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Over stromen en overstromen: 
Proefproject rond vernatting en hermeandering 

op het Groot Schietveld van Brasschaat 

GUY HEUTZ, MARC SCHUERMANS & HARRY THYS 

Tal van natuurwaarden zijn typisch voor vochtige omstandigheden. Natte gronden in 

beekvalleien zijn evenwel bij uitstek voorbeelden van biotopen waar de invloed van 

de regulerende mens zich heeft laten gelden. Rechttreld<ing van beken en drainage 

van percelen werden eerder de regel dan de uitzondering. Het vormt een uitdaging 

om in natuurgebieden of andere gebieden met grote natuurwaarde - zoals militaire 

domeinen - opnieuw betere perspectieven te bieden aan onze natte fauna en flora 

door een gepast herstelbeheer. Dit artikel bespreekt zo'n voorbeeld in het militair 

domein 'Groot Schietveld' in de Antwerpse Noorderkempen. 

Verdroging in Vlaanderen 
De laatste decennia hebben menselijke 
ingrepen ten behoeve van agrarische en 
industriële ontwikkeling, bewoning en drink-

watervoorziening de waterhuishouding in 
Vlaanderen grondig veranderd. De hoeveel
heid beschikbaar water voor mens en natuur 
is daardoor afgenomen (Boeye et al. 2001). 

deelgebied Marum 

2 3 Kilometers 
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Figuur 1: Ugging van het Groot Schietveld en het deelgebied Marum. 

De kwaliteit van het nog beschikbare water 
kwam bovendien ook sterk onder druk te 
staan. Verdroging is daardoor in Vlaanderen 
een wijdverbreid milieuprobleem, dat allan
ger als één der meest bedreigende proble
men voor de natuur in Vlaanderen naar voor 
wordt geschoven (BBL & Natuurreservaten 
1991). Dat het probleem niet op te lossen is 
door enkel de waterkwantiteit terug bij te 
sturen wordt ook onderkend. De waterkwa
liteit van het beschikbare water is voor het 
herstel van vele typische natte natuurwaar
den een even belangrijke, maar vaak nog 
moeilijker te controleren factor (o.a. Boeye 
2002). 

Verdroging in het Groot 
Schietveld - de vallei van de 
Kleine Aa 
Op het grondgebied van de gemeente Bras
schaat, Brecht en Wuustwezel strekt zich een 
groot natuur- en bosgebied uit dat als mili
tair domein dienst doet. Het staat bekend als 
het Groot Schietveld en beslaat thans een 
oppervlakte van ca. 1200 ha. Het centrale 
open schietterrein bestaat vrijwel volledig 
uit een mozaiek van vennen en (deels ver
graste) vochtige en droge heide. Aan de ran
den komen nog vegetaties voor met hoog
veenkenmerken. Het noordoostelijke deel 
wordt gekenmerkt door een beekvallei met 
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Figuur 2: Evolutie van het lokale drainagestelsel en de inkrimping van het areaal natte gronden in het Marum (deelgebied van het Groot Schietveld). 

broekbossen. De AMINAL-afdelingen Natuur 

en Bos & Groen zijn betrokken bij het beheer 

van dit landschap in de Antwerpse Noorder

kempen. Ondanks de afbakening tot militair 

domein in de tweede helft van de 1ge eeuw, 

ontsnapte dit naar Vlaamse normen uitge

strekt natuurgebied ook niet aan de toene

mende druk van de ontwikkelende maat

schappij op het milieu. Zo verloopt de 

inkrimping van het areaal aan natte gronden 

in de beekvallei sinds het begin van de 20e 

eeuw in het noordoostelijke deel van het 

Groot Schietveld (het 'Marum', Fig. 1) paral

lel met de uitbreiding van het lokale draina

gestelsel, aangelegd in functie van de agrari

sche ontwikkeling van het gebied. Figuur 2 

toont dat de oppervlakte natte gronden in 

de beekvallei sinds het begin van de 20e 

eeuw tot de jaren 1960 - vóór andere verdr

ogende factoren zoals zandwinning, water

winning en ruilverkaveling hun invloed 

deden gelden - zeer sterk verminderd is. 

Deze informatie werd verzameld door verge

lijkend onderzoek van divers kaartmateriaal. 

We consulteerden vooral de militaire topo

grafische kaart van 1929 en de topografi

sche kaarten van het NGI van opnamejaren 

1961, 1970 en 1985. Aanvullend werden de 

kaart van de Ferraris, de kaart van Vander

maelen en de militaire topografische kaart 

van 1885 geconsulteerd. De op de kaarten 

aangegeven open waters, natte gronden en 

beken en grachten werden voor de verschil

lende perioden ingetekend en digitaal opge

meten (GIS-pakket ArcView 3.2). De militai

re topografische kaart van 1929 werd als 

referentie genomen omdat de vochtigES' en 

natte gronden op deze kaart veel gedetail

leerder zijn weergegeven dan op de kaart van 

de Ferraris, de kaart van Vandermaelen en de 

militaire topografische kaart van 1885. Onze 

methode is uiteraard slechts indicatief voor 

de regionale verdroging, maar toont alleszins 

de aanzienlijke terugval in de verspreiding 

van natte biotopen (Fig. 2). Het merendeel 

van de menselijke ingrepen in de lokale 

waterhuishouding was erop gericht om 

'waterzieke' gronden in de vallei beter 

geschikt te maken voor landbouw. Daartoe 

werd het aantal grachten uitgebreid en wer

den er grachten gegraven tot in de vennen 

waardoor deze werden drooggelegd. De drai

nerende invloed van beken werd bovendien 

verhoogd door de rechttrekking en verdie

ping ervan. Historische gegevens over de 

grondwaterstand uit de periode voor de nor

malisatie van de Kleine Aa zijn helaas niet 

beschikbaar. Toch zijn op het terrein nog 

aanwijzingen van de 'natuurlijke toestand' 

herkenbaar hetgeen helpt bij het inschatten 

van de invloed van de ontwikkelingen in de 

vallei. Zo zijn de oude meanders in een 

gedeelte van het terrein goed bewaard 

gebleven, waaruit blijkt dat het oorspronke

lijke bodempeil van de waterloop zich onge

veer een meter boven het bodempeil van de 

rechtgetrokken waterloop bevond. 

Naast de veranderingen in het lokale draina

gestelsel hebben sinds de jaren 1960 ook 

andere activiteiten een belangrijke invloed 

uitgeoefend op de waterhuishouding van de 

beekvallei in het Groot Schietveld. Eind jaren 

1960 werd in het militaire domein een zand

winningsplas aangelegd waarbij een schei

dende kleilaag doorbroken werd. In de jaren 

1970 werd in het Marum (Fig. 1) een drink

waterwinning opgestart, en in de jaren 1980 

werd de directe omgeving van het militaire 

domein ruilverkaveld. De zandwinningsplas 

en de drinkwaterwinning hebben - naast een 

Figuur 3: Eizenzegge-elzenbroek tijdens het winterhaIDaar./n de zomermaanden zakt de grondwa

terstand hier tot meer dan 1 meter onder het maaiveld, wat te diep is voor een duurzame instandhou
ding van dit biotoop. 
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deze elzen broeken en hooilandrestanten te 
kunnen behouden en te herstellen werd een 
proefproject opgezet om het natuurlijke 
waterregime in (een gedeelte van) de beek
vallei te herstellen. 

Opzet van het proefproject 

Figuur 4: ligging van de resterende oude meanders langs de Kleine Aa in het Marum. De meest noor

delijke meander werd als proefproject heringeschakeld. 

In het Groot Schietveld zijn de oude mean
ders van de Kleine Aa of Weerijs goed her
kenbaar bewaard gebleven in het gebied dat 
na de Tweede Wereldoorlog door de land
bouw verlaten werd en sindsdien verboste. 
Er rest nog ca. 1,8 km oude meander aan 
weerszijden van de rechtgetrokken beek, in 
21 verschillende delen (Fig. 4). Voor een 
proefproject werden twee stukken meander 
op de linkeroever geselecteerd die gemakke
lijk met elkaar verbonden konden worden 
tot één meander met een lengte van ca. 300 
m. Naast de lengte speelden ook de bereik
baarheid met zware machines en de stroom
opwaartse invloed van een peilverhoging 
een belangrijke rol bij de keuze van de proef
meander. We merken op dat wanneer we de 
loop van de beek op de oude militaire staf
kaarten vergelijken met die op de kadaster
kaart en met de ligging van de oude mean
ders (zoals recent topografisch opgemeten), 
de loop van de beek op de kadasterkaart het 
best met de recente opmetingen overeen
blijkt te komen. De loop op de oude militai
re kaarten wijkt hier soms sterk van af. Dit is 
mogelijk te wijten aan de preciese positio
nering (geo-referentie) van deze ingescande 
kaarten. Men dient dus de nodige omzich
tigheid aan de dag te leggen wanneer de 
'exacte ligging' van oude afwateringssyste
men alleen aan de hand van oude kaarten 
zonder herkenningspunten op het terrein 
bepaald wordt. 

directe verdrogende werking - waarschijnlijk 
ook een grote invloed op de kwelstromen in 
het gebied. Door verminderde toestroming 
van kwelwater tot aan het maaiveld veran
dert de kwantiteit en de kwaliteit van het 
bodemwater want de invloed van het neer
slagwater verhoogt; dit leidt tot een vermin
dering van de buffercapaciteit en een verzu
ring van de bodem (Runhaar et al. 2000). Het 
regime en de kwaliteit van het water van de 
Kleine Aa of Weerijs dat door het Marum 
stroomt, werd bovendien ook sterk beïn
vloed door de aanleg en werking van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie van Brecht. 
Overstromingen met sterk vervuild water 
waren - en zijn - hiervan het gevolg. 

Streefdoel 
Ondanks de invloed van verdroging en ver
vuiling zijn er in het beekdal nog bijzondere 
natuurwaarden aanwezig. De broekbossen 
en hooilandrestanten worden hierbij het 
hoogst gewaardeerd. De broekbossen beho
ren tot verschillende subtypes van het Elzen
zegge-elzen broek (Carici elongatae-Alne
tum - Stortelder et al. 1999). In de meest 
verdroogde en verruigde delen langs de beek 
komen de soortenarme Rompgemeenschap
pen van Bramen-elzenbroek en Brandnetel
elzenbroek voor, met dominantie van de 

naamgevende soorten. Verder van de beek is 
Elzenzegge plaatselijk aspectbepalend en 
wordt vaak begeleid door o.a. Blauw glid
kruid, Watermunt, Pinksterbloem, Moeras
walstro, Gele lis en Zwarte bes (Fig. 3). In 
vergelijking met referentiesituaties wijzen 
de grondwaterstandsgegevens echter ook 
hier op verdroging. De grondwatertafel 
bevindt zich zelfs in natte zomermaanden 
immers op ca. 1 m onder het maaiveld. In 
optimale omstandigheden zou het grondwa
ter in de zomer gemiddeld niet dieper dan 30 
cm onder het maaiveld mogen staan, en 
zeker niet dieper dan 60 cm (Clerckx et al. 
1994, Aggenbach et al. 1998). Op de over
gang naar de hogergelegen terreindelen 
wordt het elzenbroek voedselarmer, en 
wordt de boomlaag mee bepaald door Zach
te berk, met in de kruidlaag lokaal bodembe
dekkende Veenmos-tapijten (vnl. Sphagnum 
fimbriatum en Sphagnum pa{ustre) en o.a. 
Zompzegge. De alluviale bossen in het Groot 
Schietveld zijn opgenomen als prioritair 
habitat binnen het Europese Natura 2000 
netwerk. De overgebleven hooilandjes zijn 
restanten van Dottergraslanden, en moeten 
nu beschouwd worden als natte voedselrijke 
graslanden. Lokaal komen vocht- en kwelin
dicatoren voor als Moesdistel, Pluimzegge, 
Bosbies en Veldrus. Om de natuurwaarde van 

Het proefproject werd uitgevoerd in het 
vroege voorjaar van 2002. De meander werd 
opnieuw op het oorspronkelijk profiel 
gebracht. Hiervoor diende de organische 
laag die zich op de bodem gevormd had ver
wijderd te worden. Het golvend bodem pa
troon van de loop (zgn. pool-riffle patroon) 
werd hersteld en de meander werd opnieuw 
verbonden met de beek. Om de meander 
ook watervoerend te maken diende het 
waterpeil meer dan een meter te worden 
opgestuwd. Daartoe werd net stroomop
waarts de 'monding' van de meander een 
stuw gebouwd (Fig. 5). De barrière die hier
door ontstond voor migrerende vissen, werd 
opgeheven door in de meander een vistrap 
aan te leggen. Zowel de stuw als de vistrap 
werden in eikenhout uit duurzaam beheerde 
bossen (met FSC-certificaat) gebouwd. Om 
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te vermijden dat de periodiek optredende 
piekdebieten door een verhoogde overstro
mingskans en sterke erosie op de meander 
grote nadelige effecten zouden kunnen 
genereren, werd rond de stuw het maaiveld 
verlaagd. De natte sectie met stuw is daar
door bij hoge waterpeilen vrijwel dezelfde als 
die zonder stuw. Het ontwerp van de stuw 
was er, met andere woorden, specifiek op 
gericht om de meander opnieuw te laten 
stromen, maar de kans op overstromen toch 
zo veel mogelijk in te perken (Fig. 5). Het 
maximale stuwpeilligt ca. 30 cm onder het 
niveau van het maaiveld, waardoor ook ver
meden wordt dat ongewenste effecten (bv. 
verdringing van kwel) door een te rigoureuze 
permanente vernatting zouden optreden 
(Boxman & Stortelder 2000). 
Een tweede onderdeel van het proefproject 
richtte zich op de aanleg van drie ondiepe 
dammetjes in een segment van de water
loop waar er zich weinig tot geen oude 
meanders meer bevinden. Dit segment werd 
immers al in een vroeger stadium rechtge
trokken. De dammetjes werden gebouwd 
met het doel de sedimentatie aan en tussen 
de dammetjes te bevorderen, en de water
loop zo op een natuurlijke wijze minder diep 
te laten worden. Ieder dammetje bestaat uit 
een aaneengesloten rij kastanjehouten 
palen van twee meter lengte die in de water
bodem werden geheid, met aan weerszijden 
een kantplank. De kantplanken houden de 
palen netjes bij elkaar. De top van de dam
metjes bevindt zich een halve meter boven 
de waterbodem. De dammetjes werden 
geplaatst met een interval van respectieve
lijk 50 en 100 meter, om ook het effect van 
de tussenliggende afstand op sedimentatie 
te kunnen evalueren, en zo een empirische 
richtlijn te verkrijgen waarmee in dit gebied 
verder kan worden gewerkt. 
Zowel in de omgeving van de proefmeander 
als in de zone van de dammetjes werden 
twee jaar voor de uitvoering van de werken 
peilbuizen geplaatst om de evolutie van het 
grondwaterpeil op te kunnen volgen, en wer
den vegetatiekarteringen uitgevoerd. Daar
naast werd ook de waterkwaliteit van de 
beek opgevolgd d.m.V. herhaalde fysico-che
mische metingen en bepalingen van de bio
tische index. Voor het gehele proefproject 
werd een milieu-effectenrapport gemaakt 
inclusief grond- en oppervlaktewatermddel, 
waarin het gehele project positief geëvalu
eerd werd en waaruit tevens bleek dat het 
project geen effecten buiten het militaire 
domein zou veroorzaken (Envico 2001). 
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Effecten van de vernatting 
De effecten van de opstuwing aan de mean
der zijn duidelijk te merken in de grondwa
terstanden, waarbij de invloed van de opstu
wing maximaal 100 m aan weerszijden van 
de beek reikt. De gemeten grondwaterstan
den komen goed overeen met de op voor
hand gemodelleerde peilen (Envico 2001). 
Vóór de uitvoering van het proefproject was 
er tijdens lange droge periodes geen verza
digd contact meer tussen oppervlaktewater 
en grondwater. Dit houdt in dat de grond
waterstanden lager zakken dan het peil van 
de waterbodem van de beek, en de beek dus 
geen drainerende werking meer heeft maar 
integendeel het gebied infiltreert. Het 
grondwater wordt dan via de grondwater
stroming afgevoerd naar nog lager gelegen 
stroomafwaarts gelegen delen van de beek. 
Door de opstuwing werd het verzadigde 
contact hersteld. In droge periodes treedt er 
nog steeds infiltratie op vanuit de beek naar 
het grondwater, maar nu op een topogra
fisch hoger niveau. De invloed van het 
oppervlaktewater op het grondwater is in 
aanhoudend droge periodes daardoor groter 
geworden. In normale zomers zal de invloed 
echter minder zijn dan vóór de opstuwing. 
De vergelijking van de laagste gemeten 
grondwaterstanden geeft een goed beeld van 
de effecten van de opstuwing: in het heetst 
van de hittegolf van augustus 2003 waren de 
grondwaterstanden op 55 m van de beek nog 
steeds ca. 20 cm hoger dan de laagste water-

ARTIKELS 

standen in de (minder warme en droge) 
zomer van 1999, of minder dan 10 cm onder 
de laagst gemeten waarden in de natte 
zomers van 2000 en 2001 (Fig. 6 en 7). De 
positieve effecten zijn het grootst op de rech
teroever, aangezien op de linkeroever de drai
nerende werking van de meander de effecten 
van de opstuwing gedeeltelijk teniet doet. 
Ook aan de dammetjes zijn de effecten van 
opstuwing merkbaar in de grondwaterstan
den, zij het uiteraard in mindere mate. De 
totale oppervlakte waar een significante ver
hoging van het grondwaterpeil is opgetreden 
(> 1 0 cm), wordt voor beide ingrepen samen 
geschat op ca. 20 ha. 
Toch halen de gerealiseerde peilen niet het 
vereiste niveau voor het alluviaal bos. Enkel 
in de directe nabijheid van de beek zakken de 
peilen niet dieper dan 60 cm onder maai
veld. Verder van de beek zakt de grondwater
stand nog tot meer dan 1,2 m onder het 
maaiveld. De gewenste grondwaterstanden 
voor Elzenzegge-elzenbroek worden daar
door niet gehaald. Daarvoor zou het water
peil in de zomer gemiddeld niet verder dan 
30 cm onder het maaiveld (maximaal 60 
cm) mogen wegzakken, en zou het in de win
terperiode vrij langdurig aan of boven het 
maaiveld moeten staan (Aggenbach et al. 
1998, Clerckx et al 1994). Voor Dottergras
landen werden de gewenste waterstanden in 
2003 slechts in de aan de beek aanpalende 
zone permanent bereikt. In normale zomers 
verwachten we evenwel dat dit over een 

Figuur 5: De stuw met stuwkom (verlaging van het maaiveld) tijdens de aanleg. De stuwkom werd 

bekleed met kokosrollen en nadien ingeplant. De stuw werd gebouwd met eikenhout uit duurzaam 
beheerde bossen (FSC-gecertificeerd). 
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Figuur 6: Effect van het opstuwen van het oppervlaktewater op de grondwaterstanden op de rechter

oever op 10 m (peilbuis SMRZ) en op 55 m (peilbuis SMR4) van de waterloop, en 100 m stroomop-

waarts de gebouwde stuw. Het tijdstip van bouwen van de stuw wordt aangegeven door het rode 

driehoekje. Het effect op de grondwaterstanden is duidelijk merkbaar, hoewel de tijdreeks de natte 

zomer van ZOOZ niet volledig weergeeft. Het effect van de zeer warme en droge zomer van ZOO3 uit 

zich duidelijk in het peilverloop van SMR4. Toch was het laagst gemeten peil dit jaar nog steeds ca. ZO 

cm hoger dan het laagst gemeten peil in de (minder warme en droge) zomer van 1999, wat volledig 

op conto van de opstuwing te schrijven is. 
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Figuur 7: Effect van het opstuwen van het waterpeil op de grondwaterstanden ter hoogte van de 

dammetjes op 10 m (peilbuis SOLZ) en op 40 m (peilbuis SOL4) van de waterloop. Het tijdstip van 

bouwen van de dammetjes wordt aangegeven door het rode driehoekje. Het effect is uiteraard min

der uitgesproken dan het effect van de stuw, maar op 40 m van de beek toch nog belangrijk te noe-

men (> 10cm verschil tijdens de hittegolf van afgelopen augustus). 

grotere oppervlakte het geval zal zijn. 
Aan de dammetjes zijn opnieuw topografi
sche opmetingen gepland om het afstands
effect naar sedimentatie exact te kunnen 
begroten. Dat er sedimentatie heeft plaats
gevonden, is er evenwel goed zichtbaar. Een 
afstand van 50 m tussen twee dammetjes is 
in dit geval ook voor het waterpeil gunstig, 
aangezien het stroomopwaartse dammetje 
dan ook bij zeer lage waterpeilen steeds ver
dronken blijft en er geen ongewenste barriè-

re-effecten optreden. Het is nog te vroeg om 
de effecten op de vegetatie te kunnen bepa
len. Er wordt verwacht dat grondwateraf
hankelijke soorten zich zullen kunnen uit
breiden en dat de aanwezige belangrijke 
natuurwaarden zich minstens zullen kunnen 
handhaven. Overstromingen met aangerijkt 
beekwater die zich ondanks de getroffen 
voorzorgsmaatregelen toch nog blijven 
voordoen, kunnen dit herstelproces evenwel 
sterk beïnvloeden. 

Effecten van 
de hermeandering 
Een belangrijk effect van de hermeandering ligt 
ongetwijfeld in het sterk toegenomen areaal 
beschikbaar habitat voor aquatische organis
men. Dit effect werd nog niet gekwantificeerd, 
De uitgangssituatie is gekend, aangezien in de 
jaren voorafgaand aan de uitvoering van het 
project de biologische waterkwaliteit (zgn. bio
tische index) zowel stroomopwaarts als 
stroomafwaarts het projectgebied bepaald 
werd. De resultaten hiervan onderstrepen de 
verbetering van de waterkwaliteit van de Klei
ne Aa die zich inzette na interne aanpassingen 
aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie van 
Brecht.ln het najaar van 2001 werd een bioti
sche index van respectievelijk 6 (matige water
kwaliteit) en 7 (goede waterkwaliteit) bepaald, 
en werden in de beek ook terug larven van Een
dagsvliegen aangetroffen. Dit betekende een 
opmerkelijke verbetering tegenover de voor
gaande bepalingen waarbij nooit een hogere 
biotische index dan 4 (slechte waterkwaliteit) 
werd gemeten. Verdere opvolging en onder
zoek naar een mogelijk verschil van het voor
komen van macro-invertebraten en water
planten in de meander in vergelijking met een 
nog steeds genormaliseerd deel van de water
loop zou in dit opzicht nuttig kunnen zijn. 
De morfologische structuur van de meander 
is na de inschakeling al sterk veranderd door 
aanslibbing en erosie, De meander heeft 
daardoor terug een natuurlijk patroon van 
dieptes en ondieptes, holle en bolle oevers 
gekregen (Fig. 8). 
Hoewel er naar een nulbeheer voor de 
meander gestreefd wordt, is het niet uit te 
sluiten dat periodiek onderhoud zich toch zal 
opdringen. Aan de instroom van de meander 
vindt veel sedimentatie plaats, zodat het 
gevaar voor dichtslibben reëel is. Dit gevaar 
zou niet bestaan indien de rechtgetrokken 
waterloop werd opgeheven, en al het water 
steevast door de meander gevoerd zou wor
den. Daar staat echter tegenover dat de 
dimensies van de meander onvoldoende zijn 
om de tegenwoordig optredende piekdebie
ten te kunnen verwerken. Frequente overs
tromingen met voedselrijk beekwater en 
sterke erosie van de meander zouden dan 
het ongewenste gevolg zijn. 
Ook voor de rest van de beek streven we 
naar het verhogen van de diversiteit aan 
leefgebieden. De jongste jaren werden ver
schillende bomen die in de waterloop vielen 
niet verwijderd. De waterloop krijgt in het 
militair domein de vrijheid zich aan de nieu
we situatie aan te passen, waardoor een 
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Figuur 8: Een kom in de heringeschakelde meander. In deze kom werd vroeger gezwommen. 

mogelijk opstuwend effect dat van de 
bomen zou uitgaan ook getemperd wordt. 
Rond de wortelkluit en de kruin vinden in 
deze zandbodems sterke erosie- en sedi
mentatieprocessen plaats waarbij de bomen 
langzaam maar zeker in de waterloop 'ver
dwijnen' (Fig. 9) . De omvergevallen boom
stammen zorgen op deze manier voor een 
grotere variatie in de beschikbare habitats 
van de waterloop (Peters 2001), zonder. zelf 
plaats in te nemen in de natte sectie. 

Besluit 
Het proefproject heeft tot positieve effecten 
geleid voor het grondwaterpeil in de Vallei van 
de Kleine Aa in het Groot Schietveld. Maar, de 
gewenste grondwaterstand voor een duur-

zaam behoud en herstel van kenmerkende, 
natte biotopen werd (nog) niet bereikt. Toch 
ervaren we als beheerders de gerealiseerde 
vernatting als positief omdat tenminste min
der gevoelige kensoorten van de gewenste 
natuurtypes hierdoor betere kansen hebben 
om zich te handhaven of verder te ontwikke
len. Voor een verder herstel van de gewenste 
waterstanden zijn bijkomende maatregelen 
nodig. Er dient in dit verband ook aan een 
afbouw van de waterwinning in het gebied 
gedacht te kunnen worden. 
Zowel aan de dammetjes als aan de stuw 
vindt er duidelijk sedimentatie plaats. Het 
sediment dat gedeeltelijk uit het gebied zelf 
komt, wordt op deze manier in het gebied 
gehouden, en draagt bij tot het verhogen van 
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de drainagebasis van de beek en dus tot het 
verminderen van de ontwatering. Het gebruik 
van dergelijke ondiepe dammetjes zou in dit 
opzicht ook in andere natuurgebieden over
wogen kunnen worden. 
De veranderingen in de structuurkenmerken 
van de waterloop die de hermeandering met 
zich meebrengt, lijken erg positief te evolu
eren. De effecten zullen versterkt worden als 
ook de waterkwaliteit verbetert. Ook op dit 
vlak zijn er gunstige ontwikkelingen, want de 
waterkwaliteit is na een interne aanpassing 
van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van 
Brecht aanzienlijk verbeterd. De basiskwaliteit 
wordt nu meestal gehaald. In periodes met 
hevige regenval treedt het overstort nog in 
werking en daalt de waterkwaliteit. 
Na dit proefproject is het nu aangewezen om 
het herstel van de waterhuishouding in de 
beekvallei verder uit te breiden. Hierbij kan 
gedacht worden aan de herinschakeling van 
alle resterende meanders. De hermeandering 
en aanpassing van het peil heeft ook positie
ve gevolgen voor het waterbeheer stroomaf
waarts het Groot Schietveld. Een doorgedre
ven hermeandering kan de bufferende 
capaciteit in het gebied vergroten en leiden 
tot een afname van de piekdebieten buiten 
het gebied. Het herstel van de waterhuishou
ding in het Groot Schietveld krijgt hierdoor 
niet alleen een belangrijke meerwaarde voor 
het natuurbehoud, maar ook een groter eco
nomisch en maatschappelijk belang. 

Figuur 9: Een eik meteen stamdIametervan ca. 1,6 m die in 1999 overde beek was gevallen. Op de linkerfoto is de erosie rond de boomkruin goed te zien. Ook aan 

de wortelkluitvinden sterke erosie- en sedimentatieprocessen plaats zodat de stam nu vrijwel volledig in de waterbodem Is weggezakt (rechts). 
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SUMMARY BOX: 

H EUTZ G., SCHEURMANS M . & THYS H. 2003- Restoring local 
water levels for conservation purposes: a pilot project in the 
Groot Schietveld military area in the valley of the Kleine Aa 
Brook [in Dutch). Natuur.focus 2(3): I02-108. 

In Flanders, most wet biotopes have been severely influenced 
by drainage measures for agriculture. Even in relatively large 
units of semi-natural landscapes like the Groot Schietveld 
military area in Brasschaat (1200 ha), groundwater levels have 
been significantly lowered since the reference period (1929) 

by the combined influence of drainage ditches, canalisation of 
brooks, draining of fens and nearby groundwater extraction. 

DANKWOORD: 
Een speciaal woord van dank is op zijn plaats voor de mili
taire overheid die haar volle medewerking aan het project 
verleende. 

/ , 
AUTEURS: 

Guy Heutz is bioloog en werkte tijdens de voorbereiding en 
uitvoering van het project bij de AMINAL-afdeling Water 
van de Vlaamse Overheid. Momenteel werkt hij in de bui
tendienst Antwerpen van de AMINAL-Afdeling Natuur. 
Marc Schuermans is als boswachter werkzaam binnen de 
AMINAL-Afdeling Bos & Groen en HarryThys als natuur
wachter binnen de AMINAL-Afdeling Natuur. 

CONTACT: 

G. Heutz, AMINAL-Afdeling Natuur, Ministerie van de Vlaam
se Gemeenschap, Copernicuslaan 1 bus 7,2018 Antwerpen, 
(Guy.Heutz@lin.vlaanderen.be) 

,~------------------------------~ 

In a pilot project two former river branches were again con
nected to the current water course. Groundwater levels and 
vegetation were monitored in a standardised way before and 
after the restoration measures. In a canalised part of the river 
a series oflittle weirs was built to increase sedimentation. All 
these measures increased water levels significantly in the 
nearby parcels, but the required levels for a sustainable 
restoration and conservation oflocal marsh woodland and wet 
grassland types have not yet been reached. Additional meas
ures are required. Increasing local buffering capacity is not 
only beneficial for conservation purposes, but also reduces 
eventual economical and social costs of flooding downstream 
the Groot Schietveld area. 
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