5

Wamelink & Runhaar
2001; Zwaenepoel et al.
2002

chemische
samenstelling
GVG

op klei indifferent; op lichte bodemtexturen afh. v.
oppervlaktewater en ev. basenrijk grondwater
(-10)0 - 40(50) cm onder maaiveld

Wamelink & Runhaar 2001

GLG

(20)40 - 80(100) cm onder maaiveld

GHG

10-35 cm boven maaiveld

Inundatie

35-230 dagen >0 cm boven maaiveld

Amplitude
grondwatertafel

≥(30 -) 80 cm

overstroming met
oppervlaktewater

incidenteel tot regelmatig; op kleibodem hoeft het niet te
overstromen

Nutriënten

voedselrijkdom

zwak eutroof tot eutroof

Overige

saliniteit

zoet tot brak

Bodem

Hydrologie

Regionaal belangrijk biotoop : Zilverschoongrasland

enerzijds is het voor
bepaalde (vooral
vlakvormige)
varianten
noodzakelijk dat de
bodem een zekere
tijd goed doorlucht is;
anderzijds mag voor
bepaalde vochtige
varianten het
grondwater niet
dieper dan 30 cm
wegzakken

Wamelink & Runhaar 2001

op N-rijke plaatsen,
uitgez. voor Kruipend
moerasscherm
(Apium repens )

Wamelink & Runhaar
2001; Oberdorfer 1983;
Anoniem 2004b

Wamelink & Runhaar
2001; Zwaenepoel et al.
2002; Bal et al. 2001
Blokland et al. 1997;
Verlaeckt 2002
Oberdorfer 1983
Blokland et al. 1997;
Wamelink & Runhaar
2001; Schaminée et al.
1996
Rodwell 1992; Wamelink &
Runhaar 2001;
Zwaenepoel et al. 2002

Wamelink & Runhaar 2001
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Beoordelingstabel
indicator

algemeen

bedekking Pitrus of
Zeegroene rus
open bodem

Structuurbepalende bosvorming:
bedekking bomen en
processen
struiken
natuurlijke dynamiek

Vegetatie:
samenstelling

ongunstige staat
C- gedegradeerd

maatregelen

opmerkingen

ref.

géén oppervlakte-specificatie mogelijk omdat het type ook als gradiëntvegetatie kan optreden

Oppervlakte habitat
Habitatstructuur

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende
als vlakvormige vegetatie vooral
met kruipende planten, met een
grote structuurvariatie bepaald
door verschillen in
vegetatiehoogte (doorgaans
laag tot middelhoog) en door de
aanwezigheid van open plekken;
als lintvormige vegetatie een
(vrij) lage vegetatie met een
bultig microreliëf langs water

als vlakvormige vegetatie een
doorgaans lage vegetatie met
vooral kruipende planten;
als lintvormige vegetatie een
(vrij) lage vegetatie met een
bultig microreliëf langs water

vooral Schaminée et
al. 1996

als vlakvormige vegetatie
vooral met kruipende planten
en met open plekken;
als lintvormige vegetatie een
vegetatie met een bultig
microreliëf langs water

≥50%

<50%
aanwezig

aan-/afwezig

aan-/afwezig

<10%
bomen afwezig of occasioneel

<10%

≥10%

begrazing

periodiek overstroomd

typische soorten

Fioringras (Agrostis stolonifera) , Geknikte vossenstaart (Alopecurus geniculatus) , Kruipend
moerasscherm (Apium repens) , Valse voszegge (Carex cuprina) , Ruige zegge (Carex hirta) ,
Slanke waterbies (Eleocharis uniglumis) , Rietzwenkgras (Festuca arundinacea) , Getand
vlotgras (Glyceria declinata ) , Engelse alant (Inula britannica) , Platte rus (Juncus compressus) ,
Pitrus (Juncus effusus) , Zeegroene rus (Juncus inflexus) , Polei (Mentha pulegium) , Witte munt
(Mentha suaveolens) , Zompvergeet-mij-nietje (Myosotis cespitosa) , Rode ogentroost
(Odontites vernus) , Pijptorkruid (Oenanthe fistulosa) , Getande weegbree (Plantago major
subsp. intermedia) , Zilverschoon (Potentilla anserina) , Klein vlooiekruid (Pulicaria vulgaris) ,
Behaarde boterbloem (Ranunculus sardous) , Akkerkers (Rorippa sylvestris) , Krulzuring
(Rumex crispus) , Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum) , Moeraszoutgras (Triglochin palustre)
binnen zilte invloed ook: Zilte zegge (Carex distans) , Zilte rus (Juncus gerardii) , Smalle
rolklaver (Lotus corniculatus tenuis) , Kattedoorn (Ononis spinosa)

Oberdorfer 1983; Rodwell
1992; Schaminée et
al. 1996; Ssymank et
al. 1998; Zwaenepoel et al.
2002

overige soorten

Pinksterbloem (Cardamine pratensis) , Scherpe zegge (Carex acuta) , Fraai duizendguldenkruid
(Centaurium pulchellum) , Beemdlangbloem (Festuca pratensis) , Mannagras (Glyceria fluitans) ,
Zomprus (Juncus articulatus) , Vertakte leeuwentand (Leontodon autumnalis) , Penningkruid
(Lysimachia nummularia) , Watermunt (Mentha aquatica) , Moerasvergeet-me-nietje (Myosotis
scorpioides) , Rietgras (Phalaris arundinacea) , Veldbeemdgras (Poa pratensis) , Veenwortel
(Polygonum amphibium) , Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica) , Kruipende boterbloem
(Ranunculus repens) , Blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus) , Kluwenzuring
(Rumex conglomeratus) , paardebloem (Taraxacum spp.) , Witte klaver (Trifolium repens)

Oberdorfer 1983; Rodwell
1992; Schaminée et
al.1996; Zwaenepoel et al.
2002

soortenrijkdom
bedekking typische en
overige kruiden (1)

≥8 typische soorten

5-7 typische soorten
≥30%

<5 typische soorten
<30%

Regionaal belangrijk biotoop : Zilverschoongrasland

Pagina 2

indicator
Fauna typisch voor
het biotoop
Verstoring

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende

ongunstige staat
C- gedegradeerd

maatregelen

opmerkingen

ref.

géén oppervlakte-specificatie
mogelijk omdat het type ook als gradiëntvegetatie kan optreden
wordt
verder aangevuld
vernatting

grote zeggen (Carex acuta, C. acutiformis, C. riparia) , Riet (Phragmites australis)

verdroging

Gewoon duizendblad (Achillea millefolium) , Gewoon struisgras (Agrostis capillaris) , Grote
vossenstaart (Alopecurus pratensis) , Glanshaver (Arrhenaterum elatius) , Mannagras (Glyceria
fluitans) , Gestreepte witbol (Holcus lanatus) , raaigras (Lolium spp.) , Veldbeemdgras (Poa
pratensis) , Gewoon timoteegras (Phleum pratense) , Scherpe boterbloem (Ranuculus acris) ,
Veldzuring (Rumex acetosa)

verruiging /
ruderalisering

Akkerdistel (Cirsium arvense) , Kale jonker (Cirsium palustre) , Gewone kropaar (Dactylis
glomerata) , basterdwederik (Epilobium spp.) , Moerasspirea (Filipendula ulmaria) , Rietgras
(Phalaris arundinacea) , Grote weegbree (Plantago major) , Straatgras (Poa annua) , Krulzuring
(Rumex crispus) , Ridderzuring (Rumex obtusifolius) , Gewone smeerwortel (Symphytum
officinale) , Grote brandnetel (Urtica dioica)

≥50%

<50%

≥50%

<50%

<30%

30 - 50%

≥50%

(1) pragmatisch te benaderen door na te gaan of de soorten met hogere bedekking tot de soortenlijst behoren

Regionaal belangrijk biotoop : Zilverschoongrasland
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Regionaal belangrijk biotoop: Struisgrasgrasland
Dit graslandtype is vegetatiekundig nauw verwant aan het habitattype 2330 ! Controleer of een grasland niet daartoe behoort!

Milieuindicatoren voor gunstige instandhouding
indicator
Bodem

Hydrologie

Nutriënten

beschrijving

verstoring/oorzaak

maatregelen

opmerkingen

ref.

profiel

zand, lemig zand, zandleem of kalkhoudende leem of leem op
grind
met profiel, al dan niet humeus

o.a. Zwaenepoel et
al . 2002
Rodwell 1991;
Zwaenepoel et al .
2002

strooisellaag

<10% bedekking

Anoniem 2004

zuurtegraad

pH 4,5 - 5,5 (6,5)

Wamelink &
Runhaar 2001;
Zwaenepoel et al.
2002

regime

GVG: >(60)80 cm onder maaiveld; >(15)25 dagen droogtestress

GLG

≥(60)100 cm onder MV

overstroming met
rheotroof water
voedselrijkdom

geen of incidenteel

Wamelink &
Runhaar 2001
Wamelink &
Runhaar 2001
Wamelink &
Runhaar 2001

oligotroof-mesotroof (zwak eutroof)

Wamelink &
Runhaar 2001;
Zwaenepoel et al .
2002

luchtkwaliteit

bij voorkeur <10-20 kg N / ha

Achermann &
Bobbink 2003

textuur

Beoordelingstabel
indicator
Oppervlakte habitat
algemeen
Habitatstructuur

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende

ongunstige staat
C- gedegradeerd

lage grazige vegetatie met,
vooral overblijvende, kruiden

opmerkingen

ref.
Anoniem z.d. (b)

<0.05 ha
niet-gesloten tot gesloten, lage
grazige vegetatie met vooral
pollenvormende grassoorten,
waartussen, vaak eenjarige,
kruiden groeien

maatregelen

monotone vegetatie gedomineerd
door één of enkele soorten

gem. hoogte vegetatie

<10 cm

≥10 cm

≥10 cm

bedekking moslaag
(acrocarpe soorten) en
lichenen

≥10%

1-10%

<1%

Anoniem 2004a
Anoniem 2004a

Regionaal belangrijk biotoop : Struisgrasgrasland
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indicator

gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende

ongunstige staat
C- gedegradeerd

Structuurbepalende bosvorming:
bedekking bomen en
processen
struiken, excl. Gewone
brem (Cytisus
scoparius)

Vegetatie:
samenstelling

typische soorten

typische fungi
overige soorten

soortenrijkdom
bedekking typische en
overige soorten (1)

Fauna typisch voor
het biotoop
eutrofiëring
Verstoring

<5%
bomen afwezig of occasioneel

≥10%

Gewoon struisgras (Agrostis capillaris) , Zilverhaver (Aira caryophyllea) , Vroege haver (Aira praecox) ,
Zandmuur (Arenaria serpyllifolia) , Grasklokje (Campanula rotundifolia) , Zandzegge (Carex arenaria) ,
Akkerhoornbloem (Cerastium arvense) , Zandhoornbloem (Cerastium semidecandrum) , Steenanjer
(Dianthus deltoides) , Gewone reigersbek (Erodium cicutarium) , Vroegeling (Erophila verna) , Geel
walstro (Galium verum) , Muizenoor (Hieracium pilosella) , Gewoon biggekruid (Hypochaeris radicata) ,
Zandblauwtje (Jasione montana) , Smal fakkelgras (Koeler ia macrantha) , Gewone rolklaver (Lotus
corniculatus) , Kleine rupsklaver (Medicago minima) , Ruw vergeet-mij-nietje (Myosotis ramosissima) ,
Klein vogelpootje (Ornithopus perpusillus) , Viltganzerik (Potentilla argentea) , Schapezuring (Rumex
acetosella) , Overblijvende hardbloem (Scleranthus perennis) , Klein tasjeskruid (Te esdalia
nudicaulis) , Grote tijm (Thymus pulegioides) , Wilde tijm (Thymus serpyllum) , Hazenpootje (Trifolium
arvense) , Liggende klaver (Trifolium campestre) , Gestreepte klaver (Trifolium striatum) ,
Onderaardse klaver (Trifolium subterraneum), Veldereprijs (Veronica arvensis), Eekhoorngras (Vulpia
bromoides), Gewoon langbaardgras (Vulpia myuros)
Hygrocybe spp., Geo-/Tricho-glossum spp., Dermoloma spp., Clavulinopsis spp.
Gewoon duizendblad (Achillea millefolium) , Gewoon reukgras (Anthoxanthum odoratum) , Genaald
schapegras (Festuca ovina) , Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) , Gewone veldbies (Luzula
campestris) , Kleine bevernel (Pimpinella saxifraga) , Smalle weegbree (Plantago lanceolata) ,
Veldbeemdgras (Poa pratensis) , Kleine klaver (Trifolium dubium)
≥10 typische soorten

5-9 typische soorten

2-4 typische soorten

≥50%
excl. Gewoon struisgras
incl. open plekken

30 - 50%
excl. Gewoon struisgras
incl. open plekken

<30%
excl. Gewoon struisgras
incl. open plekken

extensief tot matig
intensief begraasd
(optimaal) of (minder
dan) één jaarlijkse
maaibeurt (met afvoer)

opmerkingen

ref.

toename opslag kan Anoniem 2004a
ook weerslag
hebben op
microklimaat
(vermindering
dagen met
droogtestress)
Oberdorfer 1978;
Rodwell 1991;
Schaminée 1996;
Zwaenepoel et al.
2002

kenmerkend voor
het 'wasplatengrasland'
incl.
soorten van
habitattype 6230

Kuyper 1994;
Lenaerts 2003
Oberdorfer 1978;
Rodwell 1991;
Schaminee et al.
1996; Zwaenepoel
et al. 2002

wordt verder aangevuld
Madeliefje (Bellis perennis) , Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum) , Gestreepte witbol (Holcus
lanatus) , Engels raaigras (Lolium perenne) , Gewoon timoteegras (Phleum pratense) , Grote weegbree
(Plantago major) , Witte klaver (Trifolium repens) , Grote brandnetel (Urtica dioica)
<10%

ruderalisering/
verruiging

5-10%

maatregelen

10 - 30%

≥30%

Glanshaver (Arrhenatherum elatius) , Zachte dravik (Bromus hordeaceus) , Akkerdistel (Cirsium
arvense) , Speerdistel (Cirsium vulgare) , Gewone kropaar (Dactylis glomerata) , Kweek (Elymus
repens) , basterdwederik (Epilobium spp.) , Jakobskruiskruid (Senecio jacobaea)
<30%

30 - 50%

Anoniem 2004a

Anoniem 2004a

≥50%

(1) pragmatisch te benaderen door na te gaan of de soorten met hogere bedekking tot de soortenlijst behoren
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Regionaal belangrijk biotoop
Gagelstruweel voor zover geen onderdeel van de habitattypen 4010, 7140, 7230, 91E0 of 91D0
Milieukarakteristieken voor gunstige instandhouding
indicator
Bodem

Hydrologie

Nutriënten

beschrijving

verstoring

oorzaak

maatregelen

textuur

zandig tot venig

profiel
zuurtegraad

minerale bodem op geringe
diepte
zwak zuur tot zuur

verzuring

atmosferische depositie

opheffen bron, bufferen

regime

matig vochtig tot zeer nat

verdroging

drainage, waterwinning

opheffen oorzaak

waterkwaliteit

atmotroof

GLG

40 cm -mv

inundatie
amplitude

winterinundatie mogelijk, in de
zomer oppervlakkig uitdrogend
<50cm

inundaties in vegetatieseizoen opstuwing,
overstromingsgebied
verdroging
drainage, waterwinning

voedselrijkdom

oligotroof

aanrijking
(vooral van invloed op de
ondergroei)

opmerkingen

indicator voor iets aangerijkt, of
lateraal stromend grondwater

atmosferische depositie

Regionaal belangrijk biotoop: Gagelstruweel

opheffen bron
opheffen oorzaak
afvoeren organisch materiaal N-binding door symbiontische
actinomyceten in de wortels (1)

Pagina 1

Beoordelingstabel
gunstige staat van instandhouding
A - goed
B - voldoende

ongunstige staat
C- gedegradeerd

maatregelen

Oppervlakte habitat

vaak zoomvegetatie op overgangen van natte heide naar (broek)bos, hoogveen of vennen

oppervlakte uitbreiden

Habitatstructuur

belangrijk aandeel jong én oud struweel

indicator

Structuurbepalende
processen

verbossing met Spork,
wilg of Zachte berk

Vegetatie:
samenstelling

overige soorten

Fauna typisch voor het
biotoop
verdroging
Verstoring

<10%

enkel oud struweel

10-30%

>30%

opmerkingen

"stapstenen": zie tabel
Heidelandschap
homogene bestanden
beheer van de ondergroei kan
structuurrijker maken door
leiden tot herstel van, en
(ca. 20% gefaseerd) kappen evolutie naar de habitattypen
of maaien, eventueel
4010, 7140 of 7230
ondersteund door plaggen
gerichte kap om
slecht bestand tegen
struweelstadium te behouden beschaduwing; verbossing kan
leiden tot evolutie naar
habitattypen 91E0 of 91D0

Spork (Frangula alnus); jonge struwelen vertonen vaak nog de soorten van natte heiden
(habitattype 4010), hoogveenachtige vegetaties (habitattype 7110) of moerasvegetaties
(habitattypen 7120, 7230) en worden in die gevallen tot de vermelde habitattypen gerekend
wordt verder aangevuld
zie verbossing

(1) Tot heden is er geen bewijs dat de N-fixatie door de knollen leidt tot verhoogde N-beshcikbaarheid voor de andere planten. Om die reden wordt ervan uitgegaan dat atmosferische depositie gevolgen heeft
voor de ondergroei, zeker als deze een oligotroof karakter heeft. De N-fixatie door de knollen zou overigens pH afhankelijk zijn en mogelijk ook beïnvloed worden door de hoeveelheid N in het grondwater (Skene
et al. 2000).

Literatuur: Aggenbach et al. 1998; Bal et al. 2001; Diemont & Oude Voshaar 1994; Lambrechts et al. 2002; Schaminée et al. 1995; Vandenbussche et al. 2002; Wouters et al . (in prep.)
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BIJLAGE 3: Dieren en planten, opgenomen in bijlagen 2 en 4 van de
Habitatrichtlijn en aangemeld voor de SBZ-H Demervallei

Met toestemming van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) overgenomen uit
volgende publicatie:
Decleer.K. (red.) 2007. Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee.
Habitattypen – Dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
INBO.M.2007.01, Brussel, 584 p.
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BIJLAGE 4:

Watertoets bij het PRUP

Tekst overgenomen uit:
‘Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan stationsomgeving Aarschot – beperkte uitbreiding Nieuwland’ –
toelichtingsnota, 2007
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7. WATER- EN MILIEUTOETS
7.1 Watertoets
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid stelt een verplichte
watertoets voorop.
Artikel 8, §1 van hoger genoemd decreet stelt dat:
"De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen, 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.
Wanneer een vergunningsplichtige activiteit, een plan of programma, afzonderlijk of in
combinatie met een of meerdere bestaande vergunde activiteiten, plannen of programma's, een
schadelijk effect veroorzaakt op de kwantitatieve toestand van het grondwater dat niet door het
opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan kan worden voorkomen, kan
die vergunning slechts worden gegeven of kan dat plan of programma slechts worden
goedgekeurd omwille van dwingende redenen van groot maatschappelijk belang. In dat geval
legt de overheid gepaste voorwaarden op om het schadelijk effect zoveel mogelijk te beperken,
of indien dit niet mogelijk is, te herstellen of te compenseren."
Enkele begrippen in het kader van het "Ontwikkelingsplan Demer":
- OPD Demer: Ontwikkelingsplan Demer
- FIN-scenario: finaal scenario
- MAX scenario: maximum scenario
- m TAW: maximaal waterpeil
- T50: herhalingsperiode 50 jaar
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FIGUUR: OVERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN
Uit de kaart met de risicozones voor overstromingsgebieden en mogelijke
overstromingsgebieden blijkt zowel een heel stuk van de bestaande industriezone Nieuwland
als de uitbreiding in watergevoelige zone liggen.
De Vlaamse overheid plant een aantal maatregelen inzake het voorkomen van wateroverlast in
de Demervallei.
Voor de Demervallei (segment tussen Aarschot en Werchter) wordt de lange termijnvisie inzake
natuur en waterbeheersing ingevuld via het “Ontwikkelingsplan Demer”. Waterbeheer en het
natuurbeleid worden in dit ontwikkelingsplan op elkaar afgestemd en het einddoel is tot een
integraal plan voor het beheer van de vallei te komen. In het kader van het Ontwikkelingsplan
Demer wordt het herstel van het contact tussen de Demer en haar vallei nagestreefd voor het
segment tussen Aarschot en Werchter. Er zullen dijken verwijderd worden, uitgezonderd in en
rond woonkernen. Rond te beschermen woonzones zullen veiligheidsdijken aangelegd worden.
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In het kader van het Ontwikkelingsplan Demer werd een getailleerder onderzoek uitgevoerd
naar de bestaande toestand. Uit deze scenario´s blijkt de overstromingsfrequentie voor
reservoirs 61 (huidige industriezone Nieuwland) en 62 (huidige industriezone en uitbreiding) nul
te zijn.

FIGUUR: HDF- en OFscencario (ACT) bestaande toestand
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In het kader van het Ontwikkelingsplan Demer wordt een aantal ingrepen doorgevoerd inzake
waterbeheer en natuurbeleid. Er worden bijvoorbeeld dijken verwijderd, oude Demerarmen
aangekoppeld aan de Demer,… . Voor het deel van de Demervallei dat aansluit bij het
plangebied stelt het ontwikkelingsplan Demer volgende ingrepen voor:

FIGUUR: geplande ingrepen in het kader "Ontwikkelingsplan Demer"
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Het FIN-scenario (het finaal scenario), het geheel van ingrepen dat voor de hele vallei wordt
voorgesteld, vermindert de wateroverlast bij grote stormen. Ten opzichte van de huidige situatie
stellen we zowel dalingen van het waterpeil als van het debiet in de Demer vast. Voor Aarschot
wordt een daling van het waterpeil van 51 cm voorspeld in dit scenario.

FIGUUR: HDF- en OFscenario (FIN) finale toestand
De overstrominggevoeligheid van het gebied zal naar de toekomst toe (na realisatie van de
ingrepen inzake waterveiligheid door de waterloopbeheerder) dan ook afnemen. Om mogelijk
wateroverlast toch te vermijden worden in de overstrominggevoelige zone geen ondergrondse
bouwlagen toegestaan.
Deze ingrepen hebben gevolgen voor de waterhuishouding van het plangebied. Deze worden
per deelrup bekeken.
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Stationsomgeving
Het plangebied stationsomgeving ligt buiten overstromingsgevoelig gebied en is volgens het
ontwerp bekkenbeheersplan niet gelegen in een aandachtzone voor waterberging. Het
plangebied stationsomgeving komt binnen de beschermingdijken van de Demer te liggen.
Om de bergingcapaciteit van het valleigebied te vrijwaren moeten verhardingen en wegenis
worden aangelegd met behulp van waterdoorlatende materialen. Mogelijke schadelijke effecten
en reductie aan infiltratiemogelijkheden zijn aldus minimaal. Hergebruik en buffering van
hemelwater staat voorop. (cfr provinciaal en gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen
inzake afkoppeling van hemelwater). De buffering dient volledig binnen de zone bestemd voor
de gemengd regionaal bedrijventerrein te worden voorzien en ingeplant.

Beperkte uitbreiding Nieuwland
Het plangebied uitbreiding Nieuwland ligt buiten de voorziene beschermingsdijken van het
ontwikkelingsplan Demer. De realisatie van deze uitbreiding vraagt dan ook een kleine
aanpassing van het traject van de voorziene beschermingsdijk. Het inschakelen van het gebied
ten westen van de uitbreiding voor waterberging moet toelaten de vermindering van ruimte voor
het watersysteem te compenseren.
Het verlies aan ruimte voor water (volume overstromingswater in het meest extreme OPD
scenario van T50) moet gecompenseerd worden binnen het project zelf door minstens
eenzelfde volume voor water te creëren. Deze compensatie is mogelijk door lokale
ontgravingen in de omgeving van de Moutlaak, de Demer of de oude Demermeander.
Op basis van de OPD studie werd een voorloppige schatting gedaan naar het
compensatievolume water. Dit werd berekend aan de hand van een peil van 12,56m TAW
(maximaal waterpeil) uit het FINscenario. Het compensatievolume water zou 5.788 m³
omvatten of een oppervlakte van 36.160 m² . Dit is slechts een eerste schatting. Het exacte
volume en de wijze en exacte plaats moet bij de ontwikkeling van de uitbreiding bekeken
worden. In de voorschriften wordt ter realisatie van deze compensatie het volgende
ingeschreven: "Een vergunningsaanvraag voor de ontwikkeling van de regionale
bedrijvenzone dient steeds gepaard te gaan met concrete, milderende maatregelen in het
aanpalend gebied ten westen van het gemengd regionaal bedrijventerrein".
Daarnaast dient er aandacht te gaan naar het overstromingsvrij houden van de terreinen zelf:
het overstromingspeil voor T50 in reservoir 62 is het hoogst voor het OPD MAX-scenario:
12,83m TAW, voor het uiteindelijke OPD FIN-scenario is het nog altijd 12,56 m TAW. Veilig zit
men dus maar met vloerpeilen vanaf 13,00 m TAW. Om ook het bestaande industrieterrein te
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beschermen zal er een pompinstallatie nodig zijn op de Moutlaak. Aangezien de Moutlaak een
waterloop van tweede categorie betreft, zal de dienst waterlopen van de provincie VlaamsBrabant dit dienen te voorzien.
Om de bergingcapaciteit van het valleigebied te vrijwaren moeten verhardingen en wegenis
zoveel mogelijk worden aangelegd met behulp van waterdoorlatende materialen. Mogelijke
schadelijke effecten en reductie aan infiltratiemogelijkheden zijn aldus minimaal. Hergebruik en
buffering van hemelwater staat voorop. (cfr provinciaal en gewestelijke stedenbouwkundige
verordeningen inzake afkoppeling van hemelwater). De buffering dient volledig binnen de zone
bestemd voor de gemengd regionaal bedrijventerrein te worden voorzien en ingeplant.
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BIJLAGE 5:

Uitbreiding Nieuwland – Effecten geplande grondwaterwinning

Briefverslag van een modellering, uitgevoerd door Afdeling Operationeel Waterbeheer
(VMM) – brief en bijhorende figuur dd. 16/01/2008
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Paul Thomas
Afdeling Operationeel Waterbeheer
Koning Albert II-laan 20 bus 16
1000 Brussel

De heer Pierre Asselman
Provincie Vlaams-Brabant
Directie Infrastructuur
Dienst Ruimtelijke Ordening
Provincieplein 1
3010 Leuven

uw kenmerk

ons kenmerk

dossier behandeld door

Ist-RO-PRJ200603-Nieuwland passende beoordeling-grondwatermodel

awa-dgw-afr-0801 Alistair Fronhoffs

contact via
alistair.fronhoffs@lin.vlaanderen.be
02 553 21 72

Uitbreiding Nieuwland – Effecten geplande grondwaterwinning
Geachte heer Asselman
In antwoord op uw schrijven van 27 november 2007 en het daaropvolgende telefonisch overleg en
e-mail correspondentie met de heer Daan Demey, vindt u hierbij de conclusies van de door ons
uitgevoerde modellering.
Het OPD wordt momenteel niet als operationeel model gebruikt voor adviesverlening. Bijkomend is
onder andere de exacte ligging(en), diept(es) en onttrokken volumes van de toekomstige winning(en) nog niet gekend. De keuze is dan ook gemaakt om met een axiaal symmetrisch model een
aantal scenario’s door te rekenen.
Het gebruik van het axiaal symmetrisch model heeft als doel verlagingen van het grondwater te berekenen tegenover een bepaalde beginsituatie. De verlaging van het grondwater wordt in één richting op verschillende tijdstippen, dieptes en afstanden berekend. Er wordt verondersteld dat er geen
grote laterale variaties in de sedimenten zijn. Op een plan worden dus cirkels met gelijke verlagingen getekend. Het axiaal symmetrisch model laat niet echter toe om de interactie met oppervlaktewater te modelleren. De exacte invloed van de oppervlaktewateren op de grondwaterverlagingen is
moeilijk in te schatten maar is waarschijnlijk gering.
Er werden verschillende scenario’s doorgerekend voor een winning op een diepte van 37 meter
onder maaiveld met een filterlengte van 10 m. De winning pompt dan uit het Zand van Diest (HCOV
0252). Aangezien de vraag gesteld werd met het oog op de eventuele effecten op het habitatrichtlijngebied werden de verlagingen berekend voor het grondwater dat zich dicht tegen het oppervlak
bevindt (0-2 meter onder maaiveld). Meestal wordt aangenomen dat een verlaging van minder dan
vier centimeter (bovenop de natuurlijke schommelingen) geen negatieve effecten heeft op vegetatie
in natuurgebieden. Ter informatie wordt ook de maximale verlaging nabij de pompput gegeven.
Voor het verplaatsen van de winning van 5000 m³/jaar en 50 m³/dag werden twee scenario’s berekend (zie ook kaart als bijlage) :
1) Evenwichtssituatie van de winning met 5000 m³/jaar : De maximale verlaging van de grondwatertafel is net geen 2 cm (1,8 cm), vanaf meer dan 25 meter afstand wordt de verlaging
kleiner.

2) Continu winnen van 50 m³/dag tijdens 100 dagen (maximaal vergund = 5000 m³/jaar) : Op
60 meter afstand wordt een verlaging van 4 cm gecreëerd, de maximale verlaging ter hoogte van de winning is 4,8 cm.
Bijkomend werd bepaald wat het effect zou zijn van winningen met een grotere capaciteit :
3) Evenwichtssituatie met 20.000 m³/jaar : De maximale verlaging aan de pompput is 7,2 cm.
Op ongeveer 325 meter afstand wordt nog 4 cm verlaging veroorzaakt.
4) Evenwichtssituatie met 30.000 m³/jaar : De maximale verlaging aan de pompput is 10,7 cm.
De 4 cm-verlagingscontour bevindt zich op ongeveer 950 meter afstand.
De modellering is gebaseerd op hydrogeologische parameters die in het algemeen kenmerkend zijn
voor de lagen die ter plaatse aanwezig zijn en op parameters die resulteren uit een model voor de
winning van de VMW “Schoonhoven”. Door laterale variaties in de samenstelling van de ondergrond
kunnen deze parameters ter hoogte van de geplande installatie anders zijn, hoofdzakelijk in de bovenste tien meter. Deze variatie in samenstelling zou voor de 4 cm-lijn van de geplande winning (1)
een uitbreiding van vijf tot tien meter kunnen betekenen. Voor de situatie (2) zou de invloed tot 40
meter verder kunnen reiken. Voor de twee grote winningen (3 en 4) zou de invloed respectievelijk
misschien 25 en 50 meter verder kunnen reiken.

Met de meeste hoogachting,

Paul Thomas
Afdelingshoofd Operationeel Waterbeheer

Bijlage : Kaart met aanduiding van gemodelleerde verlagingen

Aarschot-Nieuwland
Simulatie Axiaal Symmetrisch model : Effect op de grondwatertafel, zonder rekening te houden met
effecten van oppervlaktewater
Bijkomende verlaging veroorzaakt door een onttrekking op een diepte van 36 meter onder maaiveld
in het Zand van Diest (HCOV 252)
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