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1.
1.1

Inleiding

INLEIDING
De problematiek

Bodems in een landschap zijn meestal het resultaat van processen van bodemvorming onder
invloed van de bodemvormende factoren (moedermateriaal, substraat, tijd, klimaat,
geomorfologie, hydrologie, vegetatie, fauna, erosie en sedimentatieprocessen, antropogene
invloed). Ze weerspiegelen dus een langdurige ontstaansgeschiedenis waardoor ze een
belangrijke archief- en intrinsieke waarde hebben . Zo vertonen zekere bodems nog
duidelijke kenmerken die dateren uit de Laatste IJstijd die 10.000 jaar geleden eindigde.
(http://www.nitg.tno.nl/ned/projects_new/pdf_s/)
Reeds de eerste landbouwactiviteiten van de mens in Vlaanderen, die kunnen gesitueerd
worden vanaf het Vroeg-Neolithicum (vanaf zo’n 5300 jaar BC) (Paulissen et al., 1980;
http://cai.erfgoed.net/cai_publiek/index2.html), hebben een sterke impact gehad op de
verdere evolutie van de bodem en het landschap. In de Zandstreek worden de oudste
bouwlanden, waarop de bewoning en akkers van de bronstijdbewoners zich waarschijnlijk
bevonden, gekenmerkt door een kleur B-horizont of “Bruine bodem”. Rond deze kernen van
oud bouwland lagen extensieve heidevelden met een typische Podzolbodem.

Nieuwe

landbouwtechnieken zoals diepspitten, aanplanten van brem en het gebruik van organische
mest en veranderingen in het bodemgebruik (omzetten van bos naar akkers en weiden,
aanplanten van bos op de heidevelden) hebben het originele podzolprofiel aangetast.
Winddeflatie en intentioneel nivelleren op zandige bodems in de laatste 2000 à 3000 jaar
hebben geleid tot een sterke vervlakking van het landschap (Pieters, 1986; Estoista, 1993).
Ook in de Zandleem- en Leemstreek was en is nog steeds de antropogene invloed op het
bodemlandschap zeer ingrijpend, getuige hiervan de sterk verschillende profielontwikkeling
en bodemfertiliteit onder vrijwel ongestoord bos en onder landbouwgrond (Langohr &
Sanders, 1985).
Gedurende de laatste 60 jaar is de menselijke verstoring van dit bodemarchief in een
stroomversnelling
bodemlandschappen

geraakt,
nog

zodat

slechts

zelfs

sporen

van

de

overschieten.

zogenaamde
Aantasting

oorspronkelijke
of

afbraak

van

bodemprofielen is doorgaans onomkeerbaar en leidt tot het definitieve verlies van
wetenschappelijke of cultuurhistorische informatie. Ondanks het feit dat vrijwel alle
aanwezige gronden op de een of andere manier verstoring ondergingen door menselijke
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activiteiten, zijn er in Vlaanderen ongetwijfeld nog bodems aanwezig die omwille van hun
specificiteit, hun zeldzaamheid of een zekere graad van gaafheid, een wetenschappelijke of
cultuurhistorische waarde hebben (op lokaal en/of zelfs op internationaal vlak). Dergelijke
sites behoeven dringend bescherming. Informatie in verband met deze bodems is evenwel
zeer verspreid en partieel, en specifieke maatregelen voor de conservatie van deze bodems
bestaan (nog) niet.
In dit opzicht kan het huidige bodemlandschap ingedeeld worden in 3 types :
1) Oorspronkelijke bodems die bijzonder weinig beïnvloed zijn door mens. Sommige
bodems

van

dit

type

zijn

nog

steeds

onderworpen

aan

actieve

geomorfologische/sedimentologische processen zoals de huidige schorren en slikken
langs de kust en Schelde, andere bodems bezitten een bodemarchief dat meer dan 10
000 jaar teruggaat.
2) Bodems die getuigen van oude landbouwpraktijken, kenmerkend voor de bijzonder
intensieve arbeid van de landbouwers vanaf de late Middeleeuwen en tot het begin
van de 20ste eeuw, zoals plaggenbodems, bolle akkers…
3) Bodems die sterk verstoord zijn door menselijke invloed omdat ze volledig bebouwd
zijn door allerlei infrastructuur (woningen, industrie, wegen, kanalen, dijken,
spoorwegen, kerkhoven, recreatieterreinen, militaire terreinen, …), onderhevig zijn
aan

bodembewerkingen

(egaliseren,

ontginningen,

opspuitingen),

grondwaterwinningen (verlagen van de watertafel), grondwaterverontreiniging enz.
Ook bodems onder landbouw zijn meestal in enige mate verstoord : diepere bewerking
dan voorheen (tot 30cm), bemesten, draineren, erosie/sedimentatie zijn de
belangrijkste aantastingen van het bodemarchief.
Naast bodems kenmerkend voor het huidige bodemlandschap, treft men in Vlaanderen
bodems aan die begraven zijn onder o.a. archeologische structuren, of bodems die gevormd
zijn onder vroegere klimaten en die dus veel ouder zijn dan de huidige bodems. In gunstige
bewaarcondities vallen deze paleobodems buiten de invloed van de bodemvormende factoren
en leveren ze informatie over de toen heersende milieu-omstandigheden. Deze paleobodems
kunnen gebruikt worden voor de reconstructie van het paleomilieu en de algemene
milieuevolutie.
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Beschikbare gegevens

Het enige grootschalige en gebiedsdekkend bodemkundig onderzoek dateert van de opname
van de Bodemkaart van België. De bodemkaart werd opgenomen op een schaal 1/5.000 en
gepubliceerd op een schaal 1/20.000 en is hiermee één van de meest gedetailleerde
nationale bodemkaarten ter wereld. Het doel van de bodemkartering was in de eerste plaats
de voedselproductie na de tweede wereldoorlog te maximaliseren. De parameters die
gekarteerd werden, zijn dan ook in de eerste plaats relevant voor het evalueren van de
landbouwwaarde van de bodem.
De recente beschikbaarheid van de bodemkaart in digitale vorm, al dan niet in combinatie
met andere digitale informatie zoals digitale hoogtemodellen, biologische waarderingskaart,
gewestplannen enz. opent nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van de bodemkaart
(Langohr & Ampe, 2006). De digitale bodemkaart is het resultaat van de digitalisatie van de
analoge kaart 1/20 000, uniformering aan de randen van de kaartbladen en een
vereenvoudigde voorstellingswijze (kleuren en patronen).
Nieuwe toepassingen van de bodemkaart zijn mogelijk, maar de gebruikers van de
bodemkaart moeten de bodemvariabiliteit binnen de gekarteerde eenheden onderkennen. In
functie van de nieuwe doelstellingen zijn aangepaste prospecties nodig.
Sedert de bodemkartering zijn een aantal bodemkundige studies (licentiaat-, masters- en
doctoraatsverhandelingen, onderzoeksprojecten) op specifieke sites uitgevoerd vanuit
verschillende vraagstellingen en soms zeer specifieke doelstellingen :
•

edafische factor in ecologische studies,

•

morfologie van antropogene activiteit in de bodem,

•

morfologie van bioturbatie (zowel door planten en dieren in de bodem),

•

relatie tussen bodem en geomorfologische positie,

•

bodem als ondersteuning in archeologische studies,

•

het gebruik van de bodemmorfologie en –genese voor de reconstructie van het
paleolandschap en de landschapsevolutie.

Daarnaast bestaan er talrijke studies in het kader van bodemerosie, bodemvariabiliteit,
bodempollutie, landbouwkundige experimentele studies enz. die voor deze studie van minder
belang zijn.

3

Waardevolle bodems in Vlaanderen

4

Inleiding

Waardevolle bodems in Vlaanderen

2.

Doelstellingen

DOELSTELLINGEN

Het hoofddoel van deze studie is het opzetten en de uitbouw van een referentie-kader voor
waardevolle bodems in Vlaanderen met het oog op de mogelijkheid hen te beschermen tegen
verstoring.

Het

referentie-kader

moet

een

beoordelingssysteem

bevatten

voor

de

waardebepaling van bodems en bodemlandschappen. Hierbij wordt een eenvormige
databankstructuur aangemaakt waarin een inventaris kan worden opgenomen van de
momenteel sterk verspreide kennis omtrent de (potentieel) waardevolle bodems van
Vlaanderen. Deze databank wordt verbonden aan een GIS-systeem. Het project kan een
eerste aanzet vormen tot het opstellen van een pedologische waarderingskaart, doch beoogt gezien de beperkte middelen en tijd - geen volledige gebiedsdekking.
De studie omvat eveneens een overzicht van de bedreigingen voor waardevolle bodems en
een omschrijving van de huidige en potentiële degradatieprocessen die de waardevolle
bodems aantasten. Aanbevelingen worden geformuleerd voor het beleid over het behoud en
het beschermen van waardevolle bodems. Daarnaast worden voorstellen geformuleerd voor
het documenteren en archiveren van waardevolle sites die niet beschermd kunnen worden.
Tenslotte worden voorstellen uitgewerkt over hoe het begrip “waardevolle bodem”
bekendheid kan verwerven bij het grote publiek.
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Methodologie

METHODOLOGIE

Fase 1 : Afbakenen van het begrip waardevolle bodem, opstellen van
criteria ter identificatie van “waardevolle bodems”
In de eerste fase wordt het begrip “waardevolle bodem” gedefinieerd aan de hand van :
•

ideeën van bodemkundigen uit zowel het binnen- als buitenland,

•

specialisten uit andere disciplines (geologie, geomorfologie, landbouw, ecologie,
archeologie, ...),

•

gegevens in zowel binnen- als buitenland waarbij de problematiek in Europese context
geplaatst wordt.

Vanuit de definitie voor waardevolle bodems worden de criteria afgeleid die gebruikt kunnen
worden om waardevolle bodems te identificeren.
Volgende actiepunten vallen onder deze fase:
•

Een beknopt overzicht van literatuur uit de ons omringende regio’s/landen over de
invulling van het begrip “waardevolle bodem” en hun afbakening, moet toelaten een
stand van zaken te schetsen over de problematiek van waardevolle bodems.

•

Om een bodem als waardevol te definiëren, wordt er vertrokken vanuit de aanwezige
kennis en expertise van bodemkundigen en specialisten uit andere disciplines
betrokken bij het project en aanvullende literatuurgegevens.

Fase 2 : Samenstellen van een metadata-laag van gekende sites, zowel
huidige als historische
Deze fase omvat het verzamelen van de huidige kennis over interessante sites, zowel
ruimtelijk als inhoudelijk, en het ordenen van de gegevens.

1. Dataverzameling
Deze gegevens en expertise zijn niet alleen aanwezig bij de universiteiten (vakgroepen
bodemkunde, geologie, geografie, archeologie, ecologie) maar ook bij de verschillende
onderzoeksinstellingen (INBO (deze en andere afkortingen misschien ook voluit, voor de leek),
VIOE (Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed)), administraties (Afdeling Land, Afdeling
Natuur (Ondertussen is er ook veel gewijzigd door BBB, maar laat het ons maar bij de
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bekende namen houden), VLM, AROHM (Monumenten en Landschappen), ANRE (Administratie
Natuurlijke Rijkdommen en Energie)), gemeentebesturen ...), natuurbehoudorganisaties ... .
Om deze gegevens te achterhalen werden specialisten binnen deze instellingen gecontacteerd
en geïnterviewd.

2. Dataverwerking
De verzamelde gegevens worden ondergebracht in een relationele databank :
1. tabel geschreven bronnen : bibliografische referenties
2. tabel spatiale referentie van de bodemkundige gegevens in de geschreven bronnen
3. tabel beknopte gegevens/categorisering van wat er in de geschreven bronnen staat en
de hieraan gekoppelde terreinbezoeken
4. tabel evaluatie van de bodemsites : aan welke van de bovenstaande criteria voldoet
de bodem/bodemsite? Kan een classificatie opgesteld worden?
5. tabel huidig beschermingsstatuut van de bodemsites (zie ook fase 5)
Het opstellen van een duidelijke en gedetailleerde structuur van de databank is één van de
eerste actiepunten die ondernomen is. De databank die gebruikt wordt door Gent, Leuven en
de Bodemkundige Dienst heeft identiek dezelfde structuur om de gegevens uitwisselbaar te
maken en uiteindelijk tot één databank te komen.

Fase 3 : Verwerken van de gegevens in kaartvorm
De huidige waardevolle bodemsites worden gesitueerd in Vlaanderen op basis van
literatuurgegevens verzameld in fase 2.

Fase 4 :

Identificeren

van

bedreigingen

en

formuleren

van

beschermingsmaatregelen
De bestaande en potentiële bedreigingen voor de geïnventariseerde waardevolle bodems
worden zoveel mogelijk geïdentificeerd en opgelijst. De bedreigingen kunnen ondergebracht
worden in twee klassen : enerzijds deze die een aantasting betekenen van de kwaliteit van de
bodem (verzuring, verdroging, overbemesting...), anderzijds deze die kunnen leiden tot de
gedeeltelijke of volledige verdwijning van bodems (bijv. afgraven, bedekken door
infrastructuurwerken, aanleg woongebieden...).
Aanbevelingen worden geformuleerd voor de studie, bescherming, educatieve en recreatieve
mogelijkheden van waardevolle bodems met inbegrip van het opstellen van een
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bodemkundige noodarchiveringsprocedure voor profielen en structuren die om praktische
redenen niet bewaard kunnen blijven.

Fase 5 : In kaart brengen van bedreigingen, status van bescherming
enz.
In deze fase wordt voor het gehele grondgebied van Vlaanderen door de Belgische
Bodemkundige Dienst, op basis van kaarten en datalagen uit de voorgaande fasen,
vergelijkingen gemaakt met administratieve datalagen zoals gewestplan, VENgebieden,
structuurplannen, erosiegevoeligheidskaarten... om na te gaan in welke mate de waardevolle
bodems al genieten van enige vorm van bescherming of in welke mate ze reeds bedreigd zijn.

Fase 6 : Uitwerken van case-studies
Naar aanleiding van de stuurgroepvergadering van 12 december 2005 werd de vraag gesteld
om een aantal concrete voorbeelden van waardevolle sites uit te werken. Hierbij wordt een
dossier opgesteld met de belangrijkste gegevens omtrent locatie, beschrijving van de huidige
toestand van de site, een samenvatting van het documentatiemateriaal ter ondersteuning van
de

waarde-aanduiding

profielbeschrijvingen,

(met

een

beschrijving

bodemontwikkeling,

van

interpretatie

de
van

bodemvormende
de

gegevens),

factoren,
waarde-

aanduiding, huidige en potentiële bedreigingsprocessen, beschermingsadvies, bijkomende
aanbevelingen en referenties. Het dossier wordt eveneens geïllustreerd met foto-materiaal.
Volgende sites werden uitgewerkt en voorgesteld in bijlage :
−

Beernem – Het Aanwijs

−

Roborst – Steenbakkerij

−

Verrebroek – Dok

−

Land van Waas

−

Bertembos

−

Lommel Maatheide

−

Pellenberg Roelantsgroeve

−

Herentals Toeristentoren
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Resultaten

RESULTATEN

Het oppervlak waar het abiotisch milieu nog niet sterk is aangetast door bebouwing,
bodembewerking en bodemverontreiniging is sedert de tweede wereldoorlog sterk
verminderd. Een eenvoudige vergelijking van de bodemkaart waar de bebouwde oppervlakte
is aangeduid met het symbool OB, en de huidige toestand, toont een enorme uitbreiding van
dit bodemgebruik.
De evolutie van het bodemgebruik voor België wordt aangetoond in tabel 1. We zien dat de
bebouwde oppervlakte sedert het bestaan van België een hoge vlucht heeft genomen. Deze
evolutie gaat sedert 1980 onverstoord verder.
Tabel 1 : Evolutie van het bodemgebruik in België (in km²)
1834
Totale oppervlakte
Grondoppervlakte
Totale landbouwgronden
Akkerland
Permanente teeltgronden
Permanente
weiden
en
grasland
Andere
landbouwgronden,
n.e.g. (1)
Bossen en andere beboste
gronden
Bebouwde
gronden
en
terreinen (2)
Woongebied
Nijverheidsgebouwen en terreinen (andere dan 3.3.
hieronder)
Steengroeven,
putten,
mijnen, enz.
Handelsgebouwen en
terreinen
Openbare
gebouwen
en
terreinen behalve vervoer-,
telecommunicatieen
technische voorzieningen
Terreinen
voor
gemengd
gebruik
Terreinen voor vervoer en
telecommunicatie (3)
Terreinen voor technische
voorzieningen
Recreatiegebied en andere
open ruimte

1980

1985

1990

1995

2000

2005

29 455,93

30 518,71

30 518,01

30 527,92

30 527,92

30 527,92

30 527,93

29 455,93

30 268,71

30 268,01

30 277,92

30 277,92

30 277,92

30 277,93

15 087,16

19 091,71
7 351,04

18 704,29 18 301,25
7 333,95
7 599,28

17 947,68 17 653,12
8 509,56
8 630,85

17 434,00
8 420,25

616,38

150,38

147,62

171,38

209,38

222,89

229,68

3 468,46

6 663,80

6 401,61

5 786,26

4 952,53

5 069,46

5 190,96

4 926,49

4 821,11

4 744,33

4 276,22

3 729,92

3 593,11

5 414,47

6 095,59

6 096,14

6 097,44

6 083,45

6 071,92

6 063,81

1 131,27

4 343,73

4 645,30

4 979,59

5 335,73

5 639,86

5 868,09

1 526,20

1 582,31

1 790,73

2 010,47

2 220,95

2 378,75

341,80

374,32

412,81

465,98

506,34

531,16

47,21

44,17

40,49

43,65

37,13

36,80

44,16

99,95

114,81

131,51

142,10

146,95

111,09

161,21

176,50

192,78

200,90

204,00

112,87

134,28

134,04

136,52

135,84

134,41

1 708,82

1 821,73

1 888,76

1 916,80

1 941,87

1 966,98

7,34

11,92

14,12

17,37

22,44

25,36

444,24

415,41

407,33

420,65

432,29

443,68

873,80

56,69
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737,68
822,28
899,64
911,05
913,02
912,02
Andere n.e.g. (4)
(5)
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
Wateroppervlaktes
1) inbegrepen een beperkte oppervlakte bosgrond in de landbouwbedrijven en landbouwgrond die niet
werd opgenomen in de landbouwtelling omdat er geen productie voor de verkoop plaats vindt.
2) behalve verspreide landbouwgebouwen.
3) inbegrepen een gedeelte van de waterlopen
4) vennen, heiden, moerassen, woeste gronden, rotsen, stranden en duinen
5) schatting van de OESO
Bron : N.I.S. Ministerie van Financiën (Kadaster). Berekeningen N.I.S. volgens de definities van
OESO/Eurostat
http://www.statbel.fgov.be/downloads/d130_nl.xls

Voor Vlaanderen afzonderlijk zijn er cijfers beschikbaar vanaf 1980. Onderstaande tabel toont
opnieuw dat de bebouwde oppervlakte met ongeveer 1000 km² is toegenomen in de laatste
25 jaar. Dit betekent dat zo’n 25% van het potentiële bodempatrimonium van Vlaanderen
reeds onherroepelijk verloren is.
Tabel 2 : Evolutie van de bebouwde oppervlakte voor Vlaanderen (in km²)
1980

1985

1990

1995

2000

2005

13 511,43 13 512,34 13 522,25 13 522,25 13 522,25 13 522,25
Totale oppervlakte
Bebouwde
gronden
en
2 469,04
2 649,36
2 876,26
3 111,36
3 303,69
3 439,37
terreinen
Bron : Ministerie van Financiën (Kadaster). Berekeningen N.I.S. volgens de definities van OESO/Eurostat

Een snelle analyse van de bovenstaande gegevens toont aan dat bodem in de eerste plaats
een algemeen gebruiksgoed is voor verschillende sectoren. Het buitengebied fungeerde als
een ‘restruimte’ waar elke sector beslag op legde : uitdeinende steden met nieuwe
woonwijken,

industrieterreinen,

recreatieve

infrastructuur,

uitbreiding

van

havens,

snelwegen enz. (Dejongh & Van Windekens, 2002). Deze projecten hielden ook weinig
rekening met de landbouwkundige waarde van de gronden, zodat veel vruchtbare grond ook
voor de landbouw verloren ging. De bodem in deze restruimte ging er niet alleen kwantitatief
op achteruit maar eveneens kwalitatief (bijv. bodemerosie, nivelleren, pollutie, verdroging,
verzuring, vermesting, …). Van deze problematiek die eerder te maken heeft met het
milieuhygiënisch aspect, zijn de beleidsmakers enigszins bewust (zie verder § 4.5). Dat de
bodem op zich ook een intrinsieke waarde kan hebben omdat bodems informatie aanleveren
over hoe het landschap tot ontwikkeling is gekomen en daarom op één of ander manier
bescherming nodig heeft, is aan weinig beleidsmakers bekend.
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4.1

Beknopt

overzicht

Resultaten

van

de

problematiek

en

benadering van bescherming van aardkundige waarden in
binnen- en buitenland
4.1.1

Vlaanderen

De bestaande wetgeving omtrent de bescherming van bodem in zijn meest algemene
betekenis, valt onder sectorale regelingen over milieuhygiëne, milieubeheer en natuurbehoud
en worden hieronder opgelijst (zie ook §4.5.3) :
1) Decreet van 28-6-85 betreffende de milieuvergunning en het Vlaamse reglement
betreffende de Milieuvergunning (milieuvergunningsdecreet) en de hieruit volgende
besluiten van VLAREM I (6-2-1991) en VLAREM II (1-6-1995) met bijzondere aandacht naar
inrichtingen en activiteiten die belastend zijn voor de bodem en het grondwater
2) Decreet op de bescherming van leefmilieu tegen de verontreiniging van meststoffen,
decreet van 23-01-1991 en wijzigingsdecreet van 11-5-1999 (mestactieplannen MAP1, MAP2)
3) Decreet van 22-2-1995 betreffende de bodemsanering die in de plaats komt van het
Afvalstoffendecreet (De Pue et al., 2000, p. 350) (bodemsaneringsdecreet) met
hieropvolgend het Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de bodemsanering (VLAREBO) (5-3-1996)
4) Decreet van 4-4-2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen heeft als basisdoelstelling
om, ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties, op een duurzame wijze te
voorzien in de behoefte aan oppervlaktedelfstoffen.
5) Decreet van 21-10-1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Het beleid
inzake natuurbehoud en de vrijwaring van het natuurlijk milieu is gericht op bescherming,
ontwikkeling, beheer en het herstel van de natuur en het natuurlijk milieu, alsook op de
handhaving of het herstel van de daartoe vereiste milieukwaliteit (natuurbehoudsdecreet).
Dit decreet vervangt grotendeels de Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud die tot stand
kwam vóór de gewestvorming (natuurbehoudswet).

13

Waardevolle bodems in Vlaanderen

Resultaten

6) Bosdecreet van 13 juni 1990 met een grondige revisie van 18 mei 1999. Het
toepassingsveld van het Bosdecreet strekt zich uit tot alle bossen in Vlaanderen. Het decreet
erkent en regelt verschillende bosfuncties (o.a. economische, sociale en educatieve,
wetenschappelijke, ecologische, organismenbeschermende en milieubeschermende functies,
dit in tegenstelling tot de zuivere economische functies bepaald in het vroegere Boswetboek).
Bovenstaande wetgevingen kunnen niet of moeilijk gebruikt worden om bodems die als
“waardevol” beschouwd worden, in de betekenis van deze studie, te beschermen.
Wetgeving onder de sectorale regelingen over bescherming van landschappen, stads- en
dorpsgezichten, monumenten :
•

Wet van 7-8-1931 op het behoud van Monumenten en Landschappen,

•

Decreet van 3-3-1976 tot bescherming van Monumenten en Stads- en Dorpsgezichten
(waardoor de wet van 7-8-1931 grotendeels werd opgegeven voor wat betreft de
monumenten),

•

Decreet van 16-4-1996 voor de bescherming van Landschappen,

•

Decreet van 1-6-1994 voor de bescherming van het Cultureel en Natuurlijk Erfgoed (de
overeenkomst trad slechts in werking op 24-10-1996),

•

Decreet van 30-6-1993 tot de bescherming van het Archeologisch Patrimonium.

Tys (1991) geeft een overzicht van de mogelijkheden tot bescherming van geologische
objecten in het Vlaamse gewest. Hij maakt een onderscheid tussen geologisch waardevolle
voorwerpen (die meestal gering zijn in omvang en vervoerbaar) en geologisch waardevolle
sites (zowel bovengronds als ondergronds)(deze zijn topografisch afgelijnde gedeelten van het
aardoppervlak of van de ondergrond).

Voor de geologisch waardevolle voorwerpen komt hij tot de volgende vaststellingen :
•

Wet van 12-7-1973 op het Natuurbehoud : biedt geen wettelijk houvast voor
geologisch waardevolle voorwerpen

•

Wet van 7-8-1931 op het behoud van Monumenten en Landschappen : biedt geen enkel
houvast voor de bescherming van deze voorwerpen die men niet als landschap kan
rangschikken
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Decreet van 3-3-1976 tot bescherming van Monumenten en Stads- en Dorpsgezichten :
niet van toepassing op geologisch belangrijke voorwerpen vermits ze geen monument
zijn volgens de definitie van dit decreet

•

Decreet 17 november 1982 bescherming van het Roerend Cultureel Patrimonium :
geologische sites kunnen moeilijk als roerende voorwerpen of verzamelingen
beschouwd worden

Voor de geologisch waardevolle sites (zowel bovengronds als ondergronds) besluit hij het
volgende :
1. voor de bovengronds sites :
•

Wet van 7 augustus 1931 op het behoud van Monumenten en Landschappen : kan
gebruikt worden wanneer de site een landschap is;

•

Decreet

van

3-3-1976

tot

bescherming

van

Monumenten

en

Stads-

en

Dorpsgezichten : eventueel een mogelijkheid tot bescherming als de site als
landschap beschouwd kan worden.
2. voor zowel de boven- en ondergrondse sites :
•

Wet van 12 juli 1973 op het Natuurbehoud (nu grotendeels vervangen door de wet
van 21-10-1997) : is vooral gericht op het behoud van het biotisch milieu en biedt
geen wettelijk houvast voor geologisch waardevolle voorwerpen;

•

Bosdecreet 13 juni 1990, art. 20 en 30 : specifieert een verbod op “..
werkzaamheden uit te voeren die niet in het beheersplan zijn opgenomen en die
van die aard zijn wijzigingen aan te brengen in de mineralogische en
paleontologische sites, de archeologische grondvesten, het landschap, het reliëf… ;

•

Decreet van 2 juli 1981 ter voorkoming en het beheer van afvalstoffen : is van
onrechtstreeks belang.

Op het Symposium “Earth Science Conservation – een nieuwe toekomst voor het Geopatrimonium” op 14-01-1991, georganiseerd door de Belgisch-Luxemburgse Unie van
Geologen, formuleert Gelaude (1991) een voorstel van mogelijke sites in Vlaanderen die voor
didactische doeleinden kunnen gebruikt worden zoals kleiput te Boom, zandgroeve te
Balegem, kleiput van Marke en de grintontginning te Maasmechelen.
Kiden et al. (1991) voeren een pleidooi voor de bescherming van aardkundige waarden uit de
quartairgeologie. Langohr verzorgde in deze bijdrage in het kort het bodemkundig aspect.
Vermits een voldoende volledige inventaris van het Quartair in België en meer bepaald in
Vlaanderen ontbreekt, kan enkel een overzichtslijst gehanteerd worden. Mogelijkse sites zijn:
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•

de kust en perimariene afzettingen (Schelde en Ijzer),

•

fluviatiele afzettingen (fluviatiele opvulling van de Vlaamse Vallei, verlaten
rivierbeddingen en meanders, subrecente alluviale vlakten, terrasafzettingen…),

•

meer- en moerasafzettingen (laatglaciale meerafzettingen , vennen…),

•

eolische afzettingen (met bedolven paleobodems, kust- en landduinen, dekzand- en
stuifzandruggen),

•

tectonische landschappen (NO-grens van het Kempisch plateau),

•

bodems en paleo-oppervlakten (quasi niet antropogeen beïnvloede bodems bijv.
Zoniënbos, paleobodems),

•

antropogeen bepaalde sequenties (plaggenbodems, bolle akkers, veenontginningen,
uitgebrikte gronden…).

Besluit :
Het thema geoconservatie kreeg tot nu toe in Vlaanderen weinig aandacht.
De bescherming van aardkundige waarden gaat voornamelijk over geologische sites.
Er is geen adequate wetgeving om aardkundige waarden te beschermen.

4.1.2

Wallonië

In Wallonië kunnen vier wetgevingen in aanmerking komen die kunnen bijdragen tot de
bescherming van het geologisch patrimonium (Franssen, 1991).
Een aantal sites worden nu al beschermd door het decreet van 17-7-1987 (“Protection du
Patrimoine Culturel Immobilier de la Communauté Française”), meestal niet om een pure
geologische redenen maar om een combinatie van historische, archeologische, botanische,
faunistische of landschappelijke redenen. Een aantal voorbeelden zijn : de marmergroeve
Saint-Rémy te Rochefort, anticlinale te Han-sur-Lesse, groeve van Gombe te Esneux, groeve
van Renard te Bihain, grot en kwelzone van de Vilaine bron te Profondeville, alle andere
grotten.
Stein (1991) benadert de bescherming van geologische sites vanuit de wetgeving op het
Natuurbehoud (12-7-1973). Vijf van de 25 domaniale natuurreservaten (situatie 1991) binnen
het Waals Gewest bevatten hellingspuin, rotsontsluitingen of grotten al dan niet van
kunstmatige oorsprong (zoals bijvoorbeeld voormalige groeven). Hieronder vallen La Malogne
(Henegouwen), de vallei van de Warche (Luik), de groeve van Thier (Luxemburg), Champalle

16

Waardevolle bodems in Vlaanderen

Resultaten

en Poilvache (Namen) en Les Fonds de Leffe (Namen). Drie erkende reservaten hebben
geologisch belang : la Heid des Gattes (Luik), les Roches noires (Luik) en le Rocheux (Luik).

Besluit :
Een zekere bescherming is mogelijk binnen de bestaande Waalse wetgeving.
Een aantal sites die geologisch interessant zijn, zijn momenteel natuurreservaat. Voor
een

aantal

sites

is

de

geologische

interesse

gecombineerd

met

historische,

archeologische, botantische of paleontologische waarden.
Aardkundige waarden worden beperkt tot geologische sites.

4.1.3

België

Op het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Belgisch Geologische Dienst)
loopt het programma Geobelphot (valorisatie van het Belgisch Geologisch erfgoed). Dit
project beoogt een uitgebreide documentatie (dia's, foto's, beschrijvingen op steekkaarten)
van over merkwaardige geologische sites.
Het project beoogt daarnaast ook het behoud van dit natuurlijk patrimonium. Het kadert in
de maatschappelijke opdracht van het KBIN en wordt zodanig opgevat dat het tevens in
aanmerking komt om later het UNESCO-label “Geopark” te verkrijgen.
Momenteel zijn de merkwaardige geologische sites enkel gesitueerd in het zuidelijke
landsgedeelte wegens het ontbreken van steile rotshellingen in Vlaanderen (mond.
mededeling L. Dejonghe).
(http://www.natuurwetenschappen.be/institute/structure/geology/gsb_website/research/ge
oheritage).
Besluit :
Het project Geobelphot is in de eerste plaats een geologische oefening die momenteel
beperkt is tot Wallonie
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4.1.4
4.1.4.1

Resultaten

Nederland
Aardkundige waarden

In Nederland wordt het begrip “Aardkundige waarden” gehanteerd. Hiermee worden bedoeld
: “geologische, geomorfologische en bodemkundige verschijnselen, die een bijdrage leveren
aan de identiteit van het landschap” (Gonggrijp, 1996).

Allerlei terreinvormen,

bodemprofielen, geomorfologische verschijnselen en geologische ontsluitingen kunnen tot
Aardkundige waarden gerekend worden.
De term “aardkundig erfgoed” wordt niet zo geschikt bevonden (Van Mourik et al., 2000).
Erfgoed impliceert immers een nalatenschap, met meer een culturele dan een natuurlijke
achtergrond. Actuele processen kunnen eveneens moeilijk onder de term aardkundig erfgoed
gebracht worden. Aardkundige landschappen of aardkundige structuren zijn dan weer te
specifiek om als algemene noemer te kunnen dienen.

4.1.4.2

Aardkundig monument

Aardkundige monumenten zijn heel markante voorbeelden van aardkundige waarden. Het
kunnen uiteenlopende fenomenen zijn : een aardkundig verschijnsel, een landschapselement,
een zwerfkei (De Straat Milieu-adviseurs B.V., 2004). Momenteel (anno 2004) hebben deze
aardkundige monumenten nog geen wettelijk beschermde status, tenzij ze opgenomen
worden in het ruimtelijk beleid op gemeentelijk of provinciaal vlak of wanneer ze
meegenomen worden in de Ecologische Hoofdstructuur.
In de provincie Utrecht wordt een gebied als aardkundige monument aangeduid als het
bestaat uit markante aardkundige objecten of patronen of er dienen aardkundige processen
plaats te vinden. Bovendien moet het gebied een wetenschappelijke en vooral educatieve
waarde hebben (Brombacher & Hoogendoorn, 2000) en moeten de waardebepalende
kenmerken goed zichtbaar te zijn.

4.1.4.3

Beknopte historiek bij het tot stand komen van de afbakening van
aardkundige waarden

In Nederland is de discussie over aardkundige waarden, de afbakening van aardkundige
waardevolle gebieden en

de aanduiding van aardkundige monumenten reeds veel verder

gevorderd dan in Vlaanderen. Hieronder worden beknopt een aantal belangrijke mijlpalen
vermeld, bij het tot stand komen van de afbakening van aardkundige waarden.
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(1) De GEA projecten (Gonggrijp, 1991)
In 1969 werd de GEA werkgroep opgericht - een samenwerkingsverband tussen de Rijks
Geologische dienst, Stichting voor bodemkartering, de Nederlandse geologische Vereniging en
de Universiteit van Amsterdam, in een later stadium uitgebreid met het Rijksmuseum van
Geologie en Mineralogie en het Staatsbosbeheeer.
Het doel van deze werkgroep was het opstellen van een landelijke inventarisatie van
waardevolle geologische, geomorfologische en bodemkundige objecten, de zgn. GEAobjecten. In een eerste fase werd een landelijke enquête (1970-1971) opgezet om een
overzicht te krijgen van de aardkundige waardevolle objecten. In een tweede fase (19751988) werd een meer systematische aanpak gevolgd : verzamelen van gegevens via literatuur,
kaartmateriaal en informatie van experts. De selectie van gegevens werd getoetst aan de
criteria van zeldzaamheid, gaafheid, representativiteit, wetenschappelijke en educatieve
waarde (Gonggrijp, 1978). Ruim 800 werden geïdentificeerd en samengebracht in 11
provinciale rapporten.
(2) Bolwerkgroep
De Bolwerkgroep werd in 1972 in het leven geroepen door het Ministerie van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk werk. Deze werkgroep heeft een kaart gepubliceerd waarop
naast de meest waardevolle natuurgebieden ook de aardkundig belangrijke terreinen
(zwerfstenen,

waardevolle

geologische

ontsluitingen

en

bodemkundig

interessante

verschijnselen) worden vermeld. De toegepaste methode is hier “best professional
judgement”.
(3) Wet op bodembescherming van 1 januari 1987
In het kader van de Wet op Bodembescherming van 1 januari 1987 werd door Draaijers et al.
(1991) een studie ondernomen voor de provincie Utrecht voor het afbakenen van
bodembeschermingsgebieden d.w.z. abiotisch waardevolle gebieden.
De wet op bodembescherming heeft tot doel de bodem en daarin het bevindende grondwater
te beschermen tegen aantasting en verstoring. Deze doelstelling wordt op 2 niveaus
uitgewerkt: enerzijds een algemene bodembescherming geldig voor geheel Nederland, en een
specifieke

bodembescherming

gericht

op

2

soorten

gebieden

:

grondwaterbeschermingsgebieden (waar grondwater onttrokken wordt voor drinkwater) en
bodembeschermingsgebieden.
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Een bodembeschermingsgebied wordt in de wet bodembescherming omschreven als een
gebied dat extra bescherming nodig heeft vanwege het voorkomen van een waardevolle
bodem en/of

vanwege het voorkomen van waardevolle landschapselementen die primair

bepaald zijn door de bodem. “Bodem” wordt hier zeer ruim opgevat: namelijk als het geheel
van afzettingen, reliëf, bodemopbouw en waterhuishouding, kortom het abiotisch milieu.
Het toewijzen van de bodembeschermingsgebieden is in Nederland de taak van de provincie.
Het uitgangspunt bij het afbakenen van bodembeschermingsgebieden is de geomorfologie.
Eerst werd een inventaris en gebiedsdekkende kartering van de aanwezige abiotische
milieutypen opgesteld (schaal 1/50 000). De legende is opgebouwd uit landschapstypen,
gebieden die een eigen specifieke ontwikkeling hebben doorgemaakt en die resulteren in een
kenmerkend complex van geomorfologische, bodemkundige en hydrologische verschijnselen.
De aanduiding “waardevol” voor een kaarteenheid kan alleen op een reproduceerbare wijze
indien zoveel mogelijk objectieve criteria bij de beoordeling betrokken worden. Het was dus
nodig een set relevante selectiecriteria te ontwikkelen. Deze selectiecriteria moeten aan
volgende eisen voldoen :
-

relevantie,

-

reproduceerbaarheid,

-

volledigheid,

-

acceptatie.

Uiteindelijk werden de criteria gaafheid (2 klassen), zeldzaamheid (3 klassen) en
representativiteit (3 klassen) weerhouden. Toegevoegde criteria zijn educatieve en
wetenschappelijke waarde en variabiliteit.
(4) 1989 : Natuurbeleidsplan-achtergrondsdocument “Nederland in vorm”
Gesteund op de Gea-inventarisatie en de Bolwerkkaart werden 119 (inter)nationaal
waardevolle aardkundige gebieden geselecteerd.
In

1990

wordt

aandacht

voor

aardkundige

natuurbescherming

opgenomen

in

het

Natuurbeleidsplan van het Ministerie van Landbouw, Natuurbehoud en Visserij.
(5) Provinciale en regionale studies
De provincie Utrecht speelde een voortrekkersrol in het aanwijzen van aardkundige
monumenten. Enkele voorbeelden die dit aantonen:
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-

1992 : Beleidsplan Natuur en Landschap provincie Utrecht,

-

1995 : In samenwerking met het Utrechts Landschap, aanwijzen van een eerste
aardkundig monument in Nederland (Grebbenberg) (Brombacher & Hoogendoorn,
2000).

Verdere doelstelling is om 12 aardkundige monumenten aan te wijzen die een overzicht geven
van de meest markante vormen in de provincie.
Ondertussen zijn in navolging van de provincie Utrecht de andere provincies in actie gekomen
en zijn reeds in 6 andere provincies intussen aardkundige monumenten benoemd.
De provincie Noord-Holland heeft in 2003 een lijst opgesteld van 80 te beschermen gebieden
(80 bodembeschermingsgebieden en 164 sublocaties). In 2004 zijn in totaal 17 gebieden
beschreven en aangewezen als aardkundig monument voor de provinciale Aardkundige
Monumentenlijst

(www.noord-

holland.nl/thema/milie/bodem/Aardkundige_waarden/index.asp)(De Straat Milieu-adviseurs
BV, 2004).
Twee regionale studies waarin aardkunde en meer bepaald de geomorfologie een rol speelt,
zijn het project “Waarden van uiterwaarden” (De Soet, 1976) en het Veluweproject (Ten
Houte

de

Lange,

1977).

Verder

werd

eveneens

een

studie

verricht

naar

de

aardwetenschappelijke waarden in Noord-Drenthe (Driessen & Hoogvliet, 1984, 1985) en in
Noord- en Midden-Limburg (Wolfert, 1989).
(6) 1998 : oprichting Stichting Aardkundige Waarden (SAW) - Platform Aardkundige
Waarden (PAW)(TNO-NITG Zwolle)
(7) Opstellen van een landsdekkende indelings- en waarderingsmethode
Bij de afbakening van de aardkundige waarden verzameld in het kader van het GEA-project en
de Bolwerkgroep, ontbrak een landelijk indelings- en waarderingssysteem. Om hieraan
tegemoet te komen werd een project (project 32 van NBP (Natuurbeleidsplan)) opgestart voor
een actualisatie van de GEA-inventaristie en het opstellen van een landsdekkend geogenetisch
indelings- en waarderingssysteem ten behoeve van het beschermingsbeleid voor aardkundige
waarden (Gonggrijp, 1996). Het beleidsdoel is uiteindelijk tot een selectie van verschijnselen
te komen die een representatief beeld geven van de aardkundige ontwikkelingsgeschiedenis
van Nederland.

21

Waardevolle bodems in Vlaanderen

Resultaten

Hiervoor is een geogenetisch indelingssysteem ontwikkeld dat aansluiting heeft bij
geologische, geomorfologische en bodemkundige kaarteenheden. Tevens is een keuze
gemaakt met betrekking tot de criteria die belangrijk zijn voor het opstellen van een
waarderingssysteem.
De informatie over aardkundige waarden is enerzijds gerangschikt volgens een geogenetisch
systeem op basis van de aardkundige hiërarchische reeks geologie-geomorfologie-bodem
anderzijds werd de chronologie in de indeling verwerkt.
Als uitgangspunt voor de classificatie is het landschap genomen en hierbij sluit de
geomorfologie onmiddellijk op aan. Een hiërarchisch systeem van landschapsvormen wordt
gehanteerd met op het hoogste niveau morfozone (West-Europa) verder onderverdeeld in
morfoprovincies en

morforegio’s. De geomorfologische kaart van Europa vormt de basis

(schaal 1/2 500 000, Embleton, 1984). Om op nationaal niveau (Nederland) te kunnen werken
wordt de hiërarchie verfijnd met morfocomplexen (20 voor Nederland), morfopatronen (per
morfocomplex 2 tot 7 morfopatronen) en morfo-elementen.
Welke criteria werden in de studie van Gonggrijp (1996) gehanteerd?
In de internationale literatuur worden uitgebreide opsommingen van criteria voorgesteld voor
de selectie van aardkundige waarden (zie o.a. Erikstad, 1991). Een belangrijke vaststelling is
dat de criteria verschillen naargelang de gebruiksdoelen. Bijvoorbeeld, wordt er een selectie
van verschijnselen gemaakt in functie van aardkundige waardevolle verschijnselen, of moeten
ze specifiek wetenschappelijk belangrijk zijn of educatief, recreatief/toeristisch enz.?
Vermits de beleiddoelstelling was, aardkundige verschijnselen te selecteren die essentieel
zijn voor de reconstructie van de aardkundige wordingsgeschiedenis, werden door Gonggrijp
uiteindelijk 4 criteria weerhouden :
•

geogenetische kenmerkendheid : aardkundig verschijnsel is kenmerkend voor de
geogenese, het is essentieel voor de reconstructie van de geologische geschiedenis.
Het patroon of element is typerend voor de ontwikkeling van het gebied.

•

vormkenmerkendheid : verschijnselen die een typerende vorm hebben, d.w.z. ze
zijn het ideaalbeeld van de vorm, het “schoolvoorbeeld”. Dit kan bijvoorbeeld
vastgesteld worden aan de hand van een ideaal typenlijst.

•

zeldzaamheid : heeft zowel ruimtelijke (gebonden aan schaal – op internationaal,
nationaal, regionaal en lokaal vlak) (gesteund op oppervlak of aantallen) als
temporele aspecten (uit verschillende perioden)
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gaafheid : afhankelijk van de mate van aantasting of verdwijning is een
verschijnsel min

of meer gaaf (indicatie door bijv. grondgebruik : historische

weilanden ÅÆ bouwland).
Per waarderingscriterium werden 3 klassen onderscheiden : hoog, redelijk, weinig (in
twijfelgevallen werd gebruik gemaakt van tussenklassen).
Op basis van het digitaal bestand GEOMORF (rasterbestand met gridcel 1km²) worden de
criteria per morfo-patroon toegepast en beoordeeld. Door het gebruik van het digitale
bestand kan men beslisregels eenduidig vastleggen, zodat de methode navolgbaar en
herhaalbaar wordt. Ook wordt een vergelijking van waardevolle elementen en gebieden
onderling mogelijk.
Voor de praktische uitwerking van het evaluatiesysteem wordt verwezen naar Gonggrijp
(1996) die dit toegepast heeft voor ZW-Nederland, de kaart voor gans Nederland werd verder
uitgewerkt door Maas & Wolfert (1997).
(8) 2001 : Beëindiging van de landsdekkende geomorfologische kaart 1/50 000.
De geomorfologische kaart van Nederland is het resultaat van ruim dertig jaar onderzoek.
Begin de jaren ’90 was deze kaart voor twee derden afgewerkt. De analoge kaarten werden
gedigitaliseerd en de ontbrekende kaartbladen werden digitaal gekarteerd (Leenaers, 2004).
(9) Inpassen van bodemkundige waarden
Bij het in kaart brengen van de aardkundige waarden van Nederland, kwam men tot de
vaststelling dat vooral geologische en geomorfologische verschijnselen in aanmerking kwamen
en dat de bescherming van bijzondere bodems en bodemprofielen quasi niet aan bod
kwamen. Onderzoek werd uitgevoerd door Alterra om na te gaan in hoeverre het mogelijk is
met de huidige technologie de ligging en de aard van de meest kenmerkende bodemprofielen
aan te geven. Aan de hand van beschikbare digitale bestanden van geomorfologische kaarten,
bodemkaarten … wenst men een vrij snel inzicht te verkrijgen op wat wel of niet (minder)
belangrijk is (Rosing et al., 2002). Op deze methode wordt verder ingegaan in de paragraaf
“Aanbevelingen voor verder onderzoek” (§5.4).
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Besluit :
In Nederland staat men ver in het afbakenen van sites die een aardkundige waarde
bezitten. Oorspronkelijk waren het sites van geomorfologisch of geologisch belang, sedert
de laatste 4 jaar werden studies specifiek op het identificeren van waardevolle bodems
uitgevoerd.

4.1.5

Frankrijk

In Frankrijk kunnen “Réserves naturelles nationales” opgericht worden om natuurlijke milieus
die uitzonderlijk zijn of die met uitsterven bedreigd zijn te beschermen. Het begrip natuurlijk
milieu wordt hier vrij ruim opgevat : flora, fauna, bodem, water, mineralen en fossielen (op
of onder de grond of water) in Frankrijk en de Overzeese gebieden. Reservaten met als
doelstelling het geologisch patrimonium – waaronder geologische, gemorfologische en
speleologische formaties - te beschermen, worden als “Réserve Naturelle Géologique”
aangeduid (Martini, 1991). Tot nu toe zijn er zo’n 28 reservaten om geologische redenen
afgebakend. De meeste reservaten zijn van paleontologisch belang, een 6-tal beschermen een
stratotype. In een 30-tal andere reservaten zijn eveneens geologische waarden naast de
biologische van belang. In de reservaten rust een verbod op het verzamelen en de extractie
van fossielen naast enkele andere verbodsbepalingen.
Het opstellen van een nationaal netwerk van geologische natuurreservaten is de taak van de
commissie “Commissie voor het geologisch patrimonium” (Commission du Patrimoine
Géologique) gevormd onder de CPRN (Conférence Permanente des Réserves Naturelles). Deze
commissie bestaat uit 31 leden en beoogt het kennen van het geologisch patrimonium in de
natuurreservaten, het verspreiden van de kennis omtrent het geologisch patrimonium,
bewustmaken van het belang van dit patrimonium en ijveren voor een wettelijke
bescherming, uitwisselen van kennis omtrent de bescherming en van dit patrimonium.
(http://www.reserves-naturelles.org/asso/travail.asp?arbo=5.2)
De wetgeving waarop men zich kan beroepen is de wet van 1930 op geklasseerde sites (les
sites classés) en de wet van 1976 voor de bescherming van de natuur (Martini, 1991) waardoor
enkele “Réserve Naturelle Géologique” opgericht zijn.
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UK

http://www.jncc.gov.uk/
In Groot-Brittanië wordt het begrip “Earth Heritage Conservation” (behoud van GEO-erfgoed)
gehanteerd. Eén van de eerste sites die beschermd werd, is Fossil Grove in Glasgow (1887) en
wordt nog steeds beschermd door de Glasgow City Council.
Chronologisch volgt hieronder beknopt een overzicht van beschermingsmaatregelen voor het
behoud van Earth Heritage Conservation.
−

1912 : oprichting van Society for the Protection of Nature Reserves

−

1943 : oprichting van de Nature Reserve Investigation Committee. Dit comité
identificeerde niet minder dan 390 geologische sites in Engeland en Wales en nog eens 60
sites in Schotland

−

1949 : oprichting van de Nature Conservancy. Hierdoor konden National Nature Reserves
(NNR) opgericht worden met als doel natuurbehoud, inclusief het behoud van geologisch
en geomorfologisch belangrijke sites

−

1949 : doorvoeren van de National Parks and Access to the Countryside Act, hierdoor
konden nationale parken opgericht worden in Engeland en Wales. Lokale besturen konden
natuurreservaten oprichten en de Nature Conservancy moest de lokale autoriteiten wijzen
op de aanwezigheid van Sites of Special Scientific Interest (SSSI) (om reden van flora,
fauna, geologie of geomorfologie). Door deze wet werden de sites niet rechtstreeks
beschermd maar ze konden beschermd worden door de Town and Country Planning
legislation.
Gedurende de periodes 1949-1973 en 1973-1991 werden door de Earth Science Staff van
de Nature Conservancy en de Nature Conservancy Council, SSSI en NNR afgebakend.

−

In 1977 ging de Geological Conservation Review van start om het Geo-erfgoed te
evalueren, dit in navolging van de reeds afgeronde Nature Conservation Review, die de
gebieden van nationaal biologisch belang evalueerde tussen 1966-1970 en een belangrijke
ontwikkeling betekenden voor wildlife conservation.

−

1981 : Wildlife and Countryside Act leidde tot een meer effectieve bescherming van de
SSSI.

−

Door de Environmental Protection Act (1990) en de Natural Heritage (Schotland) Act
(1991) werd een regionalisering doorgevoerd. De Joint Nature Conservation Committee
(JNCC) vormde de overkoepelende organisatie.
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Hoe worden de “Geo-heritage” sites geselecteerd?
De potentiële sites die aardkundig belang hebben, zijn beschreven in de “Geological
Conservation Review (GCR) Series” (45 boekdelen, meer dan 3000 beschreven sites!,
potentieel 2200 te beschermen sites). Dit programma werd gelanceerd in 1977 waarbij de
belangrijkste geo-erfgoed sites van Groot-Brittannië geïdentificeerd en beschreven werden.
De sites zijn representatief voor de diversiteit en het volledige bereik van het Geo-erfgoed
(geologisch en geomorfologisch) van Groot-Brittanië. Drie soorten sites komen in aanmerking:
1) sites die van internationaal belang zijn voor de aardwetenschappen
2) sites die wetenschappelijk belangrijk zijn omdat ze uitzonderlijke kenmerken
bevatten (bijv. unieke, zeldzame of speciale verschijnselen)
3) sites die belangrijk zijn

op nationaal vlak omdat ze representatief zijn voor een

aardkundig verschijnsel, gebeurtenis of proces die deel uitmaakt van de grondslag van
de geologische geschiedenis van Groot-Brittanië
Zonder verder al te veel in detail te willen treden worden naargelang de inhoud van de sites,
7 categoriën onderscheiden die dan nog verder onderverdeeld zijn in blokken: stratigrafie,
paleontologie, kwartaire geologie, geomorfologie, magmatische petrologie, structurele en
metamorfe geologie en mineralogie.
Naast het SSSI netwerk, werd de bescherming van GEO-erfgoed sites ook nog opgenomen door
vrijwilligersorganisaties of lokale groepen al dan niet met ondersteuning van de Geologists
Association, Geoconservation Commission of the Geological Society of Londen. Sedert 1990,
kunnen door deze groepen de lokale overheden gewezen worden op het bestaan van RIGS
(Regionally Important Geological and Geomorphological Sites) zodat ze beschermd kunnen
worden onder de Local and Structure Plans. Deze RIGS-groepen zijn sedert 1999 gegroepeerd
in het UKRIGS netwerk en beoogt de “appreciatie, conservatie en promotie van de RIGS voor
educatieve doeleinden en het openbaar belang”
(http://www.ukrigs.org.uk/html/ukrigs.php?page=about|menu=about).
Besluit :
Earth

Heritage

Conservation

spitst

zich

voornamelijk

toe

op

geologische

en

geomorfologische sites. Het begrip “bodemkundige waarde” werd tot nu toe niet
gedefinieerd en sites met een bodemkundige waarde niet bepaald (mond. mededeling T.
Weighell, JNCC).
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Duitsland

Op 17 maart 1998 heeft Duitsland de “Gesetz zum Schutz des Bodens” (Federal Soil Protection
Act) aangenomen. Binnen de betekenis van deze wet heeft de bodem verschillende functies :
1) een natuurlijke functie als basis voor het leven en als habitat voor mens, flora, fauna en
bodemorganismen, als deel van het natuurlijk systeem, als medium voor decompositie,
buffering en grondwater bescherming;
2) een archief functie voor natuurlijke en culturele geschiedenis;
3) een economische functie : delfstoffen, nederzetting en recreatie, land- en bosbouw,
andere gebruiksfuncties zoals infrastructuur.
De invulling van de wet handelt vooral over allerlei schadelijke veranderingen in de bodem
die gedefinieerd zijn in andere wetten en vrij ruim geïnterpreteerd kunnen worden.
Bijkomende bepalingen worden vastgelegd voor vervuilde sites en het toepassen van
duurzaam landbouwkundig gebruik (Good Agricultural Practice).
Besluit:
Alhoewel de wettekst niet dieper ingaat op de archivalische waarde van de bodem op
natuurlijk en cultuurhistorisch vlak, is het toch een belangrijk dat “bodem” in deze
betekenis opgenomen is in de wet en om deze redenen bescherming geniet.

4.1.8

Noorwegen

Noorwegen heeft sedert lang een traditie van geologisch natuurbehoud. De eerste Wet op het
Natuurbehoud dateert van 1911 en specifieerde reeds toen dat mineralogische en
paleontologische belangen als wettelijke basis konden dienen voor het oprichten van
beschermde natuurgebieden. Ongeveer 250 gebieden genieten nu bescherming in min of
meerdere mate gesteund op geologische argumenten, wat ongeveer 10% van het totaal
uitmaakt. Geomorfologie speelt dan eerder een belangrijke rol bij het afbakenen van
Nationale Parken en Landschappen.
Na de nieuwere wetten op Natuurbehoud van 1954 en 1970 is een nieuwe versie in de maak
waarbij eveneens aandacht zal besteed worden aan de dynamiek van natuurlijke systemen.
Het doel van de wet is om biodiversiteit, landschapsdiversiteit, geodiversiteit en ecologische
processen van het natuurlijke milieu te beschermen (Erikstad, 2004).
(http://www.geoconservation.com/EHWH/conference/presentations/)
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Andere landen

Voor andere landen zoals USA, Canada, Australië, Duitsland enz. wordt verwezen naar Gray
(2004) (Gray, M., 2004. Geodiversity. Valuing and conserving abiotic features, Wiley, 434p.).

4.1.10 Internationale initiatieven
Op internationaal gebied lopen in verband met geoconservatie een aantal initiatieven. De
belangrijkste zijn :
•

IUGS : International Union of Geological Sciences, opgericht in 1961, werkt samen met
UNESCO bij de evaluatie van genomineerde sites

•

PROGEO : Europese associatie voor de conservatie van het geologisch erfgoed; deze
organisatie fungeert als tussenpersoon voor de IUGS/UNESCO bij het samenstellen van
de GEOSITES lijst

•

UNESCO GEOSITES (opvolger van Global Indicative List of Geological Sites) : het doel
van Global Geosites is het samenstellen van een gedocumenteerde lijst van de meest
belangrijke geologische sites van de wereld. De gegevens worden opgeslagen in een
databank en uiteindelijk wil men een netwerk van sites uitbouwen dat representatief
is voor de geodiversiteit

•

World Heritage sites : programma van UNESCO in 1972 tot bescherming van het
cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld. Anno 2003 waren er zo’n 730
Werelderfgoed Sites, slechts 144 hiervan vallen onder de categorie “natuurlijk
erfgoed” en dan nog zijn deze laatste voornamelijk van ecologische aard.

•

International network of GEOPARKS : programma gelanceerd door het Departement
Aardwetenschappen

van

UNESCO.

In

samenwerking

met

de

IUGS

en

overheidsinstellingen werd het initiatief genomen om nationale en internationale
inspanningen in verband met geoconservatie, geotopes, geosites of geologisch erfgoed
te groeperen. Deze organisatie beoogt om een 500-tal gebieden aan te wijzen,
verspreid over de wereld, waar het geologisch erfgoed van de aarde bewaard en
duurzaam beheerd wordt. In juni 2000, werden 4 Geoparken aangeduid, momenteel
zijn er in Europa 25 zones aangeduid als Geopark in 10 verschillende landen, geen
enkele weliswaar in België http://perso.wanadoo.fr/resgeol/egen.html).
Besluit :
Opnieuw zien we dat men vooral het geologisch patrimonium wil conserveren
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4.1.11 Besluit
In de meeste landen hierboven in het kort besproken, wordt met het “Geo-erfgoed” in de
eerste plaats aan de bescherming gedacht van geologische sites. In Frankrijk worden sites
aangeduid die een geologische waarde hebben en dan vooral in de paleontologie en de
stratigrafie. In UK komen geologische, maar ook geomorfologische sites in aanmerking voor
bescherming. In Nederland wordt het begrip “Aardkundige waarden” vrij ruim gedefiniëerd
waarbij zowel geologische, geomorfologische als bodemkundige verschijnselen, die een
bijdrage leveren aan de identiteit van het landschap, bedoeld worden. Toch zijn de meeste
tot nu gedefinieerde aardkundige monumenten van geologische of geomorfologische aard.
Dit beknopte overzicht toont eveneens aan dat er een grote verscheidenheid gebruikt wordt
van methodes om waardevolle sites aan te duiden, van schalen waarop gewerkt wordt, en van
de aard van basisdocumenten om een inventaris op te stellen van potentiële waardevolle
sites.
Een specifieke wetgeving om “Geo-Erfgoed” te beschermen ontbreekt in de West-Europese
landen. In sommige landen wordt gebruik gemaakt van de bestaande wetgeving : wetgeving
op natuurbehoud waar ruimte voorzien is ter bescherming van aardkundige verschijnselen,
wetgeving op monumenten en landschappen waaronder het aardkundig monument kan
gebracht worden of de wetgeving op de (provinciale of gemeentelijke) ruimtelijke planning.
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4.2

Afbakenen van begrippen: definities en criteria

4.2.1

Definitie waardevolle bodem

Er bestaan verschillende perspectieven, van waaruit aan bodems een waarde kan toegekend
worden. Het meest gebruikelijke is ongetwijfeld het perspectief van het landbouwkundig
gebruik. De Belgische bodemkartering, die in de eerste plaats tot doel had de
voedselproductie na de tweede wereldoorlog te maximaliseren, is hier een goed voorbeeld
van. De parameters die gekarteerd werden, zijn dan ook in de eerste plaats relevant voor het
evalueren van de landbouwwaarde van de bodem. Andere gebruikelijke perspectieven zijn
bijvoorbeeld de aanwezigheid van bepaalde mineralen of fossielen of archeologische relicten.
Een bodem wordt hierbij voornamelijk gezien als een hulpbron (Eng: resource) om bepaalde
doeleinden te bewerkstelligen.
In dit project staat een alternatief perspectief centraal voor de benadering van de waarde
van een bodem, waarbij bodems eerder als kapitaal (dat opgebouwd werd) dan als hulpbron
(die benut kan worden) beschouwd worden. Een bodem wordt beschouwd als het resultaat
van een bodemgenese onder invloed van verscheidene factoren - reliëf, klimaat, biota,
moedermateriaal en tijd - en belichaamt daarom een spiegel van het verleden. Een bodem
kan als waardevol worden beschouwd op basis van haar belang op wetenschappelijk en
maatschappelijk vlak, losgekoppeld van enige gebruiksfunctie. Haar wetenschappelijk en
maatschappelijk belang put zij uit de kennis die zij verschaft betreffende de antropogene en
natuurlijke geschiedenis. Een dergelijke waardevolle bodem wordt aanzien als patrimonium,
waarmee rekening gehouden kan worden bij de besluitvorming in het ruimtelijke beleid en
waaraan een beschermde status kan worden toegekend.

4.2.2

Criteria voor identificatie van waardevolle bodems

Experten hebben vaak een goed (lees: overeenstemmend) beeld van welke bodems waardevol
zijn vanuit een patrimonium- of kapitaalperspectief. Ze zijn zich echter niet steeds bewust
van de criteria die ze hierbij impliciet hanteren. Vanuit het wetenschappelijke streven naar
objectivering en de wens niet steeds een expertenpanel te moeten raadplegen bij de
evaluatie van een bodemsite, duikt de vraag op naar expliciete criteria.
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Daarom werd in het kader van dit project een expertenondervraging uitgevoerd, teneinde de
expertencriteria te expliciteren en te verzamelen. Hiervoor werd aan experten gevraagd
criteria op te sommen die hen geschikt leken in deze context. Daarnaast werd ook inspiratie
opgedaan van de criteriahantering in andere contexten en landen (bijv. de criteria van
Gonggrijp (1996) in het kader van het beschermingsbeleid voor aardkundige waarden in
Nederland). Het resultaat van deze oefening is hieronder weergegeven en wordt geïllustreerd
met een aantal concrete voorbeelden uit het veld.

4.2.2.1

Kenmerkendheid

Bodems die essentieel zijn voor de reconstructie van de geologische, geomorfologische,
pedologische en/of antropogene geschiedenis.
Geogenetisch kenmerkend: bodems die kenmerkend zijn voor bepaalde streken en essentiële
informatie over hun ontstaanswijze herbergen.
Bodems kunnen om verschillende redenen geogenetisch kenmerkend zijn omdat :
1) dynamische processen nog plaatsgrijpen : erosie/sedimentatiecycli in eolisch (duinen),
marien of estuarien (schorren en slikken) of fluviatiel milieu (alluviale vlakten)
2) de bodem het resultaat is van bodemvormende processen onder de huidige of vroeger
heersende bodemvormende factoren
a. hierbij

kan

men

bodemgenetische

processen

binnen

één

type

van

moedermateriaal onderscheiden
i. met een relatief eenvoudige sequentie van bodemgenetische processen
ii. met meer complexe sequenties van bodemgenetische processen
deze sequenties kunnen al dan niet antropogeen gestuurd zijn
b. binnen

het

bodemprofiel

kan

men

verschillende

moedermaterialen

onderscheiden, telkens met binnen elk moedermateriaal een eenvoudige of een
complexe sequentie van bodemgenetische processen
Illustraties:
o

Natuurlijke leembodems in het Zoniënwoud en Bertembos. In het Zoniënwoud en
Bertembos

worden

nog

authentieke,

natuurlijke

bosbodems

aangetroffen,

ongestoord door landbouwactiviteiten. Dit heeft men kunnen afleiden uit de
historiek van het gebied, de afwezigheid van een ploeglaag en activiteit van fauna,
en de chemische analysen uitgevoerd op stalen uit de profielen (lage pH-waarden
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en stikstofgehalten). Zulke profielen kunnen aanzien worden als referentie voor
bodemgenese in de regio (Rovers et al., 2000). Ze vormen als dusdanig een
waardevol object voor de studie van bodemvormende processen (pedogenese) in
löss-moedermateriaal en voor de vergelijking van de ontwikkeling van de bodem
onder ongestoord bos en onder landbouwgebruik.
o

Kustduinbodems van waaruit de systeemdynamiek van actieve duinsystemen kan
bestudeerd worden.

Cultuurhistorisch kenmerkend: bodems die getuigen van oude landbouwpraktijken,
kenmerkend voor de bijzonder intensieve arbeid van de landbouwers vanaf de late
Middeleeuwen en tot het begin van de 20ste eeuw.
Illustraties:
o

Plaggenbodems waaronder bolle akkers (Land van Waas), dubbele ploeg of
spitlaag, dubbele beddenbouw, plaggen bemesting sensu strictu (bemesting
potstal); goed bewaarde voorbeelden hiervan zijn terug te vinden o.a. op de
archeologisch sites te Brecht (Moordenaarsven, Hanepad en Zoegweg) en Ekeren
(Het Laar), in de Straalse bossen te Olmen, …

o

Terrassenbouw voor wijnbouw, nog steeds observeerbaar op zuidflanken van de
Hagelandse heuvels en in het Zoniënwoud.

o

Begrazing van bos. Een belangrijk deel van het bosareaal is vroeger beweid door
vee, schapen, paarden. Zo zal een zure, stikstofarme bodem, die typisch voorkomt
onder een ongestoord bos in de leemstreek, na een periode van mest input gaan
eutrofiëren, wat onmiddellijk een verhoging meebrengt van de bodemfauna
(aardwormen en mollen). Deze laatste zullen na verloop van tijd het bodemprofiel
tot op grote diepte homogeniseren, wat uiteraard belangrijke repercussies zal
hebben op het potentieel van deze gewijzigde gronden.
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4.2.2.2 Zeldzaamheid/Uniciteit
Bodems die weinig voorkomen, die zowel op lokaal als internationale schaal zeldzaam zijn.
Uniciteit is sterk gekoppeld aan gaafheid en kenmerkendheid in die zin dat door verstoring
van de mens in de laatste decennia, vele kenmerkende bodemprofielen en –sequenties
zeldzaam zijn geworden.
Het criterium zeldzaamheid is slechts te bepalen als men een overzicht heeft over het
volledige gebied. In deze studie is het identificeren van waardevolle sites gesteund op het
verzamelen van de bestaande kennis en heeft dus geen gebiedsdekkende benadering. Daarom
is het niet evident om een appreciatie van zeldzaamheid uit te voeren.
Geogenetisch zeldzaam: bodems die door natuurlijke oorzaak of door antropogene
veranderingen niet veel (meer) voorkomen, zowel op lokaal als op wereldvlak.
Cultuurhistorisch zeldzaam: antropogene bodems die uniek zijn (met aandacht voor de
internationale dimensie).

4.2.2.3

Bijzondere ouderdom

Begraven bodems : bodems begraven onder natuurlijke sedimenten of (archeologische)
structuren. Hetgeen pedologisch bijzonder interessant is, is dat deze begraven bodems soms
verschillen van de bodems in het huidige (omringende) bodemlandschap. In goede
bewaaromstandigheden fungeren dergelijke bodems als getuige van vroegere pedogenetische
processen.
Illustraties:
o

Ijzerpodzol onder lemige wal in Hallerbos. Onder een lemige wal in het Hallerbos
wordt een Ijzerpodzol teruggevonden, terwijl overal elders buiten die wal zich
Humus-ijzerpodzolen bevinden.

o

Albeluvisol

onder

tumulus.

Een

uitzonderlijk

goed

bewaarde

Albeluvisol

(+fragipan…) onder een Romeinse tumulus, daar waar gans het bodemlandschap in
de streek bestaat uit Luvisols.
Relictbodems : bodems die gevormd zijn onder vroegere klimaten en veel ouder zijn dan
onze huidige bodems. Vaak zijn ze begraven en enkel zichtbaar in groeves of na erosie. Deze
relict- of paleobodems hebben waarde op verschillende gebieden:
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Ten eerste is er het concept van het “bodemgeheugen”, waarbij verondersteld wordt
dat omgevingsfactoren aanleiding geven tot specifieke bodemkenmerken, en dat deze
bijgevolg gebruikt kunnen worden om het milieu ten tijde van de bodemvorming te
reconstrueren. In tegenstelling tot veelgebruikte sedimentologische sequenties als
aanduiding voor (tijdelijke) veranderingen in paleomilieu (lithologisch geheugen),
heeft het bodemgeheugen een meer accurate ruimtelijke resolutie. Dit is een
belangrijk voordeel bij het achterhalen van evenementen op een specifieke site, wat
van groot belang is in archeologisch en bodemgenetisch onderzoek. Vooral voor de
oudste beschavingen zijn er weinig aanwijzingen over hun levenswijze. Het
bodemgeheugen zou daarom ten volle benut moeten worden.
Een tweede en even belangrijk aspect van paleobodems is dat ze vaak gevormd zijn
over veel langere tijdsperiodes dan onze huidige Holoceenbodems. Ze zijn hierdoor
een permanente bron van inspiratie en inzicht in het ontrafelen van bodemgenetische
processen. Zo zijn Global Change en het Kyotoprotocol belangrijke thema’s in het
huidig onderzoek. Immers klimaatsveranderingen zoals die zich nu afspelen, hebben
zich in het verleden ook reeds voorgedaan. Hun archief ligt opgeslagen in de fossiele
bodemsequenties die ze hebben achtergelaten. Een beter begrip van deze sequenties
en hun vegetatie kan ons leren hoe ecosystemen, bodems en bodemorganische stof
reageren op een wisselend klimaat.
Illustraties:
o

Usselobodem te Maatheide Lommel. In de archeologische sites Maatheide te Lommel is
op een diepte van zowat 1 meter onder het huidige oppervlak duidelijk een witte band
te zien met houtskool in de top. Dit is een paleobodem uit de Allerød-oscillatie uit het
einde van de laatste ijstijd (zowat 13 000 jaar geleden). Deze bodem werd voor het
eerst aangetroffen te Usselo, vandaar de benaming Usselobodem. Men vindt hem ook
nog terug te Herentals Toeristentoren en in de groeve van Veldwezelt. Archeologen
van het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium hebben in juli 2003 op de
Maatheide in Lommel een concentratie vuurstenen artefacten uit het LaatPaleolithicum opgegraven. Het gaat om een erg homogeen ensemble dat duidelijk door
de zogenaamde Federmessergroepen is achtergelaten. Dit zijn de jagers-verzamelaars
die op het einde van de laatste ijstijd de NW-Europese zandvlakte opnieuw gingen
bevolken en meteen ook de vroegste vertegenwoordigers van de Homo sapiens (de
moderne mens) die het grondgebied van het huidige Vlaanderen echt hebben
bewoond. De site te Lommel bevond zich in een uitgesproken goed bewaarde Usselo-
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bodem en kan op die basis in de Allerød-oscillatie gedateerd worden, tussen 14 000 en
13 000 jaar geleden.
o

Kesseltbodem, Opgrimbiebodem, Hobokenbodem, Stabroekbodem,…

4.2.2.4

Unieke bodemsysteem sequentie

Het betreft hier unieke sequenties van onderscheiden bodemeenheden: unieke topo-, hydro-,
litho-, bio-, anthropo-, substraat- of pedosequenties. Dit criterium verschilt met het criterium
“uniciteit” in die zin dat hier niet een individuele bodemeenheid centraal staat, maar een
systeem van verschillende bodemeenheden.
Illustraties:
o

Toposequentie, bijv. van droge lössvalleien in Zoniën.

o

Hydrosequentie,

meestal

in

samenhang

met

toposequentie,

bijv.

panne-

paraboolsysteem in duinstreek.
o

Lithosequentie, bijv. duin-polder overgang, korte overgang van löss naar dekzanden.

o

Biosequentie, bijv. planten: bos/weide, gras/struweel; dieren: dassenburchten, weide
met veel regenwormen en mollen.

o

Anthroposequentie, bijv. niet, recent- en langdurig bewerkte bodems

o

Substraatsequentie, bijv. tertiair reliëf onder löss of zandbodems kunnen een
belangrijke impact hebben op de bodemevolutie

4.2.2.5 Gaafheid/onverstoordheid
Afhankelijk van de mate van aantasting of verdwijning is een verschijnsel min of meer gaaf.
De mate van verstoring geeft een intrinsieke waarde aan een profiel/sequentie. Hoe sterker
de verstoring van een bodemprofiel of sequentie, hoe lager zijn intrinsieke waarde.

4.2.2.6 Vormkenmerkendheid
Dit criterium geeft de mate van gelijkenis weer met het ‘schoolvoorbeeld’ van een
profiel/sequentie in bepaalde omstandigheden; geeft ook een intrinsieke waarde aan een
profiel/sequentie.
Illustraties:
o

Typevoorbeeld humuspodzol te Herentals Toeristentoren. Te Herentals Toeristentoren
wordt een zeer droge Podzol waargenomen met een sterk ontwikkelde humus Bhorizont en een hoog humusgehalte (6%) en slechts weinig ijzer (0.29%). Deze bodem
wordt als dusdanig als schoolvoorbeeld van een humuspodzol beschouwd.
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4.2.2.7 Unieke eigenschappen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of
educatie
In de eerste stuurgroepvergadering (1 juli 2005) werd omtrent het nut van dit criterium
discussie gevoerd en werd geen consensus bereikt over het al dan niet weerhouden van dit
criterium. Teneinde toekomstpistes open te laten wordt dit criterium voorlopig behouden.
Het betreft hier bodems met unieke eigenschappen, die hierdoor nuttig zijn voor educatieve
of onderzoeksdoelstellingen, maar waarvan de uniciteit/kenmerkendheid gerelateerd is aan
een of andere menselijke verstoring (i.p.v. gaafheid zoals hierboven) of aan bepaalde
artefacten.
Illustraties:
o

Historisch unieke vervuilingen met verregaande ecologische en landschappelijke
gevolgen. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de zwaar verontreinigde bodems in de
streek van Balen-Lommel (ook wel de “Sahara van Lommel” genaamd) met een
zinktolerante vegetatie.
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Inventarisatie

Bij de inventarisatie werd een beroep gedaan op geschreven bronnen en zogenaamde grijze
kennis. Voor het onderzoek naar geschreven bronnen worden vanzelfsprekend vooral
bibliotheken bezocht, zowel openbare als privéverzamelingen. Hierbij wordt informatie
geëxtraheerd uit boeken, artikels, thesissen, proceedings, monografieën en rapporten.
De grijze kennis wordt ontsloten door het afnemen van interviews. Hierbij wordt gevraagd
naar sites of literatuur die volgens de ondervraagde de moeite zijn om nader te bekijken.
Literatuurgegevens.

4.3.1
Bibliotheek

Bibliotheken

verantwoordelijk1
Geologie UGent
Krijgslaan
V. Segers
thesissen grotendeels CA
281,
S8, 09/264 46 66
geïnventariseerd
en
9000 Gent
nagekeken
Bodemkunde
Krijgslaan
Prof. Dr. P. Finke
thesissen,
CA
UGent
281,
S8, 09/264 46 30
excursiegidsen,
9000 Gent
grotendeels
geïnventariseerd
en
nagekeken
Geografie UGent Krijgslaan
D. Godfroid
opstellen van lijst met CA
281,
S8, www.geoweb.ugent.be/library relevante thesissen
9000 Gent
Hydrogeologie
Krijgslaan
G. Verschueren
opstellen van lijst met CA
UGent
281,
S8, 09/ 264 46 47
relevante thesissen
9000 Gent
Arenberg KUL
Willem
de Christophe
Nassen thesissen grotendeels SD, KW
Croylaan 6 – 016/32 81 81
geïnventariseerd
en
3001
nagekeken
Heverlee CA1 : Carole Ampe, SD : Sven Defrijn, KW : Katinka Wouters

4.3.2

adres

contactpersoon

actie

Tijdschriften reeksen

Geïnventariseerd en nagekeken :
Tijdschrift
Pedologie
Natuurwetenschappelijk tijdschrift
Tijdschrift van de Vereniging voor Aardrijkskundige Studies

periode
1951-1993
1945-1996
1949-1999

CA
CA
CA
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Verklarende teksten van de Bodemkaart van België

Verklarende teksten van de Bodemkaart van België voor de provincies West- en OostVlaanderen zijn opgenomen in de databank (CA).
Verklarende teksten van de Bodemkaart van België voor de provincies Antwerpen, Limburg en
Oost-Brabant zijn geconsulteerd (KW).

4.3.4

Lijst van geïnterviewde personen

Deze lijst toont de personen die binnen het tijdsbestek van dit project geïnterviewd werden.
Het is duidelijk dat binnen dit project niet alle deskundigen konden geraadpleegd worden.
Prof. Dr. G. Stoops
Prof. Dr. E. Van Ranst
Prof. Dr. R. Langohr
Prof. Dr. P. Finke
Prof. Dr. C. Verbruggen
Prof. Dr. I. Heyse
Prof. Dr. P. Jacobs
Prof. Dr. F. Mostaert
Dr. G. Baert
Prof. Dr. S. Deckers
Prof. Dr.em. R. Dudal
Prof. Dr. E. Paulissen
Prof. Dr. R. Swennen
Prof. Dr. B. Muys
Prof. Dr. H. Gulinck
Prof. Dr. G. Govers
Prof. Dr. J. Poesen
Prof. Dr. M. Hermy
C. Vynckier
F. De Beil
J. Verboven
W. Bouckaert
W. Huttener
B. Blanquaert
H. Clabodts
J. Laureys
E. Dupae
L. Hauben
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geoloog-bodemkundige
bodemkundige
bodemkundige
bodemkundige
geograaf-palynoloog
geograaf-geomorfoloog
geoloog-quartairgeoloog
geoloog- quartairgeoloog
docent bodemkunde-geologie
bodemkundige
bodemkundige
geoloog- quartairgeoloog
geoloog
bosbouwkundige
landschapskundige
fysisch en regionaal geograaf
fysisch en regionaal geograaf
ecoloog
bodemkarteerder
landschapsdeskundige
bioloog GIS-coördinator
bodemkarteerder
bodemkarteerder
bodemkarteerder
bodemkarteerder
bioloog
bodemkarteerder

UGent
UGent
UGent
UGent
UGent
UGent
UGent
Waterbouwkundig Laboratorium
Hogeschool Gent
K.U.Leuven
K.U.Leuven
K.U.Leuven
K.U.Leuven
K.U.Leuven
K.U.Leuven
K.U.Leuven
K.U.Leuven
K.U.Leuven
VLM West-Vlaanderen
VLM West-Vlaanderen
VLM Oost-Vlaanderen
VLM Oost-Vlaanderen
VLM Oost-Vlaanderen
VLM Oost-Vlaanderen
VLM Vlaams Brabant
VLM Antwerpen
VLM Hasselt
VLM Hasselt

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
SD
KW
SD
KW
KW
KW
KW
KW
SD
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA, SD
CA, SD
SD
SD
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Dr. A. Zwaenepoel

bioloog

R. Van Hove
J.-P. Van Roeyen
B. Klinck
L. Meersschaert
W. Slabbaert
S. De Decker
W. Deventer
B. Vandevoorde

archeoloog
archeoloog
geograaf
geograaf
Cel beheerplanning Binnen
West-Vlaanderen
archeoloog
geograaf
bioloog

Ir. B. De Vos

bosbouwkundige

J. Mikkelsen

bodemkundige

V. Wuyts

archeoloog

I. Vanderhoydonck

archeoloog

4.3.5

WVI West-Vlaamse
Intercommunale voor
Economische Expansie,
Huisvestingsbeleid en Technische
Bijstand
Archeologische dienst Waasland
Archeologische dienst Waasland
Archeologische dienst Waasland
Archeologische dienst Waasland
Agentschap voor Natuur en Bos
AROHM, M&L, Brugge
AROHM, M&L, Brugge
Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek
Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek
Instituut voor Natuur en
Bosonderzoek
Monumenten en Landschappen,
cel Limburg
AML Archeologie, cel Limburg

CA

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
KW
SD
SD
SD

Gebiedsdekkende bodemkarteringen uitgevoerd in het kader

van inrichtingsprojecten
Gebiedsdekkende bodemkarteringen uitgevoerd sedert de publicatie van de bodemkartering
van

België,

werden

in

Vlaanderen

uitgevoerd

in

het

kader

van

verschillende

inrichtingsprojecten. In de eerste plaats werden ze uitgevoerd in het kader van de
ruilverkavelingen en meer recentelijk eveneens voor natuurinrichtingsprojecten en in
sommige gevallen voor landinrichtingsprojecten. Uitzonderlijk wordt een bodemkundige
studie uitgevoerd bij het opstellen van natuurbeheersplannen voor Vlaamse natuurreservaten.
De doelstellingen van zo’n ruilverkavelingsproject is gericht op het verbeteren van de
landbouwproductie.

In

het

geval

van

de

ruilverkavelingen

en

eveneens

in

de

natuurinrichtingsprojecten (wanneer men landbouwers wenst uit te ruilen) is de kartering
uitgevoerd met het oog op waardebepaling van de gronden om tot juiste ruilingen van de
gronden te komen. In natuurinrichtingsprojecten kunnen bijkomende doelstellingen aanwezig
zijn, bijv. indien men het gebied wenst te vernatten, voormalig opgehoogde terreinen? terug
wil afgraven, aan natuurbouw wil doen of kalkgradiënten vastleggen om maar enkele
voorbeelden te vernoemen.
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Vooraleer zo’n inrichtingsproject van start gaat, wordt een gedetailleerde bodemkaart
opgesteld. Er wordt gekarteerd op een Popp kadasterplan of meer recentelijk op luchtfoto’s,
uitvergroot tot schaal 1/2.500. Per perceel worden afhankelijk van de grootte van het perceel
en de bodemvariabiliteit 1 tot 4 boringen uitgevoerd. Hierbij wordt niet alleen de bodemserie
(textuur, drainage met een aantal tussenklassen en profielontwikkeling) genoteerd, maar
evenzeer wisselingen in textuur met de diepte, aanwezigheid van storende lagen, dikte van
de A-horizont, speciale morfologische kenmerken zoals de aanwezigheid van ijzer en/of kalk.
Ook landschappelijke kenmerken worden genoteerd zoals gedempte sloten (situatie voor de
ruilverkaveling), stroomrichting in de grachten, aanwezigheid van bolle akkers, rabatten… .
Deze kaarten bevatten dus een schat aan informatie. Voor enkel de meest recente
ruilverkavelingen en natuurinrichtingsprojecten bestaan deze kaarten in digitaal formaat.
Tot nu toe zijn zo’n 139 ruilverkavelingen doorgevoerd waarvan 117 volgens de “oude” en 22
volgens de “nieuwe stijl” (figuur 1). Bij de ruilverkavelingen “oude stijl” werd het landelijk
gebied uitsluitend ten behoeve van de landbouw heringericht. Bij de ruilverkavelingen
“nieuwe stijl” wordt een meer geïntegreerde visie op de inrichting van het buitengebied
toegepast. Er wordt gestreefd naar het integraal en duurzaam laten ontwikkelen van het
gebied met naast de functies landbouw en huisvesting ook zorg voor het landschap, natuur,
bos,

erfgoedwaarde

en

recreatief

medegebruik.

Momenteel

zijn

er

nog

18

ruilverkavelingsprojecten in onderzoek en 10 in uitvoering (VLM, schrift. meded.).
Deze inrichtingsprojecten – in de eerste plaats de ruilverkavelingen maar soms ook in
natuurinrichtingsprojecten - gaan gepaard met grote ingrepen ter hoogte van de bodem. In
laaggelegen

gebieden

zoals

de

kustvlakte

en

alluviale

vlakten

hadden

de

ruilverkavelinsgprojecten vooral een impact op de hydrologische toestand van de bodem :
afwateringswerken, ontwatering- en egalisatiewerken en buisdrainering verbeterden de
werkomstandigheden, verhoogden de productiviteit en lieten een grotere keuze aan teelten
toe.
In andere gebieden werd het microreliëf grondig gewijzigd, werden glooiende velden
geëgaliseerd, stronken, bomen en houtkanten gerooid, veldwegen in cultuur gebracht
omgewoeld. In natuurinrichtingsprojecten kan overgegaan worden tot plaggen, afgraven,
aanleg van poelen, vernatten van waterpeilen (of herstel van vroegere hogere waterstanden),
beïnvloeden van de waterkwaliteit (meer brak/zilt)…of wordt zelfs aan volledige natuurbouw
gedaan.
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Figuur 1 : Ruilverkavelingen in het Vlaamse gewest

4.3.6

Het opstellen van de databank

Op basis van een eerste opsommingslijst van parameters die in de databankstructuur moeten
opgenomen worden en dankzij overleg met een geleding van het VIOE (Vlaams Instituut voor
het Onroerend Erfgoed) die de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) heeft opgesteld, werd
een relationele databank ontworpen. De structuur van deze databank kon eind oktober op
punt worden gesteld en was daarmee klaar om te worden ingevuld. De opgestelde relationele
databank werd eveneens voorgelegd aan de cel Onderzoek en Ontwikkeling (Geografische
Informatie Implementatie) van het OC GIS Vlaanderen.
Voor het opstellen van de structuur van de databank werd beroep gedaan op de expertise
van:
•

Koen Van Daele en Erwin Meylemans (VIOE) die de structuur van de CAI-databank ter
beschikking stelden, en voor het kritisch bekijken van de uitgevoerde aanpassingen

•

Joeri Theelen (VLM - OC GIS-Vlaanderen) voor het kritisch bekijken van de structuur
van de databank
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Jan Vandorpe (instructeur informatica – VDAB) voor het oplossen van de vele kleine
praktische problemen in verband met de databankstructuur

•

Steven Devriese (Vakgroep Geografie – UGent) voor aanbevelingen i.v.m. nummering
van sites

4.3.6.1

Opbouw

4.3.6.1.1

Structuur

Een databank is een verzameling gegevens die betrekking heeft op een bepaald onderwerp.
Ze bevat een logische structuur, waarin een verzameling gegevens zodanig wordt opgeslagen
dat de elementen eenvoudig zijn terug te vinden. Met behulp van een dergelijke structuur is
het mogelijk om grote hoeveelheden gegevens te beheren.
Met een Database Management System (vaak afgekort tot DBMS) wordt het programma
aangeduid dat in een databank de opgeslagen gegevens beheert. Een databank bestaat uit
drie onderdelen: de opslagen gegevens (in één of meer bestanden), het programma waarmee
de gegevens worden onderhouden (DBMS) en een gebruikers-interface die het gebruikers
mogelijk
maakt om de gegevens te beheren.
(nl.wikipedia.org/wiki/Database_management_system)
Een relationele databank is een databank die werkt volgens een relationeel model. De
gegevens worden opgeslagen in tabellen waarin de rijen (records) de gegevens van dezelfde
soort en de kolommen (fields) de informatie die voor elk record bevatten. Verschillende
tabellen kunnen met elkaar worden verbonden door een kolom toe te voegen waarin een
verwijzing naar een record in een andere tabel wordt opgenomen. Een relationele databank
kan worden opgeslagen middels een RDBMS, een Relational Database Management System.
Wanneer de gegevens in een relationele database goed gestructureerd zijn, wordt duplicatie
van gegevens tot een minimum beperkt en fouten in de gegevensverwerking worden
voorkomen.
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Relationele_database)
Velden kunnen op verschillende manieren gedefinieerd worden: de meest gebruikte
gegevenstypes in de databank van de waardevolle bodem zijn Tekst, Numeriek, Ja/nee,
Memo en Look Up wizard. Elke rij in de tabel moet eenduidig geïdentificeerd worden door
een primaire sleutel. Deze sleutel kan uit één of meerdere kenmerken bestaan.
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De databank die uitgewerkt wordt in het kader van het project waardevolle bodem behoort
tot het type van de relationele databanken. Hierbij kunnen een aantal “hoofdtabellen”
onderscheiden worden die de kern van de databank vormen en die verbonden zijn met
tabellen die meer gedetailleerde informatie bevatten of met tabellen die een keuzelijst
vormen.
Een eerste hoofdtabel wordt gevormd door de tabel locatie_adres (Figuur 2). Deze tabel
bevat de algemene adresgegevens van een site. Hieraan gekoppeld zijn een aantal tabellen
die eveneens betrekking hebben op de locatie van de site zoals :
- locatie_coord: tabel bevat de coördinaten van de locatie
- locatie_bodem: tabel bevat gegevens omtrent plaats van de bodem in het
bodemlandschap aan de hand van de Bodemassociatiekaart en Bodemkaart van België
- locatie_relief: ... plaats in het landschap, reliëfgegevens
- locatie_plaatsbepaling: ... manier van plaatsbepaling
- locatie_plaatsbepaling_kaart: ... detailgegevens van de plaatsbepaling aan de hand van
kaarten
- locatie_plaatsbepaling_luchtfoto:

... detailgegevens van de plaatsbepaling aan de

hand van luchtfoto’s
De keuzelijsten die de provincies, gemeenten en deelgemeenten en hun NIS nummer oplijsten
zijn ondergebracht in drie afzonderlijke tabellen.
Uiteindelijk wordt aan de tabel locatie_adres de GIS-gegevens gekoppeld worden (_PuntShape
en PolygoonShape).
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Figuur 2 : Tabellen met gegevens omtrent de locatie van de site en onderlinge relaties

Een tweede groep tabellen houdt verband met de terreingegevens (Figuur 3). Als hoofdtabel
kan men de tabel “Terreinbezoek” beschouwen. Deze tabel bevat algemene informatie over
het terreinbezoek zoals de onderzoeker, de promotor, de datum en het doel van het
terreinbezoek, of er verdichting werd gemeten, micro- en mesomorfologie, of er illustratief
materiaal beschikbaar is, zoals schetsen in zwart/wit of kleur, of foto’s. Belangrijk is dat
verschillende terreinbezoeken door verschillende of zelfde personen opgenomen kunnen
worden in deze databank.
Aan deze tabel zijn gerelateerd:
- terreinbezoek_analyse: met het soort analysen die uitgevoerd werden (vnl. Ja/nee veld
met selectievakje)
- terreinbezoek_profielbeschrijving: met de soort profielbeschrijvingen (vnl. Ja/nee veld
met selectievakje)
- tussentabel terreinbezoek_publicatie: om de link te leggen tussen de terreingegevens voor
een bepaalde locatie en de bibliografische referenties waar deze gegevens terug te vinden
zijn.

44

Waardevolle bodems in Vlaanderen

Resultaten

Figuur 3 : Tabellen met gegevens omtrent de terreingegevens van de site en onderlinge relaties

Een derde “hoofdtabel” behandelt de bibliografische gegevens (Figuur 4 en 5). De tabel
bibliografische referenties staat hierbij centraal met gegevens zoals naam van de auteur(s),
jaar van de publicatie, titel ... . Voor het veld organisatie kan door de relatie met de tabel
organisatie hieruit gekozen worden. Volgende tabellen zijn gerelateerd met de tabel
bibliografische referenties:
- biblio_boek: met de detailgegevens van het boek
- biblio_artikel: ... van het artikel
- biblio_thesis: ... van de thesis
- biblio_monografie/rapport: ... van de monografie of het onderzoeksrapport
- biblio_proceedings: ... van de proceedings
Aan de tabel bibliografische referentie is een zelf in te vullen trefwoordenlijst
(trefwoordenPublicaties) gekoppeld.
Twee belangrijke tabellen worden gevormd door de tabel organisatie en de tabel persoon. In
deze tabellen worden de organisaties en de personen die gedurende dit onderzoek
gecontacteerd werden opgenomen met hun adresgegevens. Aan de hand van de relaties is het
mogelijk bevragingen te doen op persoon of op instelling.
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Figuur 4 : Tabellen met de bibliografische referentiegegevens en onderlinge relaties

Figuur 5 : Tabellen met contacten zoals instellingen en personen en onderlinge relaties
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Aanpassingen in de toekomst

Aan elke site (locatie) is een evaluatietabel (“Evaluatie”) gekoppeld (Figuur 6). Niet alle sites
beschreven in publicaties kunnen geëvalueerd worden. Zo kan men algemene bodemkundige
studies die interessant zijn, opnemen in de databank van de bibliografische referenties maar
daarvoor bevatten ze niet altijd relevante informatie omtrent waardevolle bodems. Daarom
wordt een selectievakje voorzien of de site al dan niet geëvalueerd is. Zo ja, dan kan men
overgaan tot het invullen van de evaluatiecriteria. Deze tabel bevat de criteria die reeds
eerder besproken zijn en die voorgesteld worden in §4.2. Naar aanleiding van de vraag vanuit
Afdeling Land om een meer uitgebreid evaluatiesysteem uit te denken werd een interne
discussie gevoerd waarvan verslag in §4.6. In de tabel “Evaluatie” is een vak “opmerkingen”
voorzien voor het leveren van relevante commentaar. Eventueel kan in de tabel een grotere
detaillering van een aantal criteria voorzien worden.
Naast het luik “Evaluatie” is er eveneens een luik “Bedreiging” en “Bescherming”. Een
eerste, algemene en verkennende beoordeling van de aard en belangrijkheid van de
aanwezige bedreigingen en van de beschermingsstatus wordt op een gebiedsdekkend wijze
uitgevoerd voor Vlaanderen waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande digitale bestanden
zoals gewestplannen, erkende natuurgebieden. Daarnaast wordt hier ook ruimte voorzien voor
een expertbeoordeling die gebaseerd is op de kennis van het gebied, de juridische context en
de omgevingsfactoren.
Het luik 'bedreigingen en beschermingen' dient als evolutief te worden beschouwd en vergt
wellicht in de toekomst nog een verdere uitdieping met aanpassing van de structuur van de
databank.
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Figuur 6 : Voorlopige tabellen met gegevens omtrent evaluatie en bescherming en onderlinge
relaties

4.3.6.2

Gebruik

4.3.6.2.1
De

invoer

van

Invullen
de

gegevens

wordt

vergemakkelijkt

door

gebruik

te

maken

van

invulformulieren. Voor de databank waardevolle bodem werden twee invulformulieren
ontworpen. Hierbij worden gegevens uit verschillende tabellen op een eenvoudige en
overzichtelijke manier gepresenteerd en kan het invullen op een vlotte manier gebeuren door
o.a. gebruik te maken van een selectievakje (Ja/nee veld) of een keuzelijstje.
Het eerste invulformulier frm_bibliografische referenties (Figuur 7) wordt gebruikt om de
literatuur gegevens in te brengen. De algemene gegevens worden in het bovenste deel
ingebracht, de details in het tabblad dat van toepassing is (boek, artikel, thesis, proceedings,
monografie/rapport).
Het tweede invulformulier frm_locatie_adres (Figuur 8 en 9) is zeer ruim opgevat. Alle
gegevens omtrent adres, plaatsbepaling (zowel via kaart als luchtfoto), gegevens omtrent
reliëf en bodem, terreingegevens en analysen, en uiteindelijk de evaluatie kan via de
verschillende tabbladen ingevuld worden. Ter hoogte van het terreinbezoek wordt een relatie
gelegd naar de bibliografische referentie. Eveneens is het mogelijk om verschillende
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terreinbezoeken op eenzelfde locatie toe te voegen, al dan niet door dezelfde onderzoeker
uitgevoerd.

Figuur 7: Formulier van de bibliografische referenties

Figuur 8: Formulier van de locatie met adresgegevens en het tabblad coördinaten

49

Waardevolle bodems in Vlaanderen

Resultaten

Figuur 9 : Formulier met het tabblad gegevens omtrent het terreinbezoek, analysen en
profielbeschrijving

4.3.6.2.2

Raadplegen

Aan de hand van het formulier kan men eveneens de gegevens bekijken. Snel zoeken op de
veldinhoud kan aan de hand van een zoekopdracht. Hierbij kan men verder specifiëren naar
Gedeelte van het veld, Heel veld of Begin van veld. Een tweede mogelijkheid is het gebruik
maken van selectiefilters. Hierbij worden de records zichtbaar gemaakt die voldoen aan het
zoekcriterium.

4.3.7

Weergave in kaartvorm

De opzet van het project is niet enkel het opstellen van een databankstructuur en het
invullen ervan, maar omvat eveneens het lokaliseren van de sites van waardevolle bodems op
kaart.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een GIS-systeem (in eerste instantie Arc View 3.2)
waarbij de waardevol geachte sites ingevoerd worden. Er wordt gebruik gemaakt van twee
type bestanden: een bestand dat puntlocaties bevat voor sites die te klein zijn om als een
vlak aangeduid te kunnen worden, of waarvan de precieze afbakening (voorlopig) onbekend
is, en een polygonenbestand voor de grotere gebieden of voor deze sites die reeds nauwkeurig
werden afgebakend. Deze twee bestanden zijn gelinkt aan de tabel “locatie_adres” aan de
hand van ID-locatie nummer dat toegevoegd is aan de attributentabel van de _PuntShape en
_PolygoonShape tabellen. Wanneer de locatie gedigitaliseerd is, moet men in de databank het
selectievakje “gedigitaliseerd” aanvinken om zo te kunnen bijhouden wat er al dan niet reeds
gedigitaliseerd is. In een later stadium kan gedacht worden aan een rechtstreekse koppeling
tussen de Access-databank en het GIS-bestand.
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Op dit ogenblik werden reeds meer dan honderd punten en sites digitaal ingevoerd. Vermits
deze in de meeste gevallen vanuit diverse kaarten, schetsen e.d. werden overgenomen is de
nauwkeurigheid niet constant. Enkel indien gedigitaliseerd kon worden vanuit grootschalige
kaarten, indien de afbakening overeenkwam met duidelijk herkenbare veldkenmerken
(hoogtelijnen, wegen, vegetatietype,...) of wanneer bijvoorbeeld de Lambertcoördinaten van
de punten op voorhand beschikbaar waren, is de nauwkeurigheid goed. In enkele gevallen was
het mogelijk om polygonen uit bestaande bestanden te kopiëren (vb schorren, Zoniënwoud,
Meerdaalwoud).
Het huidige GIS-bestand is derhalve een mengeling van nauwkeurig en minder nauwkeurig
gelokaliseerde punten en sites. Dit hoeft op zich geen probleem te vormen zolang het bestand
een louter informatief karakter heeft. Indien men aan het document een meer dwingend
karakter wenst te geven en men bijvoorbeeld beslissingen wenst te nemen op perceelsniveau
dringt een verdere detaillering zich op. Dit laatste houdt in dat de bestaande afbakeningen
worden gecontroleerd en zonodig aangepast, en dat rond de puntlocaties een afbakening
plaatsvindt.
De digitalisering van de data in een GIS bestand biedt sowieso belangrijke voordelen vermits
dit niet alleen een algemeen beeld geeft van de aanwezigheid van waardevolle bodems op
het Vlaams grondgebied, maar bovendien een snelle algemene inschatting toelaat van de
graad van bescherming en kwetsbaarheid van de verschillende elementen.
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Voorstel voor noodarchivering

Op basis van gevalstudies werden mogelijkheden onderzocht voor een archiveringsprocedure
die kan worden toegepast in situaties van acute bedreiging. Hoewel deze maatregel geen
bescherming van de bodem op zich biedt, is het een maatregel die de schade aan
informatieverlies kan beperken. De term noodarchivering wordt gebruikt naar het voorbeeld
van archeologische noodarchiveringen.
Bij het documenteren en archiveren van een site is in de beginfase een expert ter plaatse
nodig om een overzicht te bieden van de relevante bodems op de site. Deze duidt aan welke
bodemprofielen gedocumenteerd dienen te worden, en voert een eerste interpretatie uit. Na
aanwijzingen of onder begeleiding van deze expert kan een archivering worden uitgevoerd die
meer garantie biedt op een nuttige besteding van de verzamelde informatie in verder
wetenschappelijk onderzoek. In wat volgt wordt steeds met de term (expert) aangegeven
indien extra betrokkenheid van deze persoon wordt aangeraden bij het uitgevoerde
terreinwerk.
Een zo volledig mogelijke noodarchivering omvat de verschillende stappen zoals ze hierna
worden omschreven. Deze stappen zijn slechts richtlijnen. De volgorde en detailgraad van de
verschillende opnames kan worden aangepast aan het specifieke karakter van de site.
- Beschrijving en inmeten van de plaats van de site in het landschap; inmeten van de huidige
topografie volgens een grid (topografische gps).
Benodigde tijd: 1 tot 4 dagen, afhankelijk van de omvang van de site
- Beschrijving landgebruik en vegetatie.
Benodigde tijd: enkele uren tot 2 dagen, afhankelijk van de gewenste detailgraad van de
beschrijving.
- Beschrijving van het bodemlandschap.
° Expert:
-

aanduiden van relevante profielen en een eerste interpretatie

-

onderlinge verbanden van de profielen

-

begeleiding/aanwijzingen bij profielbeschrijving, met oog op verdere
staalnames en intekenen
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Benodigde tijd: 2 tot 4 dagen in totaal, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de
site.
° Uitvoering
-

Beeldmateriaal:
o

overzichtsfoto’s van profiel en omgeving

o

detailfoto’s interessante features (expert)

-

FAO-profielbeschrijving

-

Staalname:
o

Verstoorde stalen


Transectstalen: 200g (of meer) om 2,5 of 5cm



Gerichte stalen: boven, onder en/of midden van elke
horizont (200g of meer) (expert voor indeling horizonten)

o

Onverstoorde stalen


Kubiënadoosjes voor micromorfologie (expert) – 1 in elke
horizont en op elke overgang



Niet gecontamineerde kernstalen (expert)

-

Intekenen van de profielen in een Cartesiaans grid (met theodoliet)

-

Nemen van lakprofielen en/of monolieten

Benodigde tijd:
° 1 dag per profiel indien enkel uitvoerend werk (zonder problemen bij de interpretatie),
inclusief intekenen van een profiel (een halve dag);
° Nemen van een lakprofiel neemt iets meer dan 24u in beslag (2u aan arbeid, +/- 24u laten
drogen);
° Nemen van een monoliet neemt een halve dag in beslag
° Opvolging:
-

Opname uitgevoerd terreinwerk in de databank

-

Verstoorde stalen:

-

o

drogen (24u op 30°C)

o

zeven over 2mm met bewaren van de grovere fractie

o

in afgesloten behouders bewaren (droog en koel)

Onverstoorde stalen:
o

Eventueel inpakken in cellofaan

o

Droog en koel bewaren
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reeds

slijpplaatjes

en

micromorfologische

beelden

produceren om langere bewaring te garanderen
-

Lakprofiel
o

Afborstelen en fixeren

o

Droog, koel en donker bewaren

o

Monoliet bijwerken en fixeren

4.5

Bedreiging en bescherming

4.5.1

Inleiding

In de afgelopen decennia is het bewustzijn rond de diverse bedreigingen voor de bodem in
Vlaanderen, maar ook wereldwijd sterk toegenomen. Momenteel bestaat er reeds een
consensus over de noodzaak voor maatregelen om verdere bodemaantasting tegen te gaan, al
kan men zeker niet spreken van een algemene en gecoördineerde aanpak. Intussen hebben
ook het begrip 'multifunctionaliteit van de bodem' en het besef dat bodem een eindige
hulpbron is algemeen ingang gevonden.
De inspanningen die tot nu toe werden geleverd zijn er op gericht om de diverse functies van
de bodem duurzaam te vrijwaren of te versterken. De meeste aandacht ging hierbij naar de
landbouwkundige

functies

van

de

bodem

(beschikbaar

areaal,

vruchtbaarheid,

waterhuishouding, fysische kenmerken...) en meer en meer ook de ecologische functies
(bodemverontreiniging, waterbuffering, ...).
Erosie,

vermindering

van

het

organischestofgehalte,

organische

en

anorganische

bodemverontreiniging, verslemping, verdichting, vermindering van biodiversiteit, verzilting,
overstromingen en landverschuivingen worden algemeen aanzien als de belangrijkste
bedreigingen. In bepaalde streken, waaronder Vlaanderen, vormt landbeslag voor andere
functies (wonen, industrie, winning van grondstoffen, infrastructuur,...) een belangrijke en
meestal onomkeerbare aantasting van de bodem.
Veel minder aandacht is tot nog toe gegaan naar intrinsieke waarde van de bodem op zich als
een essentieel onderdeel van het ecosysteem en vooral als een wetenschappelijk en
cultuurhistorisch object. Wat dit laatste betreft vertoont de bodemkunde nochtans een aantal

54

Waardevolle bodems in Vlaanderen

Resultaten

opmerkelijke gelijkenissen met andere disciplines zoals landschap- en monumentenzorg,
natuurontwikkeling

of

archeologie,

waar

eveneens

de

zeldzaamheid,

uniciteit,

representativiteit, educatieve waarde of intrinsieke waarde van het studieobject sterk
benadrukt wordt. Het is in deze zin ook dat het begrip 'waardevolle bodem' in de
hiernavolgende tekst dient begrepen te worden.
In tegenstelling tot deze meer zichtbare en direct voelbare aandachtspunten waarvoor wel
reeds een maatschappelijk draagvlak bestaat en een soms vergaande regelgeving werd
ontwikkeld, blijft de interesse voor bodem als wetenschappelijk waardevol object voorlopig
beperkt tot een eerder kleine kring van ingewijden en is er van een specifieke bescherming
nog geen sprake. Het spreekt vanzelf dat de eerder genoemde algemene bedreigingen voor de
bodem, en de mechanismen van aantasting eveneens van toepassing zullen zijn op de
'waardevolle bodems' die het voorwerp uitmaken van deze studie. Daarom dient in de eerste
plaats nagegaan te worden in welke mate de bodems die als waardevol werden
geïdentificeerd onderworpen zijn aan deze algemene bedreigingen. Tevens kan worden
nagegaan in welke mate deze bodems reeds enige vorm van indirecte bescherming genieten,
bijvoorbeeld omdat zij gelegen zijn in een gebied waar bepaalde ingrepen wettelijk niet
toegelaten zijn omwille van de wettelijke bestemming, of omdat zij een onderdeel vormen
van een beschermd object (landschap, monument, ...).
Anderzijds dient gewezen te worden op de specifieke problematiek van de 'waardevolle'
bodems'.

In

tegenstelling

tot

bodemkenmerken

zoals

productiviteit,

structuur,

waterhuishouding, chemische en fysische aantasting, is het vrijwel onmogelijk om te
sleutelen aan deze karakteristieken die de waarde van de 'waardevolle bodems' uitmaken
zoals uniciteit, intactheid, representativiteit. Het is met andere woorden in de meeste
gevallen moeilijk of onmogelijk om een aangetaste of verdwenen 'waardevolle bodem' te
herstellen of te vervangen zoals dit wel mogelijk is wanneer men klassieke functies van
bodem bekijkt.
In de volgende paragrafen rond bedreiging en bescherming wordt daarom steeds in het
achterhoofd gehouden dat de 'waardevolle bodems' een eigen intrinsieke waarde hebben als
bodemkundig, aardkundig, archeologisch studieobject en erfgoed, dat zij in belangrijke mate
uniek, niet vervangbaar en niet herstelbaar zijn. Hierbij is de gebruikswaarde van deze
bodem van ondergeschikt belang. Dit wil zeggen dat potentiële conflictsituaties niet
uitgesloten zijn en dat ingrepen zoals bebossing, die in andere situaties als een
bodembeschermende maatregel kunnen beschouwd worden, in dit geval tegelijkertijd als een
bedreiging dienen beschouwd te worden.
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Anderzijds bestaat er een belangrijke categorie van waardevolle bodems (paleobodems en
begraven bodems) die op zich minder onderhevig zijn aan de bedreiging die bodems in het
algemeen ondergaan, maar die langs de andere kant ook nog maar in zeer beperkte mate
gekend zijn, waardoor een eventuele bescherming een andere aanpak vereist.
In de volgende hoofdstukken wordt een overzicht gegeven van de diverse bestaande
bedreigingen voor de waardevolle bodems. Vervolgens worden de diverse bestaande
regelgevingen doorgenomen die een eventuele vorm van bescherming bieden, of die kunnen
dienen als vertrekpunt voor de ontwikkeling van een specifieke regelgeving voor de
bescherming van waardevolle bodems. Als laatste punt wordt aangegeven in welke mate de
reeds geïdentificeerde waardevolle bodems bedreigd en beschermd worden door deze
elementen, en worden mogelijk beschermingsmaatregelen voorgesteld.
Wat betreft de bescherming van waardevolle bodems zal de vraag dienen beantwoord te
worden of het überhaupt wenselijk of mogelijk zal zijn om hiervoor een apart wettelijk kader
uit te werken, of dat eventuele beschermingsmaatregelen kunnen ingebouwd worden in een
bestaand wettelijk kader zoals bijvoorbeeld de regelgeving rond beschermde monumenten en
landschappen. Indien dit toch zo zal blijken, welke vorm dient een dergelijk kader dan aan te
nemen, rekening houdend met de moeilijkheden van identificatie, evaluatie en ruimtelijke
omschrijving van waardevolle bodems ?
Naast een gebiedsgerichte aanpak voor de bescherming van waardevolle bodems bestaat in
theorie ook de mogelijkheid om te kiezen voor een soortgerichte aanpak. Dit wil zeggen dat
een bodem, onafhankelijk van zijn ligging, beschermd zou worden op basis van zijn
eigenheid, zoals beschermde diersoorten ook buiten hun typische ecotoop beschermd blijven.
In dat geval stelt zich, naast de eigendoms- en gebruiksrechten van het land, ook het
probleem van de herkenbaarheid van de bodem.
Minimaal kan de databank rond waardevolle bodems gebruikt worden als een referentie- en
afwegingskader waarop planners, beleidsmakers, uitvoerders en beheerders kunnen
terugvallen bij de beoordeling van vergunningsaanvragen, bij het opstellen en uitvoeren van
aanleg-, inrichtings- of beheerplannen of bij milieu-effectenstudies. Dit naar analogie met
bijvoorbeeld de landschapsatlas of de biologische waarderingskaart.
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Ten slotte moet men zich uiteraard afvragen wat het precieze doel zal zijn van de
bescherming van de 'waardevolle bodems': het absoluut behoud van een bestaande toestand
of het verzekeren van een situatie waarbinnen een 'natuurlijke' evolutie mag plaatsvinden,
zelfs indien deze onomkeerbaar zou zijn. In dit verband kan verwezen worden naar de
veranderde inzichten in bijvoorbeeld de landschaps- of monumentenzorg, waar men er meer
en meer van uitgaat dat bescherming niet noodzakelijk verandering hoeft uit te sluiten.

4.5.2

Bedreigingen voor waardevolle bodems

Om een inschatting te kunnen maken van de mate van bedreiging waaraan een 'waardevolle
bodem' onderworpen is, dient geweten te worden welke vormen van bedreigingen op of rond
de locatie van deze bodem aanwezig zijn. In de volgende paragrafen wordt daarom vooreerst
een oplijsting gemaakt van de verschillende mogelijke bedreigingen. Vervolgens wordt een
overzicht gegeven van de instrumenten die beschikbaar zijn om vast te leggen of een
bedreiging al dan niet aanwezig is op de plaats in kwestie.
De bedreigingen kunnen diverse vormen aannemen, maar kunnen grosso modo in een beperkt
aantal

klassen

worden

ondergebracht:

aantasting

en

verdwijning,

kwalitatieve

en

kwantitatieve aantasting, omkeerbaar of onomkeerbaar. Het stopzetten of omkeren van een
natuurlijke bodemontwikkeling kan eveneens als een bedreiging worden beschouwd,
tenminste indien men de waardevolle bodems als een evolutief, eerder dan als een statisch
gegeven beschouwt. In die laatste zin kan 'aantasting' dan ook gedefinieerd worden als 'elke
ongewenste verandering van de bodemkarakteristieken'.

4.5.2.1

Planologische bedreigingen

Sinds de jaren zeventig is de wettelijke bestemming van elk onderdeel van het Vlaams
grondgebied vastgelegd in de gewestplannen. Op een aantal uitzonderingen na is het niet
mogelijk

om

van

deze

bestemmingen

af

te

wijken

zonder

dat

hiervoor

een

gewestplanwijziging aan te pas komt. Eén van deze uitzonderingen is de bebossing van
landbouwgronden.
Anderzijds kunnen in werkelijkheid nog vaak activiteiten voorkomen in zones die hiervoor niet
bedoeld zijn. Het gaat hier over de zogenaamde zonevreemde activiteiten, die meestal hun
oorsprong bestonden op het ogenblik dat het gewestplan werd ontworpen.
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Verdere uitwerking werd gegeven door bijvoorbeeld BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) of APA
(Algemeen Plan van Aanleg). Sinds enkele jaren zijn hierbij de Ruimtelijk Structuurplannen
bijgekomen, zowel op gewestelijk als op provinciaal en gemeentelijk vlak. Hierbij aansluitend
horen de zogenaamde RUP's (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen).
Het gewestplan is in grote mate bepalend voor de ingrepen die in een bepaald gebied
toegelaten zijn, eventueel mits vergunning. Hieronder vallen een ganse reeks ingrepen die
per definitie het verdwijnen of het aantasten van de bodem inhouden, zoals uitgravingen,
ophogingen en nivelleringen. Andere ingrepen zijn strikt genomen niet gebonden aan een
bepaalde gewestplanbestemming, maar kunnen er toch mee in verband gebracht worden,
zoals bodembewerking, grootschalige drainage, bosaanplantingen enz... De kans op
aantasting of verdwijning van een bepaalde waardevolle bodem en de mogelijkheid tot het
inroepen van beschermende maatregelen zijn derhalve sterk gebonden aan de ligging van de
desbetreffende bodem op het gewestplan zie verder onder 4.5.3.1).

4.5.2.2

Eigendomsstatuut

De gronden in Vlaanderen behoren ofwel tot het privébezit of tot het openbaar domein. Alle
gronden zijn opgenomen in het kadaster.
Grondeigenaars en grondgebruikers, publiek zowel als privé, zijn verplicht de wettelijke
bepalingen met betrekking tot het landgebruik na te leven (vermijden van bodem- en
grondwaterverontreiniging

of

eventuele

bodemsanering,

kapvergunningen,

bouwvergunningen, milieuvergunningen, ...).
Het spreekt voor zich dat indien men op wettelijke of op vrijwillige basis specifieke
maatregelen wenst op te leggen voor de bescherming en het behoud van waardevolle bodems
de eigenaar van het perceel dient gekend te zijn. Men kan er van uitgaan dat dergelijke
maatregelen een grotere kans hebben om toegepast te worden naarmate de eigenaar
overtuigd is van de 'waarde' van de aanwezige bodems. Bepaalde overheidsinstanties (niet
alle !) of bijvoorbeeld natuurverenigingen zullen waarschijnlijk eerder geneigd zijn om in te
gaan op voorstellen in deze richting dan andere grondeigenaars of -gebruikers.
Er dient hier ook gewezen te worden op de specifieke situatie van de landbouwgronden
waarvoor vaak een pacht van lange duur geldt. In deze gevallen is het niet alleen van belang
om de eigenaar te kennen maar ook de gebruiker.
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Verdwijning (geheel of gedeeltelijk) van het bodemprofiel

Uitgraving of vergraving voor exploitatie, bouw- of infrastructuurwerken leidt tot de
gedeeltelijke of volledige, maar meestal ogenblikkelijke verdwijning van de bodemprofielen.
Eventuele resten van de profielen kunnen daarbij dermate worden aangetast of worden
afgedekt door constructies, waardoor zij onbruikbaar of onbereikbaar worden voor verdere
studie. Vast staat dat de verdere natuurlijke ontwikkeling van de bodem in kwestie grondig
verstoord wordt.
In de praktijk moet de verdwijning van een waardevolle bodem ten gevolge van een
dergelijke ingreep als een onomkeerbaar fenomeen worden beschouwd. Het is immers in de
meeste gevallen uitgesloten om een nauwkeurige reconstructie te maken van een bodem die
het resultaat is van eeuwenlange processen. Zelfs het 'natuurgetrouw' nabootsen van
menselijke ingrepen (bv. plaggenbodems) blijft een zeer moeilijke onderneming.
Afdekking van bodems, bijvoorbeeld door ophogingen of door aanleg van taluds, betekent dat
deze onbereikbaar of minder goed bereikbaar worden voor onderzoek, maar houdt langs de
andere kant een zekere vorm van bescherming in tegen aantasting en verdere evolutie. Het
proces van afdekking zelf kan, ook op korte termijn, belangrijke gevolgen hebben voor de
begraven bodem: compactie, bodemleven, toevoer van stoffen uit de afdeklaag, ...
Nivellering van percelen houdt zowel vernietiging van bestaande horizonten in als afdekking
van bodems. In het beste geval worden de begraven bodems hierdoor enigszins beschermd,
maar zullen deze nog moeilijk te traceren zijn. Bovendien gebeurt een dergelijk nivellering
meestal in functie van een bepaald veranderd landgebruik (bouw, aanleg, teeltverandering,
bebossing, ...) met een verdere aantasting van de onderliggende bodem tot gevolg.
Erosie vormt een aparte vorm van verdwijning van bodems in de zin dat het een geleidelijk
proces is. Daarom wordt dit verder behandeld onder 'aantasting'.

4.5.2.4

Aantasting door erosie

Erosie is een natuurlijk fenomeen waarbij bodempartikels onder de invloed van neerslag en
gravitatiekrachten, of ook nog door de wind, worden weggevoerd. Natuurlijke erosie verloopt
traag, en wordt gecompenseerd door nieuwe bodemvorming of door bodemaangroei.
Door calamiteiten of door menselijke ingrepen (landgebruik, teeltkeuze en teelttechnieken,
...) kan dit proces in belangrijke mate versneld worden. Hierdoor ontstaat een onevenwicht,
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waarbij de bodemaantasting sneller tot veel sneller verloopt dan de bodemontwikkeling.
Bodems kunnen hierbij onthoofd worden (= geleidelijk ontdaan worden van de bovenste
horizonten). Afknotting van Aba bodems door bewerkingserosie is hier een typisch voorbeeld
van. In extreme gevallen kan erosie leiden tot het volledig verdwijnen van het profiel.

4.5.2.5

Aantasting ten gevolge van het landgebruik

4.5.2.5.1

Afhankelijkheid landgebruik - bodemtype

Los van het feit dat bepaalde vormen van landgebruik de gedeeltelijke of volledige
verdwijning van bodemprofielen inhouden (ploegen, bebouwing, groeven, ...) dient elke vorm
van landgebruik die niet aansluit bij de karakteristieken van een bepaalde bodem beschouwd
te worden als een potentiële wijziging (lees 'aantasting') van deze bodem.
Met andere woorden, het valt niet voor elke vorm van landgebruik bij voorbaat te stellen of
dit al dan niet een bedreiging vormt voor het voortbestaan van een bepaalde bodem. Vormen
van landgebruik die nefast zijn voor bepaalde bodemtypes kunnen immers nuttig of
noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling of instandhouding van andere bodems. Bij een volledig
natuurlijke bodem vormt de bewerking bij de ingebruikname voor landbouwkundige
doeleinden een belangrijke verstorende factor. Dezelfde bewerking kan dan weer essentieel
zijn voor de instandhouding van andere bodemtypes zoals bijvoorbeeld antropogene bodems.
Voor deze laatste vormt een bosvegetatie, die voor andere bodems een bescherming vormt,
dan weer een bedreiging.
Het is dus van groot belang om per 'waardevolle bodem' na te gaan hoe en in welke mate deze
gebonden is aan een type van landgebruik.

4.5.2.5.2

Aantasting onder invloed van veranderende teelttechnieken

Specifiek voor de landbouwbodems hebben teelttechnieken zoals (diep)ploegen, bemesting
met organische of minerale meststoffen, bekalking of het gebruik van pesticiden een
belangrijke impact op de fysische, chemische en biologische bodemkarakteristieken. De
evolutie van onze Abc(m) (Albeluvisol) naar Aba1 (afgeknotte Luvisol) vormt hier een goed
voorbeeld van. In de voorbije jaren kenden deze technieken een belangrijke evolutie, en
nieuwe ontwikkelingen zijn te verwachten. Vooral 'fijnlagige' en nutriëntarmere bodems
worden in belangrijke mate beïnvloed door deze technieken.
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De groeiende aandacht voor technieken zoals niet-kerende of minimale bodembewerking en
directe inzaai kunnen ook in dit kader vermeld worden.

4.5.2.5.3

Perceelsvergroting, nivellering

Perceelsvergrotingen op zich hoeven geen onmiddellijk of belangrijk effect te hebben op de
bodem. Anderzijds gaan deze vaak gepaard met andere wijzigingen, zoals nivelleringen,
drainage, verzwaring van het gebruikte materiaal. Het feit of een perceel al dan niet gelegen
is

in

een

ruilverkavelingsgebied

maakt

wat

dit

betreft

niet

veel

(meer

uit).

Perceelsvergrotingen kunnen immers even goed plaatsvinden buiten het kader van de
ruilverkaveling, en bovendien wordt in de nieuwe ruilverkavelingen meer en meer aandacht
besteed aan aspecten als landschapsbeheer.

4.5.2.5.4

Aantasting ten gevolge van vegetatiewijziging

Al dan niet in het kader van een veranderd landgebruik kan een vegetatiewijziging de bodem
beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn de omvorming van gemengd loofwoud naar naaldhout
of de omvorming van grasland naar akkerland.
In sommige gevallen wordt direct ingegrepen op het niveau van de bodem om een
vegetatiewijziging te induceren. Dit is het geval in sommige natuurgebieden of waar
technieken zoals plaggen (helaas vaak onoordeelkundig) worden aangewend om een meer
geschikt substraat te creëren voor de ontwikkeling van bepaalde, gewenste vegetaties. Meer
geleidelijke vegetatiewijzigingen vinden plaats op weilanden waarvan in het kader van een
meer natuurgericht beheer de bodem verschraald wordt door het maaisel gedurende jaren na
elkaar af te voeren, met als doel een meer soortenrijk grasland te creëren.
In dit kader kan ook verwezen worden naar de plannen van de Vlaamse regering om in de
komende jaren over te gaan tot de bebossing (volgens sommigen 'herbebossing') van
verschillende duizenden hectaren grond, waarvan een groot deel aan de landbouw onttrokken
wordt. In totaal gaat het om ongeveer 20.000 ha bosuitbreiding, waarvan 10.000 ha 'tijdelijke'
bebossing van landbouwgronden.

4.5.2.5.5

Wijziging van de waterhuishouding (verdroging of vernatting)

Verdroging of vernatting van de bodems ten gevolge van menselijk ingrijpen zijn geen recente
begrippen. Reeds eeuwenlang wordt de waterhuishouding van de Vlaamse bodems verstoord
ten gevolge van de bouw van watermolens (stuwen), het recht trekken of omleiden van
rivieren (Nete, Durme), de aanleg van kanalen en van waterbeheerssystemen (polders,
wateringen, lokale drainage- en/of irrigatiesystemen).
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Pas in de laatste decennia is men overgegaan tot een veralgemeend gebruik van
drainagesystemen om de productiviteit van de landbouwgronden of de bruikbaarheid van
percelen

voor

een

bepaald

doeleinde

te

verbeteren.

Ook

publieke

en

private

grondwaterwinningen of grote infrastructuurwerken (vb uitgravingen voor de aanleg van
wegen) kunnen de waterhuishouding verstoren.
Een nieuw gegeven is de kunstmatige vernatting van gebieden, die meer en wordt toegepast
in het beheer van natuurgebieden of in het kader van een meer natuurgericht beheer van
landbouwgronden.
Verdroging of vernatting heeft uiteraard een belangrijke rechtstreekse en onrechtstreekse
invloed op de bodemvormende processen, en dienen hierdoor als een potentiële bedreiging
worden beschouwd.

4.5.2.6

Verzuring onder exogene invloeden

Verzuring van bodems kan het gevolg zijn van het bodemgebruik (bijvoorbeeld akkerland) of
van de aanwezigheid van een verzurende vegetatie (bijvoorbeeld ondergroei van bosbessen).
Verzuring kan ook het resultaat zijn van de aanvoer van verzurende substanties vanuit
exogene bronnen, hoofdzakelijk industrie, verkeer en intensieve veeteelt.
Op landbouwgronden speelt dit soort verzuring een secundaire rol, maar bodems in bossen of
natuurgebieden kunnen op termijn duidelijk beïnvloed worden door dergelijke fenomenen.

4.5.2.7

Verontreiniging

Ten gevolge van talrijke risicoactiviteiten is de bodem op diverse plaatsen in Vlaanderen
verontreinigd met milieugevaarlijke stoffen zoals bv. zware metalen, organische stoffen en
bestrijdingsmiddelen. De oorzaken voor de verontreiniging zijn divers: belastende industriële
activiteiten, ongevallen met milieubedreigende stoffen, lekkende opslagtanks, leidingen of
installaties, onzorgvuldige opslag van grondstoffen, afvalstoffen of eindproducten, morsen bij
op- of overslag...
Een vervuilde bodem kan de kwaliteit van het leven bedreigen door contact van mensen,
dieren en planten met schadelijke stoffen of door aantasting van het grondwater.
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Puntverontreiniging

Puntverontreinigingen treden op wanneer milieugevaarlijke stoffen vanuit een gekende bron
(bijvoorbeeld een opslagtank) terechtkomen in de bodem of in het grondwater. Dit soort
verontreiniging heeft meestal een lokaal karakter en is ruimtelijk eerder scherp af te
bakenen.
Puntverontreinigingen zijn direct te linken aan huidige of voorbije menselijke activiteit, en
vinden daarom meestal plaats in de woon- of werkomgeving (opslag van brandstoffen,
industrie). Daardoor vormen zij voor de waardevolle bodems een minder ernstige bedreiging.
De belangrijkste uitzondering hierop is het storten van afval, waardoor de bodem zowel
fysisch al chemisch verontreinigd kan worden.
De sanering van puntverontreinigingen vergt meestal ingrepen die sterk bodemverstorend
zijn.

4.5.2.7.2

Diffuse verontreiniging

Diffuse verontreiniging treedt op milieugevaarlijke stoffen zich verspreiden vanuit één of
meerdere bronnen en via de lucht of het water op het land terechtkomen. Diffuse
verontreinigingen beslaan daarom vaak grotere oppervlakken en zijn moeilijker af te
bakenen.
Gekende voorbeelden van diffuse verontreiniging zijn de neerslagen van zware metalen (Cu,
Zn, Cd, Pb, ...) rond de non-ferrobedrijven in de Antwerpse en Limburgse Kempen en de
afzettingen van verontreinigd slib in de Leie- en de Zennevalleien.
Dergelijke verontreinigingen kunnen de vegetatie in belangrijke mate beïnvloeden en in
extreme gevallen zelfs leiden tot bodemsteriliteit. Het ontstaan van nieuwe vegetaties en
bodems onder de invloed van dergelijke verontreinigingen vormt anderzijds een interessant
wetenschappelijk onderwerp op zich.
Het belang van de diffuse verontreiniging is in de afgelopen jaren sterk afgenomen door
maatregelen aan de bron.

4.5.2.8

Verzilting - verzoeting - overstroming

Verzilting is de accumulatie van oplosbare zouten van natrium, magnesium, kalium en
calcium in die mate dat de geschiktheid van de bodem voor een bepaald doeleinde
(landbouw, instandhouding van bepaalde vegetatietypes, ...) in het gedrang komt. Verzoeting
is het omgekeerde effect, al slaat dit uiteraard enkel op zoutminnende vegetaties.
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Wereldwijd is verzilting vaak geassocieerd met irrigatie. In Vlaanderen is het voorkomen van
dit fenomeen weinig waarschijnlijk wegens de jaarlijkse neerslagoverschotten.
In de kustzone kan verzilting veroorzaakt worden door het indringen van zout water wanneer
door overbemaling de (zoet)watertafel wordt verlaagd.
In de valleien van de getijdegevoelige stromen en rivieren (Scheldebekken) worden in het
kader van het Sigmaplan diverse gebieden die momenteel als polder zijn ingericht, aangeduid
als overstromingsgebieden. Al deze gebieden zullen in de toekomst onderworpen worden aan
dagelijkse of maandelijkse overstromingen door brak, en bovendien min of meer
verontreinigd water.

4.5.2.9

Grondverschuivingen

Het fenomeen van grondverschuivingen is weinig verbreid in Vlaanderen. In de Vlaamse
Ardennen (streek van Ronse) werd evenwel een ganse reeks kleine en grotere verschuivingen
geïdentificeerd. Grondverschuivingen veroorzaken uiteraard een grondige verstoring van het
bodemprofiel, maar zijn op zich interessante studieobjecten.

4.5.3

Bestaande beschermingsmaatregelen

4.5.3.1

Inroepen van algemene beginselen ?

Alvorens in te gaan op het meer concrete beschermingsinstrumenten kan men zich afvragen in
welke mate algemene beginselen kunnen ingeroepen worden waardoor waardevolle bodems
de facto zouden beschermd zijn.
In het huidig milieubeleid wordt bijvoorbeeld steevast vertrokken van de volgende
beginselen:
- stand-still: verslechtering van de bestaande toestand is in geen geval wenselijk
- voorkomingsbeginsel: voorkomen is beter dan genezen
- voorzorgsbeginsel: in geval van twijfel wordt gekozen voor zekerheid
- brongerichtheid: de problemen worden aan de bron aangepakt
- 'de vervuiler betaalt': de veroorzaker draait op voor de kosten
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Daarnaast kan men stellen dat waardevolle bodems, zoals gedefinieerd in het kader van deze
inventarisatie, ongetwijfeld een hoog gehalte aan openbaar nut en gemeenschapswaarde
hebben. Men kan er evenwel moeilijk van uitgaan dat dergelijke argumenten op dit ogenblik
voldoende zouden opwegen tegen andere principes waaronder in de eerste plaats het
eigendoms- en gebruiksrecht. Toch zal het interessant zijn om bij het uitwerken van
beschermingsmaatregelen te onderzoeken in welke mate algemene wettelijke beginselen
hiervoor een basis vormen.

4.5.3.2

Directe bodembeschermingsmaatregelen

In de afgelopen jaren werden in Vlaanderen een aantal beleidsinstrumenten ontwikkeld met
het oog op een duurzaam kwantitatief en kwalitatief beheer van de bodem. Algemeen kan
men stellen dat deze maatregelen in de eerste plaats gericht zijn op het behoud of herstel
van de gebruikswaarde van de bodem, en op het beheersen van de risico's voor gezondheid en
milieu. Voor de bepaling van de gebruikswaarde en van de risico's wordt gebruik gemaakt van
een beperkt aantal bodemfysische en bodemchemische kenmerken.
In die zin kan men stellen dat gebruikswaarde en risico voor gezondheid en milieu wel reeds
een ordenend principe zijn in de regelgeving. Intrinsieke waarde of bodemdiversiteit zijn dat
nog niet.
De belangrijkste bestaande maatregelen zijn vervat in het bodemsaneringsdecreet en in het
erosiebesluit. Deze worden in de volgende paragrafen kort toegelicht.

4.5.3.2.1

Bodemsaneringsdecreet - Vlarebo

In het bodemsaneringsdecreet (1995) wordt de bodem gedefinieerd als 'het vaste deel van de
aarde met inbegrip van het grondwater en de andere bestanddelen en organismen die er zich
in bevinden'.
Deze definitie blijft hiermee zeer algemeen en houdt geenszins rekening met bijvoorbeeld
genetische kenmerken of met bodemdiversiteit.
De kortetermijndoelstellingen van het bodemsaneringsdecreet en het uitvoeringsbesluit
Vlarebo zijn de volgende:
−

Wettelijke bescherming bieden aan kopers of gebruikers van percelen

−

Opsporing en sanering van bestaande verontreinigingen
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Voorkoming van nieuwe verontreiniging van bodem en grondwater

Op lange termijn (40 jaar) wil de overheid via deze regelgeving komen tot een gezondmaking
van de Vlaamse bodems en het ontstaan van nieuwe verontreiniging voorkomen.
De opsporing van bestaande verontreiniging gebeurt in de praktijk vooral door het opleggen
van de verplichting tot onderzoek van percelen waarop activiteiten plaatsvinden of
plaatsgevonden

hebben

die

bodemverontreiniging

kunnen

veroorzaken

(opslag

van

afvalstoffen, brandstoffen of chemicaliën, artisanale en industriële activiteiten, ...).
Daarnaast bestaat de verplichting tot onderzoek van die percelen waarvoor een gegrond
vermoeden van verontreiniging bestaat, om welke reden dan ook.
Bodemaantasting wordt in deze wetgeving puur chemisch, en in mindere mate fysisch
bekeken. De graad van aantasting of verstoring wordt perceelsgewijs geëvalueerd op basis
van de meting van de aanwezigheid van bepaalde 'bodemvreemde' stoffen (zware metalen,
organische componenten, puin, asbest,...), waarbij evenwel geen rekening wordt gehouden
met de kenmerken van de oorspronkelijke bodem. De meetwaarden worden getoetst aan
arbitrair vastgestelde achtergrondwaarden en 'saneringswaarden' die gelden voor het ganse
grondgebied en enkel gekoppeld zijn aan een beperkt aantal bodemkenmerken (organische
stofgehalte en kleigehalte).
De bodemaantasting die geviseerd wordt door het bodemsaneringsdecreet vindt hoofdzakelijk
plaats in de onmiddellijke omgeving van menselijke activiteiten, op lokale schaal dus. Meer
algemene of grootschalig voorkomende vormen van verontreiniging (vb ten gevolge van
neerslag uit de non-ferro industrie) worden door de OVAM op een globale manier aangepakt.
Ook hierbij wordt geen rekening gehouden met de intrinsieke waarde van de bodem.
Het bodemsaneringsdecreet, alhoewel direct gericht op de bescherming en de sanering van
de bodem, wordt derhalve weinig relevant geacht in het specifieke kader van de bescherming
van waardevolle bodems.

Toch bevat het, samen met de VLAREM wetgeving, een aantal

elementen die zullen bijdragen tot verminderde kans op nieuwe aantasting van alle Vlaamse
bodems, dus ook van de 'waardevolle bodems'.

4.5.3.2.2

Erosiebesluit

Het erosiebesluit van 2001 vormt het eerste Vlaamse instrument dat specifiek gericht is om
een brongerichte aanpak van bodemerosie en viseert in de eerste plaats de problemen
veroorzaakt door erosie op landbouwpercelen. Onder dit besluit kunnen de gemeenten
subsidies verkrijgen voor de opmaak en de uitvoering van een erosiebestrijdingsplan. Ook
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andere doelgroepen zoals wateringen of individuele landbouwers kunnen rechtstreeks
financiële steun ontvangen voor erosiebestrijding (via respectievelijk het subsidiebesluit voor
polders

en

wateringen

en

beheersovereenkomsten).

Maatregelen

omvatten

zowel

kleinschalige inrichtings- en infrastructuurwerken als perceelsgebonden ingrepen.
Bij

de

beoordeling

van

de

investeringsprogramma's

is

de

instandhouding

van

de

bodemkwaliteit op zich slechts één van de criteria, en niet het belangrijkste, en wordt meer
belang gehecht aan de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van bodemerosie
(modderoverlast, overstromingsrisico, sedimentafvoer naar de waterlopen, ...).
Toch biedt het erosiebesluit zeker perspectieven voor de bescherming van de waardevolle
bodems die gelegen zijn in een erosiegevoelig gebied.

4.5.3.3

Indirecte bescherming via bestaande beleidsinstrumenten

4.5.3.3.1

Gewestplan

Zoals reeds eerder aangehaald biedt het gewestplan strikt genomen geen absolute of
concrete wettelijke bescherming tegen het verdwijnen of aantasting van waardevolle
bodems.
Toch kan men in het plan een aantal bestemmingstypes onderscheiden waarbinnen de kans op
verdwijning of aantasting in min of meer sterke mate gereduceerd wordt. De volgende tabel
geeft

per

bestemmingstype

weer

op

welke

manier

dit

gerealiseerd

wordt.

De

bestemmingstypes die niet zijn opgenomen worden verondersteld geen enkele vorm van
bescherming te bieden.
-

Woongebieden, woonparken: sterke beperking van de bebouwbare oppervlakte.

Woongebieden, met culturele, historische en/of esthetische waarde: beperking van
de mogelijke ingrepen/wijzigingen van het gebied.
-

Agrarisch gebied algemeen: zeer sterke beperking van de bebouwbare

oppervlakte.
Landschappelijk

waardevol

agrarisch

gebied:

bijzondere

aandacht

voor

landschapswijzigingen (vegetatie, reliëf, ...).
-

Bosgebieden: enkel activiteiten toegelaten die betrekking hebben op de aanleg

en onderhoud van bossen, zeer sterke beperking van de bebouwbare oppervlakte.
Kapvergunningen vereist.
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Groengebieden, natuurgebieden en natuurgebieden met wetenschappelijke

waarde of reservaten: enkel activiteiten toegelaten met betrekking tot natuurbehoud
en natuurbouw.
-

Militaire domeinen: in theorie weinig of geen beperkingen voor landgebruik, in

de praktijk voor een groot deel natuurgebied met beperkte toegangsmogelijkheid.
Bovendien 100 % staatseigendom.
-

Waterwinningsgebieden: beperking op de activiteiten die waterverontreiniging

kunnen veroorzaken en gedeeltelijk op de toegankelijkheid.

4.5.3.3.2

Duinendecreet

Het Duinendecreet van 1993 biedt samen met het Gewestplan een zekere planologische
bescherming voor ongeveer 3.370 hectaren duin en de meeste waardevolle natuurelementen
liggen ook effectief binnen de beschermde zones.
Door het duinendecreet worden de gronden beschermd die op de bodemkaart aangeduid zijn
als duingrond (+ overgangsgronden) en die weinig of geen bescherming genieten onder het
gewestplan. Het betreft bijvoorbeeld duingronden die op het gewestplan rood (woongebied)
of geel (agrarisch gebied) ingekleurd zijn. Wat betreft de duingronden die op het gewestplan
als groengebieden zijn ingekleurd, gaat de wetgever er al dan niet terecht van uit dat deze
niet onder het duinendecreet dienen te vallen omdat ze reeds als (voldoende?) beschermd
worden geacht.
Vermits het duinendecreet een bouwverbod verbod instelt (behalve voor werkzaamheden ten
behoeve van natuurbehoud en kustverdedigingswerken), biedt het in elk geval een zekere
bescherming tegen verdere verdwijning of aantasting van de waardevolle bodems die in dit
gebied aanwezig zijn.
Anderzijds omvatten de op de gewestplannen als natuurgebied aangeduide zones 220 ha
verstedelijkt gebied.
Het grootste deel van de duinen (75%) wordt momenteel niet beheerd in functie van
natuurbehoud en 2200 ha zijn momenteel in particuliere eigendom.
(zie ook http://www.inbo.be/docupload/1109.pdf)
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Landschapsdecreet

De beschermde monumenten en landschappen zijn opgenomen in een officiële lijst. Binnen
deze gebieden gelden sterke beperkingen met betrekking tot activiteiten die een aantasting
kunnen inhouden van de beschermde elementen.
Toch dient ook hier opgemerkt te worden dat bodem op zich, zoals gedefinieerd in de huidige
studie, geen specifieke bescherming geniet via het landschapsdecreet, vermits het decreet in
de eerste plaats de bescherming beoogt van de visueel waarneembare landschapselementen
(reliëf, begroeiing, parcelering, oppervlaktewater, ...)

4.5.3.3.4

VEN - IVON

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is het geheel van de waardevolste en gevoeligste
natuurgebieden

in

Vlaanderen.

Het

zijn

die

gebieden

waar

natuurbehoud

en

natuurontwikkeling op de eerste plaats moeten komen om een representatief staal van de
Vlaamse natuur duurzaam in stand te kunnen houden. Het Integraal Verwevings- en
Ondersteunend Netwerk (IVON) dient de verbinding te vormen tussen deze kerngebieden
onderling, en met de omliggende gebieden.
Het VEN is de ruggengraat van de natuurlijke structuur en bestaat uit gebieden met een hoge
natuurkwaliteit. In het VEN gelden een aantal extra algemene voorschriften. De uitvoering
van activiteiten is onderworpen aan een bijzondere afwegingsprocedure, de verscherpte
natuurtoets.
De maatregelen die opgelegd (kunnen) worden, zijn terug te vinden in het natuurdecreet van
1997 en het zogenaamde maatregelenbesluit. Deze bevatten algemene beschermingsvoorschriften die in elk VEN-gebied gelden en mogelijk bijkomende beschermingsvoorschriften die
per gebied via een natuurrichtplan kunnen worden opgelegd.
Op termijn streeft de Vlaamse regering naar de ontwikkeling van 125.000 ha VEN gebied en
150.000 ha IVON gebied.
De ontwikkeling van het Vlaams Ecologisch Netwerk is in de eerste plaats gericht op een
integratie van de momenteel zeer sterk versnipperde natuurwaarden, waardoor de
biodiversiteit in het algemeen beter beschermd wordt en nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden
krijgt. Bodembescherming op zich is geen directe doelstelling van het VEN.
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(Erkende) natuurgebieden

Wat betreft de erkende natuurgebieden - erkende reservaten kent men in Vlaanderen
momenteel in feite twee statuten
−

Vlaamse natuurreservaten zijn reservaten die gelegen zijn op gronden die eigendom zijn
van het Vlaams gewest

−

Erkende natuurreservaten worden ingesteld op verzoek van de eigenaar of van de
gebruiker (in dit laatste geval met toestemming van de eigenaar), en waarvoor de
overheid bepaalde subsidies voorziet

Het besluit van 27 juni 2003 regelt de voorwaarden voor de erkenningen van natuurgebieden
en van de terreinbeheerders, en (vooral) de subsidiemogelijkheden. Naast de erkende
natuurgebieden zijn er verspreid over gans Vlaanderen talrijke terreinen die door
natuurverenigingen als natuurgebied worden ingericht en/of onderhouden.
Erkende natuurgebieden/reservaten overlappen gedeeltelijk met de natuurgebieden zoals
deze zijn aangeduid op het gewestplan, maar kunnen eventueel ook in andere
gewestplanbestemmingen gelegen zijn. De gemeenschappelijke noemer is het natuurgericht
beheer, wat uiteraard kansen biedt voor de bescherming van de bodems.
De toegankelijkheid van deze gebieden (of van delen van deze gebieden) kan beperkt zijn
zowel in de ruimte als in de tijd en tevens kunnen bepaalde gedragsregels voor bezoekers
worden opgelegd. Zo dienen bezoekers zich meestal te houden aan de bestaande wegen en
paden, zijn honden niet toegelaten of moeten deze aan de leiband gehouden worden, of zijn
bepaalde activiteiten zoals kamperen verboden.

4.5.3.3.6

MER-wetgeving

In het kader van het onderzoek van de aanvraag van bepaalde vergunningen wordt verplicht
een milieueffectenrapport opgesteld. Dit houdt in dat deskundigen in één of meer disciplines
een onderzoek uitvoeren naar de impact van het voorgesteld project op de omgeving. Bodem
en grondwater behoren tot de klassieke thema's die zijn opgenomen in een dergelijke studie.
Meestal concentreert een dergelijk onderzoek zich op de mogelijke gevolgen voor de
gebruikswaarde van de grond (bv landbouwkundige productiviteit) of voor de geschiktheid
voor een bepaald doeleinde (bv grondwatertafel in functie van natuurontwikkeling) waarbij
zoveel mogelijk meetbare karakteristieken worden beschouwd. In de mate dat deze door de
MER-plichtige activiteit niet worden bedreigd, of voldoende worden hersteld na uitvoering
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van het project, wordt aan de intrinsieke kenmerken van de bodem geen verdere aandacht
geschonken. Een typisch voorbeeld hiervan is de aanleg van een collector doorheen
natuurgebied, waarbij er op gelet zal worden of na afloop van de werken de vegetatie en de
grondwaterhuishouding zich voldoende kunnen herstellen. De verstoring van het bodemprofiel
op zich krijgt hierbij enkel aandacht voor zover er gevolgen zouden zijn voor eerstgenoemde
factoren.
Terwijl het in principe niet moeilijk zou zijn om bij dergelijke studies aandacht te vragen
voor de intrinsieke waarde van de bodems, moet men rekening houden met het feit dat MER's
slechts voor een beperkte categorie van vergunningsplichtige activiteiten worden opgelegd.

4.5.3.3.7

SBZ: Speciale Beschermings Zones (habitatrichtlijn, vogelrichtlijn)

In het kader van de implementatie van de Europese regelgeving worden zogenaamde Speciale
Beschermingszones

in

het

leven

geroepen.

Het

betreft

in

de

eerste

plaats

habitatrichtlijngebieden en vogelrichtlijngebieden waarvan de voornaamste doelstelling de
bescherming van soorten (fauna en flora) en hun habitat is.
De bodem vormt de habitat van diverse diersoorten (macro- en microfauna), en dient als
substraat voor de meeste plantensoorten. Elke vorm van bodemaantasting die rechtstreeks of
onrechtstreeks een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de beschermde soorten zou
dus in principe verboden zijn in dergelijke gebieden. In de praktijk moet men er evenwel van
uitgaan dat deze regelgeving geen enkele specifieke bescherming biedt voor eventuele
waardevolle bodems die in dergelijke gebieden zouden voorkomen.

4.5.3.3.8

Bosdecreet

Het Bosdecreet van 13 juni 1990, dat vroegere het Boswetboek grotendeels vervangt, beoogt
het behoud, de bescherming, de aanleg en het beheer van de bossen. Dit decreet stelt
expliciet dat bossen naast een economische functie ook een sociale, ecologische en
wetenschappelijke functie hebben.
In dit Bosdecreet treft men enkele directe en indirecte verwijzingen aan naar de bescherming
van bodems. Zo verbieden art. 20 en 30 ".. werkzaamheden uit te voeren die niet in het
beheersplan zijn opgenomen en die van die aard zijn wijzigingen aan te brengen in de
mineralogische en paleontologische sites, de archeologische grondvesten, het landschap, het
reliëf… "
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Het bosdecreet verbiedt daarnaast expliciet onnodige verstoringen aan te brengen in het
bodemprofiel.

4.5.4

Ruimtelijke situering van de bedreigingen en beschermingen

Om een evaluatie te maken van de huidige bedreigingen en beschermingen voor een bepaalde
bodem is het eerst en vooral nodig om deze laatste ruimtelijk te situeren, minimaal als een
puntlocatie en ideaal als een afgelijnde ruimtelijke eenheid. Vaak zijn de juiste ligging en
omvang van de waardevolle bodems niet gekend. In die gevallen dient de geografische zone
waarbinnen deze bodems voorkomen of kunnen voorkomen zo nauwkeurig mogelijk
omschreven te worden.
Door koppeling aan bestaande kaarten en gegevensbanken wordt het mogelijk om op een
snelle en eenvoudige manier een eerste inschatting te maken van een aantal belangrijke
potentiële bedreigingen.
In de volgende paragrafen worden een aantal onmiddellijk raadpleegbare informatiebronnen
besproken.

Deze

zullen

in

de

meeste

gevallen

moeten

aangevuld

worden

met

terreininformatie en/of informatie uit andere bronnen.

4.5.4.1

Planologische bedreigingen en bescherming

4.5.4.1.1

Gewestplan

Het gewestplan vormt ongetwijfeld het best instrument om een eerste screening uit te
voeren van de planologische bedreiging die eventueel rust op een bepaalde waardevolle
bodem. Anderzijds biedt het plan geen uitsluitsel met betrekking tot de actuele toestand van
de bodem noch met de omvang of de urgentie van de bedreiging zelf. Het gewestplan geeft
immers niet weer in welke mate de voorziene bestemming reeds is ingevuld, of wanneer de
effectieve invulling kan verwacht worden. In de meeste gevallen zal dus bijkomende
onderzoek nodig zijn.
Alhoewel geen enkele van de mogelijke bestemmingen van het gewestplan een specifieke
bescherming of beschermingsmogelijkheid inhoudt van de waardevolle bodems die hierin
gelegen zijn, kan er toch een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de bestemmingstype wat
betreft de aard en graad van bedreiging die zij vormen. Het is dus belangrijk om vast te
stellen in welke type gebied een bepaalde bodem gelegen is.
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Indeling van het gewestplan
1. Woongebieden
2. Industriegebieden
3. Dienstverleningsgebieden
4. Landelijke gebieden
5. Recreatiegebieden
6. Gebieden voor ander landgebruik

De woongebieden kunnen worden onderverdeeld in:
−

woongebieden

−

woonuitbreidingsgebieden

Bovendien kan het plan, in overdruk over voornoemde gebieden de volgende nadere
aanwijzingen bevatten:
−

de dichtheid, waarbij kunnen worden onderscheiden:
− gebieden met grote dichtheid;
− gebieden met middelgrote dichtheid;
− gebieden met geringe dichtheid;
− woonparken;

−

woongebieden met een landelijk karakter;

−

de culturele, historische en/of esthetische waarde van het gebied.

De industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen bevatten ter onderscheiding
van:
−

gebieden voor vervuilende industrieën;

−

gebieden voor milieubelastende industrieën

−

gebieden voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote
ondernemingen.

De dienstverleningsgebieden bestaan uit gebieden hoofdzakelijk bestemd voor de vestiging
van grootwinkelbedrijven
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Het landelijk gebied kan worden onderverdeeld in:
−

agrarische gebieden;

−

bosgebieden;

−

groengebieden, waaronder kunnen onderscheiden worden:
− natuurgebieden;
− natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten;
− parkgebieden;
− bufferzones;

Bovendien kan het plan, in overdruk, over het landelijk gebied de volgende nadere
aanwijzingen bevatten:
−

landschappelijk waardevolle gebieden;

−

landelijke gebieden met toeristische waarde.

Met betrekking tot de natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten
stelt de wetgever dat deze in hun staat dienen bewaard te worden wegens de
wetenschappelijke of pedagogische waarde, en dat in deze gebieden enkel de handelingen en
werken zijn toegestaan die nodig zijn voor de actieve of passieve bescherming van het
gebied. Daarmee is het voorlopig de enige bestemming die reeds duidelijke perspectieven
biedt voor een wettelijke bescherming van de aanwezige waardevolle bodems.

De recreatiegebieden kunnen worden onderverdeeld in:
−

gebieden voor dagrecreatie;

−

gebieden voor verblijfrecreatie.

De gebieden bestemd voor ander grondgebruik, kunnen worden ingedeeld in:
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militaire domeinen;

−

gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen;

−

ontginningsgebieden;

−

andere gebieden.
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Het plan kan, in overdruk over voormelde gebieden, nadere aanwijzingen bevatten voor
−

uitbreidingen van ontginningsgebieden;

−

waterwinningsgebieden;

−

reservatie- en erfdienstbaarheidsgebieden;

−

renovatiegebieden;

−

overstromingsgebieden;

−

andere gebieden

Het plan geeft ook de hoofdverkeersvoorzieningen (wegen, spoorwegen, luchthavens,
waterwegen) en transportleidingen (pipelines en hoogspanningsleidingen) aan, zowel voor
bestaande als voor nog te ontwikkelen infrastructuur
Aard en graad van bedreiging
In de volgende tabel worden kort de voornaamste bedreigingen samengevat die het gevolg
zijn van de ligging van een bodem in een bepaald bestemmingsgebied.
Tabel 3 : Voornaamste bedreigingen in functie van bestemmingsgebied
Bestemming

Voornaamste bedreigingen

Woongebieden

Verdwijning door uitgraving, vergraving, opvulling en bedekking
Aantasting door verontreiniging, bodembewerking, aanplanting,
drooglegging

Industriegebied

Verdwijning door uitgraving, vergraving, aanvulling, en bedekking
Aantasting door verontreiniging, drooglegging

Agrarisch gebied

Verdwijning door afdekking (gebouwen en serres)
Aantasting door erosie, bewerking, nivellering, drooglegging,
bemesting, bekalking, profielverstoring, verdichting,
verhoogd/verlaagd biologisch leven, verontreiniging door pesticiden
Herbebossing

Bosgebieden

Aantasting door profielverstoring, verdichting, verzuring (bv ten
gevolge van onaangepaste vegetatietypes)

Natuurgebieden

Aantasting door plaggen, bewerking, vernatting, vegetatiewijziging

Parkgebieden en
bufferzones

Verdwijning door aanleg van infrastructuur
Aantasting door nivellering, bewerking, vegetatiewijziging,
verdroging, vernatting, bemesting, bekalking, verontreiniging door
pesticiden
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Verdwijning door aanleg van permanente of tijdelijk infrastructuur
Aantasting door vergraving, nivellering, vernatting, verdroging,
vegetatiewijziging

Militaire domeinen

Verdwijning door aanleg van gebouwen en infrastructuur
Profielverstoring, verontreiniging, verdichting

Gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen

Verdwijning door aanleg van gebouwen en infrastructuur

Ontginningsgebieden en
uitbreiding

Verdwijnen door uitgraving en aanvulling

Waterwinningsgebieden

Verdroging

Reservatiegebieden en
gebieden voor uitbreiding
verkeers- en
transportvoorzieningen

Verdwijning door aanleg van infrastructuur

Overstromingsgebieden

Aantasting door vernatting, aanrijking, verontreiniging

Aantasting door nivellering, bewerking, vegetatiewijziging,
verdroging, vernatting, bemesting, bekalking, verontreiniging door
pesticiden

Aantasting door verdichting, vegetatiewijziging, verdroging en
vernatting

Het gewestplan is digitaal en centraal beschikbaar en laat een snelle en eenvoudige toetsing
toe van de ligging van een bodem of van een perceel aan de wettelijke bestemming van het
gebied. Bovendien ondergaat het gewestplan weinig wijzigingen,waardoor het niet nodig is
dit systematisch te actualiseren. Anderzijds valt het niet uit te sluiten dat in een bepaald
gebied activiteiten aanwezig zijn die niet overeenstemmen met de bestemming (bv
zonevreemde bedrijven). Daarom blijft een controle op het terrein wenselijk.
Overzichten van de APA's en BPA, en van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) worden
eveneens periodiek digitaal ter beschikking gesteld, maar zijn onderhevig aan belangrijke
veranderingen.
De gebieden van het gewestplan en aanverwante beleidsdocumenten zijn zeer nauwkeurig
afgebakend, en laten derhalve een precieze toetsing toe.

4.5.4.1.2

Ruimtelijke structuurplannen

Ruimtelijke structuurplannen bestaan op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau (nog
niet voor alle gemeenten beschikbaar).
In tegenstelling tot het gewestplan, dat een strikte geografische afbakening inhoudt die
bovendien vaak geïnspireerd zijn door de bestaande toestand, geven de ruimtelijke
structuurplannen eerder een visie weer voor de toekomstige ontwikkeling van de ruimte. In
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die zin is het vaak minder duidelijk in welke mate de ruimtelijke structuurplannen een
nauwkeurige toetsing kunnen toelaten.

4.5.4.1.3

Eigendomsstatuut

De eigenaar van een perceel kan vastgesteld worden via een raadpleging van het kadaster. De
kadasterplannen voor Vlaanderen zijn volledig gedigitaliseerd en in principe is dus een snelle
toetsing mogelijk. De digitale kadasterplannen zijn evenwel niet algemeen beschikbaar, en
zijn onderhevig aan frequente en talrijke, maar meestal kleine wijzigingen.

4.5.4.1.4

Atlas van de woonuitbreidingsgebieden

De atlas van de woonuitbreidingsgebieden geeft voor alle woonuitbreidingsgebieden in
Vlaanderen aan of ze vanuit juridisch of planologisch oogpunt kunnen ontwikkeld worden voor
woningbouw, rekening houdend met het Vlaamse beleid rond ruimtelijke ordening
De Atlas houdt rekening met de opties van de op dit moment gekende plannen (algemeen
plan van aanleg (APA), bijzonder plan van Aanleg (BPA), ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP),
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), afbakeningsprocessen stedelijke gebieden,
duinendecreet,

habitatrichtlijngebieden,

goedgekeurde

niet-vervallen

verkavelingen,

woningbehoeftestudies, principiële akkoorden, enz.).
De Atlas vervangt de genoemde plannen niet. Deze plannen kunnen wijzigen en er kunnen
plannen bijkomen. Bijgevolg is de Atlas slechts een momentopname, die regelmatig zal
moeten bijgewerkt worden om zijn actualiteitswaarde te behouden.
De Atlas kan derhalve informatie geven over de mate waarin de woonuitbreidingsgebieden
zullen ingevuld worden en/of een indicatie geven over het tijdstip wanneer dit zal gebeuren.
De Atlas is per provincie raadpleegbaar op de website van de Vlaamse overheid
(www2.vlaanderen.be).

4.5.4.1.5

Bedrijfsterreinen

Gis-Vlaanderen publiceert een digitale kaart met de bedrijfsterreinen in Vlaanderen. Deze
kaart geeft behalve de ligging ook de toestand weer van de terreinen: leegstaand,
bedrijfsinname, beschikbaar of beschikbaar in de toekomst, niet-bedrijfsinname of (tijdelijk)
niet realiseerbaar.
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Centrale archeologische inventaris

De Centrale Archeologische Inventaris is een databank van archeologische vindplaatsen in
Vlaanderen. Dit project ging van start in 2001. Het is een samenwerking tussen verschillende
instellingen die zich met archeologie in Vlaanderen bezig houden.
De databank van de CAI zelf is enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.

4.5.4.1.7

Onroerend erfgoed

De beschermde landschappen zijn samen met de stads- en dorpsgezichten opgenomen in het
digitaal bestand van het onroerend erfgoed.
Deze kaart is digitaal raadpleegbaar via het geoloket van gisvlaanderen. De afbakening van de
beschermde zones is nauwkeurig tot op perceelsniveau.

4.5.4.1.8

Erkende natuurreservaten

De digitale kaart van de erkende natuurreservaten is beschikbaar. De afbakening is
nauwkeurig tot op perceelsniveau.

4.5.4.2

Topografische kaart

De topografische kaart van België werd oorspronkelijk opgemaakt door het Militair
Geografisch Instituut. Op basis van deze kaarten werden latere versies opgesteld door het
Nationaal Geografisch Instituut. De meest recente versie, die vanaf de jaren '80 werd
ontwikkeld, werd digitaal en meerlagig opgesteld. De vorige (nog analoge) versie werd
eveneens via scanning en georeferentiëring gedigitaliseerd.
Vermits bij elke nieuwe versie van de topografische kaart tevens een actualisatie inhield, is
het mogelijk voor een bepaalde plek op een eenvoudige en snelle manier na te gaan welke de
eventuele evolutie in het landgebruik is, en de kansen af te leiden of een bepaalde bodem
nog steeds aanwezig is.
De gedetailleerde topografische kaarten zijn enkel tegen betaling beschikbaar bij het NG.I.

4.5.4.3
In

1995

Bodemgebruikskaart - bodembedekkingskaart
werd

gestart

met

de

ontwikkeling

van

een

eerste

versie

van

het

'Bodemgebruiksbestand Vlaanderen'. De bedoeling was een opvolgingssysteem te ontwikkelen
om het bodemgebruik in Vlaanderen op een kleinschalige manier te volgen en zodanig
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evoluties af te leiden. Momenteel is er een tweede versie van het 'Bodemgebruiksbestand
Vlaanderen'. Een belangrijke wijziging in de tweede versie ten opzichte van de eerste is het
onderscheid tussen twee verschillende bestanden, een bodembedekkingsbestand en een
bodemgebruiksbestand.
Definities van bodembedekking en bodemgebruik
De

termen

bodemgebruik

en

bodembedekking

zijn

geen

synoniemen

van

elkaar.

Bodembedekking is de biofysische toestand van de aardoppervlakte. Oorspronkelijk verwees
de term uitsluitend naar de vegetatie die de bodem bedekte, maar menselijke structuren
zoals bebouwing worden ook bij bodembedekking ingedeeld. Bodemgebruik slaat op de
manier waarop de biofysische attributen van het aardoppervlak door de mens worden
gemanipuleerd en op de doelstelling voor welke de bodem door de mens gebruikt wordt.
Bodembedekking en -gebruik zijn dus niet identiek, maar kunnen op verschillende manieren
met elkaar in verband worden gebracht. Enerzijds kan één enkel bodembedekkingstype
overeenstemmen met één enkel bodemgebruikstype (bv. heide dat een typische bedekking is
die resulteert van een specifiek landbeheer). Anderzijds kan één bodembedekkingstype het
resultaat zijn van meerdere manieren van landgebruik (bv. het bedekkingstype 'bebouwde
oppervlakte' heeft betrekking op zowel kernstadbebouwing, haveninfrastructuur, enz... dus
een bodemoppervlak dat bebouwd werd door de mens voor totaal verschillende doeleinden).
De volgende tabel geeft de eenheden weer die onderscheiden worden in beide kaarten.
Tabel 4 : Eenheden volgens Bodemgebruikskaart en Bodembedekkingskaart
Bodemgebruikskaart
Kernstadbebouwing
Andere bebouwing
Industrie- en handelsinfrastructuur
Ander infrastructuur
Haveninfrastructuur
Luchthaveninfrastructuur
Groen urbane zone
Akkerbouw
Weiland
Alluviaal weiland
Boomgaard
Loofbos
Naaldbos
Gemengd bos
Heide
Strand en duin
Slikke en schorre
Autosnelweg, Gewestweg
Water

Bodembedekkingskaart
Bebouwde oppervlakte
Akkerbouw
Weiland
Boomgaard
Loofbos en gemengd bos met overwegend
loofhout
Naaldbos en gemengd bos met overwegend
naaldhout
Heide
Strand en duin
Water
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Gebruik van de bestanden
De kaarten zijn gebiedsdekkend en zijn digitaal raadpleegbaar als aparte lagen in het
geoloket van GIS-Vlaanderen.
Bij het aanwenden van de bodemgebruiks- en bodembedekkingskaarten is het noodzakelijk
rekening te houden met de randvoorwaarden. De informatie die deze kaart geeft, is
kleinschalig van aard. Dit heeft een belangrijke implicatie: de informatie die men haalt uit
een groter gebied zoals bijv. een provincie of het volledige Vlaamse gewest zal nauwkeuriger
zijn dan de informatie die men tracht te halen uit bijv. een bepaalde buurt of zelfs op
perceelsniveau. Dit wordt duidelijk bij het inzoomen op het digitale bestand. Naarmate men
meer en meer inzoomt, zal op een bepaald ogenblik de samenhang tussen de verschillen
bodemgebruikstypes verdwijnen. Het wordt dan ook afgeraden deze kaart voor (zeer) lokale
studies te gebruiken en de informatie steeds te verifiëren op het terrein.

4.5.4.4

Erosiegevoeligheidskaart

Door de afdeling Land van AMINAL werd een digitale kaart opgesteld van de potentiële erosie
(laatste versie 2006/1).
Deze kaart bevat drie lagen, opgebouwd op basis van de perceelsgegevens van respectievelijk
de mestbank, de bosatlas en de Administratie Beheer en Kwaliteit van de Landbouwproductie
(ABKL). Mestbankgegevens zijn grotendeels overlappend met deze van de ABKL. Beide zijn
complementair met de bosatlas. Per perceel wordt een evaluatie gemaakt van de
erosiegevoeligheid op basis van de bodem- en terreinkarakteristieken (DTM). Daarnaast wordt
aangegeven of er al dan niet een permanente bodembedekking aanwezig is.
De erosiegevoeligheid ten gevolge van water en bewerking wordt apart bepaald, en daarnaast
wordt de totale erosiegevoeligheid ingeschat. De totale erosiegevoeligheid wordt onderdeeld
in 6 klassen (Zeer hoog, hoog, medium, laag, zeer laag en verwaarloosbaar).
Gebruik van de erosiegevoeligheidskaart
De kaart is digitaal beschikbaar bij AMINAL afdeling Land. Zij is niet gebiedsdekkend, maar
omvat alle percelen die onder landbouwkundig gebruik of onder bos liggen. Natuurgebieden
zijn derhalve niet opgenomen, behalve wanneer het tegelijkertijd bosgebied betreft. De
perceelsafbakeningen zijn nauwkeurig. Verificatie op het terrein blijft gewenst.
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Overstromingskaart

Kaarten van de potentiële overstromingsgebieden zijn digitaal beschikbaar. De afbakening is
minder nauwkeurig.
De kaart van de gebieden die aangeduid worden als gecontroleerd overstromingsgebied (GOG)
in het kader van het Sigmaplan is in opmaak. De afbakening hiervan zal nauwkeurig zijn tot
op perceelsniveau.

4.5.4.6

Verzuring en verontreiniging door atmosferische neerslag

In de voorbije jaren werden op basis van meetgegevens en modelleringen voor Vlaanderen
diverse kaarten opgesteld van de potentiële verzurende of verontreinigende neerslag. Het
betreft neerslag van verzurende componenten zoals ammoniak of zwaveldioxide afkomstig
van

respectievelijk

de

veeteeltsector

en

gebouwenverwarming/wegverkeer,

en

van

verontreinigende stoffen, in de eerste plaats zware metalen afkomstig van bepaalde
industrieën.
De modelleringen die hierbij worden gebruikt zijn gebaseerd op gemeten of geschatte
uitstoot en atmosferische verspreidingsmodellen. Per definitie zijn deze kaarten kleinschalig
en onnauwkeurig. Calibraties die werden uitgevoerd op basis van effectieve metingen hebben
de beperkingen van dergelijke kaarten voor gebruik op lokaal niveau duidelijk aangetoond.
Wat betreft de gevoeligheid van de bodems en/of vegetatietypes in Vlaanderen voor
verzurende of verontreinigende neerslag zijn momenteel een aantal onderzoeken lopende.
Hierin wordt onder meer getracht om voor verschillende vegetatietypes de kritische waarden
voor dergelijke belastingen vast te leggen. De aandacht gaat hierbij in de eerste plaats naar
de vegetatie, en minder naar bodem.
Wat betreft de gevoeligheid van de bodems voor verzurende neerslag kan men verwachten
dat dit vooral voor de nutriëntarme en zure bodems een reële bedreiging vormt.
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4.6

Resultaten

Evaluatie

De identificatie van de waardevolle bodems die in het kader van deze studie plaatsvond
gebeurde in grote mate op basis van (soms oude) archiefgegevens. In deze laatste wordt de
ligging van de bodems en sites in het meest gunstige geval weergegeven op een topografische
kaart. In vele gevallen betreft het een enkele puntaanduiding van een profiel, in andere
gevallen een min of meer duidelijk afgebakend gebied of gebiedje. Een enkele maal worden
kaarteenheden van de bodemkaart aangeduid. De huidige toestand van deze bodems is veelal
onbekend.
Voor een algemene evaluatie van de graad van bedreiging waaraan een bepaalde waardevol
geachte bodem worden blootgesteld en van de eventuele graad van bescherming waarvan
dezelfde bodems kunnen genieten werden al de geïdentificeerde bodems onder vorm van
punten of (liever nog) polygonen in een digitale datalaag gegoten. Vervolgens worden
doorsneden en overlays gemaakt met één of meer van onderstaande datalagen. De informatie
die hieruit voortkomt wordt genoteerd in de tabel 'bedreigingen en beschermingen' van de
gegevensbank, die met dit doel wordt aangepast.
Datalagen:
1. Topografische kaart (geeft eerste aanduiding of de bodem nog steeds aanwezig is)
2. Planologische bescherming/bedreiging
−

gewestplan

−

ruimtelijk structuurplan

−

andere ruimtelijk beleidsdocumenten (RUP, BPA, APA)

−

erkende natuurreservaten

−

beschermd erfgoed

−

afbakening duingebied

−

SBZ

−

VEN-IVON

−

eigendomsstatuut

−

...

3. Feitelijke/fysische bescherming/bedreiging
−

- bodemgebruikskaart

−

- erosiegevoeligheidskaart
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−

- overstromingskaart

−

- verzurende depositie

−

- ...

Resultaten

Op basis van deze screening kan een evaluatie gemaakt worden van de algemene
bedreigings/beschermingsstatus van een bepaalde bodem of site. Deze toetsing wordt zo
mogelijk aangevuld met expertkennis van deskundigen die vertrouwd zijn met de site.
Volledige zekerheid wordt enkel bekomen door controle op het terrein.
Koppeling van de waarde-inschatting van de bodem met de aard en ernst van de aanwezige
bedreiging, in combinatie met de kennis van de bodem in kwestie, laat toe om aangepaste
beschermingsmaatregelen voor te stellen en desgevallend een prioriteitenlijst op te stellen.

4.7

Ontwikkeling

van

instrumenten

voor

de

bescherming van waardevolle bodems
4.7.1

Wettelijke bescherming

Om over te gaan tot de bescherming van waardevol geachte bodems is het in de eerste plaats
noodzakelijk om, naast een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de bodem met
inbegrip van zijn kwetsbaarheid, te beschikken over een zo nauwkeurige mogelijke
ruimtelijke lokalisatie en afbakening. In functie van de omvang en de kwetsbaarheid kan het
bovendien nodig zijn om een bufferzone in te stellen. Naargelang de aard en de mogelijke
impact van de bedreiging zal deze zone min of meer belangrijk zijn. Beïnvloeding van de
watertafel kan zich bijvoorbeeld over een grote afstand doen gelden.
Zoals reeds eerder werd aangehaald bieden de bestaande wettelijke instrumenten weinig of
geen specifieke bescherming voor de bodems van de gebieden waarop zij betrekking hebben.
Waar binnen deze instrumenten toch al enige verwijzing naar bodembescherming zou
bestaan, blijft deze meestal vaag of ondergeschikt aan andere doeleinden, of wordt niet de
bescherming beoogd zoals zij in deze studie wordt gedefinieerd.
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Bij de uitbouw van een beschermingsinstrument kunnen onder meer de volgende pistes
bewandeld worden:
−

Verduidelijking en/of uitbreiding van het onderdeel bodembescherming binnen de
bestaande regelgevingen. Hierbij dient onmiddellijk worden opgemerkt dat de bestaande
regelgevingen meestal slechts op een beperkt deel van het grondgebied slaan, en dus
enkel soelaas zou brengen voor de bodems die in een dergelijk gebied gelegen zijn (vb
bosdecreet in de bosgebieden), waardoor niet één maar meerdere instrumenten dienen
aangepast te worden. Deze piste lijkt derhalve eerder geschikt indien uit de inventarisatie
zou blijken dat het merendeel van de waardevolle bodems gelegen zijn in een beperkt
aantal gebiedstypen (vb bos- en natuurgebieden).

−

Opstellen van een specifiek wettelijk kader waardoor de intrinsieke waarde van bodems
wordt opgenomen als een bindend ordenend principe in het beleid rond de ruimtelijke
ordening en in het vergunningenbeleid (uitvoering 'bodemtoets', verplicht thema in MER,
...). Vermits men op dit ogenblik slechts beschikt over een zeer onvolledig zicht op de
aanwezige waardevolle bodems en over het principe ervan zeker nog geen algemene
consensus bestaat, lijkt dit een zeer moeilijke oefening.

−

Opstellen van een vrijwillig kader waarbij de nadruk wordt gelegd om informeren en
sensibiliseren, waarbij na verloop van tijd het vrijwillig karakter eventueel kan evolueren
naar een meer bindend kader. Bij wijze van voorbeeld kan hier verwezen worden naar de
landschapsatlas die strikt genomen geen wettelijk instrument is, maar waarmee wel sterk
rekening mee wordt gehouden bij het opstellen van Ruimtelijke Structuurplannen, MER's
enz.. In deze zin kan de huidige inventarisatie een eerste en belangrijke stap vormen naar
bescherming.

4.7.2

Beheerinstrumenten

Omwille van de grote diversiteit die bij de waardevol geachte bodems aangetroffen wordt is
het onmogelijk om een standaardpakket van beheersmaatregelen te ontwikkelen dat op elke
te beschermen bodem van toepassing zou kunnen zijn, en dient geval per geval bekeken te
worden welke maatregelen nodig zijn om de bodem in stand te houden.
Bij het opstellen van een dergelijk maatregelenpakket dient rekening gehouden te worden
met de volgende aspecten:
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−

Resultaten

De graad van afhankelijkheid van de bodem van een bepaald landgebruik (akkerbouw,
weiland, natuurlijke vegetatie, bos, ...)

−

De aard van de bedreigingen die rusten op de waardevolle bodem (planologisch, fysisch,
chemisch, wettelijk, economisch, ...)

−

De mate waarin men de waardevolle bodems wenst toegankelijk te houden voor
onderzoekers of voor het publiek

In functie hiervan kan worden vastgelegd welke maatregelen nodig zijn om de bodem in stand
te houden en welke activiteiten moeten achterwege gelaten worden om de bestaande
bedreigingen weg te nemen of te verzachten. Het kan dus gaan om zowel 'actieve' vormen van
maatregelen (bv. bekalking, plaggen, erosiebestrijding, onderhoud van een aangepast
vegetatiedek

...)

als

om

eerder

'passieve'

vormen

(bv.

beperking

van

de

gebruiksmogelijkheden of van de toegankelijkheid).
Het dient aanbeveling om, waar mogelijk, de bescherming van de waardevolle bodems steeds
uit

te

werken

in

een

meer

globaal

kader,

bijvoorbeeld

als

onderdeel

van

de

beschermingsdossiers die worden uitgewerkt voor het gebied waarin deze bodems zich
bevinden. Hierdoor wordt niet alleen de samenhang onderstreept tussen de bodem en zijn
omgevingsfactoren,

maar

wordt

ook

de

kans

verhoogd

dat

de

beoogde

beschermingsmaatregelen ook effectief hun doel zullen bereiken. Voorbeelden hiervan zijn de
bolle akkergebieden in het Waasland of de schrale heidegebieden in de Kempen, waar een
sterke samenhang bestaat tussen bodem, landschap en landgebruik. Aspecten zoals landschap
en vegetatie kunnen nu reeds rekenen op heel wat belangstelling. Het kan dus interessant
zijn om de bodembescherming hier aan te koppelen, eerder dan hiervoor een apart kader uit
te werken.
Voor begraven bodems (waaronder paleobodems) is het verzekeren van een blijvende
afdekking aangewezen.
Noodkartering is en blijft het aangewezen middel om de waardevolle bodems te archiveren
waarvan het behoud niet kan verzekerd worden. Voorstellen voor een procedure voor
noodkartering werden eerder in dit document uitgewerkt.
Bij het vastleggen van de bewaringsmaatregelen blijft ook de vraag gesteld of men de bodems
in de huidige toestand wenst te 'bevriezen', of men een zekere natuurlijke evolutie wenst toe
te laten.
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4.8 Concrete sites/voorbeelden
Voor een aantal sites werden in het kader van de huidige opdracht concrete voorstellen tot
bescherming van een aantal waardevol geachte sites uitgewerkt. De volgende dossiers worden
voorgesteld in bijlage.
1. Beernem – Het Aanwijs
De redenenen om de bodems van deze site te beschermen zijn:
•

Bijzonder goed bewaarde bodemassociatie op tertiaire getuigenheuvel

•

Enkele sporen van menselijke activiteit, maar zoniet weinig verstoord

•

Een bodemarchief dat terug gaat tot in het Pleniglaciaal van de laatste IJstijd met
laterale en verticale variabiliteit van bodemkenmerken en bodemvormende processen

•

Voorkomen van verschillende humustypes over korte afstand gaande van mull tot mor
in functie van vegetatie en voormalig bodemgebruik

2. Roborst – Steenbakkerij
De site van Roborst kan beschouwd worden als een voorbeeld voor leembodems onder
langdurig agrarisch gebruik. De site ontsluit over een afstand van verschillende honderden
meters een bodemlandschap, kenmerkend voor de leemstreek. Verschillende aspecten
kunnen op deze site bestudeerd worden:
•

Een volledig lössprofiel met in het moedermateriaal (de kalkrijke löss) de
aanwezigheid van een toendra bodem en met hieronder de aanwezigheid van het
basisgrint en het Tertiair substraat

•

Ontwikkeling van een textuur B-horizont onder de vorm van banden

•

Onderscheid tussen actieve en relict bodemprocessen van klei eluviatie – illuviatie,
oxido-reductie

•

Evaluatie van de menselijke impact op het bodemlandschap met erosie en
sedimentatieprocessen vandaag en in het verleden

•

De structuur, frequentie en het belang van windvalstructuren

•

Turbatiestructuren door mens en dier

3. Verrebroek – Dok
De site, nu volledig vernietigd wegens het aanleggen van het dok en de geassocieerde
industriële zones, is representatief voor een uitzonderlijk goed bewaarde bodem-lithologische
chronosequens die een reeks “vensters” biedt op de laatste 15.000 jaar landschaps- en
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milieuevolutie van het Poldergebied (eveneens geldig voor de kustpolders). Gelijkaardige,
bijzonder waardevolle sequenties bestaan zeker nog plaatselijk in de poldergebieden van
Vlaanderen.
Op het tertiair substraat werden Pleniglaciale dekzanden afgezet waarin zich een nat faciës
van de Allerød bodem of Bodem van Usselo ontwikkelde. Door erosie-sedimentatieprocessen
tijdens de Jonge Dryas werd de Usselo bodem in de depressieposities begraven. In het begin
van het Holoceen ontwikkelt zich op de Laatglaciale dekzanden een bruine bodem. Hierna
wordt het klimaat vochtiger en geleidelijk ontwikkelt zich een Podzolbodem sequens gevolgd
door veen ontwikkeling.
In de Middeleeuwen werd landbouw bedreven in het gebied, inclusief op het veen dat
gedeeltelijk genivelleerd werd en met zand vermengd in de bewerkingslaag. Door de
strategische

overstromingen

(1583-1648)

werden

kalkrijke

riviersedimenten

afgezet.

Uiteindelijk werd het gebied ingedijkt en vormde er zich een bruine B-horizont onder de
ploeglaag (Louwagie, 2003).
4. Land van Waas
De regio van het Land van Waas is bekend om zijn bolle akkers. Alhoewel het binnen het
tijdsbestek van deze studie niet mogelijk was om tot op perceelsniveau bolle akkers af te
bakenen, vormen de bolle akkers een voorbeeld van cultuurhistorische kenmerkendheid.
De bolle akkers van het Land van Waas werden reeds beschreven in het begin van de 19de
eeuw door buitenlandse landbouwkundigen zoals Schwertz (1807-1811), van Aelbroeck (1823),
Radcliff (1819), Burtin (Lindemans, p. 156, noot 12)(in Van Hove, 1997) als een merkwaardig
landbouwkundig fenomeen. De techniek van de aanleg van de bolle akkers leidde tot een
hogere bodemvruchtbaarheid en een betere ontwatering.
5. Bertembos
Bertembos is vanuit bodemkundig standpunt waardevol voornamelijk vanwege het voorkomen
van nog authentieke, natuurlijke bosbodems, ongestoord door landbouwactiviteiten. Dit heeft
men kunnen afleiden uit de historiek van het gebied, de afwezigheid van een ploeglaag en
activiteit van fauna, en chemische analysen uitgevoerd op stalen uit de profielen (lage pHwaarden en stikstofgehalten). Hierdoor kunnen de profielen aanzien worden als referentie
voor bodemgenese in de regio (Rovers, 2000). De bodems vormen als dusdanig een waardevol
object voor de studie van bodemvormende processen (pedogenese) in löss-moedermateriaal
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en voor de vergelijking van de ontwikkeling van de bodem onder ongestoord bos en onder
landbouwgebruik.
6. Lommel Maatheide
De archeologische site Maatheide te Lommel bevond zich in een uitgesproken goed bewaarde
Usselo-bodem en kan op die basis in de Allerød-oscillatie gedateerd worden, tussen 14000 en
13000 jaar geleden. De plek maakte ongetwijfeld deel uit van een zeer uitgestrekt sitecomplex dat hier al sinds de jaren ‘1930 bekend is en dat wellicht één van de rijkste
paleolithische vindplaatsen in Vlaanderen vertegenwoordigt. Het gebeurt hoogst zelden in de
Belgische Kempen dat een Laat-Paleolithische concentratie kan worden gelinkt aan een
duidelijk ontwikkelde paleo-bodem. De site dreigt over 10 jaar te verdwijnen voor verdere
ontginning.
7. Pellenberg Roelantsgroeve
Merkwaardig aan de Roelantszandgroeve is het voorkomen van de zgn. “chocoladebruine
horizont”. Deze horizont doet zich voor in de bovenste zone van de Kerkom zanden. De
genese van deze horizont staat echter nog ter discussie. Zo hebben geologen argumenten
naar voren hebben gebracht om deze horizont te zien als een olievlek van de Noordzee olieafzettingen. De meeste bodemkundigen zijn vandaag echter geneigd deze horizont te
interpreteren als een Spodic-B horizont van een “Giant Podzol” (ontwikkeld onder
paleocondities).
8. Herentals Toeristentoren
In het gebied Toeristentoren te Herentals bevindt zich een duincomplex, gevormd uit
Holoceen (Boreaal), verstoven zand. Binnen dit complex worden er naast Arenosolen,
Podzolen aangetroffen. De Podzolen komen voor op materiaal dat reeds lang gestabiliseerd is
(Boreaal) terwijl de Arenosolen in recentere opstuivingen gevonden worden.
De zeer droge Podzol die hier te zien is heeft een sterk ontwikkelde humus B-horizont (6%
humus) en bevat slechts weinig ijzer (0.29%). Hij kan derhalve beschouwd worden als een
typevoorbeeld van een humuspodzol. Daarnaast wordt in deze site eveneens de paleobodem
van Usselo aangetroffen van Allerød-ouderdom.

88

Waardevolle bodems in Vlaanderen

5.

Suggesties/aanbevelingen

SUGGESTIES/AANBEVELINGEN

5.1

Databankstructuur

5.1.1

Het ter beschikking stellen van de databank aan de ‘partners’,
(deels) ter beschikking stellen van het publiek

Op termijn is het aangewezen dat de uiteindelijke databank beschikbaar zou zijn in de eerste
plaats voor de partners aan het project zoals andere overheidsinstellingen, in de tweede
plaats voor het ruime publiek. Er werd aangevoerd dat er een nood is aan een centraal punt
waar informatie kan worden gemeld en opgevraagd. Het plaatsen van de databank online,
openstellen voor verschillende gebruikspartners om gegevens in te vullen enz. kan niet
uitgewerkt worden binnen het bestaande project maar moet voorzien worden in een
vervolgfase waarbij een informaticus betrokken wordt (zie § 5.1.2).
De aanbevelingen naar structuur van de databank hebben dan ook tot doel:
1. Invoer van data in de databank te versnellen/vergemakkelijken;
2. Opvragen van data door partners/ ruime publiek te versnellen/vergemakkelijken;
3. Beschermingsbeleid te ondersteunen;
4. Sensibilisering te ondersteunen.
Het ter beschikking stellen van de databank voor het ruime publiek kan bijvoorbeeld via één
van de GEO-Loketten van het OC GIS Vlaanderen waaronder ook de Bodemkaart, Databank
Ondergrond Vlaanderen, Landschapsatlas… online kunnen geconsulteerd worden. Een ander
voorbeeld is de centrale archeologische inventaris (CAI) die gecoördineerd wordt door het
VIOE en opgesteld is in samenwerking met vele partners (universiteiten, provincies,
intergemeentelijke diensten, …). Het is een database en GIS-systeem voor alle archeologische
waarnemingen in Vlaanderen (met geoloket, maar met geselecteerde toegang). Deze
database wordt geflankeerd door thematisch onderzoek (gefinancierd met (beperkt) Vlaams
geld, uitgevoerd door universiteiten, …), een begeleidende rapportenreeks en dus ook een
publieksluik

(http://cai.erfgoed.net/cai_publiek/index2.html)(mondel.

meded.

Jan

Bastiaens).
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5.1.2

Suggesties/aanbevelingen

Toekomstbeeld voor de databank Waardevolle Bodems

Momenteel wordt gewerkt met replicatie van een Access databank. Dit is geen ideale situatie
omdat er steeds een vertraging op de updates van de gegevens zit en omdat de databank
geen vaste verblijfplaats heeft. Om de gegevens beschikbaar te stellen aan overheid en
publiek is het aangewezen dat de databank zich op een webserver bevindt en moeten de
gegevens via een web-applicatie over het internet getoond worden, zoals het geval is bij
hierboven genoemd voorbeeld van het CAI. De gegevens worden hier via een Flash applicatie
uit de databank gehaald en op een zeer aanschouwelijke en gebruiksvriendelijke wijze
voorgesteld aan het publiek.
Ook aanvullingen en wijzigingen aan de gegevens van de databank zelf kunnen via een
(andere) webinterface direct op de webserver gewijzigd of gedaan worden. Deze toegang
blijft uiteraard beperkt tot de databankbeheerders. Dit heeft het grote voordeel dat er
slechts één site van gegevens centraal aanwezig is en dat elke wijziging ogenblikkelijk
zichtbaar is op de website. Het spreekt voor zich dat een dergelijke applicatie door een
informaticus (al dan niet door ervaring) moet opgezet worden (fig. 10).
Er kan ook overwogen worden om over te schakelen op een meer aangepaste relationeel
database systeem zoals SQLserver of MySql. Deze systemen zijn ontworpen voor een Multiuser omgeving en worden frequent toegepast op websites.

beheerders

overheid
publiek

Gegevens
invoer
webinterface

Gebruikers
webinterface

Databank

Fig. 10 : Schematische voorstelling van de nieuwe databankstructuur voor waardevolle bodems
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Een verklarende woordenlijst

Bij het beschrijven van de locatie, het bodemtype en evaluatie wordt de vakterminologie van
de bodemkunde en geomorfologie gebruikt. Voor verschillende toekomstige eindgebruikers
kan deze terminologie onbekend of onduidelijk zijn. Daarom is het aangewezen een
verklarende woordenlijst ter beschikking te stellen van de eindgebruikers, eventueel met
verwijzingen naar digitale documenten op websites enz.

5.1.4

Verzamelen van fotomateriaal en ander didactisch materiaal

In verder onderzoek zal terreinbezoek ter verificatie van plaats en waarde van de sites een
belangrijke rol spelen. Het verzamelen van fotomateriaal ligt dan in de mogelijkheden.
Daarnaast bestaat er reeds foto- en ander didactisch materiaal, verspreid over archieven,
publicaties, internetsites,… die het gebruik en raadpleging van de databank toegankelijker
kunnen maken. Eveneens kan deze informatie gebruikt worden bij het opstellen van de
erkenningsdossiers of bij de sensibilisering van het grote publiek aan de hand van folders,
pamfletten, infoborden. Het verzamelen van de informatie en het linken hiervan aan de
huidige databankstructuur strekt dan ook tot aanbeveling.

5.2

Het verder aanvullen van de databank naar inhoud

Op basis van bibliotheekonderzoek en interviews is kennis verzameld over de huidige kennis
van het Vlaamse bodemlandschap. De focus hierbij ligt vanzelfsprekend op het filteren van
deze informatie op potentieel waardevolle sites, maar logischerwijze wordt er voor geopteerd
ook andere referenties in de databank op te nemen. Op deze manier wordt ernaar gestreefd
een inventaris te verkrijgen van de kennis over de Vlaamse bodems, met een belangrijke
subdatabank met hierin de bodems die geëvalueerd werden op hun wetenschappelijke of
maatschappelijke waarde. Binnen dit project is gestart met het invoeren van deze gegevens
in een databank die voor dit doeleinde is opgesteld. Momenteel zijn ongeveer 150 sites
aangeduid en 350 literatuurgegevens in de databank ingevoerd en zijn verdere aanvullingen
noodzakelijk.
In een aantal gevallen is het niet duidelijk of aangebrachte sites nog op het terrein aanwezig
zijn. In andere gevallen zijn waardevolle sites verdwenen door grote bouwwerken

91

Waardevolle bodems in Vlaanderen

Suggesties/aanbevelingen

bijvoorbeeld in het kader van de aanleg van de haven van Antwerpen. In zulke gevallen is
terreinbezoek nodig, in de eerste plaats om de actuele toestand te verifiëren, in de tweede
plaats om gelijkaardige waardevolle sites te identificeren in de buurt van de verdwenen site.

5.3

Het beoordelingssysteem

Een belangrijk onderdeel van de studieopdracht bestond erin een systeem uit te werken voor
de

beoordeling

van

bodemsites

op

waarde.

Op

basis

van

literatuurstudie

en

expertenbevraging werd hiervoor een lijst met criteria opgesteld, weergegeven en uitvoerig
besproken in §4.2.2.
Het hier uitgewerkte referentiekader pretendeert nog niet volledig efficiënt en waterdicht te
functioneren. Veeleer dient zij beschouwd te worden als een eerste aanzet tot een
betrouwbaar systeem en als houvast voor verdere evaluaties. Om te evalueren of aan een
bepaald criterium is voldaan, zijn bijkomend nog (meetbare) parameters of indicatoren
vereist. Het opstellen van zulke parameters is echter niet evident zonder eerst een beeld te
hebben van potentieel waardevolle bodemsites. Om bijvoorbeeld zeldzaamheid te evalueren
is eerst een zekere mate van een gebiedsdekkend overzicht vereist. Gezien het binnen het
kader van dit project onmogelijk is geacht zulk een gebiedsdekkend overzicht te creëren, is
het eveneens niet haalbaar gebleken voor elk ‘type’ waardevolle bodem een lijst van
indicatoren op te stellen. Dit wordt dan ook voorgesteld als en belangrijke aanbeveling voor
verder onderzoek.
Het is in dit stadium daarom nog steeds betrouwbaarder om de evaluatie te laten verrichten
door een expertenpanel. Bij Monumenten en Landschappen hanteert men sinds kort een soort
van objectieve criteria bij waardebeoordelingen, maar er wordt voor de uiteindelijke
beslissing nog steeds teruggevallen op het oordeel van experten. De situatie voor de
beoordeling van waardevolle bodems wordt gelijkaardig ingeschat. Ook hier zullen experten
in de toekomst ongetwijfeld een belangrijke rol blijven spelen.
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voor

het

opstellen

van

een

gebiedsdekkend overzicht van waardevolle bodems
Aardkundige waarden zijn, zoals reeds bleek uit het beknopt overzicht van de problematiek
en benadering van bescherming van aardkundige waarden in andere landen voorgesteld in
§4.1, vooral waardevolle sites om geologische of geomorfologische redenen. De methode die
hierbij gehanteerd wordt om sites te selecteren, is in sommige gevallen gebaseerd op een
soort nationale enquête, soms uit literatuurgegevens, kaartstudies, raadpleging van experten.
Argumenten van praktische aard kunnen hierbij een rol spelen : een voorkeur kan gegeven
worden aan gemakkelijk toegankelijke sites, aan sites die het minst onderhevig zijn aan
potentiële bedreigingen, die wetenschappelijk reeds goed gedocumenteerd zijn en potenties
hebben voor verdere studies, enz. De aangebrachte sites worden dikwijls beoordeeld aan de
hand van een systeem van “the best professional judgement” door een commissie van
experten.
De gebruikte methode om waardevolle bodems te identificeren toont, zoals reeds eerder in
dit rapport aangehaald, een aantal gebreken enerzijds in het proces van het identificeren
zelf, anderzijds bij het bepalen van de waarde van de site.
De sites die reeds opgenomen zijn in de databank zijn geselecteerd op basis van :
o

literatuurgegevens uit thesissen (licentiaat, master en doctoraat)

o

publicaties in tijdschriften en boeken

o

interviews

o

excursieverslagen

Alhoewel

er

gestreefd

is

naar

een

evenredige

spreiding

over

de

verschillende

bodemassociaties in Vlaanderen is er toch een duidelijke clustering van sites. Dit is te wijten
aan de beperkte beschikbare tijd binnen deze studie om personen te contacteren en te
interviewen. Anderzijds werd het resultaat eveneens bepaald door het enthousiasme en de
tijd die de geïnterviewde personen ter beschikking konden stellen, en hun actieve kennis over
het onderwerp. In sommige gevallen zijn de sites gebonden aan een specifieke ruimtelijke
spreiding door de tracés van grote infrastructuurwerken
Gebiedsdekking is dus in het kader van dit project niet gerealiseerd, conform de lage
prioriteit van deze doelstelling in dit stadium van onderzoek. Het is ten dele mogelijk om
huidige waardevolle bodems in Vlaanderen te situeren op basis van het opstellen van een
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situeringsalgoritme per criterium al dan niet met een inschatting van oppervlakten zoals
hieronder zal aangetoond worden.

5.4.1

Criteria waarvoor areaalschattingen mogelijk kunnen zijn

5.4.1.1

Geogenetische kenmerkendheid

Enkel in Nederland werd onderzoek uitgevoerd naar bodemkundig aardkundige waarden, dit
ter aanvulling van de reeds talrijke aardkundige waardevolle sites die vooral geologisch en
geomorfologisch van aard zijn. Deze bodemkundig aardkundige waarden zijn geselecteerd op
basis van het criterium “geogenetische kenmerkendheid” zoals reeds eerder beschreven
(§4.2.2).
Het doel van de studie was het ontwikkelen van een methodiek dat leidt tot een actueel en
gedetailleerd overzicht van de aard en de ligging van bodemkundig waardevolle gebieden
door gebruik te maken van de digitale bodemkaart van Nederland (1/50 000), het
geogenetisch indelingssysteem en de geselecteerde criteria. In het kort wordt hieronder de
gebruikte methode geschetst en de toepasbaarheid ervan op Vlaanderen nagegaan.
De drie meest relevante criteria om waardevolle bodem aan te wijzen en die gebruikt worden
in het Nederlandse systeem, zijn geogenetische kenmerkendheid, zeldzaamheid en gaafheid.
In de studie van Rosing et al. (2002) komen enkel de eerste twee criteria aan bod. Om
geogenetische kenmerkendheid en zeldzaamheid te kunnen inschatten is in de eerste plaats
een landschappelijke indeling nodig. Het door Gonggrijp (1996) voorgestelde systeem waarin
geomorfologische gebiedsindelingen op een hiërarchische wijze zijn gerangschikt, werd
verder aangevuld en de begrenzingen van de eenheden werden afgeleid van de
geomorfologische kaart van Nederland die ondertussen ook digitaal beschikbaar is. Als
uitgangspunt is dus het landschap genomen en hierbij sluit de geomorfologie onmiddellijk op
aan. Een hiërarchisch systeem van landschapsvormen wordt gehanteerd met op het hoogste
niveau morfozone (West-Europa) Æ morfoprovincie Æ morforegio Æ morfocomplex (20
morfocomplexen voor Nederland – niveau land) Æ morfopatroon (per morfocomplex 2 tot 7
morfopatronen, in totaal zo’n 93)Æ morfo-element
Een aantal stappen worden doorlopen om de geogenetische kenmerkendheid te bepalen :
1. Doorvoeren van een vereenvoudiging van de bodemkaart (1/50 000) bijv. tot 86
eenheden in Noord-Holland en 65 in Overijssel). Hierbij moet rekening gehouden
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worden dat kenmerkende bodemtypen die bodemtypen zijn die essentiële informatie
geven over de ontstaansgeschiedenis van een morfopatroon
2. Opstellen van hiërarchisch systeem dat gebiedsdekkend is (cfr. Gonggrijp, 1996).
3. Kiezen van een niveau in de hiërarchie : er werd gekozen voor het niveau van
“morfopatroon” (bijv. kustduin, dekzand…)
4. Berekenen van geogenetische kenmerkendheid. De achterliggende filosofie is dat
bodemtypen die binnen een gebiedseenheid (morfopatroon) veel voorkomen de
identiteit van de eenheid bepalen en dus het onderscheid maken ten opzichte van de
andere gebiedseenheden. Binnen elk gebiedseenheid van het gekozen niveau wordt
nagegaan welke bodemtypes voorkomen en welke oppervlakte de bodemtypes
bedekken.
Berekeningswijze :
Keb = (Aeb/Ap)/(Aen/An)
Met:

Keb = geogenetische kenmerkendheid van het bodemtype in het morfopatroon

(een waarde >1 signaleert een kenmerkend bodemtype)
Aeb = oppervlakte van het bodemtype in het morfopatroon
Ap = oppervlakte van het morfopatroon
Aen = oppervlakte van het bodemtype in Nederland
An = oppervlakte van Nederland
De Keb-waarden kunnen vervolgens worden geïndexeerd om vergelijking tussen
bodemtypen en over de grenzen van morfopatronen mogelijk te maken. Keb i
(geïndexeerde Keb-waarde) wordt bekomen door de Keb van elk bodemtype te delen
door de maximale Keb-waarde binnen een morfopatroon en deze uitkomst te
vermenigvuldigen met 100.
Een bodemtype wordt als kenmerkend beschouwd wanneer Keb > 1.
5. Opstellen van een kaart met de kenmerkendheid van de bodemtypes binnen de
verschillende morfopatronen
Bedenkingen bij de vertaling naar de Vlaamse context :
1. Voordeel van zo’n systeem : kwantitatief systeem, als uitgangspunten goed overwogen
zijn : herhaalbaarheid – objectief – over grote oppervlakten toepasbaar – gebruik in GIS
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2. Het vereenvoudigen van de bodemkaart : te beslissen hoe de bodemkaart moet
vereenvoudigd worden, wat als bodemeenheid te nemen : zijn alle parameters van de
bodemserie belangrijk? Voorbeelden :
a. kunnen verschillende textuurklassen samengenomen worden?
b. speelt drainageklasse een grote rol bij het bepalen van waardevolle sites?
Kunnen bepaalde klassen samengenomen worden?
c. Profielontwikkeling

:

in

sommige

gevallen

hoe

te

interpreteren?

voorbeeld : ..p staat voor bodems zonder profielontwikkeling :
o het kan om jonge bodems gaan waar onvoldoende tijd over heen gegaan
zodat bodemgenese beperkt is en er nog geen voldoende morfologische
kenmerken zichtbaar zijn of chemische/fysische bodemkenmerken voldoende
ontwikkeld zijn om tot een bepaald bodemtype te komen
o het

bodemprofiel

kan

geërodeerd

zijn

zodat

de

oorspronkelijke

profielontwikkeling is verdwenen
o het oorspronkelijke bodemprofiel is bedolven onder sedimenten zodat de
diagnostische horizonten buiten (normaal) boorbereik komen te liggen
(1,25m)
d. Substraat : mogelijks een indicatie : verder te onderzoeken
e. Fasen en varianten : verder te onderzoeken
3. Welk hiërarchisch systeem te kiezen? – afbakening van de verschillende eenheden
(morfopatronen) zal zijn weerslag hebben op de resultaten wat betreft de
geogenetische kenmerkendheid
a. Wat betreft de geomorfologische kaart : voor Vlaanderen bestaan er – voor
zover kon nagegaan worden – 3 gepubliceerde kaartbladen : Lokeren 1/50 000,
Oostende 1/50 000 en Maldegem-Eeklo 1/25 000, in analoge vorm.
In het kader van een aantal doctoraats- en licentiaatsverhandelingen zijn er
morfografische of geomorfologische kaarten opgesteld. Onderstaande lijst
(tabel 5) voor West- en Oost-Vlaanderen geeft idee van welke studies er
uitgevoerd zijn maar is verre van compleet en vormt een studie op zich om tot
een volledig overzicht te komen.
b. Wat betreft de kaart van de bodemassociaties : kaart van de atlas van België,
schaal 1/500 000 analoge vorm; op de digitale versie van de bodemkaart
worden 38 bodemassociaties onderscheiden.
c. Wat betreft de landschapsatlas : verder te onderzoeken
d. Andere mogelijkheden : verder te onderzoeken
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4. Soms zijn bodems met een lage kenmerkendheid juist zeer geogenetisch bepalend
omdat ze juist erg zeldzaam zijn
Tabel 5 : Studies die geomorfologische karteringen bevatten in de provincie West- en OostVlaanderen
auteur
Heyse, I., 1963
Vanmaercke-Gottigny,
M.C., 1967
Denecker, J., 1968
Germis, A., 1968
Jacobs, P., 1968
Lootens, M., 1973
Deduytsche, A., 1974
Heyse, I., 1975
Lootens, M., 1976
Bouckaert, W., 1977
De Coster, R., 1977
Volders, B., 1977
Bonnarens, D., 1977
Meiresone, D., 1977
Dick, I., 1977
Robberecht, P., 1978
Beeldens, V., 1979
Vervisch, L., 1980
Cuyckens, G., 1981
Van Eetvelde, H., 1981
De Pauw, M.J., 1981
Laleman, D., 1981
De Paepe, G., 1982
Duynslager, T., 1982
Kiden, P.,1983

5.4.1.2

streek
zuidrand cuesta Oedelem-Zomergem
Zwalmbekken

type thesis
Lic

morfogenese van de depressie van Lichtervelde
bekken van de Molenbeek (Melle)
zuidrand van de Vlaamse Vallei tussen Destelbergen en
Kalken
Mandel-Leie gebied
Zuid Brugse dallandschap
noordwestelijk deel van de Vlaamse vallei en haar
randgebieden
kaartblad Eeklo-Maldegem
Mandel-Leie gebied
depressielandschap van Waarschoot en zijn randzone.
oude Scheldemeander te Berlare
heuvelgebied rond Zomergem
Vlaamse vallei ten noorden van Lovendegem
ruggenpatroon in de randzone van de Vlaamse vallei te
Landegem
de Vlaamse vallei te Bassevelde-Assenede
vallei van de Beneden Durme
dekzandruggen te Ertvelde
microreliëf langsheen de Leievallei ten noorden van Deinze
gebied rond Merchtem
omgeving van Stekene
bekken van de Waardamme
noordflank van de Handzame vallei
omgeving van Ertvelde
enkele microreliëfsvormen in het zuidoostelijk gedeelte van
het Waasland
Schelde in de omgeving van Temse

Lic
Lic
Lic
Lic
Lic
Doct
Doct
Lic
Lic
Lic
Lic
Lic
Lic
Lic
Lic
Lic
Lic
Lic
Lic
Lic
Lic
Lic
Lic

Geogenetische zeldzaamheid (ruimte-schaal, tijd)

Na stap 3 van “Geogenetische kenmerkendheid” kan men per bodemeenheid nagaan in
hoeveel “morfopatroon-eenheden” deze voorkomt, indien weinig dan is het bodemtype
zeldzaam.

5.4.1.3

Gaafheid

In Nederland is onlangs een studie naar de vervlakking in Nederland uitgevoerd (Koomen &
Exaltus, 2003) in drie studiegebieden (1 in het westen, 2 in het oosten van het land). Het is
een methode die in samenwerking met het ROB (Rijksdienst voor het Oudheidkundig
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Bodemonderzoek) werd uitgevoerd om na te gaan in hoeverre veranderingen in het maaiveld
zijn opgetreden zodat een gaafheidskaart voor reliëf kan ontwikkeld worden. Archeologisch is
dit een interessant gegeven omdat intacte gebieden afgebakend kunnen worden die hogere
potenties hebben naar archeologische waarden. Er werd eveneens nagegaan of de methode
geschikt is om landsdekkend te kunnen uitvoeren.
Er werd gebruik gemaakt van :
1) Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) van de Meetkundige Dienst van
Rijkswaterstaat (1 hoogte waarde per gridcel van 5mx5m),
2) TOP-10 vector : een digitaal bestand van de Topografische kaart van Nederland, schaal
1/10 000
3) Boorgegevens tot 1,20m diep verzameld in het kader van de bodemkarteringen (van
STIBOKA en Alterra)
4) Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1/50 000
5) Bodemkaart van Nederland, schaal 1/50 000
Er zijn 4 methoden uitgetest om op basis van de oude hoogtepuntbestanden en het AHN, de
veranderingen in de hoogte van het maaiveld vast te stellen. Dit was nodig omdat de densiteit
van het oude hoogtepuntenbestand minder was dan van het AHN. Voor een volledig overzicht
van de voor- en nadelen wordt verwezen naar het rapport (p. 65-70).
Tabel 6 : Overzicht van methode om veranderingen in hoogte aan maaiveld te kunnen
constateren (Kommen & Exaltus, 2003, p. 21)
Methode
1
2
3
4

Principe
Vlakdekkende interpolatie

Resultaat
kaart met verschillen in hoogteligging op basis van
interpolatie
Verschillen in hoogte van meetpunten kaart met hoogteverschillen in meetpunten tussen
de oude hoogtepunten en het AHN
gemiddelde
hoogteligging
per kaart met gemiddelde waarde voor verandering in
kaartvlak
hoogte per kaartvlak
Patroonanalyse
overzicht van ‘verdachte percelen’

Er werd eveneens onderzocht in hoeverre de bestaande boorgegevens een bijdrage kunnen
leveren aan de evaluatie van de resultaten van de hoogte analyse. De bestaande
boorgegevens worden vergeleken met de resultaten van de maaiveldveranderingen zoals
vastgesteld volgens één van de bovenstaande 4 methodes. Hierdoor ontstaan inzichten in de
mate van degradatie van het bodemprofiel en kan deze gebruikt worden als een graadmeter
voor de gaafheid van de bodem. Vier stappen worden hierbij in acht genomen :
1) selectie van proefgebieden en boordata

98

Waardevolle bodems in Vlaanderen

Suggesties/aanbevelingen

2) bepaling van de gaafheid van het bodemprofiel voorafgaand grootschalige
landinrichtingswerkzaamheden
3) interpretatie en evaluatie van de waargenomen reliëfsveranderingen aan het hand
van bodemgegevens
4) waardering actuele aardkundige en cultuurhistorische/archeologische waarden
Onderzoeksmogelijkheden voor Vlaanderen (niet limitatieve lijst)
Veranderingen in bebouwde oppervlakte: aan de hand van de beschikbare digitale bestanden
een exclusie van alle bebouwde bodems doorvoeren.
1) Op de bodemkaart (gekarteerd tussen de jaren ’50 en ’70) worden deze bodems
aangeduid als “kunstmatige bodems” (OB, OE, ON, OT, …). In §4.1 werd reeds
aangetoond dat de evolutie naar meer bebouwde oppervlakte sedert de jaren ’80
onverminderd is verder gezet. Een volledige update van deze oppervlakten is dan ook
nodig. In bepaalde gebieden kan gebruik gemaakt worden van meer recente
bodemkarteringen, weliswaar voornamelijk in het buitengebied, die uitgevoerd
werden in het kader van de ruilverkavelingsprojecten en in mindere mate in
natuurinrichtingsprojecten. In deze projecten werd zeer gedetailleerd gekarteerd
(meestal op schaal 1/2 500) en werden de bestaande bodemkaarten geactualiseerd
(nadeel : het zijn karteringen en bodembeschrijvingen zijn niet beschikbaar).
2) De mogelijkheden van het gebruik van het GRB (Grootschalig referentie Bestand)
moeten verder onderzocht worden. Deze databank bevat de geometrie en de
eigenschappen van de thema’s gebouwen, kunstwerken, indeling en inrichting van het
weggebied,

spoorbanen,

waterpartijen,

percelen

en

vastgoed

(gebouwen,

kunstwerken…). Adresgegevens worden gebruikt uit het databestand CRAB (Centraal
Referentie Adressen Bestand) en het waterloopnetwerk uit de VHA-databank (Vlaams
Hydrologische Atlas met o.a. bekkens en categoriën van de waterlopen). De initiële
kartering is gestart in 1999 en een volledige inventaris wordt voorzien tegen 2013 (De
Vidts, 2005).
3) Dit kan aangevuld worden door woongebied, woonuitbreidingsgebied, woongebied met
landelijk karakter, dienstverleningsgebied, bebouwde gedeelte van de militaire
domeinen, industriegebied ... van op de gewestplannen te excluderen. Dit proces
moet met de nodige omzichtigeheid toegepast worden omdat voorgenoemde
bestemmingen evenwel geen aanduiding geven van de mate waarin de functies in deze
gebieden reeds zijn ingevuld.
4) Andere mogelijkheden zijn verder te onderzoeken
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Veranderingen in maaiveldhoogte :
1) Gebruiken

van

recentere

bodemkaarten

zoals

deze

opgesteld

voor

ruilverkavelingsprojecten of natuurinrichtingsprojecten kunnen informatie aanleveren
in verband met maaiveld verlagingen/verhogingen. Zo werd vooral in ruilverkaveling
Elingen en in mindere mate deze van Sint-Lievens-Houten vastgesteld dat het tertiair
substraat op sommige plaatsen dichter bij het oppervlak kwam te liggen en dit over
een groter oppervlak vergeleken met de bodemkaartopname van de jaren ’50. Dit
geeft een aanwijzing voor de hoeveelheid erosie in een beperkte tijdspanne (50-tal
jaar)(mondel. meded. W. Huttener & B. Blanquaert, VLM Oost-Vlaanderen).
2) Gebruiken van het Digitaal Hoogte Model (DHM aangemaakt door Agentschap voor
Geografische Informatie Vlaanderen in samenwerking met AWZ (afdeling WBL) en
AMINAL (Afdeling Water) tussen 2001 tot en met 2004) biedt de kans om een inzicht te
verwerven in veranderingen in hoogte van het maaiveld ten opzichte van de oude
hoogtegegevens. Hiervoor is onderzoek nodig naar de beschikbaarheid van oude
hoogtemetingen en moet een analyse uitgevoerd worden naar de betrouwbaarheid van
de huidige en oude gegevens.
3) Consulteren

van

kaartmateriaal

:

historisch

geografisch

onderzoek

van

het

bodemgebruik op basis van de Ferraris kaarten (toestand 1771-1778), oude
topografische kaarten (o.a. Van der Maelen (1846-1854), digitale databestanden
omtrent historisch bos
4) Consulteren van meer lokale studies : recente studies bijvoorbeeld omtrent
opgespoten gronden met baggerslib (Van de Casteele et al., 2002), …
5) Raadplegen van de CAI-databank waarbij bodems opgespoord kunnen worden die een
grote gaafheid bezitten omdat ze bedolven zijn onder archeologische structuren, bijv.
ijzerpodzol onder lemige wal in Hallerbos, …

5.4.2

Criteria waarvoor areaalschattingen moeilijk of niet mogelijk

zijn
5.4.2.1

Bijzondere milieu omstandigheden leid(d)en tot karakteristieke
bodem-/ecologische kenmerken

Meestal gaat het om exemplarische/site kennis die op kaart aangeduid moet worden (nietdekkend)(bron literatuur). In sommige gevallen is de verspreiding van het verschijnsel
karteerbaar via GIS bevragingen (bijv. critical load kaarten als bron).
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Unieke sequentie

Meestal exemplarische kennis.
Voor een proefgebied kan aan de hand van GIS unieke sequenties geselecteerd worden:
1. Vertalen unieke sequentie in bodemeenheden (A>B>C>D);
2. Tellen in GIS waar deze sequentie compleet vóórkomt.

5.4.2.3

Unieke variabiliteit op korte afstand - bodemdiversiteit

Meestal exemplarische kennis, geen areaalschatting te maken.

5.4.2.4

Unieke eigenschappen tbv wetenschappelijk onderzoek, tbv educatieve
functie

Meestal exemplarische kennis, geen areaalschatting te maken.
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Aanbevelingen voor sensibilisering

De bescherming van het bodemkundig erfgoed vraagt om bewustwording van de waarde
ervan. Een breed maatschappelijk draagvlak is nodig om politieke beslissingsmakers blijvend
te motiveren bodemkundige waarden op te nemen in besluitvorming en fondsen vrij te maken
voor onderzoek en beschermingsmaatregelen. Dergelijk breed draagvlak bestaat op heden
niet in Vlaanderen. Sensibilisering is daarom wenselijk om de collectieve bewustwording van
de waarde van het (verwaarloosd) bodemkundig erfgoed te stimuleren.
De uitdaging van sensibilisering rond waardevolle bodems bestaat erin de huidige kennis
hieromtrent op een zo toegankelijke manier weer te geven en te verspreiden onder een ruim
publiek.

Om

dergelijke

initiatieven

mogelijk

te

maken

zal

vaak

ook

ondersteuning/samenwerking gewenst. Op deze aspecten wordt dieper ingegaan in de
volgende secties.

5.5.1

Media

Voor de sensibilisering van Waardevolle bodems kunnen tal van media ingezet worden, zij het
locatiegebonden (on-site) als niet-locatiegebonden (off-site). Uiteraard worden dergelijke
mediavormen bij voorkeur in combinatie gebruikt teneinde een zo groot mogelijk bereik te
verzekeren. Hieronder worden (slechts) enkele suggesties naar voor gebracht.

5.5.1.1

On-site sensibilisering

1. Informatiepanelen op bodemkundige waardevolle sites.
Informatiepanelen geplaatst op de betreffende locatie, kunnen een brede laag van de
bevolking aanspreken (buurtbewoners, recreanten, toevallige bezoekers,...) zonder enige
voorkennis te vergen rond het thema “waardevolle bodems”. De plaatsing van dergelijk
informatiepaneel vereist normaliter slechts een eenmalige kost en levert een medium dat
permanent beschikbaar is. Een voorbeeld van informatiepaneel werd uitgewerkt voor de
bodemkundig waardevolle site Beernem-Het Aanwijs en Bertembos en is in bijlage terug te
vinden (Bijlage 12 en 13).
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2. Bordje “Waardevolle Bodemsite”.
Naar het voorbeeld van de bekende aanduidingen van “Beschermde monumenten” of
“Natuurreservaat”, kan aan de ingang van waardevolle bodemsites, een bordje met de
tekst “Waardevolle Bodemsite” geplaatst worden met logo en eventueel een korte
toelichting. Dit medium is vrij eenvoudig realiseerbaar: vraagt minder documenteringswerk
dan bij informatiepanelen, maar vergt wel enige voorafgaande sensibilisering rond
Waardevolle Bodems.

3. Rondleidingen met gids
Door

middel

van

gegidste

rondleidingen

kan

op

een

meer

interactieve

wijze

gecommuniceerd worden rond waardevolle bodems met het publiek. De mogelijkheid
bestaat hierbij ook om bodemprofielen voor de gelegenheid bloot te leggen. Excursies
kunnen georganiseerd worden specifiek rond het thema bodem of geïntegreerd met andere
thema’s als landschap, plantengroei,…

5.5.1.2

Off-site sensibilisering

1. Webapplicatie (zie ook §5.1.2.)
Naar analogie met de website van de Centrale Archeologische Inventaris Vlaanderen (CAI),
waarvoor een publieksluik bestaat (http://cai.erfgoed.net/cai_publiek/), kan ook een
webapplicatie rond waardevolle bodems gecreëerd worden. In voorgenoemd voorbeeld
worden de gegevens van de CAI via een Flash applicatie uit de databank gehaald en op een
zeer aanschouwelijke en gebruiksvriendelijke wijze voorgesteld aan het publiek.

2. Brochures
Brochures kunnen verspreid worden naar het voorbeeld van deze verschenen rond
erosiebestrijding gepubliceerd door Aminal, Afdeling Land. Aminal, Afdeling Land is bereid
om een brochure te verspreiden op basis van het studierapport.

3. Atlas van Waardevolle Bodems van Vlaanderen
Naar

het

voorbeeld

van

de

Europese

Bodematlas

(http://eusoils.jrc.it/projects/soil_atlas/index.html), kan de locatie van waardevolle
bodemsites in vlaanderen in atlasvorm worden uitgegeven met uitvoerige documentatie.
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4. Integreren van het thema bodem in cursussen over natuurbescherming en
duurzaamheid
Het thema waardevolle bodem kan perfect ingepast worden in cursussen omtrent
natuurbescherming en duurzaamheid. Hiervoor wordt bij voorkeur samengewerkt met
organisaties als Inverde (zie verder).

5. Tentoonstelling
2007 is door het IUGS (International Union of Geological Sciences) en Unesco uitgeroepen
tot het “internationaal jaar van de planeet Aarde” (http://www.yearofplanetearth.org). In
het kader hiervan, staan wereldwijd tal van activiteiten op til, waarin een tentoonstelling
rond waardevolle bodems perfect zou passen. Directe actie is hiervoor vereist.

6. Regionale/nationale pers.
Via regionale en nationale pers (televisie, radio, krant,…) kan zeer snel een groot en
verscheiden publiek aangesproken worden. Nadeel is wel dat de boodschapoverdracht
hierbij zeer momentaan is. Deze kanalen zijn bij uitstek inzetbaar voor de aankondiging
van grote evenementen als de opening van een “Waardevolle Bodemsite” etc.

5.5.2
5.5.2.1

Vormaspecten
Gebruik van termen

Teneinde een zo breed mogelijk publiek aan te spreken dient de informatie op een zo
toegankelijk mogelijke wijze overgebracht te worden. De uitdaging bestaat er daarom in
om (zeker voor korte teksten) het gebruik van vakterminologie tot een minimum te
herleiden. In sommige gevallen kan evenwel een woordenlijst ter beschikking gesteld
worden, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de publiekswebsite van de Centrale
Archeologische Archivaris.
Ook dubbelzinnige terminologie wordt best geweerd in sensibiliseringscampagnes. Het kan
daarom nuttig zijn om een aantal alternatieven te bedenken voor de begrippen
“Waardevolle Bodem” en “Waardevolle Bodemsite” te bedenken. Hieronder worden een
aantal ideeën hierrond opgesomd.
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1. Als alternatief voor “Waardevolle Bodems”: Bodemkundig Erfgoed (naar analogie van
Archeologisch

Erfgoed)

of

‘Bodemmonumenten’

(naar

analogie

van

‘Landschapsmonumenten’).
2. Als alternatief voor “Waardevolle Bodemsites”: “Soil sites of Special Scientific
Interest” (naar analogie van “Sites of Special Scientific Interest” (UK)), “Bodemkundig
reservaat”

(naar

“Bodemkundig

analogie

monument”

van

“Réserve

of

Naturelle

Géologique”

“Bodemmonument”

(naar

(Frankrijk)),

analogie

van

“Landschapsmonument”).

5.5.2.2

Logo

Een herkenbaar logo, is een eenvoudig maar doeltreffend instrument om vertrouwdheid te
creëren met het begrip Waardevolle Bodems. Een voorstel voor logo wordt hieronder
weergegeven. Onderstaand logo bevat enerzijds de letters WB (Waardevolle Bodems),
anderzijds een stilistische weergave van een podzolprofiel.

Figuur 11: Voorstel logo Waardevolle Bodems.

Dergelijke logo’s kunnen op elke geschreven document worden aangebracht.

5.5.3

Samenwerking met andere organisaties ter ondersteuning van

sensibiliseringsacties
Sensibiliseringsactiviteiten

staan

niet

op

zichzelf.

Zij

vereisen

o.a.

financiële,

organisatorische en logistieke input, die vaak aan schaarsheid onderworpen zijn. Daarom kan
het raadzaam zijn om samenwerkingsverbanden te sluiten met een aantal organisaties om

105

Waardevolle bodems in Vlaanderen

Suggesties/aanbevelingen

dergelijke initiatieven mogelijk te maken. Een aantal organisaties worden hieronder
opgesomd.

1. Cel Natuur- en Milieueducatie & Informatie (NME&I)
Voluit:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Leefmilieu , Natuur & Energie
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeleid (AMINAL)
Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid (Aminabel).
De cel NME&I van het Vlaams Gewest heeft als missie een blijvende katalyserende rol te
vervullen in de ontwikkeling van doelgroepgerichte, participatieve en geïntegreerde natuuren milieueducatie als bijdrage aan het Vlaamse milieubeleid en de geleidelijke groei naar
duurzame ontwikkeling in Vlaanderen.

2. Inverde vzw
Inverde is een vzw, gespecialiseerd in opleidingen rond bos- groen en natuurbeheer. Haar
visie is devolgende: “Inverde zorgt voor een toepassingsgerichte kennis omtrent en ruime
verspreiding van de waarden van duurzaam en multifunctioneel beheer van bos, groen en
natuur bij de beheerders en bij het brede publiek in Vlaanderen.”

3. Belgische Bodemkundige Vereniging (SSSB), Natuurpunt vzw, Jeugdbond
voor Natuurstudie en Milieubescherming (JNM), …
Tal van vrijwilligersorganisaties zijn gevoelig voor het thema “Waardevolle Bodems”. Zij zijn
potentieel bereid voor samenwerking betreffende sensibilisering en bescherming van
waardevolle bodems. Zo stelt Jansen (2002) : “het veiligstellen van dit [aardkundig] erfgoed
voor de komende generatie, of het opnieuw activeren van bepaalde geomorfologische
processen, kan perfect convergeren met de doelstellingen van Natuurpunt.”

5.5.4

Een gëintegreerd sensibiliserings-conserveringsproject uit de

praktijk
Een mooi voorbeeld van sensibilisering van een waardevolle bodemsite is terug te vinden in
de oude grindgroeve Hermans, te As (Limburg). In samenwerking tussen de gemeente As, het
provinciebestuur, architectengroep Delta, het Regionaal Landschap Kempen en Maasland,
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Monumenten en Landschappen en de GOM Bodem van As, werd een concept uitgewerkt om de
waarde van deze site voor het publiek aanschouwelijk te maken. Een trappentoren werd
gebouwd die toelaat de hele groevewand op verschillende niveaus bezichtigen en een
educatief bord met de nodige uitleg werd ernaast geplaatst. Het project werd gekoppeld aan
een toeristische fietsroute en op termijn wordt gedacht aan de uitbouw van een didactisch
project. De site wordt gepromoot via de website van o.m. de provincie Limburg en via de
lokale pers (zie bijvoorbeeld: www.hbvl.be/dossiers/-m/museum/as.asp).
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Overzichtstabel gedigitaliseerde sites westzijde studiegebied-toestand augustus 2006
Opgenomen in databank - gedigitaliseerd - polygonen
Y_COORD Lokatie
197125 schor bij Branst

Code
-2066632746

X_COORD
137488

-2061928837

135021

-2043579152

65002

213073 Meetkerkse Moeren

-1915722972

55657

218362 Domeinbos-Klemskerke

-1736126826

146007

-1696595824

146792

-1683622894

134981

-1232869805

51293

-1207792403

141110

-1207792403

141891

-1017837178

24379

196452 Adinkerke-Cabour

-878404182

84068

209495 Maldegem-Ede - Burkel

-878404182

85434

209581 Maldegem-Ede - Burkel

-839071094

77349

227717 Knokke-Zwinbosjes

180170 Kravaalbos

218930 Ketenissepolder
Rupelmonde-KBR schor ten Z
202714
van Kallebeek
193317

Baasrode-Schor van
Vlassenbroek

191897 Werken-Hoge Andjoen
Doel-Schor van Ouden Doel &
Paardenschor
Doel-Schor van Ouden Doel &
224983
Paardenschor
225944

Beschrijving
Referentie
actief zoetwaterschor
Van de Moortel & Deckers, 1998
topo-hydrosequentie van leemgronden met
textuur B gronden, lokaal A-horizont >40cm,
matig gleyig tot sterk gleyig (aanwezigheid van
Langohr, 1999
tertiair substraat); kleibodems sterk gleyig,
profielontwikkeling niet gespecifieerd
depressie in pleistoceen oppervlak, afwezigheid
van mariene sedimenten, ontwikkeling van veen
De Decker & Himpe, 2001
(hoogveen?) dat ontgonnen werd in de
Middeleeuwen
onder de oudste aanplantingen van Zomereik en
Corsikaanse den, voorkomen van zwak
ontwikkelde podzolen op jonge duinafzettingen

Ampe, 1999

hoog

hoog

matig

Brys et al, 2005

hoog

Van de Moortel & Deckers, 1998

hoog

brakwaterschor op linkeroever
zoetwaterschor thv Rupelmonde

waarde
hoog

zoetwaterschor aan de west- een oostzijde van
een grote meander ter hoogte van
Van de Moortel & Deckers, 1999
Vlassenbroekse polder
motte met verschillende middeleeuwse
Langohr, 1989
loopvlakken

hoog
hoog

brakwaterschor

Van de Moortel, R. & J. Deckers

hoog

brakwaterschor

Van de Moortel, R. & J. Deckers

hoog

Ampe, 1999

hoog

Verbruggen, 1971

hoog

Verbruggen, 1971

hoog

Ampe, 2005

hoog

diep ontkalkte "oude" duinen (5000 jaar oud),
zonder podzolontwikkeling
veenpakket tot 2m dik, tardiglaciaal moeras dat
naar plas evolueerde met zandinstuivingen; oude
bodemoppervlak begin Holoceen; Subboreaal
nieuwe vervochtiging
veenpakket tot 2m dik, tardiglaciaal moeras dat
naar plas evolueerde met zandinstuivingen; oude
bodemoppervlak begin Holoceen; Subboreaal
nieuwe vervochtiging
voorkomen van diep ontkalkte bodems met de
morfologie van een podzol op uitzonderlijk jonge
mariene sedimenten (<200 jaar) en bodems die
veenachtig zijn
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-723149647

57500

219755 Domeinbos-Wenduine

onder de oudste aanplantingen van Zomereik en
Corsikaanse den, voorkomen van zwak
ontwikkelde podzolen op jonge duinafzettingen

Ampe, 1999

matig

-723149647

57784

219846 Domeinbos-Wenduine

onder de oudste aanplantingen van Zomereik en
Corsikaanse den, voorkomen van zwak
ontwikkelde podzolen op jonge duinafzettingen

Ampe, 1999

matig

-644873043

97505

190996

venig profiel in alluviale vallei van de Meersbeek

Ampe, 1999

hoog

-590964742

32402

204522 Oostduinkerke-Zeebermduinen

Agentschap voor Natuur en Bos

hoog

-355055318

137784

Brys et al, 2005

hoog

-236491354

132931

Brys et al, 2005

hoog

-671919373

120829

VLM Oost-Vlaanderen

hoog

-15028827
41262024

144073
141615

Brys et al, 2005
Van de Moortel & Deckers, 1998

hoog
hoog

56483723

59502

221069 Domeinbos-Vlissegem

onder de oudste aanplantingen van Zomereik en
Corsikaanse den, voorkomen van zwak
ontwikkelde podzolen op jonge duinafzettingen

Ampe, 1999

matig

465970940

33368

Oostduinkerke203557
Hannecart_NietVeen

voormalige akkertjes met walletjes beplant met
Elzen (nu in degradatiefase), perceelsgrenzen
met populieren afgeboord, in ZW hoek duintje
met duingrasland

Ampe, 1999

matig

496687516

138164

194309 Mariekerke-Schor van Mariekerke zoetwaterschor

Van de Moortel & Deckers, 1998

hoog

830441686
847694969

126869
136247

190006 Berlare-Brede Schoren
199708 Hamme-Bunt

hoog
hoog

904531329

76348

200622

hoog

972781095

114307

179997

1016403303

32942

203462

1016403303

33259

203538

zoetwaterschor
Van de Moortel & Deckers, 1998
zoetwaterschor langs de Durme
Brys et al, 2005
humus-ijzer podzol op gecryoturbeerd tertiair
Beernem-Het Aanwijs
materiaal (formatie van Gent, Lid van Vlierzele)
Langohr,
(eenmalig geploegd en genivelleerd)
profiel met dagzomen van de kalkrijke löss door
Sint-Lievens Houtem-Kottembeek
VLM Oost-Vlaanderen
erosie langsheen de helling
langsheen de "beek-zonder-naam" veenachtige
Oostduinkerke-Hannecart_veen
Ampe, 1999
tot venige bodems
langsheen de "beek-zonder-naam" veenachtige
Oostduinkerke-Hannecart_veen
Ampe, 1999
tot venige bodems

Sint-Martens Latem-Latemse
meersen

193897 Kastel-Sint-Amandsschoor
Grembergen-Groot schor van
192738
Grembergen
Moerbeke-Waas-Rode
210960
Moerpolder
223086 Lillo-Galgenschoor
228431 Zandvliet-Groot Buitenschoor

embryonale duintjes en vorming van een nieuw
zeereepduin na afsluiten van de duinvoet,
gekerfde zeereep (recreatie)
zoetwaterschor
zoetwaterschor
bodem heeft een sterk rode kleur, door
ijzeraanrijking
brakwaterschor langs de linkeroever
groot brakwaterschor op de rechteroever
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matig?
hoog
hoog
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1122048318
1131974797
1133170864
1147328058

136567
79702
120156
70650

198578
228529
189728
226671

1147328819

156342

162479

1147372669

35809

205470

1147867537

97037

180059

1147868845

99390

171864

1147882646

125976

208528

1148319928

137288

191776

1190965368

23577

198797

1233013340
1233013340
1233013340

73196
73294
75007

207411
208491
207885

1499520601

99638

196660

1557023742

74054

211044

1579787710

64382

207210

1613871976

143233
27878
28072
28096
28232
28336
28477
28498
28718
29052

1692938287
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Weert-'t Stort bij Weert
Knokke-Zwin
Uitbergen-Heisbroek
Baai van Heist

zoetwaterschor
Van de Moortel & Deckers, 1998
zoutwaterschor Vlaamse kust
Van Haesebroeck, 1993
plas met aktieve veen vorming
Verbruggen, 1971
duingronden, schor en slik
Ampe, mondel. meded.
O-W topotransecten en N-Z topotransecten in
diverse thesissen
leembodems zonder menselijke impact, bodems
Zoniënbos
Laboratorium voor
op tertiair substraat, ijzerertsovens en
bodemkunde, Ugent
houtskoolproductie
Ampe, mondel. meded.
Ijzermonding
duingronden, schor en slik
aanwezigheid van moeraskalk in valleitje van de
Ouwegem-Hoog Huisgaver
VLM Oost-Vlaanderen
Leebeek
Optreden van verglijdingen op tertiair materiaal
Ename bos Boskant
en aanwezigheid van afzettingen van secundaire
VLM Oost-Vlaanderen
kalk.
kalkmoerasafzettingen langs het kanaal van
Klein-Sinaai-Kanaal van Stekene
VLM Oost-Vlaanderen
Stekene
Moerzeke-Groot Schoor van
actief schor en slik
Van de Moortel & Deckers, 1998
Hamme
sequentie van jonge panneparaboolduinsystemen recentelijk gestabiliseerd
tot 100 jaar, slufter, loopduin, lang
Westhoek VNR
gestabiliseerde gedeelten met beginnende
Ampe, 1999
podzolisatie
grote depressie aan de zuidrand van de grote
Assebroekse Meersen s.l.
dekzandrug met veen en klei; aanwezigheid van
Verbruggen, 1971
(onder naar boven) plasloess, kalkgyttja,
kalkmergelafzettingen, gyttjavorming in open
Vinderhoute-Vinderhoutse bossen
Verbruggen, 1971
plas gedurende de Oudste Dryas
veen ontwikkeling in depressie op dekzandrug,
Sint-Kruis-Male
Verbruggen, 1971
grotendeels vergraven
tardiglaciale botanisch-ecologische evolutie met
Sint-Andries-Beisbroek
Verbruggen, 1971
kalkgyttja, afzetting van stuifzand, veen
Van de Moortel & Deckers, 1998
Notelaar-Hingene
zoetwaterschor

200910
200657
200996
200791
200459
200956 Noordduinen
200630
200421
200365
201245

Duinakkertjes van vissers uit de 19de E, met
wallenstructuur en elzenhoutkanten - op 9
plaatsen verspreid over de Noordduinen
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VLM West-Vlaanderen, 2003

hoog
matig
hoog
matig
hoog
hoog
matig
matig
hoog
hoog

hoog

hoog
hoog
hoog/aangetast?
hoog
hoog

matig
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1792621937

142681

1839568313

29695

1869863650

53851

1899510300

119986

1968327766

61904

2019227374

26794

2061675245

101425

2080158196

138886

2094888664

100535

2119558212

136906
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Van de Moortel & Deckers, 1998
zoetwaterschor
gekerfde zeereep (recreatie) en embryonale
203389 Oostduinkerke-Schipgatduinen
duintjes kunstmatig geaccumuleerd rond
Agentschap voor Natuur en Bos
rijshouthagen
Klemskerke-Bredene-d'Heye
Ontkalkte duinen met podzolisatie op
216098
Ampe, 1999
VNR
strandvlakteafzettingen
Laat-glaciaal meer ten zuiden van de grote
dekzandrug Maldegem-Stekene met
206007 Moerbeke-Waas-Moervaart
kalkmoerasafzetting; pollenanalyse sequentie
Verbruggen, 1971
vanaf de Oudste Dryas tot en met Alleröd
kalkgyttja (Alleröd) op gecompacteerd veen
206458 Snellegem-Molenbeek-Walebeek
Verbruggen, 1971
(Bölling)
Diep ontkalkte en humushoudende
geëgaliseerde duingronden - waarschijnlijk van
De Panne-Oosthoekduinen, Duin199178
subrecente ouderdom - archeologische site in
polder overgang
het VNR, ten Z van het Langgeleed zijn de
VLM West-Vlaanderen, 2000
percelen onder landbouwgebruik
Nederzwalm-HermelgemLaatglaciale meander gelegen tussen de
175245
Verbruggen, 2005
Neerwelden
rechteroever van de Schelde
Brys et al, 2005
200961 Bornem-Temsebrug
zoetwaterschor thv Temsebrug, rechteroever
depressie met veen - in de diepte gliede en
190933 Afsnee-Rosdambeek
Verbruggen, 1971
kalkgyttja
zoetwaterschor aan de monding van de Durme
Tielrode-schor aan
199555
Van de Moortel & Deckers, 1998
in de Schelde
Durmemonding
201251 Steendorp-Kijkverdriet

hoog
matig
hoog

hoog

hoog

hoog

hoog
hoog
hoog
hoog

Opgenomen in databank - gedigitaliseerd - punten
-2032563479

131670

203871 Belsele-Paradijs

-1721621614

43003

-1706786368

125262

211439 Stekene-Hamer

-1622691838

130213

192661 Dendermonde-St Onolfspolder

210535 Raversijde

Doorsnede van een bolle akker met begraven
oorspronkelijke bodem (2 bedolven Ap en Bt))
typische polderbodem met bodemontwikkeling
sedert 900 jaar (structuur en verweringsBhorizont)
aanwezigheid van veenlaagje tussen 1,57 en
1,65 m vanaf MV; veenlaagje is gedateerd op
overgang Oudste Dryas - Bölling ss en Bölling
ss. Overstuiving dateert van Oud Dryas
<2,4m : pleistoceen zand met zandige kleilaag
met mergelstippen, verspoeld veen; vanaf MV tot
2,4m diep : alluviaal klei-veendek vanaf eind
Atlanticum tot nu
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Verbruggen, 1971

matig

Becze-Deák, 1993

matig

Verbruggen, 1971

matig

Verbruggen, 1971

verdwenen
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-1442779329

128032

200872 Waasmunster-Dauwstraat

-1363339982

92167

196008 Hansbeke

-1326628841

96189

199951 Lovendegem-Vellare

-1145545530

72346

220038 Ramskapelle

-1098974570

122854

192300 Berlare-Broek

-1003777789

83472

210970 Maldegem-Bogaarde

-977141013

94538

210559 Eeklo-Noord

-940328920

124029

193485 Berlare-Donk

-931580905

139032

217276 Verrebroek Dok 1

-826171966

76144

212648 Moerkerke-Maleveld

-707747212

89990

210394 Adegem-Malekote/ Balgerhoeke

-540244304

93495

192327 Vosselare

-523098134

97605

196519 Vinderhoute-Kale

-366103523

141942

-1159060504

93748

-1023542604

112529

219502 Doel-Deurganckdok

207604 Eeklo-Pokmoer/Schaperije

193625 Laarne-Damvallei
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coupe door bolle akker
antropogene A-horizont met podzolfragmenten
op een Bt-horizont
diepe waterplas in Tardiglaciaal waarin
kalkmergel is afgezet, vorming van Elzebroek in
Subboreaal met veenvorming, afgedekt door dun
antropogeen dek
dekzand met eerst ontkalking, klei migratie,
ontwikkeling van podzol, veen accumulatie en
vorming van dopleriet, afzetting van
kalkhoudende klei
goed bewaarde podzol + begraven podzol,
pollenanalyse van begraven Bh gedateerd op
Atlanticum
begraven veenlaagje gevormd in moerassige
plas met arktisch vegetatiebeeld, gedateerd op
Oudste Dryas
sequentie huidige polderbodem - Atlantisch veen
- podzol op laat-glaciale dekzanden met sporen
van meso-lithische haarden en kampen - Ussolo
bodem
complex van venige bandjes 3-4m diep met
sterke cryoturbatie - pleniglaciaal; veenlaagjes
(plas Bölling) met er boven podzol (overstuiven)
veenprofiel : Tardiglaciaal ontwikkeling van
moeras, onderstuiven Oude Dryas tot Jonge
Dryas (bos), antropogeen ontginningsdek
droge lemig-zandgronden met sterk gevlekte of
verbrokkelde textuur B met ijzerconcreties
complex plasloess - veen - fluviatiele sedimenten
- veen profiel vanaf Oudste Dryas tot
Subatlanticum
in Boven-Pleniglaciale dekzanden gebrunifieerde
bodem met eronder Bt kleiaanrijkingshorizont
plas gedurende Oudste Dryas; verschillende
fasen van veenvorming van Salix en Riet
(Oudste Dryas), Betula (Bölling), enz.
afsnijden van meander dateert van in Midden
Atlanticum, veenvorming vooral vanaf eerste
deel Subboreaal
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Verbruggen, 1971

matig

Becze-Deák, 1993

matig

Verbruggen, 1971

hoog

Becze-Deák, 1993

hoog

Verbruggen, 1971

verdwenen?

Verbruggen, 1971

hoog

Verbruggen, 1971
Verbruggen, 1971

verdwenen?

Louwagie, 2003

verdwenen

Verbruggen, 1971

onbepaald

Verbruggen, 1971

hoog/verdwenen

Becze-Deák, 1993

laag

Verbruggen, 1971

hoog

Louwagie, 2003

verdwenen

Verbruggen, 1971

Verbruggen, 1971

hoog/aangetast
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699095053

123745

189805 Berlare-Daal

738781284

76444

215160 Vijvekapelle

1063785764

105683

1131440068

74743

216686 Damme-Stampershoek

1132302773

94960

208765 Eeklo-Oost

1228206727

125374

210347 Stekene-Wildernis

1266277888

136351

193308 Moerzeke-Castel

1676030746

110308

192108 Heusden-Klaverken

1757938711

43600

210933 Walraversijde

1866841104

73492

217717

1866841104

73684

2041809811

138600

172385 Roborst

217446

Damme-Herberg Veldzicht

217318 Verrebroek Dok 2

podzolprofiel
sequentie van 3 sedimenten (kalkrijk zand,
vorstwiggen + afdekkend grintlaagje - niet
kalkhoudend zand met Bt - mariene sedimenten)
met resp. verschillende bodemgenese
leemprofielen gaande van een volledig profiel
(Ap- Bt+agricoatings/ -Bt in banden-C kalkrijke
löss) tot geërodeerd profiel met B3-C; ontsluiting
van het tertiair
bodemgenese in Nieuwlandpolder van het Zwin
veenbandje met hout : Betula bos in de Bölling,
opvulling met stuifzand in Oude Dryas
uitstekend bewaarde begraven podzolprofiel
venige sedimenten tussen 1 en 2 m diepte
daterend van tweede deel Subboreaal tot +/- 100
BC
depressie met veen ontwikkeling vanaf vroeg
Subboreaal
polderbodems, laat-middeleeuwse en vroeg-postmiddeleeuwse site, romeinse dijk
Oudlandpolder : klei op veen
Oudlandpolder : klei op dunne veenlaag op
podzol
sequentie huidige polderbodem - Atlantisch veen
- podzol op laat-glaciale dekzanden met sporen
van meso-lithische haarden en kampen - Ussolo
bodem

Verbruggen, 1971

onbepaald

Becze-Deák, 1993

hoog

hoog

Becze-Deák, 1993

matig

Verbruggen, 1971

laag/verdwenen

Verbruggen, 1971

hoog

Verbruggen, 1971

hoog

Verbruggen, 1971

matig

Pieters, 1997
Becze-Deák, 1993

matig

Becze-Deák, 1993

hoog

Louwagie, 2003

verdwenen

in databank - niet gedigitaliseerd - verder te onderzoeken
-1746878792
-1404891748
-1004163078
-875069150
-849250745
-503152179
107875193
1131981208
1314939540

106675

196230 Gent-Hoge Weg
Herzele - Kerkkouter
Maldegem-Vake
Land van Waas
De Panne - Houtsagerduinen
Knokke - Kalfduinen
Aalter-Woestyne
Bredene Golf
Knokke - Blinkaertduinen

archeologische site-podzolprofielen
groeve - steenbakkerij
archeologische site romeins-podzolprofielen
Bolle akkers
duingraslanden
diep ontkalkte duinbodems
ijzertijd gracht, laterale varaibiliteit
podzolsequentie
duingraslanden-weinig bodemk gegevens
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Pieters, 1986
ITC excursiegids, 1974
Langohr&Pieters, 1986
Van Hove, 1997
Ampe, 1999
Ampe, 1999
Estoista, 1993
Ampe, 1999
Ampe, 1999

hoog
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niet in databank - niet gedigitaliseerd - verder te onderzoeken
Hallerbos
Sint-Kruis - Schobbejakshoogte
Karthuizerduinen
Lombardsijde - Schuddebeurze

oorspronkelijke bodem onder aarden wal
podzol
loopduin
ontkalkte duinen met podzolisatie

Oostduinkerke - Oostvoorduinen
Kom van Lampernisse
Blankaert
moeren - binnenmoeren
moeren - buitenmoeren
Zevekote - moere van Gistel
Adinkerke - Vijverstraat
Nieuwpoort - Lenspolder
Beernem - Gevaerts
Gent - Groene velden
Kampenhout - Torfbroek
Kieldrecht

duingraslanden
komgronden - Oudland
veenpaketten

Romeinse bodem?

kalkmoeras
veenpaketten
Poederliaan ontsluiting

Vlaamse Ardennen - muziekberg sequentie diestiaan - podzol

niet in databank - niet gedigitaliseerd - minder prioritair
Appelschor
Cramp
De Fles
Driegoten
Fort Liefkenshoek
KBR schor ten N van Barbierbeek
KBR schor tss Kallebeek en Barbie
Konkelschoor
Nieuw schor van Appels
Oosterweel
zoetwaterschorren langs de Schelde
Paardeschor
Paddebeek
Pottelbergschor
Rietsnijderij
Scheldeschoor
Schor bij Gespoelde put
Schor bij Heusden
Schor van Zele
Schor voor Galgenweel
St-Annastrand
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Brys et al, 2005

matig tot laag
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Bijlage 3: Overzichtstabel gedigitaliseerde sites oostzijde studiegebied

Overzichtstabel gedigitaliseerde sites oostzijde studiegebied-situatie augustus 2006
In databank - gedigitaliseerd - polygonen
Code

X_COORD

Y_COORD

Gemeente

Toponiem

Beschrijving

Referentie

Waarde

1147266900

239474

172884

Veldwezelt

groeve

Archeologische site. Begraven paleobodems
(Rocourtcomplex, Warnetonbodem, Horizon van
Nagelbeek)

Bringmans et al. 2001

hoog

-622254470

147592

165444

Zoniënwoud

Zonienwoud

Grote oppervlakte natuurlijke onverstoorde
leembodems. Relief van glaciale oorsrpong.

Langohr & Sanders, diverse publicaties. ILWB KUL

hoog

1147263911

180626

172579

Pellenberg

Roelantsgroeve

Chocoladebruine horizont: Spodic B van giant podzol
of olievlek van Noordzee olieafzettingen

Deckers et al. , 1985

hoog

-586334647

168124

174127

Bertem

Bertembos

Natuulijke onverstoorde bosbodems. Begraven
profielen door erosie (glaciale landslides).

Roovers, 2000

hoog

1476888600

175439

177557

Kessel-Lo

Kesselberg

Site illustreert zeer duidelijk het ontstaan van de
heuvelkoppen in het Hageland, origineel als
zandbanken langs de kust van de toenmalige
Plioceenzee

Pauwels et al., 1994

hoog

1143475301

207250

189861

Beringen

Vallei van de
Zwartebeek

Veel veen, weinig verstoord. Podzolen aan de randen.
Perfecte sequenties. Intacte vallei. Als natuurgebied
beschermd.

VLM Antwerpen

hoog

-1039635525

187905

196174

Westerlo

Grote Nete

Moerasijzererts : afgegraven putten langs de Nete

VLM Antwerpen

hoog

1246907736

202942

203683

Olmen

Straalse Bossen

Intacte plaggenbodem met 3 mooie ploeglagen en
paalstructuren

Mikkelsen et al., 2005

hoog

1705322683

183164

210290

Herentals

Toeristentoren

Mooie podzolen. Begraven paleobodem (usselo).

Pauwels et al., 1994

hoog

1896753599

208741

213057

Mol

Rauw

Cryogeen geperturbeerd veenlaagje (paleobodem) +
diep ontwikkeld humus B horizont

Pauwels et al., 1994

hoog
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576311622

212577

213658

Lommel

Maatheide

Begraven paleobodem (Usselo). Site verdwijnt tegen
2015.

Langohr & Sanders, 1984

hoog

-648743743

190098

214734

Kasterlee

Hoge Rielen

Podzolen onder (grijze) plaggen

VLM Antwerpen

hoog

-1212857851

172443

215184

Zoersel

Zoerselbos

Mooie podzolen onder dennebos. Kleisliblaagje
getuigt van vroeger vloeiweidesysteem (beemden).
Veel veen.

VLM Antwerpen

hoog

1131372212

155063

215508

Ekeren

Het Laar

Archeologische site. Intacte plaqggenbodems met
verschillende bewerkingshorizonten. Onderliggende
podzol. Grachten uit Ijzertijd.

Mikkelsen et al., 2002

hoog

1664381019

167270

225579

Brecht

Zoegweg

Archeologische site. Intacte plaggenbodems

Mikkelsen et al., 2002

hoog

863354139

186915

225837

Merksplas

Meienbos

Kleiputten (30m diep). Mooie voorbeelden van
cryoturbatie in de klei (Pleistoceen).

VLM Antwerpen

hoog

1145020026

168038

226664

Brecht

Hanepad

Archeologische site. Intacte plaggenbodems met
sporen van beddenbouw

Mikkelsen et al., 2002

hoog

Brecht

Moordenaarsven

Archeologische site. Plaggen

Mikkelsen et al., 2002

hoog

1607981569

1

177033

167676

St-Joris Weert

Meerdaalwoud

Veel onderzoek naar impact van mens op bodems
(planten, geulen)

Diverse thesissen. Arenbergbib KUL

tamelijk

1431739076

229598

219826

Hamont-Achel

Doomein Beverbeek
(Universiteitsbos)

Chronosequentie en hydrosequentie van Podozlen
onder bos

Helsen & Hermy, 2002

tamelijk

-1211231553

190247

190444

Testelt

Rodeberg

Begraven podzol onder landduin

Schoors, 1971

onbepaald
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-1372732319

179101

203998

Herenthout

Bergen

Interessante archeologische site.Diestiaanheuvel.
Silexkeien.

VLM Antwerpen

tamelijk

488848299

204393

183341

Schulen

Depressie

Begraven profielen, mesolitische vondsten; in 1980
reeds zandontginning, recente status niet gekend

Jacobs & Scheys, 1980

hoog

1350103457

225874,941

162439,8896

Koninksem

Tumulus 1

Tumulus met zeldzame vegetatietypes (zeldzaamheid:
slechts 4/15 tumuli in Haspengouw)

VLM Limburg

hoog

1149773563

225580,137

162497,4345

Koninksem

Tumulus 2

Tumulus met zeldzame vegetatietypes (zeldzaamheid:
slechts 4/15 tumuli in Haspengouw)

VLM Limburg

hoog

-778494130

224083,346

157469,7055

Lauw

Tumulus

Tumulus met zeldzame vegetatietypes (zeldzaamheid:
slechts 4/15 tumuli in Haspengouw)

VLM Limburg

hoog

532188716

203705,481

155274,552

Montenaken

Tom van Montenaken

Tumulus met zeldzame vegetatietypes (zeldzaamheid:
slechts 4/15 tumuli in Haspengouw)

VLM Limburg

hoog

1150111016

230136,763

184816,7159

Genk

Verpleegstersschool

Podzol met duidelijke horizontdifferentiatie

AML Limburg

hoog

-647587946

231371,939

180694,4667

Genk

Paulissenberg

Begraven podzol (met duidelijke profielontwikkeling)
onder plaggen

AML Limburg

hoog

-1006444620

223409,728

212008,193

Overpelt

Wuytenweg

Bruine plaggenbodem

AML Limburg

hoog

1150124173

236209,404

189333,212

As

Driebankenheide

Bodem van As. Een van de belangrijke paleobodems.
Bewaarde bodemsite. Opgengesteld voor publiek.

Paulissen, mondelinge mededeling

hoog
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1560583342

238983,261

18103,027

Opgrimbie

Vallei van de Zijpbeek

Belangrijke begraven paleobodems: Bodem van
Usselo (alleröd)+ Bodem van Opgrimbie (Bölling)
(enkel hier en in Polen). Lignietbanden. Oude
grindgroeve, nu natuurreservaat.

Langohr & Sanders, 1984/ VLM Antwerpen/ Excursie
Paulissen

hoog

-737902321

180421

177583

Linden

Speelberg

Overgangsheuvel, erg geaccidenteerd met hellingen
van 55 m hoogteverschil, enkele kloven hebben nog
typische begroeiing van een Diestiaanheuvel.

Luyckx et al., 2002

minder

1855869766

217558

206674

Hechtel-Eksel

Pijnven

Podzolen en Arenosolen

Mikkelsen et al., 2005

onbepaald

1135331560

166964,303

170106,549

Leefdaal

Weebergbos en Rode
Heide

Bossuyt, 2001

onbepaald

-415516172

169595382

16739834

Neerijse

Doode Beemde

1150124073

186826

165120

Hoegaarden

Geosite Goudberg

Geologische site die geschiedenis bodem en geologie
toont van miljoenen jaar oud. Vindplaats versteende
boomstronken (oud subtropisch moerasbos)

Fairon-Demaret et al., 2003

onbepaald

1150126858

220913,033

168489,253

Borgloon

Opleeuw

heischraal grasland (relatief zeldzaam)?

Geukens, 2006

onbepaald

-1838422148

220780

216883

Lommel

Kolonie (Wateringen)

Oude vloeibeemden op genivelleerde heidevelden om
Kempische gronden vruchtbaarder te maken.
Traditioneel beheerd.

Pauwels et al., 1994

hoog

1150980865

213298

161506

Gelinden

Overbroek

Oude kalkgraslanden. Vermoedelijk lange tijd
onverstoorde bodem. Kalkmergelontsluitingen.
Fossiele bladsporen op kalk.

Raman, 2001

hoog

2076087575

241586

167374

Kanne

Tiendeberg

Unieke kalk-en heischrale graslanden: overgang
mergel-grint + eeuwenoude schapenbegrazing
(>2000jaar zelfde beheer).

Raman, 2001

hoog

-1923744483

222965

167784

Kortessem

Zammelen

Vermoedelijk zonder verstoring gedurende lange tijd.
Sterke bodemvariatie door diep uitgesneden
rivier.Travertijn.

VLM Limburg

onbepaald

onbepaald
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in databank - niet gedigitaliseerd - verder te onderzoeken
723922024

Beerse

Turflagen en cryoturbaties.

VLM Antwerpen

hoog

-7909246

Hoboken

Een van de belangrijke begraven paleobodems:
bodem van Hoboken (ook in Zelate, en Rumbeke):
steppebodem; hydromorfe discontinue
gecryoturbeerde bodem, rijk aan organisch materiaal

Langohr & Sanders, 1984

hoog

1133261696

Hulshout

Resten van Podzol Bh onder plaggenbodem met
ploegsporen. nu onder dennenbestand;

VLM Antwerpen

hoog

1144638092

Stabroek

Een van de belangrijke begraven paleobodems:
bodem van Stabroek (aan de polders van de
Schelde); ook te vinden in Zelzate

Langohr & Sanders, 1984

hoog

1354240790

Lanaken

Een van de belangrijke begraven paleobodems:
Kesseltbodem

Langohr & Sanders, 1984

hoog

-1095419798

Antwerpen

Een van de belangrijke begraven paleobodems:
bodem van Antwerpen (te Antwerpen en Hoboken)

Langohr & Sanders, 1984

hoog

139540594

Bonheiden

Plaggen

Hofkens et al., 1984

onbepaald

94346259

stad Hasselt

Vande Kerkhof & Muys, 2003

onbepaald

-595759841

Dijlevallei

Vantrappen, 1955

onbepaald

-2051263756

Dijlevallei en
Voervallei

Van Valckenborgh & Gulinck, 1988

onbepaald

-2051263756

Hageland

Kerkhof et al., 1984

onbepaald

Kesselt

stadsgroen
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UITGEWERKT VOORBEELD
ERKENNINGSDOSSIER WAARDEVOLLE SITE VOOR BODEM

BEERNEM – HET AANWIJS
Carole Ampe & Roger Langohr
30 maart 2006

1.

Locatie

Naam

Beernem Het Aanwijs

Provincie

West-Vlaanderen

Gemeente

Beernem

Deelgemeente

Beernem

Straat

Reigerlostraat (baan Beernem Wingene

Eigenaar
Beheerder
Coördinaten

76 341X, 200630Y

Topografische kaart 13-6, digitale versie
OC-GIS Vlaanderen

2.

Site beschrijving huidige toestand

Bodem
Bodemassociatie
Bodemserie
Beschrijving bodemserie

Huidig bodemgebruik
Vegetatie

Associatie van het Vlaams Zandgebied
Zcg, ZdP verderop Zag, Zbg, Zcg
matig droge zandgronden met duidelijke humus of/en ijzer B
horizont (Zcg), matig natte gronden op zand met een complex van
overwegend gronden zonder profielontwikkeling en gronden met
profielontwikkeling
bos op gedeeltelijk opgevulde voormalige ontginningsput
eik, beuk en coniferen

Reliëf
Macroreliëf
Mesoreliëf
Microreliëf

licht golvend
helling
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Aandachtspunten van de site
•

Bijzonder goed bewaarde bodemassociatie op tertiaire getuigenheuvel

•

Enkele sporen van menselijke activiteit, maar zoniet weinig verstoord

•

Een bodemarchief dat terug gaat tot in het Pleniglaciaal van de laatste IJstijd met
laterale en verticale variabiliteit van bodemkenmerken en bodemvormende processen

•

Voorkomen van verschillende humustypes over korte afstand gaande van mull tot mor
in functie van vegetatie en voormalig bodemgebruik

3.
Documentatiemateriaal
aanduiding

ter

ondersteuning

van

de

waarde-

3.1 Bodemvormende factoren
Klimaat
•

Temperatuur : gemiddelde jaarlijkse temperatuur (normaal) : 9.6 °C , gemiddelde
temperatuur van de koudste maand (januari) : 3.5 °C , gemiddelde temperatuur van
de warmste maand (juli): 16.4 °C

•

Neerslag : gemiddelde jaarlijkse neerslag (normaal) : 782 mm, tamelijk goed verspreid
over het ganse jaar (Poncelet & Martin, 1947).

Substraat
Geologische kaart van België, kaartblad (13) Brugge, 1/50 000 (Jacobs et al., 1990) :
Formatie van Gent (Onder-Eoceen, 54,5-49,5 miljoen jaar oud),
Lid van Vlierzele : grijsgroen glauconiethoudend fijn zand, duidelijk horizontaal of
kruisgewijs gelaagd, met kleilenzen; bovenaan humeuze tussenlagen; plaatselijk
dunne zandsteenbankjes; naar onder toe overgaand in homogeen kleiig zeer fijn zand;
dikte sterk wisselend, soms meer dan 20m. Bovenaan komen gedifferentieerde
kleilagen met humeuze intercalaties voor (vroegere benaming : Paniseliaan bestaande uit mariene zandige en kleiige afzettingen).
Dikte van het Quartiar : 0-5m
Moedermateriaal
Quartair, Pleistoceen, Weichseliaan eolische dekzanden met sterk wisselende dikte van geen
tot meer dan 1m;
textuur : <8 % klei, <17.5 % silt en >82.5 % zeer fijn en fijn zand
CaCO3-gehalte : oorspronkelijk ± 3 %, maar nu volledig ontkalkt.
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Geomorfologie
De huidige topografie wordt sterk bepaald door de sterke erosie en sedimentatieprocessen
gedurende de ijstijden van het Quartiar. Wind en water erosie van Tertiair materiaal
resulteerde in de vorming van getuigenheuvels. Gedurende het Pleni- en Laat Weichseliaan
werden dekzanden afgezet door saltatie. De aanwezigheid van de heuvels verhinderde –
afhankelijk van de hoogte en de hellingsgraad van de heuvels – het transport over deze
heuvels, zodat in dit gebied de dikte van de eolische afzettingen afneemt van N naar Z.
Hoogte : 20-25 m
Hydrologie
Watertafel : matig diep, meer dan 2-3 m diep. Op het tertiaire substraat zijn stuwwatertafels
mogelijk.
Bodem drainage : runoff : geen; permeabiliteit : matig ; interne drainage : matig; drainage
klasse : matig tot droog tot matig nat (a (niet op de site ss) op de hoogste punten tot D)
Bodemgebruik
De getuigenheuvels, niet of slechts bedekt door een dun quartair dek liggen grotendeels
onder bos. Waar het quartair dek dikker wordt, zijn akkers of weiland.
Erosie - sedimentatie
Geen sporen van erosie

3.2 Bodemontwikkeling in het tertiair substraat
De bodemontwikkeling in het tertiair substraat wordt aangeduid door het symbool “2X”.
Het Tertiair (substraat) bestaat uit glauconiethoudende zandige klei en gebroken
glauconiethoudende zandsteen (GZST).
De belangrijkste bodemprocessen zijn :
1) uitgesproken cryoturbatie instulpingen,
2) witte zandige fibers als gevolg van segregatie van ijsbladen,
3) capping op de opgestulpte stenen,
4) verwering en oxidatie van glauconiet (pseudogleyvlekken),
5) kleimigratie met dikke groene kleihuiden.
3.3 Profielbeschrijvingen
(Profielnummers in volgorde van aankomst, dwz profiel 1 bevindt zich het dichtst bij de baan)
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Profiel 1 :
•

best bewaarde Humus-ijzer Podzol

•

horizontensequentie : plaatselijk Ap-A1-E-Bh.m-Bfe.m(placic fiber)-Bs.m-2X

•

komt overeen met een microdepressie in de originele laatglaciale dekzandafzetting

•

een diepe instulping van E-Bh-Bs sequens

•

instulping volgt oude wortelgallerijen (waarschijnlijk coniferen?)

•

diepe beworteling volgt een Pleniglaciale ijswigpseudomorf

•

goed ontwikkelde placic horizont op grens Bh en Bs

(17019-P1)

Ap-A1-E-Bh.m-Bfe.m(placic fiber)-Bs.m-2X
Instulping rechts : ijswigpseudomorf
(17017-P1)
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Profiel 2 :
•

sterkst geërodeerd (door nivellering van akker) profiel

•

komt

overeen

met

een

microduintje

in

de

oorspronkelijke

Laatglaciale

dekzandafzetting
•

horizontensequentie : Ap-(Bs)-2X

•

opstulpende glauconiethoudende zandsteen

Ap-(Bs)-2X
Door bewerking is de E-horizont opgenomen in de
Ap, slechts een restant van de Bs is nog zichtbaar,
hieronder bevindt zich glauconiethoudend zand
(Tertiair) (16998-P2)

Profiel 3 :
•

meest “regelmatige” profiel ontwikkeld in relatief dikke Laatglaciale op
Pleniglaciale dekzanden

•

opstulpend Tertiair relatief diep

•

horizontensequentie : Ap-E(discontinu)-Bh.m-Bs.m-Bfe(concreties)-E-Bt(deze twee
in Pleniglaciale dekzanden)-2X

•

mooi voorbeeld van witte fibers die bruine Bt doorkruisen als gevolg van
ijsbladsegregatie na ontwikkeling van Bt

Ap-E-Bhm-Bsm-Bfe-E-Bt-2X sequentie
De E is gedeeltelijk opgenomen in de Ap
(17006-P3)

Detailopname (17008-P3)
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Profiel 4 :
•

relatief breed profiel met mooie cryoturbatie instulpingen

•

zakvormige “verstoring” tot 80 cm diep: hoogst waarschijnlijk een spoor van
rabatgrachtensysteem bij herbebossing, later genivelleerd voor zeer tijdelijke
(enkele jaren) akker

Oranje : dekzand
Groen : glauconiethoudend materiaal
(17011-P4)

Linkerhoek : instulping van een voormalige gracht,
een restant van het rabatsysteem bij het planten
van het bos
(17969-P4)

3.4 Interpretatie van de gegevens
Pedo-litho-chronologie:
Tertiaire mariene afzettingen (Onder-Eoceen (54,5-49,5 miljoen jaar geleden), Formatie van
Gent, Lid van Vlierzele (Paniseliaan = oude benaming
Geologische vorming van zandsteenbanken in de glauconiethoudende zanden
De zanden van het Lid van Vlierzele werden in de jaren 1960 ontgonnen.
Quartair : Pleistoceen (1,8 miljoen tot 10 000 jaar geleden): vorming van het landschap met
getuigenheuvels; dit site: hoogste deel van zo een zeer zacht uitgesproken heuvel
•

Pleniglaciaal (33 000 – 20 000 BP, Haesaerts, 1984) van Laatste IJstijd (Weichsel):
-

Pleniglaciale dekzanden, licht kalkhoudend en weinig klei

-

permafrost op een diepte van 2,5-3m

-

door waterverzadiging boven permafrost en sterke texturele verschillen van de lagen
ontwikkelden zich sterk uitgesproken cryoturbatie instulpingen in de “actieve laag”
boven de permafrost: zandige klei met gebroken zandsteen wordt naar boven gestulpt
en tongen van dekzand naar beneden
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Laatglaciaal (13 000 tot 10 000 BP) met Bölling (13 000 tot 12 000 BP) en Alleröd (11 800
tot 11 000 BP) interstadialen :

•

-

stabiel landschap onder een meer gematigd klimaat (bosvegetatie komt terug…),

-

uitlogingsklimaat,

-

met ontkalking van zanden

-

en kleimigratie: ontstaan van A-E-Bt sequens in zanden

Laatglaciaal Jonge Dryas ((11 000 tot 10 000 BP)
-

terug diepe vries-dooi processen met permafrost maar zeer droog (kan dus niet die
grote cryoturbaties verklaren, hiervoor is immers water nodig)

-

ontstaan

van

de

talrijke

witte

laagjes

van

gewassen

kwartszand

waar

ijssegregatiebladen zich vormden in de reeds bestaande Bt horizont
-

terug toendravegetatie en zodanig droog en koud dat vegetatie in de Zandstreek
plaatselijk verdwijnt Æ gevolg : erosie van het bovenste zandige deel van het
vroegere bodemprofiel en afzetting van Laatglaciale dekzanden

-

deze erosie en laatste zandafzetting was op dit niveau van groeve zeer beperkt
(misschien 10-30 cm zand er terug op) – dit valt verder na te kijken in duinlandschap
verder naar het oosten, o.a. in het dennenbos)

•

Holoceen (laatste 10 000 jaar)
-

geleidelijke ontwikkeling van een Podzol

-

een periode die bijzonder nat was (Atlanticum?) met periodische stuwwatertafel en
ontwikkeling van ijzerconcreties (Bfe) en plaatselijk een placic horizont (profiel 1)

-

ontstaan van Humus-Ijzerpodzol, waarschijnlijk onder heide (begrazing met schapen
vanaf Bronstijd??)

-

herbebossing met aanleg van rabatten (Oostenrijks regime - 18de eeuw)

-

in een periode van hongersnood mogelijks in de 19

de

eeuw (zie studies van Bos van

Ename…) of in de eerste wereldoorlog; hierdoor werd het landschap genivelleerd en
gedurende een beperkt aantal jaren landbouw uitgeoefend, blijkbaar met gebruik van
de ploeg
-

nadien terug bos (hier waarschijnlijk natuurlijke regeneratie, verder in bos aanplant
den – mogelijkheid van Ferraris en andere historische documenten na te kijken)

-

ontstaan van dunne 0-A1-Ap sequens, geen sporen van actieve podzolisatie (te wijten
aan vroegere bemesting???)

-

in de jaren 1960: groeve voor ontginning van onderliggende tertiaire zandafzettingen
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Waarde-aanduiding

Criteria :
Historisch bodemgebruik
Geogenetische kenmerkendheid
Geogenetische zeldzaamheid
Cultuurhistorische kenmerkendheid
Cultuurhistorische zeldzaamheid
Vormkenmerkendheid
Unieke sequentie
Bijzondere variabiliteit
Unieke eigenschappen
Onverstoordheid gaafheid

5.

neen
ja – zeer groot
nader te bepalen
neen
neen
neen
ja
ja
neen
licht antropogeen verstoord

Huidige en potentiële bedreigingsprocessen

Oorzaken bedreiging :
Landbouw
Recreatie
Bosbouw
Draineringswerken
Natuurbeheer
Verkavelingen, bebouwing
Wegeninfrastructuur
Pollutie
Erosie
Ontginningen (zand, grind, leem)
Archeologische opgravingen

6.

neen
gering
gering
neen
neen
neen
neen
eventueel voormalig
neen
afgerond
neen

Beschermingsadvies

Momenteel is er geen speciaal beschermingsadvies voor deze site nodig tenzij het vermijden
van sluikafval.

7.

Bijkomende aanbevelingen

Voor deze site is nog verder onderzoek aangewezen :
-

er ontbreken nog een aantal belangrijke gegevens zoals bodemanalysen (OC, N, P,
textuur, CEC+kationen, pH) en bodemmicromorfologische gegevens en historische
achtergrondgegevens (consulteren historische kaarten, documenten enz.)

-

verspreiding van dit bodemlandschap rondom de ontsluiting

Vermits deze site langs een veelgebruikt recreatief fietspad ligt, kan een infopaneel geplaatst
worden om de aandacht te vestigen op het belang van deze site.
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Bijlage 6: Waardevolle site Roborst-Steenbakkerij

VOORSTEL UITGEWERKT VOORBEELD
ERKENNINGSDOSSIER WAARDEVOLLE SITE VOOR BODEM
ROBORST – STEENBAKKERIJ
Carole Ampe & Roger Langohr
30 april 2006

1.

Locatie

Naam

Roborst steenbakkerij

Provincie

Oost-Vlaanderen

Gemeente

Zwalm

Deelgemeente

Roborst

Straat

hoek
Borstekouterstraat en
Zuidlaan

Eigenaar
Beheerder
Coördinaten

50°51'45"N, 3°44'24" E

Locatie

Leemgroeve ten
noorden van de weg
van Sint-Denijs-Boekel
naar Roborst en ten
oosten van de weg van
Munkzwalm naar
Brakel
Fig. 1 : topografische kaart, HorebekeZottegem, 30/1-2, digitale versie OC-GIS
Vlaanderen

2.

Site beschrijving huidige toestand

Bodem
Bodemassociatie
Bodemserie
Beschrijving bodemserie
Huidig bodemgebruik
Vegetatie

Associatie van de matig droge leemgronden met een textuur B
horizont
Aba1
goed gedraineerde leembodem met textuur B horizont, A-horizont
minder dan 40cm
steenbakkerij

Reliëf
Macroreliëf
Mesoreliëf
Microreliëf

plateau
licht golvend
profielen op plateau positie
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Aandachtspunten van de site
De site ontsluit over een afstand van verschillende honderden meters een bodemlandschap,
kenmerkend voor de Leemstreek.
Verschillende aspecten kunnen op deze site bestudeerd worden :
•

een volledig lössprofiel met in het moedermateriaal (de kalkrijke löss) de
aanwezigheid van een toendra bodem en met hieronder de aanwezigheid van
het basisgrint en het Tertiair substraat

•

ontwikkeling van een textuur B-horizont onder de vorm van banden

•

onderscheid tussen actieve en relict bodemprocessen van klei eluviatie –
illuviatie, oxido-reductie

•

evaluatie van de menselijke impact op het bodemlandschap met erosie en
sedimentatieprocessen vandaag en in het verleden

•

de structuur, frequentie en het belang van windvalstructuren

•

turbatiestructuren door mens en dier

3.
Documentatiemateriaal
aanduiding

ter

ondersteuning

van

de

waarde-

3.1 Bodemvormende factoren
Klimaat
•

Temperatuur : gemiddelde jaarlijkse temperatuur (normaal) : 10,2°C , gemiddelde
temperatuur van de koudste maand (januari) : 3,3°C , gemiddelde temperatuur van de
warmste maand (juli): 18,1°C

•

Neerslag : gemiddelde jaarlijkse neerslag (normaal) : 820mm, tamelijk goed verspreid
over het ganse jaar (weerstation Gent, Poncelet & Martin, 1947).

Substraat
Geologische kaart van België, kaartblad (30) Geraardsbergen, 1/50 000 (Jacobs et al., 1995) :
Formatie van Tielt Tt, Groep van Ieper (Vroeg-Eoceen, 54,5-49,5 miljoen jaar oud)(Tertiair
Geologische kaart, OC GIS Vlaanderen) : Glimmer- en glauconiethoudend kleiig zand
afgewisseld met kleilagen, gemiddeld 22 m dik
Dikte van het Quartiar (lössdek) : 0-5m
Moedermateriaal
Quartair, Pleistoceen, Boven-Weichseliaan löss, Brabantiaan afgezet tussen 22 000 en 17 000
jaar geleden (Haesaerts, 1984); de kalkrijke löss wordt ook “ergeron” genoemd.
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textuur : 5-15 % klei, ±80 % silt en 3-20 % zeer fijn en fijn zand (Dudal, 1953)
CaCO3-gehalte : oorspronkelijk ± 10-12 %
Geomorfologie
Gelegen op het interfluvium van Schelde en Dender, zwak golvend plateau.
Hoogte : 60-70 m
Het huidige landschap is voornamelijk beïnvloed door sterke erosie en sedimentatie
gedurende de Ijstijden van het Quartair.
Hydrologie
Watertafel : zeer diep, meer dan 10m diep.
Bodem drainage : runoff : medium; permeabiliteit : matig ; interne drainage : matig;
drainage klasse : goed gedraineerd (b)
Bodemgebruik
Onder landbouw gedurende verschillende eeuwen.
Löss en klei worden gebruikt voor productie van bakstenen. De ontkalkte löss levert rode, de
kalkrijke löss gele bakstenen.
Erosie – sedimentatie
De ontsluiting bewijst dat erosie een belangrijk proces is geweest (vergelijk P2 en P4) en nog
altijd actief is. De aanwezigheid van een opgevulde holle weg toont eveneens de
aanwezigheid van sedimentatie aan.
Biologische activiteit
Hoog, aanwezigheid van regenwormgalerijen tot meer dan 1m diepte : in de ploeglaag 155
wormgaten/m², onder de ploeglaag 400 wormgaten/m².

3.2 Profielbeschrijvingen
(Profielnummers in volgorde van aankomst, dwz profiel 1 bevindt zich het dichtst bij de baan)
Profiel 1 :
Aandachtspunt : het moedermateriaal bestaande uit de oorspronkelijke kalkrijke löss
•

horizontensequentie : Ap – Bt (B2) (kleihuiden) – E/Bt (B3) (banden) – B3 - C

•

sporen van echte stratificatie

•

sporen van vorstwiggen (“frost cracks”) en “earth hummocks”
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verkalkte wortels (soort pseudomycelium) van planten die tijdens de Ijstijd
groeiden (Becze-Deak et al., 1997)

•

aanwezigheid van het basisgrint op het contact tussen de löss afzettingen van het
Laatglaciaal en de afzettingen van het Tertiair. Dit basisgrint bestaat uit hoekige
zandsteenfragmenten en afgeronde silexkeien wat wijst op een sterke erosie van
de Tertiaire afzettingen

Profiel 2 :
Aandachtspunt : het meest volledige lössprofiel
•

plateau positie, zacht golvend landschap

•

30-tal cm van het oorspronkelijke profiel is weg geërodeerd

•

horizontensequentie : Ap – B2t (tot 80-90 cm diep)(met duidelijke kleihumushuiden) – E/Bt (Bt in de vorm van banden tot 3m diep) (afwisselende
eluviatie/illuviatie banden) – B3 (ontkalkte B-horizont zonder banden) – C
(kalkrijke löss, met haarscherpe ontkalkingsgrens

Profiel 3 : Geërodeerd profiel
•

horizontensequentie : Ap – E/Bt – B3 – C
In dit profiel ontbreekt de B2t horizont, de ontkalkingsgrens komt dichter bij het
oppervlak te liggen.

Profiel 4 : Geërodeerd profiel
•

horizontensequentie : Ap – B3 – C
In dit profiel ontbreken zowel de B2t en de E/Bt horizonten, de ontkalkingsgrens
komt dichter bij het oppervlak te liggen, dit betekent dat zo’n 250cm verwijderd
is door erosie.

Windvalstructuren (Langohr, 1993) :
Langsheen de ontsluiting komen op verschillende plaatsen grote zakvormige structuren voor,
sommige van deze structuren gaan tot 2m diep.
•

Binnenin deze structuren kan men de oorspronkelijke bodemhorizonten herkennen, dit
wil zeggen een horizonatie van vóór de ontwikkeling dan de huidige.

•

Oxido-reductieverschijnselen zijn het resultaat van reducerende omstandigheden in de
windvaldepressie (accumulatie van organisch materiaal, waterverzadiging) en zijn dus
relictverschijnselen
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De windvalstructuur heeft een impact op het verloop van de ontkalkingsgrens in de
onderliggende lössafzetting.

Profiel 2 : meest volledige lössprofiel
De ploeglaag Ap is afgevoerd, vanaf het oppervlak komt de Bt voor met
eronder een Bt in banden die een golvend verloop vertonen (banden met
afwisselend een lichtere en donkerder kleur). Helemaal onderaan vormt het
bleker materiaal de C-horizont (kalkrijke löss).
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Voorbeelden van windvalstructuren :
de windval reikt tot zo’n 180cm diepte vanaf het
oorspronkelijke maaiveld (bovenaan is zo’n 30cm
van het profiel verwijderd)
Onder de windvalstructuur is de bodem dieper
ontkalkt omdat meer water door de bodem sijpelt
onder deze structuren.

Profielontwikkeling in een kleine depressie in het landschap te wijten aan de aanwezigheid
van een voormalige veldweg tussen het dorp Roborst en de landbouwpercelen op het plateau
Dit profiel vertoont een abnormaal dikke Ap, aanwezigheid van sporen van karren, met
verdichting van de bodem en oxido-reductieverschijnselen van ijzer en mangaan,
plaatvormige structuur door ijssegregatie, stratificatie door sheet erosie.
Het huidige droge valleitje was oorspronkelijk geen vallei maar is gebonden aan menselijke
activiteit. Op deze plaats werd een veldweg aangelegd die door hevige regenval tot een
ravijn van 5-6 m diep uitgeschuurd werd. Nadien heeft men de ravijn terug opgevuld met
materiaal van de wanden van de ravijn en de weg behouden op eenzelfde hoogte in het
landschap. Het geërodeeerde materiaal van de naburige percelen werd langsheen deze weg
afgevoerd. Hierdoor schreden de flanken van de vallei terug en werd het valleitje geleidelijk
aan breder. Dertig tot veertig jaar geleden werd deze weg opgeheven en het bovenste deel
van de weg opgenomen in de ploeglaag. Langzamerhand vult het kleine valleitje op met
colluvium aangevoerd van de hoger gelegen gedeelten in het landschap.
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links : transect doorheen een antropogene vallei:
een oude holle weg die later terug opgevuld
werd met colluvium. Deze bevat artefacten zoals
houtskool en baksteenfragmenten. Stratificatie is
te wijten aan sheet erosie.
boven : detail van de karrensporen : de wielen
van de karren veroorzaken compactie van de
bodem zodat water in de sporen stagneert,
reductie en bleking van de bodem optreedt

3.3. Analysen
Chemische en fysische analysen zijn beschikbaar (Sveistrup, schrift. mededeling) :
één profiel geanalyseerd voor textuur, pH, OC, N, CEC, kationen, BD, particle density, pF
curve, drie profielen voor textuur, BD, particle density, pF curve.

3.4 Interpretatie van de gegevens
Pedo-litho-chronologie:
•

afzetting van de kalkrijke löss tussen 22000 en 17000 jaar geleden

•

stabilisatie van het oppervlak

•

ontkalking van het profiel

•

kleimigratie na ontkalking van de bodem met ontwikkeling van een textuur B horizont

•

ontwikkeling van prismastructuur door ultra-dessicatie

•

voortgaande ontkalking, gevolgd door klei eluviatie en illuviatie onder de horizont met
prismastructuur, in de vorm van Bt-banden

•

door verregaande verzuring wordt op een bepaald ogenblik het eluviatie-illuviatie
proces stopgezet van bovenaf te beginnen en ontbreekt alle biologische activiteit door
de te lage pH en de te hoge C/N verhouding
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onder invloed van de landbouw werden de bodems bekalkt, waardoor de pH opnieuw
stijgt tot pH 5,5-6,5

•

nieuwe migratie van de klei tezamen met humus is opnieuw mogelijk, bioturbatie door
o.a. regenwormen is opnieuw een actief proces. Het profiel vertoont de vorming van
“agri-coatings”.

De textuur B horizont tussen 110-260 cm diepte (in het volledige profiel), heeft de vorm van
banden en vormen een opeenvolging van E/Bt horizonten.
In de literatuur worden deze banden soms verklaard aan de hand van de oorspronkelijke lössstratificatie of van migratieprocessen die actief waren tijdens de afzetting van de löss.
Een aantal argumenten wijzen echter op een pedogenetische oorsprong van de E/Bt banden
(“limons à doublet”), ontwikkeld na de stabilisatie van het oppervlak.
1) de bruine banden hebben een hoger klei- en ijzergehalte dan de lichter gekleurde;
2) de bruine banden in slijpplaatjes tonen kenmerken van klei-illuviatie;
3) de banden worden enkel geobserveerd in de ontkalkte löss;
4) de banden hebben een golvend verloop, op dezelfde manier als de ontkalkingsgrens;
5) de banden volgen de algemene helling;
6) juist boven de ontkalkingsgrens komt een horizont voor waar de banden ontbreken;
7) er is een goede overeenkomst in dikte van de bruine en blekere band;
8) over het algemeen is de bovengrens van de banden minder scherp dan de
ondergrens;
9) lokaal kunnen de banden en fibers wisselen in oriëntatie wat moeilijk kan verklaard
worden aan de hand van sedimentatieprocessen;
10) lokaal kunnen E/Bt banden doorheen een crotovina lopen wat betekent dat de
banden jonger zijn dan de bioturbatiestructuur.
De ontwikkeling van de E/Bt banden wordt bevorderd door de aanwezigheid van een matig tot
grove

textuur

met

de

aanwezigheid

van

een

minimale

hoeveelheid

klei

in

het

moedermateriaal, de afwezigheid van bioturbatie door planten, dieren (anders worden de
banden gemengd), beperkte cycli van droog-nat, lage hoeveelheid aan CaCO3 en een
uitlogingsklimaat. Binnen het bodemprofiel komt een zone min of meer parallel aan het
oppervlak voor, waar de fysico-chemische omstandigheden gunstig zijn voor de colloïdale
dispersie. Beneden deze zone zijn er nog te veel Ca-ionen aanwezig die dispersie van de klei
verhinderen, boven deze zone is de concentratie aan Al-ionen te hoog, opnieuw om dispersie
van de klei toe te laten.
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Waarde-aanduiding

Criteria :
Historisch bodemgebruik
Geogenetische kenmerkendheid
Geogenetische zeldzaamheid
Cultuurhistorische kenmerkendheid
Cultuurhistorische zeldzaamheid
Vormkenmerkendheid
Unieke sequentie
Bijzondere variabiliteit
Unieke eigenschappen
Onverstoordheid gaafheid

5.

neen
ja – zeer groot
neen
ja
neen
ja
ja
ja
ja (P2) tot zeer weinig (P4)

Huidige en potentiële bedreigingsprocessen

Oorzaken bedreiging :
Landbouw
Recreatie
Bosbouw
Draineringswerken
Natuurbeheer
Verkavelingen, bebouwing
Wegeninfrastructuur
Pollutie
Erosie
Ontginningen (zand, grind, leem)
Archeologische opgravingen

6.

ja
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
ja
neen

Beschermingsadvies

Bij de nabestemming van de leem- en kleiontginning ten behoeve van de steenbakkerij, moet
men er rekening mee houden dat hier een site van waardevolle bodem aanwezig is. Dit
betekent dat men minstens een zone van 20m vanaf de wand moet vrijhouden. Het plaatsen
van informatieve panelen moet de bezoeker informeren over de bijzonderheden en het
belang van deze waardevolle site.

7.

Bijkomende aanbevelingen

Voor deze site is nog verder onderzoek aangewezen :
Aan de hand van gedetailleerde topografische metingen is het mogelijk om het
oorspronkelijke landschap te reconstrueren.
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VOORSTEL UITGEWERKT VOORBEELD
ERKENNINGSDOSSIER WAARDEVOLLE SITE VOOR BODEM
VERREBROEK ARCHEOLOGISCHE NOODOPGRAVING
Carole Ampe & Roger Langohr
23 mei 2006

1.

Locatie

Naam

Verrebroek

Provincie

Oost-Vlaanderen

Gemeente

Beveren

Deelgemeente

Verrebroek, Doel

Straat
Eigenaar
Beheerder
Coördinaten

51°15'53"N, 4°12'40" E

Locatie

Verrebroek “Dok 1” en
“Dok 2”, Deurganckdok

Plan van de Antwerpse haven, Verrebroekdok (1)
en Deurganckdok (2) (Crombé (ed.), 2005)

2.

Site beschrijving huidige toestand

Bodem
Bodemassociatie
Nieuwland en historische polders
Bodemserie
Eep
Beschrijving bodemserie
natte gronden op klei
Huidig bodemgebruik
gewassen
Vegetatie
site verdwijnt door de aanleg van het Verrebroekdok en Deurgangckdok, maar gelijkaardige sites
zijn in de nabijheid terug te vinden

Reliëf
Macroreliëf
Mesoreliëf
Microreliëf

Vlak
Zeer licht golvend (zandopduikingen)
Geen
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Aandachtspunten van de site
De site, nu volledig vernietigd wegens het aanleggen van het dok en de geassocieerde
industriële zones, is representatief voor een uitzonderlijk goed bewaarde bodem-lithologische
chronosequens die een reeks “vensters” biedt op de laatste 15.000 jaar landschaps- en
milieuevolutie van het Poldergebied (eveneens geldig voor de kustpolders). Gelijkaardige,
bijzonder waardevolle sequenties bestaan zeker nog plaatselijk in de poldergebieden van
Vlaanderen. Dankzij een meerjarig project van de archeologen, en het geassocieerd
multidisciplinair onderzoek (palynologie, plantmacroresten, dateringen, bodemkunde) is het
mogelijk geweest deze bijzondere bodemsequens in detail de onderzoeken (Crombé (ed.),
2005).

3.
Documentatiemateriaal
aanduiding

ter

ondersteuning

van

de

waarde-

Bodemvormende factoren
Klimaat
•

Temperatuur : gemiddelde jaarlijkse temperatuur (normaal) : 10,1°C , gemiddelde
temperatuur van de koudste maand (januari) : 3,1°C , gemiddelde temperatuur van de
warmste maand (juli): 18,0°C

•

Neerslag : gemiddelde jaarlijkse neerslag (normaal) : 713mm, tamelijk goed verspreid
over het ganse jaar en de evapotranspiratie bedraagt 658mm (weerstation Doel,
Poncelet & Martin, 1947).

Substraat
Geologische kaart van België, kaartblad (15) Antwerpen, 1/50 000, Kaartblad (1-7) EssenKapellen (Jacobs et al., 2002) :
•

Tertiair: van onder naar boven : Formatie van Kattendijk, 5 tot 10m dik : groengrijs
tot groen glauconiet en kleihoudend fijn zand (Onder-Plioceen) en de Formatie van
Lillo bestaande uit bruingrijze tot groene fijne tot matig fijne glauconiethoudende
zanden, schelpen verspreid in banken plaatselijk kleihoudend, tot 10m dik (Middentot Boven Plioceen)

•

Dikte van het Quartiar : 0-5m (Geologische Kaart van België, Kapellen-Essen 7-1 2002)

Moedermateriaal
Quartair,
Pleistoceen,
Boven-Weichseliaan Pleniglaciale dekzanden
Tardiglaciale (Jonge Dryas) dekzanden (dekzandrug van Maldegem-Stekene)
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Holoceen
Subboreaal veen (begin: tussen 6000 en 4000 BP; einde: tussen 2000 en 1500 BP; beide
in functie van landschapspositie – hoe hoger, hoe later)
Laat middeleeuwse (16e eeuw) kalkrijke en kleihoudende overstromingssedimenten
Hydrologie
Watertafel : kunstmatig gedraineerde polder
Bodemgebruik
Onder intensieve landbouw sedert het aanleggen van de dijken.
Erosie – sedimentatie
De zacht uitgesproken zandruggen die op de grens van de polderafzetting opduiken vertonen
een zekere graad van erosie (maximum 1-2 decimeters).
Biologische activiteit
Matig hoog in huidig polderkleiprofiel, hoofdzakelijk grote regenworm en mollen, tot
ongeveer 80-100 cm diepte.

3.2 Profielbeschrijvingen en analysen
Het syntheseprofiel is samengesteld uit de best bewaarde delen van verschillende profielen.
Profiel 9 (pp. 126-129, Louwagie, 2003) is het meest volledige beschreven profiel op "Dok 1".
Hiervan

is

het

Laatglaciale

gedeelte

in

detail

geanalyseerd

(chemie,

textuur,

micromorfologie).
Profielen 16-18 zijn een topohydrosekwens van drie Podzolachtige bodems die in detail
beschreven en geanalyseerd zijn. Voor profiel 3 (pp. 108-111) op "Dok 2" werden zowel de
Laatglaciale als de gebrunifieerde bodem beschreven zijn. Enkel de gebrunifieerde is in detail
geanalyseerd en besproken.
In onderstaande tabelletjes wordt weergegeven welke terrein- en analysegegevens
beschikbaar zijn voor deze site (Louwagie, 2003)
Verrebroek Dok 2
nr profiel
beschrijving
micromorfologie
textuur
foto
chemische analysen

1
x
x
x
x
x

3
x
x
x
x
x

4
x
x
x
x

5
x
x
x
x
x

6
x
x
x
x

11
x
x
x
x
x
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Verrebroek Dok 1
nr profiel
beschrijving
micromorfologie
textuur
foto
chemische analysen

3
x
x
x
x
x

9
x
x
x
x
x

11
x
x
x
x

14
x
x
x
x
x

16
x
x
x
x
x

17
x
x
x
x
x

18
x
x
x
x
x

19
x
x
x
x
x

Deurganckdok
nr profiel
beschrijving
micromorfologie
textuur
foto
chemische analysen

1
x
x
x
x
x

Een aantal speciale structuren werden onderzocht, beschreven en geanalyseerd zoals een
haard (Verrebroek Dok 1, S100), boomvallen (S89, S90, S93). In het Deurganckdok eveneens
een haard (S55, S58 en S75)

3.3 Interpretatie van de gegevens
Pedo-litho-chronologie:
•

afzetting van Pleniglaciale dekzanden op een tertiair substraat van kleihoudende
zanden; ontstaan van een duinlandschap met zeer natte pannedepressies (duinvalleien
bijna permanent onder water),

•

in de bijna permanent onderwater staande depressies, ontwikkeling van een
bijzondere bodem kenmerkend voor dergelijke posities (zeer weinig bioturbatie, zeer
weinig profielontwikkeling). Natte faciës van de Allerød bodem of Bodem van Usselo,
foto Z328 en Z332 onderaan),

•

een zeer occasionele menselijke aanwezigheid (ééndagskamp),

•

verandering van klimaat, zeer koud en droog,

•

zeer plaatselijke impact van periglaciale bodemprocessen op deze bodem (Y335, Y344
en Y354),

•

de duinen eroderen en begraven de depressieposities met de Usselo bodem; een nieuw
duinlandschap ontstaat (o.a. de zandrug van Stekene – Jonge Dryas periode),

•

nieuwe stabilisatie in begin Holoceen met eerst een gematigd, maar redelijk droog
klimaat (precipitatie ongeveer gelijk aan evapotranspiratie); ontwikkeling op de
Laatglaciale dekzanden van een bruine bodem met goede biologische activiteit. In
deze periode vestigen de Mesolithische plukkers/jagers zich op de hogere
landschapsdelen,
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klimaat wordt vochtiger en geleidelijk ontwikkelt zich een Podzolbodem sequens (van
matig goed gedraineerd op de duinruggen tot grondwaterpodzolen (Z279) in de
depressieposities,

•

grondwatertafel stijgt geleidelijk, de laatste wortelgeneratie sterft af maar organische
stoffen blijven (zie wortelsporen Z328 en Z332 (zelfde profiel),

•

stilaan ontwikkelt zich veen (eerst in depressieposities, later geleidelijk op hogere
landschapsposities). Dit verzegelt de Podzolcatena (veen best te zien op Z328 en
Z332),

•

in Middeleeuwen landbouw in het gebied, inclusief op het veen dat gedeeltelijk
genivelleerd en met zand vermengd in de bewerkingslaag wordt (best te zien in
bovenste deel veen van Z332 en O312)

•

overstroming

en

afzetting

van

kalkrijke

riviersedimenten

(Spaanse

oorlog…)(stratificatie best te zien in onderste deel van afzettingen op O312
•

kort nadien dijken, polder en terug bodemgenese met ontwikkeling van bruine B
horizont onder de ploeglaag (B horizont duidelijkst in Z279)

van boven naar beneden :
• ploeglaag
• bruine
B
ontwikkeld
in
kalkrijke riviersedimenten
• veenlaag
• gradueel overgaand van de
veenlaag H- naar A-horizont
• E-horizont van een podzol
• Bh.s-horizont
van
een
grondwaterpodzol
• wortelsporen
• Usselobodem
• blauwgrijze matrix
(foto Z267, R. Langohr)

detail van foto links, bovenste
deel
van boven naar beneden :
• ploeglaag
• bruine
B
ontwikkeld
in
kalkrijke riviersedimenten
• onderste
deel
van
deze
afzetting
vertoont
nog
stratificatie
• middeleeuwse bewerkingslaag
• veenlaag
(foto O312, R. Langohr)

(foto Z279, R. Langohr)
Onder de huidige ploeglaag
ontwikkeling van een bruine Bhorizont
in
de
kalkrijke
riviersedimenten
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van boven naar onder :
• middeleeuws loopoppervlak
• veen
• podzolbodem (E-horizont is
discontinu)
• zeer duidelijke wortelsporen
• onderaan : natte faciës van
de Allerød bodem of bodem
van Usselo
(foto Z328 links, Z332 rechts
(detail), R. Langohr)

fotogenieke periglaciale bodemprocessen : druppelvormige bodems
(foto Y354, R. Langohr)
(foto Y335, R. Langohr)
(foto Y344, R. Langohr)
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Waarde-aanduiding

Criteria :
Historisch bodemgebruik
Geogenetische kenmerkendheid
Geogenetische zeldzaamheid
Cultuurhistorische kenmerkendheid
Cultuurhistorische zeldzaamheid
Vormkenmerkendheid
Unieke sequentie
Bijzondere variabiliteit
Unieke eigenschappen
Onverstoordheid gaafheid

5.

Ja
Ja – zeer groot
Matig
Neen
Neen
Ja
Ja
Ja (topohydrocatenas)
Ja

Huidige en potentiële bedreigingsprocessen

Oorzaken bedreiging :
Landbouw
Recreatie
Bosbouw
Draineringswerken
Natuurbeheer
Verkavelingen, bebouwing
Wegeninfrastructuur
Pollutie
Erosie
Ontginningen (zand, grind, leem)
Archeologische opgravingen

6.

Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Ja
Ja
neen
neen
Ja
neen, enkel noodopgravingen worden uitgevoerd

Beschermingsadvies

Om de bodemkenmerken zoals de Usselo bodem, podzol en veenlaag te bewaren moeten ze
onder water gehouden worden.

7.

Bijkomende aanbevelingen

Door de aanleg van het Verrebroekdok en Deurganckdok zijn deze sites vernield.
Gelijkaardige sites zoals de natuurcompensatiegebieden Steenlandpolder te Kalloo en Plas
Drijdyck en Zoetwaterkreek die onderzocht werden door de archeologische Dienst van het
Waasland, worden/zijn eveneens grotendeels vernield. Een bodemkundige prospectie is nodig
om intacte sites op te sporen.
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VOORSTEL UITGEWERKT VOORBEELD
ERKENNINGSDOSSIER WAARDEVOLLE SITE VOOR BODEM
BOLLE AKKERS – LAND VAN WAAS
Carole Ampe & Roger Langohr
30 april 2006

1.

Locatie

Naam
Provincie
Gemeente

Begrenzing

Bolle akkers
Oost-Vlaanderen
Sint-Niklaas, Sint-GillesWaas,
Waasmunster,
Stekene,
Beveren,
Temse,
Kruibeke,
Zwijndrecht
in noorden, oosten en
zuiden door de alluviale
vlaktes van Schelde en
Durme
in het westen door de
Vlaamse
Vallei,
gevormd
door
de
westelijke
erosierand
van
de
Rupeliaankleiformatie
Fig. 1 : Overzicht van de gewelfde akkers in het
Waasland (naar F. Snacken, 1961)
1. uitgesproken gewelfd (symmetrisch +
asymmetrisch) / uitgesproken bol
2. licht gewelfd / zwak bol
3. vlak tot licht gewelfd / vlak
4. vlak (alluviale vlakten) / plat
(naar Van Hove, 1997)

Tijdens de bodemkartering (vanaf 1949 tot 1970 voor revisies) werd de verspreiding van de
bolle akkers gekarteerd.
Bij de kartering van de bodem voor ruilverkaveling Sint-Gilles-Waas (1718 ha) werd in 1996
opnieuw de verspreiding van de bolle akkers genoteerd (mond. meded. W. Huttener, VLM
Oost-Vlaanderen). Gedurende deze kartering werden 3 tot 4 boringen uitgevoerd per perceel.
Zowel de zwak bolle als duidelijk bolle akkers werden onderscheiden zonder echter de hoogte
van de welving te kwantificeren. Het document bevat eveneens de bodemserie met
bijkomende aanduidingen voor dikte van de antropogene A-horizont, diepte waarop “storende
laag” of bedolven profiel voorkomt, diepte van het substraat en het bodemgebruik. Ook de
percelen die reeds vóór de ruilverkaveling samengevoegd waren – vergeleken met de
percelering op de Popp plannen, en de stroomrichting van de afwatering in de sloten werd
genoteerd. Vrij veel bolle akkers komen voor o.a. tussen de Heerweg-Aststraat en de
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spoorweg van Sint-Niklaas naar Hulst, tegenaan de Grouwesteenstraat. Dit uitermate
interessant document vraagt echter een verdere grondige analyse.
Recentelijk werd door de VLM een studie uitgevoerd voor het opstellen van de grondenbank
voor de gemeente Kruibeke waarbij de bolle akkers in kaart werden gebracht. De bolheid van
de akkers werd op het terrein op het zicht bepaald. Drie klassen werden hierbij
onderscheiden : licht (<1,0 m), matig (1-1,5m) en sterk bol (>1,5m).
Tijdens een verkenningstocht doorheen het Waasland (19 april 2006) werd in samenwerking
met R. Van Hove en J.-P. Van Roeyen van de Archeologische Dienst van het Waasland, de
morfologie van de verschillende types van bolle akkers geobserveerd.
In het kader van deze studie was het niet mogelijk om tot een voorstel te komen van een
exacte locatie van de te behouden bolle akkers. Verder onderzoek is hiervoor nodig met een
volledige inventarisatie van de bolle akkers (hoogteverschil tussen het centraal deel van de
akker en de akkerrand, akkerrand- en grachtenmorfologie, vegetatie langs de perceelsrand…).
Belangrijkste observaties :
Deel Sint-Niklaas – Nieuwkerken-Waas - Sint-Gilles-Waas
1) centraal deel van de bolle akkers ss
2) langsheen Blindenstraat, Zeveneekhoekstraat, Drielindenstraat, Kleine Laarstraat zijn
de bolle akkers reeds sterk vervlakt en werden percelen samengevoegd
3) langsheen de Bunderstraat, Baarstraat (onder fruitbomen) en de Jaarstraat zijn nog
een aantal goed bewaarde bolle akkers aanwezig
verstoringen : egalisatie, opvoeren van grond, dichtgooien van grachten, verdwijnen van de
levende afsluitingen, bebouwing
Deel Bazel – Rupelmonde - Steendorp
1) Licht gewelfde akkers in de zone Krijgsbaan – Kapelstraat in het zuiden, Blindstraat in
westen, Portugezenstraat in het oosten en de E17 in het noorden. Waarschijnlijk
vertoonden deze akkers oorspronkelijk niet al te veel welving en zijn ze dus vrij goed
bewaard gebleven. Ook komen levende afsluitingen nog dikwijls voor.
2) Vallei van de Barbierbeek ter hoogte van de Kerkstraat en Barbierstraat, en de
steilrand van de cuesta ter hoogte van Oostberg : asymmetrische bolle akkers aan
weerszijden van de dalbodem
Verstoringen : klei ontginningen
Deel Tielrode - Elversele – Sombeke
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1) steilrand van de cuesta bijv. in het begin van de Molenstraat, Hofstraat,
Burggravestraat, Pelkemstraat : asymmetrische bolle akkers
2) op de cuestarug : zwak ontwikkelde bolle akkers, die weinig door erosie aangetast zijn
(maximaal 30cm)
3) deze zone is sterk doorsneden door beekvalleien, opnieuw komen op deze hellengen
asymmetrische bolle akkers voor
Verstoringen : klei ontginningen, bebouwing
Figuren 2 : Gevolgde prospectieroutes doorheen Land van Waas
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Site beschrijving huidige toestand

Bodem
Bodemassociaties
van noord naar zuid

Bodemserie (meest typische)
Beschrijving bodemserie

Huidig bodemgebruik

• droge zand- en lemig zandgronden met humus B of ijzer B
horizont
• droge en natte zand tot licht zandleemgronden met kleur B of
textuur B horizont
• natte licht zandleem- en zandleemgronden met verbrokkelde
textuur B
• natte zandleemgronden met textuur B of verbrokkelde textuur
B horizont
Zbm, Zcm, Zdm, Sbm, Scm, Sdm, Pcm, Zcb, Zdb, Sdb, Scb, Pcb,
Pcc, Lcc, Ldc
Droge tot matig natte zand- tot licht zandleemgronden met diepe
antropogene humus A horizont, matig droge tot matig natte zandtot licht zandleemgronden met weinig duidelijke kleur B horizont,
matig droge tot matig natte licht zandleem en zandleemgronden
met verbrokkelde textuur B horizont
Akker, weiland, fruitteelt

Reliëf
Macroreliëf
Mesoreliëf
Microreliëf

relatief steile zuidflank : cuestarug
zwak hellende noordflank : cuestafront
zwak
golvend
tot
sterk
doorsneden
(beekvalleien)
gewelfde akker topografie

Aandachtspunten van de site :
De bolle akkers van het Land van Waas werden reeds beschreven in het begin van de 19de
eeuw door buitenlandse landbouwkundigen zoals Schwertz (1807-1811), van Aelbroeck (1823),
Radcliff 1819), Burtin (Lindemans, p. 156, noot 12)(in Van Hove, 1997) als een merkwaardig
landbouwkundig fenomeen.
De techniek van de aanleg van de bolle akkers leidde tot een hogere bodemvruchtbaarheid en
een betere ontwatering.
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3.
Documentatiemateriaal
aanduiding

ter

ondersteuning

van

de

waarde-

3.1 Bodemvormende factoren
Klimaat
•

Temperatuur : gemiddelde jaarlijkse temperatuur (normaal) : 10,1°C , gemiddelde
temperatuur van de koudste maand (januari) : 3,1°C , gemiddelde temperatuur van de
warmste maand (juli): 18,0°C (weerstation Antwerpen-Doel; Poncelet & Martin, 1947).

•

Neerslag : gemiddelde jaarlijkse neerslag (normaal) : 713mm, tamelijk goed verspreid
over het ganse jaar (weerstation Antwerpen-Doel; Poncelet & Martin, 1947).

Substraat
Geologische kaart van België, kaartblad (15) Antwerpen, 1/50 000 (Jacobs et al., 2000),
kaartblad (1-7) Essen-Kapellen (Jacobs et al., 2002)
Tertiaire geologische kaart (OC GIS Vlaanderen) :
van noord naar zuid
Groep
Plioceen
1,77-5,4 BP
Vroeg-Oligoceen
28,4-33,6 BP

Rupel

Formatie
Formatie van Lillo (Li)
Formatie van Kattendijk (Kd)
Formatie van Boom

Tongeren

Formatie van Zelzate

Lid
Lid van Putte (BmPu)
Lid van Terhagen (BmPu)
Lid van Belsele-Waas (BmBw)
Lid van Ruisbroek (ZzRu)
Lid van Watervliet (ZzWa)

Formatie van Lillo (Midden tot Boven Plioceen) : Li : Bruingrijze tot groene fijne tot matig
fijne glauconiethoudende zanden, schelpen verspreid en in banken, plaatselijk kleihoudend,
tot 10 m dik
Formatie van Kattendijk (Onder Plioceen) : Kd : Groengrijs tot groen glauconiet en
kleihoudend fijn zand, 5 tot 10 m dik
Formatie van Boom
BmTe : Lid van Terhagen (Onder Oligoceen) : grijze massieve klei, zwak silthoudend,
20m dik
BmBw : Lid van Belsele-Waas (BmBw) : grijze silthoudende klei, 10m dik
Formatie van Zelzate (Onder Oligoceen en Boven Eoceen) : ZzRu : grijs tot bruin zwak
kleihoudend fijn zand, glauconiethoudend tot 15cm dik
Jacobs et al. (1999, 2002). Toelichting bij de geologische kaart van België, kaartblad EsenKapellen (1-7), Antwerpen (15).
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Dikte van het Quartiar : 0-5m
Moedermateriaal
Quartair, Pleistoceen, Weichseliaan, dekzanden bestaande uit zand tot lemig zand in het NW
en lemiger tot zware zandleem in het ZO. Binnen het cuestagebied komen dekzandruggen
voor :
1) Z-N gericht rug : Waasmunster-Belsele-Kemzeke,
2) rug langs de Durme in oostelijke richting : Waasmunster-Elverzele-Tielrode,
3) ZW-NO stuifzandrug : Waasmunster-westelijk langs Haasdonk-Beveren-Melsele
Geomorfologie
Cuestareliëf met een zwak hellende noordflank (cuestarug) en een relatief steile zuidflank
(cuestafront).
Het noordelijk deel wordt als relatief vlak beschouwd, met een microreliëf bestaande uit een
afwisseling van ruggen en depressies met een onderling hoogteverschil van 1-2m. Het
zuidelijk deel is reliëfrijker (vanaf lijn Waasmunster-Burcht) en wordt gekenmerkt door
zwakke golvingen, die sterk doorsneden kunnen zijn door beekvalleien (bijv. Barbierbeek).
Hoogte : 4-5m in het noorden (grens met de Scheldepolders) tot plaatselijk 30m in het zuiden
Hydrologie
Watertafel : matig diep, 2-3 m diep. Op het tertiaire substraat zijn stuwwatertafel mogelijk.
Externe drainage : snel tot matig; run-off : aanwezig; permeabiliteit : matig traag tot
tamelijk snel; interne drainage : snel tot matig; goed tot imperfect; drainage klasse : droog,
matig droog tot matig nat (.b. tot .d.)
Bodemgebruik
akkers, weiland, fruitteelt
Erosie – sedimentatie
Akkers zijn onderhevig aan erosie door oppervlakkige afvloei en bewerkingserosie.

3.2 Definitie en morfologie van de akkers
Bolle akkers worden omschreven als een akkerperceel dat een gedrukt boogvormig profiel
vertoont. Zowel in de lengte- als in de breedterichting vertoont het perceel een
symmetrische opbouw en het centrum van het perceel heeft een uitgesproken niveauverschil
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met de akkerrand. De akkerrand wordt gekenmerkt door een terrasvormige opbouw van
gracht tot akkerrand.
Van Hove (1997) maakt een onderscheid tussen 1) de bolle akkers sensu stricto met een
symmetrische opbouw, volledig van antropogene oorsprong en gelegen op de relatief vlakke
en zwak golvend gedeelten van de cuestarug, 2) opgehoogde akkers die ontstaan zijn door het
opbrengen van leem (“beklemen” of “karren”) die niet tot de bolle akkers ss kunnen
beschouwd worden omdat dit type akkers niet de symmetrie en de gelijkmatigheid in de
helling vertonen, 3) vlakke tot licht gewelfde akkers anderzijds (waarbij de symmetrie niet
duidelijk zichtbaar is of het niveauverschil tussen het centrum en de akkerrand te gering is)
en ten slotte 4) in het reliëfrijkste deel van de cuesta zijn er de akkers met een uitgesproken
asymmetrisch profiel; ze worden geklasseerd als “uitgesproken gewelfde akkers met
asymmetrisch profiel”. Het asymmetrisch profiel van deze gewelfde akkers zou voor een stuk
bepaald

worden

door

de

natuurlijke

helling

(beekinsnijdingen,

hellingen

en

onregelmatigheden in het substraat).
Het kerngebied van de bolle akkers en de zone met uitgesproken gewelfde akkers met
asymmetrisch profiel valt samen met het voorkomen van het Rupeliaan-kleisubstraat op
geringe diepte (2-4m). Op de stuifzandruggen en in gesloten depressies zijn de akkers
hoogstens vlak tot licht gewelfd (30-60cm hoogteverschil).

Goed bewaarde bolle akkers liggen dikwijls onder weide
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Vervlakt gedeelte aan de linkerzijde van het
perceel ligt op de voormalige positie van de
terrasvormige
gracht
met
aanplantingen
(Baarstraat)

Asymmetrische gewelfde akkers langs de hellingen
van de Barbierbeek
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3.3. Genese van de bolle akkers
De aanleg van de bolle akkers kan gesitueerd worden in de 15de – 16de eeuw en moet gezien
worden als een grootschalige ontginningsoperatie. Ze werden aangelegd om de drainage en de
fertiliteit van de grond te verbeteren, maar in tegenstelling tot de beddenbouw die elk jaar
opnieuw werd aangelegd was de bolle akker een blijvende structuur in het landschap en
werden de akkers in een éénmalige gebeurtenis aangelegd.
Voor de constructie van de bolle akkers werd op het oorspronkelijke terrein een helling
aangelegd. De akker, met een oppervlak van iets minder dan een hectare, wordt deels
hellend weg gegraven aan de 4 zijden van de nieuwe kavel en een koepelvorm wordt
aangebracht op het oorspronkelijke oppervlak (het centrale deel van de kavel blijft dus
onaangeroerd). Minstens aan 2 zijden werd een brede en diepe gracht gegraven : op een
diepte van 60-80cm van het oorspronkelijk niveau werd een strookvormige verbreding
aangelegd van 3-4m breed en een diepte van 40-50cm. Vanaf dit oppervlak werd centraal de
scheidingsgracht met een breedte en diepte van 1-1,5m gegraven waardoor aan weerszijden 2
terrassen ontstonden van ruim 1m breed. De grachtwanden werden in sommige gevallen
beschoeid en op de terrassen werden eik, beuk, wilg, plataan, populier aangeplant. De
populieren hadden in de vroege 19de eeuw duidelijk de overhand en hakhout van Els werd
tussenin geplant. Het materiaal uit dit diep grachtensysteem werd gebruikt om het centrale
deel van de akker op te hogen. De opgevoerde grond werd geprofileerd. De meeste grond
werd opgevoerd over het centrale (niet vergraven) gedeelte van het terrein en minder over
het in helling gelegde deel.

Fig. 3 : Reconstructie van de oorspronkelijke toestand van een bolle akker in relatie met het oud
oppervlak en de gegraven helling (Geïnspireerd op J.N. Schwerz, 1807, taf. 7, fig. 2, en diverse
terreingegevens)(naar Van Hove, 1997)
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Fig. 4 : Reconstructie van de huidige toestand van een bolle akker in relatie met het oud oppervlak en
de gegraven helling. Door beploeging is het centrale gedeelte afgetopt en zijn akkerrand, terrassen en
scheidingsgracht opgevuld. Tevens zijn de bomen langs de akkerrand verdwenen (gebaseerd op de
akker van Sint-Niklaas-Tereken) (naar Van Hove, 1997)

Bij het opnemen van de bodemkaart in de jaren ’50 werden bij de best ontwikkelde bolle
akkers hoogteverschillen tussen 120 en 160 cm waargenomen tussen de akkerrand en het
centrum van de akker (Snacken, 1961). Oorspronkelijk kon het hoogteverschil tussen het
centrum van de akkerrand en de bodem van de gracht tot meer dan 3m oplopen. De bolle
akker vergde ook onderhoud. Het centrale deel werd diep gespit om de 5 tot 7 jaar, het
opvoeren van de afgegleden grond gebeurde met het molbord. Dit werktuig kan beschreven
worden als een brede sleepschop, vervaardigd uit hout maar met een ijzeren snede, waarvan
het blad in lengteprofiel licht gebogen is en voorzien van een lange steel. De akkerflanken
werden niet geploegd maar met de spade bewerkt en aangedamd en de grachten werden
gekuist (Van Hove, 1997).

Fig. 5 : Afbeelding van het molbord (uit J.L. van Aelbroeck, 1823, pl VII). Dit werktuig werd getrokken
door twee paarden en werd gebruikt om een terrein te nivelleren of grond op te voeren (naar Van
Hove, 1997)

3.3. Aantastingen van het bolle akker landschap
Het aantal gewelfde akkers (zonder onderscheid naar de verschillende types) werd bij het
eind van de bodemkartering (eind ’50) op zo’n 35 0000 geraamd. Snacken (1961) lokaliseerde
uitgesproken bolle akkers met een hoogteverschil tussen 120 en 160 cm.
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De oorspronkelijke morfologie van de bolle akker is echter door de intensivering van de
landbouwtechnieken vooral vanaf de jaren ’50 sterk aangetast. Dit wordt aangetoond door
het sterke contrast in welving tussen goed bewaarde akkers die reeds lang onder bos liggen en
deze die continu bewerkt zijn (Van Hove, 1997). De bolle akkers zijn sterk vervlakt, de diepe
grachten opgevuld en de eens zo typische aanplantingen gekapt.
De terrasvormige opbouw van de gracht tot de akkerrand bestaat niet meer. Lokaal kan aan
de akkerrand een vervlakte zone van zo’n 2 tot 4 m breed herkend worden.
Ook nu gaat het actief proces van opvullen van grachten, nivelleren van percelen
voornamelijk door het opbrengen van grond nog steeds door (terreinobservatie 19 april 2006).

Aantastingen van de morfologie van de bolle akkers : opvullen van de grachten, egaliseren van de
akker door aanvoer van grond

Ploegen resulteert
akkerwelving
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3.4 Geogenetisch belang van de bolle akkers
Bij de aanleg van de bolle akkers werd er geen rekening gehouden met het oorspronkelijke
microreliëf van het terrein. De bolle akkers werden aangelegd op het microreliëf dat heel wat
gevarieerder was dan algemeen wordt aangenomen (hoogteverschillen tot 50cm over
onderzochte oppervlakte van ca 10 ha op de site van Sint-Gilles ambachtelijke zone
Kluizenmolen). Dit microreliëf is bewaard onder de akker en het oorspronkelijke maaiveld
kan gereconstrueerd worden aan de hand van dwarse doorsnedes doorheen de bolle akkers.
Vermits het ophogen van het centrale deel van de bolle akker in één fase of meerdere relatief
grootschalige ingrepen is gebeurd en niet het gevolg is van een geleidelijke ophoging, treft
men een Ap (een opeenvolging van meerdere ploeglagen)-C-horizonten sequentie aan in het
nieuw aangevoerde materiaal en trad er geen graduele incorporatie op van de oorspronkelijke
oppervlaktehorizont met het nieuwe aangevoerde materiaal. In het oude oppervlak is de
oorspronkelijke bodem bewaard gebleven. Ze wordt gekenmerkt door een Ap horizont van
slechts 10-20 cm dik met hieronder een podzolprofiel in de zandige en lemig zandige
profielen.
De aanleg van de bolle akker heeft eveneens voor gevolg dat door de ophoging van het
centrale deel van de akker alle antropogene horizonten en contexten die dateren van voor de
aanleg van de akker volledig bewaard en beschermd zijn. Dit betekent dat voor een vierkante
akker van 1 ha, 60% van de begraven sporen zeer goed bewaard zijn.
Aan de hand van archeologische noodopgravingen (Sint-Niklaas-Tereken, Sint-NiklaasEuropark-Zuid, ambachtelijke zone Kluizenmolen, woonwijk Wallenhof te Nieuwkerken,
gasvoerleiding tussen Sint-Niklaas en Nieuwkerken…) werden bolle akkers doorsneden. Onder
de bolle akkers werden o.a. Bronstijd greppels, Gallo-Romeinse nederzettingsporen uit de 2de3de eeuw , nederzettinssporen uit de Volle Middeleeuwen aangetroffen (1ste kwart van de 14de
eeuw). Vooral deze laatste observaties zijn belangrijk in verband met de datering van de
aanleg van de bolle akkers. Soms komen onder de akkerwelvingen perceelsgreppels voor die
erop wijzen dat het terrein reeds in cultuur gebracht was voor het bestaan van de bolle
akker. Een exacte datering van deze greppelstructuur is moeilijk wegens het ontbreken van
significante archaeologica in de basisvulling.
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foto R. Langohr – 12485
Profiel doorheen bolle akker
Sint-Gilles-Waas
Opeenvolging van 3 verschillende ploeglagen
en een bedolven bodemprofiel met
• E-horizont die fragmentarisch is
• B.h-horizont van de podzol
• C-horizont : moedermateriaal

4.

Waarde-aanduiding

Criteria :
Historisch bodemgebruik
Geogenetische kenmerkendheid
Geogenetische zeldzaamheid
Cultuurhistorische kenmerkendheid
Cultuurhistorische zeldzaamheid
Vormkenmerkendheid
Unieke sequentie
Bijzondere variabiliteit
Unieke eigenschappen
Onverstoordheid gaafheid
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Ja
ja – matig, indien de onderliggende bodem (podzol)
niet aangetast is, d.w.z. in centraal deel van de bolle
akker en in de afwezigheid van diepe bewerking
ja vnl. in centrale deel van de bolle akker tot geen
aan de akkerranden
ja - hoog
ja – hoog
ja
ja
ja tot neen
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Huidige en potentiële bedreigingsprocessen

Oorzaken bedreiging :
Landbouw
Recreatie
Bosbouw
Draineringswerken
Natuurbeheer
Verkavelingen, bebouwing
Wegeninfrastructuur
Pollutie
Erosie
Ontginningen (zand, grind, leem)
Archeologische opgravingen

6.

ja (samenvoegen van percelen, dichtgooien van
grachten, egaliseren van de akker)
neen
neen
ja
neen
ja
ja
neen
ja
ja (kleiontginningen)
neen, enkel noodopgravingen worden uitgevoerd

Beschermingsadvies

De bolle akkers van het Waasland zijn sedert de bodemkartering van het Waasland en de
beschrijvingen van Snacken (1961) sterk aangetast. Hoogteverschillen tussen het centraal deel
van akker en de akkerrand bedraagt momenteel gemiddeld 60cm, uitzonderlijk 90cm (Van
Hove, 1997), in plaats van de 120-160cm die door Snacken genoteerd werd. De studie
uitgevoerd in opdracht van de VLM voor de gemeente Kruibeke toont dat 72% van de bolle
akkers een welving van minder dan 1m vertonen. De diepe gracht met terrasstructuur langs
de randen van de akkers zijn verdwenen, enkel smalle ondiepe grachten resteren. Het eens zo
typische

landschap

met

“filterende

doorzichtigheid”

door

de

beplantingen

met

canadapopulieren langs de perceelsranden is grotendeels verdwenen.
Ook nu nog gaat de aantasting van het landschap verder door het samenvoegen van
verschillende akkers en het nivelleren van de topografie door het aanbrengen van grond.
Het is aangewezen dat een aantal percelen geselecteerd worden waar het bolle akker
landschap hersteld wordt : de welving van de akker, de profilering van de gracht en de
aanplanting van een houtkant. De mogelijkheid moet verder onderzocht worden indien dit
herstel mogelijk is onder de vorm van een landschapsherstelproject. Het gebruik van een
beheerovereenkomst om de herstelde percelen te behouden en te onderhouden moet verder
onderzocht worden. De nieuwe beheerovereenkomsten ter bescherming voor het Onroerend
Erfgoed die momenteel in voorbereiding zijn, zouden hiervoor kunnen aangewend worden.
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Bijkomende aanbevelingen

Voor deze site is nog verder onderzoek aangewezen :
•

Gedetailleerde inventarisatie van de huidige aanwezigheid van de gewelfde
akkers sl met
o

karakterisatie van de hoogteverschillen tussen het centrale deel van
de akker en de akkerranden,

o

beschrijving van de akkerranden (grachten, vegetatie)

o

bodemgebruik

o

zoeken naar het voorkomen van een zo groot mogelijke cluster van
goedbewaarde bolle akkers in functie van de verschillende types om
eveneens tot een maximaal herstel te kunnen komen van het bolle
akker landschap

De mogelijkheid van het gebruik van de DTM gegevens om de bolle akkers te
identificeren moet verder onderzocht worden.
•

Onderzoek naar de aanwezigheid van intacte podzolprofielen onder het
centrale gedeelte van de gewelfde profielen.

•

Onderzoek naar de mogelijkheid tot het herstel van een aantal percelen naar
de oorspronkelijke bolle akkermorfologie (“cultuurtechnisch”).

•

Sluiten van een beheerovereenkomst met de gebruiker al dan niet omzetting
naar permanent grasland.
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VOORSTEL UITGEWERKT VOORBEELD
ERKENNINGSDOSSIER WAARDEVOLLE SITE VOOR BODEM
BERTEMBOS
Ir. Sven Defrijn & Prof. Dr. Ir. Seppe Deckers
15 april 2006
Beknopte beschrijving waarde van de site
Bertembos maakt deel uit van een reeks van oude bossen die de noordelijke rand van het
Brabants leemplateau afbakenen. Het bos is sinds de middeleeuwen nagenoeg onveranderd
gebleven van vorm en oppervlakte. In de jaren ’60 werd de noordrand van het bos verminkt
door de inplanting van de villawijk “Schoonzicht”. De rest van het bos is behoorlijk bewaard
gebleven. Vanuit ecologisch en landschapskundig standpunt is de waarde van het bos groter
dan zijn oppervlakte zou laten vermoeden. Het bos wordt niet begrensd noch doorsneden
door verkeerswegen en de aangrenzende gebieden ten westen en zuiden (respectievelijk
“Schapenheide en Koeienheide”) hebben een hoge natuurwaarde. In het bijzonder het
weidegebied ten zuiden van het bos kan bogen op een paar prachtige holle wegen en graften
met o.a. veelvuldig voorkomende meidoorns waaronder enkele oude en grote exemplaren
(Natuurstudiegroep Dijleland, 2004).
Hetgeen Bertembos zo waardevol maakt vanuit bodemkundig standpunt is het voorkomen van
nog authentieke, natuurlijke bosbodems, ongestoord door landbouwactiviteiten. Dit heeft
men kunnen afleiden uit de historiek van het gebied, de afwezigheid van een ploeglaag en
activiteit van fauna, en chemische analysen uitgevoerd op stalen uit de profielen (lage pHwaarden en stikstofgehalten). Hierdoor kunnen de profielen aanzien worden als referentie
voor bodemgenese in de regio (Rovers et al., 2000). De bodems vormen als dusdanig een
waardevol object voor de

studie van bodemvormende processen (pedogenese) in

bodemchronotoposequenties ontwikkeld in loess-moedermateriaal en voor de vergelijking van
de ontwikkeling van de bodem onder ongestoord bos en onder landbouwgebruik.
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1. Locatie
Naam
Toponiem
Provincie
Gemeente
Deelgemeente
Straat
Coördinaten
Eigenaar
Beheerder

Bertembos
Vlaams-Brabant
Bertem
Bertem
Brusselsesteenweg
(N),
Tervuursesteenweg (Z), A2 (O) en
Bosstraat (W)
50°53’ NB - 4°38’’OL
± 100 ha
Gemeente Bertem
AMINAL Dienst Bos en Groen Houtvesterij Leuven
topografische kaart NGI, 2005

2. Sitebeschrijving huidige toestand
Bodem
Bodemassociatie
Bodemtype
Bodemserie
Beschrijving bodemserie
Huidig bodemgebruik
Vegetatie

leembodem met lichtgevlekte textuur B
(Albe)luvisol
Aba(b)0
Bos
Eiken-beukenbos

Reliëf
Macroreliëf
Mesoreliëf
Microreliëf

plateau-depressie
Geulen

3. Waarde-aanduiding
Criteria
Historisch bodemgebruik
Geogenetische kenmerkendheid
Geogenetische zeldzaamheid
Cultuurhistorische kenmerkendheid
Cultuurhistorische zeldzaamheid
Vormkenmerkendheid
Unieke sequentie
Bijzondere variabiliteit
Unieke eigenschappen
Onverstoordheid gaafheid
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Neen
ja – zeer groot
nader te bepalen
Neen
Neen
Neen
nader te bepalen
Neen
Neen
ja – zeer groot
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Aandachtspunten site
−

authentieke, natuurlijke bosbodems, ongestoord door landbouwactiviteiten

4. Documentering van de waarde-aanduiding
Een spiegel van het verleden
De bodems zoals die vandaag worden aangetroffen zijn het resultaat van een zeer lang proces
en een samenspel van verscheidene factoren: moedermateriaal, klimaat, topografie, levende
organismen en de tijd. Ze weerspiegelen dus een langdurige ontstaansgeschiedenis en hebben
hierdoor een belangrijke intrinsieke waarde.
De bodems van Bertembos zijn ontwikkeld in wat geologen “löss” noemen. In originele
toestand is dit een los, zacht, geelachtig materiaal met een kleigehalte van 5 à 15 %, een
gehalte aan leem van 70 à 80 % en een zandgehalte van 5 à 15 %. Deze löss zou als een
stofwolk vanuit het noorden naar onze contreien zijn getransporteerd gedurende de laatste
Ijstijd (Würm; 70 000 – 10 000 v.Chr). Het materiaal is vaak oorspronkelijk kalkrijk ten
gevolge van het schelpmateriaal dat uit het droogliggend deel van het Noordzeebekken werd
aangevoerd.
Na de ijstijden is dan door de opwarming van het klimaat met meer neerslag de
bodemvorming gestart. De belangrijkste processen die zich hierbij hebben afgespeeld zijn:
ontkalking, klei-uitloging en -inloging, en overgang van een nutriëntrijke naar een
nutriëntarme toestand. Deze bodemvormende processen hebben aanleiding gegeven voor het
ontstaan van een differentiatie van bodemkarakteristieken van aan het bodemoppervlak tot
aan het moedermateriaal (figuur 1).
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UN-FAO
bodem
classificatie

Legende:
A-horizont:
humushoudende
bovenlaag
B-horizont:
aanrijkingshorizont
(Bt: klei-aanrijking)
E-horizont:
uitspoelingshorizont
C-horizont:
moedermateriaal
Fragipan: compacte
laag in Bt-horizont

Belgische
bodem
classificatie

Figuur 1. Verschillende stadia van bodemontwikkeling

In de praktijk komt het stadium van de uitgeloogde bodem (Luvisol), veruit het meest voor.
De verder ontwikkelde Albeluvisol werd totnogtoe enkel aangetroffen in gebieden die nooit
ontbost werden. Het feit dat deze kenmerken vaak niet aanwezig zijn onder cultuurland, kan
worden verklaard door de toegenomen homogenisatie als gevolg van bodembewerkingen en
de activatie van het biologisch leven door bemesting en structuurverbetering ten gevolge van
bekalking.
In Bertembos worden, afhankelijk van de topografische positie, bodems teruggevonden in
verschillende fasen van ontwikkeling (figuur 2). Op de plateaus worden sterk ontwikkelde
Albeluvisols aangetroffen met fragipans

en albeluvische tongen (bleke E-horizont die

tongvorming overgaat in onderliggende Bt-horizont, volgens een polygonaal patroon).
Op de hellingen waar de bodems zich ontwikkeld hebben in verjongd materiaal (doordat
bodemmateriaal naar beneden is gegeleden) wordt de typische ontwikkeling aangetroffen van
Luvisols met een (klei)uitspoelingshorizont (E) en

(klei)aanrijkingshorizont (Bt). In het

geërodeerde materiaal dat zich in de dalprofielen heeft afgezet, hebben zich Cambisols
ontwikkeld (jonge bodems, met geringe bodemdifferentiatie) bovenop de vroeger gevormde
Albeluvisols.
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Plateau
Helling
Dal

Albeluvisol
Luvisol
Albeluvisol bedekt onder
Cambisol
Figuur 2. Verschillende bodemontwikkelingstadia afhankelijk van de topografische ligging

Getuigen van ijstijdwerking
In de figuren hieronder is een detailopname weergegeven van een Albeluvisol in een verticale
en horizontale doorsnede (figuur 3 & 4). Op te merken vallen de witte ‘tongen’ (ook
albeluvische tongen’) in de verticale en een min of meer polygonaal netwerk van witte lijnen
in de horizontale doorsnede.

Figuur 3. Verticale doorsnede Albeluvisol:
‘albeluvische’ tongen (wit).

Figuur 4. Horizontale doorsnede Albeluvisol :
polygonale structuur (wit).

Volgens de meest recente opvatting dient het ontstaan van deze fenomenen gerelateerd te
worden aan vries-dooi effecten tijdens de koude perioden Midden en Late Dryas (ca. 12000 –
9500 v.Chr.). Het klimaat was toen zo koud dat het bovengedeelte van het bodemprofiel (tot
aan bovenlaag Bt-horizont) bevroor en een zgn. ‘permafrostlaag’ onstond.
Het water onder in het profiel zou dan door de sterkzuigende kracht van het permafrostijs
naar boven zijn getrokken, waardoor de onderliggende laag volledig werd drooggezogen en
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compacteerde. Hierdoor konden verticale uitdrogingsbarsten ontstaan. In deze barsten
vormden zich vervolgens nieuwe, doch verticale ijslenzen, waardoor deze ‘cracks’ konden
vergroten door laterale en verticale aanzuiging van water.
Na het verdwijnen van het ijs werden deze ‘cracks’ opgevuld met materiaal uit de
hogergelegen, eluviale horizont (E), De intense witte kleur van de ‘gebleekte strepen’ of
‘cracks’ (albeluvische tongen) is te wijten aan een vergevorderde uitloging door percolerend
grondwater. Deze polygonen zijn immers meer toegankelijk voor water en wortels, aangezien
zij niet werden ‘samengeperst’ tijdens de permafrostperiode.

5. Huidige en potentiële bedreigingsprocessen
Oorzaken bedreiging :
Landbouw
Recreatie
Bosbouw
Draineringswerken
Natuurbeheer
Verkavelingen, bebouwing
Wegeninfrastructuur
Pollutie
Erosie
Ontginningen (zand, grind, leem)
Archeologische opgravingen

neen
gering
gering
neen
neen
neen
neen
neen
gering
neen
neen

6. Beschermingsadvies
Huidige bescherming :
−

Beschermd landschap

In 1995 werd het bos en zijn omgeving (165 ha) beschermd als landschap.
−

Gemeentelijk Structuurplan

Het ontwerp voor het Gemeentelijk Structuurplan is eind 2005 voorlopig goedgekeurd door de
gemeenteraad en zal in de loop van 2006 definitief goedgekeurd worden. Hierin wordt de
gewenste rol van Bertem weergegeven door de slagzin « Bertem, open en Dijle-landelijk,
gedragen door de Voervallei ». Zij stelt dat Bertem dankzij zijn open en intacte landschap
actief kan bijdragen aan het vrijwaren van de open ruimte tussen Leuven en Brussel. De
plateaus moeten voorbehouden worden voor openruimtefunctie (natuur, bos en landschap).
Hierbij wordt gestreefd naar een gedifferentieerd landgebruik dat de natuur van het Dijle- en
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Voerlandschap ondersteunt (zoals de afwisseling van open akkers, houtkanten, kleine
bossnippers, holle wegen, enz.). (Ruimtelijk Structuurplan Leuven, 2004)
Advies voor bijkomende bescherming :
Geen specifiek bijkomend advies.

7. Bijkomende aanbevelingen
Aanbevelingen voor studie :
z

Micromorfologisch onderzoek ter staving van de hypotheses m.b.t. bodemgenese.

z

Impact van bodemmorfologie en –dynamiek op de vegetatie. Preliminair onderzoek
toonde reeds het belang aan van de expressie van de fragipan op de vitaliteit van
inlandse eik. Een dergelijk onderzoek naar het voorkomen van fytosociologische
associaties in relatie tot natuurlijke bodemdynamiek zou het wetenschappelijk
gestaafd natuurbeheer sterk ten goede komen (Roovers et al., 2000).

Aanbevelingen voor educatieve en recreatieve mogelijkheden :
z

Infopaneel over bodemgenese in Bertembos.

8. Referenties
Brahy, V., Deckers, J. en Delvaux, B. 2000. Estimation of soil weathering stage and acid
neutralizing capacity in a toposequence Luvisol-Cambisol on loess under deicduous forest in
Belgium. European Journal of Soil Science (51). Pp. 1-13.
Brahy, V., Delvaux, B en Deckers, J. 1996. Undisturbed soil developed in löss : toposequence
in Bertem forest. In: Excursiegids Belgische Bodemkundige Vereniging, 27/09/2006.Pp. 42-51.
D'Hondt S., Deckers, J. 1998. Regressieve erosie ten tijde van de jonge Dryas: een gevalstudie
te Bertembos. M.Sc. Thesis K.U.Leuven Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen. Leuven. 95p.
Duchaufour, P. 1983. Pédologie. (Tome1) .Pédogenèse et classification, 2° édition, Masson
Eds.
Gemeente Bertem. 2006. http://www.bertem.be/Milieu/Bossen_folder
Gemeente Leuven. 2004. Ruimtelijk Structuurplan
http://www.leuven.be/doc/Planningscontext.pdf

Leuven.

Informatief

gedeelte.

Natuurstudiegroep Dijleland. 2004. http://members.lycos.nl/Wielewaal_Leuven.
Roovers, P., Deckers, J. 2000. Reconstructie van bodemgenese te Bertembos. M.Sc. Thesis
K.U.Leuven, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen. Leuven. 89p.
Van Herreweghe, S. en Cappuyns, V. 2002. Bodemgenese en bodemklassificatie in Vlaanderen.
BVLG-excursie 15 juni 2002. 23p.
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Van Vliet-Lanoë, B., Gagnart, J.P., Langohr, R., Munaout, A. 1992. Importance de la
succession des phases écologiques anciennes et actuelles dans la différenciation des sols
lessivés de la couverture loessique d’Europe occidental: argumentation stratigpraphicue et
archéologice. Science du sol, 30, 2: 75-93.
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UITGEWERKT VOORBEELD
ERKENNINGSDOSSIER WAARDEVOLLE SITE VOOR BODEM
LOMMEL - MAATHEIDE
Ir. Sven Defrijn & Prof. Dr. Ir. Seppe Deckers
7 mei 2006
Beknopte beschrijving waarde van de site
De vindplaats Maatheide situeert zich op een droge zandrug ten noorden van een natte
depressie met (voormalig) open water. De site is al sinds de jaren 1930 bekend bij
archeologen gezien de rijke concentratie paleolithische vondsten. In de site bevindt zich
eveneens een zeer uitgesproken goed bewaarde Usselo-bodem. Op basis hiervan kan het
terrein gedateerd worden in de Allerød-oscillatie (tussen 14000 en 13000 jaar geleden). Het
gebeurt hoogst zelden in de Belgische Kempen dat een Laat-Paleolithische concentratie kan
worden gelinkt aan een duidelijk ontwikkelde paleo-bodem. De site dreigt tegen 2015 te
verdwijnen voor verdere ontginning.

1. Locatie
Naam
Provincie
Gemeente
Deelgemeente
Coördinaten
Eigenaar
Beheerder

Maatheide
Limburg
Lommel
Lommel
51°13'80"NB - 05°15'80" OL
Sibelco
Sibelco

Maatheide
LOMMEL

topografische kaart NGI, 2005
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2. Sitebeschrijving huidige toestand
Bodem
Bodemassociatie
Bodemtype
Bodemserie
Beschrijving bodemserie
Huidig bodemgebruik
Vegetatie

Kempen-Vlaamse Zandstreek
Zandbodems
Zag
Zeer droge podzolbodem
Zandontginning
Grassen

Reliëf
Macroreliëf
Mesoreliëf
Microreliëf

Vlak
Vlak
Vlak

3. Waarde-aanduiding
Criteria
Historisch bodemgebruik
Geogenetische kenmerkendheid
Cultuurhistorische kenmerkendheid
Zeldzaamheid/uniciteit
Vormkenmerkendheid
Unieke sequentie
Bijzondere ouderdom
Onverstoordheid/gaafheid
Unieke eigenschappen

Laat-Paleolithische
nederzetting
(archeologische
artefacten)
Ja – zeer groot
Ja – zeer groot
Ja- groot
Ja
Neen
Ja (relictbodem)
Ja
Ja ( zeer duidelijke link archeologie-pedologie)

Aandachtspunten site
-

uitgesproken goed bewaarde paleobodem (Usselo) van Allerød-ouderdom (tussen 14000
en 13000 jaar geleden)

-

rijke paleolithische vondsten

-

goed bewaarde sterk ontwikkelde podzolbodems

-

cryoturbatieverschijnselen
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4. Documentering van de waarde-aanduiding
Sinds de jaren 1930 is de site Maatheide te Lommel al bekend bij archeologen. De plek
maakte deel uit van een zeer uitgestrekt site-complex dat wellicht één van de rijkste
paleolithische vindplaatsen in Vlaanderen vertegenwoordigt. De Maatheide was tot in de
negentiende eeuw een heidegebied gelegen op een droge zandrug ten noorden van een natte
depressie met open water (figuur 1). Hiermee vormde het terrein een typisch decor voor
jager-verzamelaar nederzettingen in de Kempen tijdens het Allerød (zowat 13000 jaar
geleden), aldus Van Gils en De Bie (2004). Maar ook vanuit bodemkundig standpunt is dit
terrein bijzonder waardevol.

Figuur 1. De Maatheide tot in de negentiende eeuw. (Bron: http://www.museum-kempenland.be/)

Begraven paleobodem: “de laag van Usselo”
Bij archeologische inspecties door Van Gils en De Bie in 2001 en 2002 werd een duidelijk
ontwikkelde begraven laag van Usselo aangetroffen. In de gele dekzanden is zij gemakkelijk
te herkennen als een witte uitgeloogde horizont van ongeveer 10 a 15 cm dikte met in de top
ervan een organisch laagje met houtskool (figuur 2).
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Figuur 2. V-vormige gracht op zowat 70 meter van de industrieweg ten noorden de Blokwaters. Op een diepte van zowat 1
meter onder het huidige oppervlak bevindt zich de Usselo-bodem, duidelijk herkenbaar als een witte band met houtskool in de
top.

Het betreft een paleobodem, die ontstaan is onder invloed van een toenemende relatieve
vochtigheid en uitloging tijdens de Allerød-oscillatie op het einde van de laatste ijstijd (zowat
13000 jaar geleden). Zij wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische paleobodems
(Langohr, 1985). Het voorkomen van deze bodem, was een zegen voor de archeologen, want
het heeft hen toegelaten het terrein stratigrafisch te dateren. Volgens De Bie en Van Gils
(2004) gebeurt het dan ook hoogst zelden in de Belgische Kempen dat een Laat-Paleolithische
concentratie kan worden gelinkt aan een duidelijk ontwikkelde paleo-bodem.
De locaties waar de laag van Usselo dagzomen vormen samen een nagenoeg rechte lijn die
ongeveer parallel ligt aan de huidige depressie. Deze weerspiegelen de grens van de
voormalige laatglaciale zandrug aan de rand van de depressie. In het algemeen is de laag van
Usselo telkens duidelijk waarneembaar in de hogere delen van het terrein. Naar de depressie
toe is hij in zichtbaar natte onmstandigheden gevormd en gaat hij geleidelijk over in
organische sedimenten (veen). Weg van de depressie wordt hij enigszins droger tot hij plots
vrij steil opduikt aan het huidige oppervlak (figuur 3).
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Figuur 3. Detail van de Allerød-bodem op de plaats waar deze scherp naar boven verdwijnt. Hier moet destijds een steilrand
aanwezig zijn geweest in het landschap.

De totale zichtbare lengte, zij het met grote onderbrekingen, beslaagt verschillende
honderden meters. In de diepere – vroeger nattere – delen blijkt de paleo-bodem zeer goed
bewaard, de hogere delen, helaas, zijn over langere stukken geërodeerd.
Gave podzolbodems en cryoturbatieverschijnselen
Naast de Usselobodem zijn op het terrein nog andere bodemkundig interessante fenomen
waar te nemen. Zo worden er sterk ontwikkelde en goed bewaarde podzolbodems
aangetroffen (figuur 4), typerend voor het heidegebied dat de Maatheide tot in de 19e eeuw
vormde. Op bepaalde locaties zijn ook duidelijke voorbeelden van cryoturbatie waar te
nemen, als getuigen van hevige seizoensvariaties (met bijhorende zwel-krimpalternaties)
tijdens de laatste Ijstijd (figuur 5).
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Figuur 4. Podzolbodem op de site Maatheide. De grijze
horizont bovenaan is een uitlogingshorizont, arm aan
nutriënten en mineralen. De bruine banden zijn
humusaccumulatiebanden.

Figuur 5. Cryoturbatieverschijnselen. In het zwarte kader
doet zich een zeer grillig patroon voor van blekere en
donkere banden. Dit zou te wijten zijn aan hevige glaciale
zwel-krimpwerking.

5. Huidige en potentiële bedreigingsprocessen
Oorzaken bedreiging :
Landbouw
Recreatie
Bosbouw
Draineringswerken
Natuurbeheer
Verkavelingen, bebouwing
Wegeninfrastructuur
Pollutie
Erosie
Ontginningen (zand, grind, leem)
Archeologische opgravingen

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja (site verdwijnt in 2015)
Gering

Toelichting (uit Van Gils en De bie, 2004) :
Rond de eeuwwisseling 19e-20e werd op de Maatheide zware industrie ingeplant. Door de
neerslag van de zware metalen vanuit de zinkfabriek, die tot 1973 op dit terrein operationeel
was, stierf de vegetatie in de omgeving volledig af. Het zand, dat hier tijdens de laatste
ijstijd was afgezet en sindsdien door de begroeiing gefixeerd, kreeg opnieuw vrij spel. De
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dominerende noordwestenwinden erodeerden het hele terrein en bliezen begraven
laatglaciale artefacten opnieuw bloot.
Tijdens de jaren 1970 en ’80 bracht men op het hele terrein een dikke stortlaag aan,
bestaande uit afbraakresten van de zinkovens, metaalslakken en huisafval vanuit de
omgeving. Het doel hiervan was de zandverstuivingen tegen te gaan die de hele stad Lommel
bedreigden.
In het voorjaar van 2003 is het zandwinningsbedrijf Sibelco gestart met de sanering van dit
terrein waarbij de sterk vervuilde bovenlaag afgegraven werd. Het bedrijf heeft de bedoeling
hier de komende jaren de witte zanden van Mol te exploiteren.

6. Beschermingsadvies
Deze bodemsite dreigt in de zeer nabije toekomst te verdwijnene ten gevolge van
economische exploitatie van de zanden van Mol. Gezien de grote waarde van deze site wordt
evenwel geadviseerd dat indien het niet mogelijk blijkt heel de site te beschermen, toch
minstens een beperkte oppervlakte van de site wordt afgebakent die het meest waardevol is.
Zo blijkt de paleo-bodem zeer goed bewaard in de diepere – vroeger nattere – delen van de
site. Om deze Usselo bodem verder te bewaren moet ze onder water gehouden worden.

7. Bijkomende aanbevelingen
In zijn thesisonderzoek naar de laag van Usselo op de Maatheide, schetst Palmans (2006)
enkele waardevolle suggesties voor verdere studie:
Een eerste suggestie betreft een grondige studie naar organische stof op de site. Die zou
belangrijke informatie kunnen genereren omtrent de ouderdom en de samenstelling van het
veen, zodat de associatie met de Usselo-laag verduidelijkt kan worden. Zij kan daarnaast ook
meer duidelijk bieden over het ingespoelde organische materiaal, waarvan aanwijzingen
worden gevonden in de profielen onderaan de helling (type 3 en Y). Tot slot kunnen met
dergelijke studie ook de houtskoolfragementen beter onderzocht worden, wat toch een
typerende eigenschap is voor de laag van Usselo, voornamelijk bij de drogere profielen.
Een tweede suggestie betreft het verifiëren van de gevonden identificatie-eigenschappen op
andere plaatsen van de onderzoekssite. Zo zou men kunnen kome tot een eenduidig
identificatiekenmerk voor alle sites waar de Usselo-laag aangetroffen wordt.
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8. Referenties
De Bie, M., Gullentops F. en Van Gils, M. 2003. Een laat-paleolithische concentratie in een
Usselo-bodem op de Maatheide te Lommel. Notae Praehistoricae 23, 33-37.
De Bie, M., Van Gils, M. 2004. Steentijdsites op de Maatheide te Lommel: Archeologisch
waa’rderingsonderzoek 2003. Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed, Brussel. 15p.
De Bie, M., Van Gils, M. 2005. Steentijdsites op de Maatheide te Lommel: Archeologisch
waarderingsonderzoek 2005. Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed, Brussel. 21p.
Langohr, R., Sanders, J. 1985. Rapport de la pédologie à la reconstitution du
paléoenvironnement en belgique au quaternaire. In: Cahen en Haesaerts. Peuples chasseurs
de la belgique préhistorique dans leur cadre naturel. Chapitre IV, pp. 41-54.
Palmans, T. 2006. De laag van Usselo op de archeologische site ‘de Maatheide’. M.Sc.-thesis.
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. K.U.Leuven. 120p.
Weblog Opgravingen op de website van Museum Kempenland: Stand van zaken van de
opgravingen op de Maatheide in Lommel. http://www.museum-kempenland.be/
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UITGEWERKT VOORBEELD
ERKENNINGSDOSSIER WAARDEVOLLE SITE VOOR BODEM
PELLENBERG – ROELANTSZANDGROEVE
Ir. Sven Defrijn & Prof. Dr. Ir. Seppe Deckers
4 juni 2006
Beknopte beschrijving waarde van de site
De roelantszandgroeve herbergt een vanuit bodemkundig standpunt zeer merkwaardig
fenomeen, namelijk de zogenaamde “chocoladebruine horizont”. Deze horizont doet zich
voor in de bovenste zone van de Kerkom zanden. Over het ontstaan van deze horizont
bestaan verschillende theoriën. Zo hebben geologen argumenten naar voren hebben
gebracht om deze horizont te zien als een olievlek van de Noordzee olie-afzettingen. De
meeste bodemkundigen zijn echter geneigd deze horizont te interpreteren als een “SpodicB horizont”, de kenmerkende horizont van een Podzolbodem. Het zou in dit geval dan wel
gaan om een “Giant Podzol” omwille van zijn “reusachtige” afmetingen, en moet daarom
onder verschillende klimaatscondities als vandaag zijn ontwikkeld.

1. Locatie
Naam
Toponiem
Provincie
Gemeente
Deelgemeente
Coördinaten
Eigenaar
Beheerder

Pellenberg
Roelantszandgroeve
Vlaams-Brabant
Lubbeek
Pellenberg
50°51'48"NB - 4°48'09"OL
Privé
Privé

topografische kaart NGI, 2005
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2. Sitebeschrijving huidige toestand
Bodem
Bodemassociatie
Bodemtype
Huidig bodemgebruik

Zandbodem
Giant Podzol
Zandontginning

Reliëf
Macroreliëf
Mesoreliëf
Microreliëf

Heuvelachtig
Heuvelachtig
Vlak

3. Waarde-aanduiding
Criteria
Historisch bodemgebruik
Geogenetische kenmerkendheid
Geogenetische zeldzaamheid
Cultuurhistorische kenmerkendheid
Cultuurhistorische zeldzaamheid
Vormkenmerkendheid
Unieke sequentie
Bijzondere variabiliteit
Unieke eigenschappen
Onverstoordheid gaafheid

Aandachtspunten site
- De “chocoladebruine horizont”
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Neen
Ja-zeer groot
Ja-zeer groot
Neen
Neen
Ja
Neen
Neen
Neen
Ja
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4. Documentering van de waarde-aanduiding
Beschrijving van de “chocoladebruine horizont”
De roelantszandgroeve herbergt een vanuit bodemkundig standpunt zeer merkwaardig
fenomeen, namelijk de zogenaamde “chocoladebruine horizont”. Deze horizont doet zich
voor in de bovenste zone van de Kerkom zanden. Zij is ongeveer 2 a 3 meter dik en bestaat
uit zeer donker rood (5YR2/4) zand (figuur 1).

Figuur 1. Algemeen beeld van de “chocoladebruine horizont”.

Doorheen de horizont worden dopplerietachtige horizontale banden (zwarte geleiachtige
substantie) aangetroffen van 2 tot 5 centimeter dikte. Zij geven geven een mogelijke
indicatie voor kanalen van preferentiële grondwaterdoorstroming en organische stofafzetting.
Aan de top van de horizont bevinde zich afgeronde keien van verschillende centimeters die
wijzen op blootstelling van de horizont aan watererosie (figuur 2).
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Figuur 2. Detail van de “chocoladebruine horizont”.

Ontstaan van de “chocoladebruine horizont”
Over het ontstaan van de “chocolade bruine horizont” bestaan er verschillende theoriën. Zo
hebben geologen argumenten naar voren hebben gebracht om deze horizont te zien als een
olievlek van de Noordzee olie-afzettingen. De meeste bodemkundigen zijn echter geneigd
deze horizont te interpreteren als een “humus-B horizont” van een “Giant Podzol”-bodem.
•

Theorie 1: “Olievlek van de Noordzee olie-afzettingen”

Volgens Riessen en Vandenberghe (1995) is de meest aannemelijke interpretatie voor de
“chocoladebruine horizont” deze van een fossiele olievlek. Observeerbare kenmerken zouden
zeer gelijkaardig zijn met deze van een olieverzadigd zandreservoir en ook organische
geochemische analysen wijzen in deze richting. De tijd van de olie-impregnatie kan
gerelateerd worden aan deze van een belangrijke tectonische herschikking die startte op het
einde van het Eoceen en initieerde mogelijk de lekkage en migratie van olie in zogenaamde
“olievallen” in het zuidwesten van Nederland. De olie migreerde doorheen poreus zand
bovenop de nooderflank van het Brabants Massief geleid door kleilenzen tot aan het
oppervlak. Het voorkomen van een olievlek in de omgeving van Leuven, betekent dat
mogelijke “vallen”, beneden de Pellenberg opduiking, accumulaties van olie kunnen
bevatten.
Voor verdere argumentatie van deze hypothese wordt verwezen naar van Riessen en
Vandenberghe (1995).
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Theorie 2: “Humus-B-horizont van een Giant Podzolbodem”

Macromorfologische zowel physicochemische metingen ondersteunen de hypothese dat de
horizont gevormd was in-situ (terplekke) als een humus-B-horizont van een natte
Podzolbodem. De humus-B-horizont is dé karakteristieke horizont van een Podzolbodem. In
deze horizont is humus geacummuleerd afkomstig van hogerop het bodemprofiel. Wanneer
het organische stofgehalte bekeken wordt in de matrix van de de humus B-horizont en in
zogenaamde “humusbanden”, worden waarden gevonden die zeer gelijkaardig zijn met deze
bij een typische hedendaagse natte Podzol (Zeg) zoals in Hamont Achel: respectievelijk 0,3%
t.ov. 0,59% en 1,09% t.o.v. 1,86% (Deckers et al. 1996). in de humusbanden.
Het zou in dit geval dan wel gaan om een “Giant Podzol” omwille van zijn “reusachtige”
afmetingen, en moet daarom onder verschillende klimaatscondities als vandaag zijn
ontwikkeld (paleo-condities).

5. Huidige en potentiële bedreigingsprocessen
Oorzaken bedreiging :
Landbouw
Recreatie
Bosbouw
Draineringswerken
Natuurbeheer
Verkavelingen, bebouwing
Wegeninfrastructuur
Pollutie
Erosie
Ontginningen (zand, grind, leem)
Archeologische opgravingen

Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Ja
Neen

6. Beschermingsadvies
Momenteel is er geen specifieke beschermingsadvies voor de site.

7. Referenties
Deckers, J., Brahy, V., Delvaux, B., Geypens, J., Poesen, J. en Vandenberghe,N. 1996.
Excursiegids Belgische Bodemkundige Vereniging. Leuven, 60p.
Gullentops, F. 1990. Sequence stratigraphy of the Tongerian and early Rupelian in the Belgian
type area. In: Tertiary Research, 11, 83-96.
Riessen (van), E.D., Vandenberghe,N. 1995. An early oligoceen oil seepage at the southern
rim of the North Sea Basin near Leuven (Belgium). In: Geologie en Mijnbouw, 74, 301-312.
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UITGEWERKT VOORBEELD
ERKENNINGSDOSSIER WAARDEVOLLE SITE VOOR BODEM
HERENTALS - TOERISTENTOREN
Ir. Sven Defrijn & Prof. Dr. Ir. Seppe Deckers
9 Juli 2006
Beknopte beschrijving waarde van de site
Te Herentals Toeristentoren bevindt zich een duincomplex, bestaande uit Holoceen
verstoven zand (Boreaal, 8 a 9000 jaar geleden). Binnen dit complex hebben zich
Arenosolen en Podzolen ontwikkeld. De Podzolen komen voor op materiaal dat reeds lang
gestabiliseerd is (Boreaal) terwijl de Arenosolen in recentere opstuivingen gevonden
worden. De Podzol die hier te zien is heeft een sterk ontwikkelde humus B-horizont en kan
beschouwd worden als een typevoorbeeld van een humuspodzol. Onder dit stuifduincomplex
bevindt zich op geringe diepte de laag van Usselo, één van de belangrijkste paleobodems
van België.

1. Locatie
Naam
Toponiem
Provincie
Gemeente
Coördinaten
Eigenaar

Herentals
Toeristentoren
Antwerpen
Herentals
51°12'07,8"NB - 04°50'31,1"OL
Stad Herentals

HERENTALS

topografische kaart NGI, 2005, 1/50000
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2. Sitebeschrijving huidige toestand
Bodem
Bodemassociatie
Bodemtype
Bodemserie
Beschrijving bodemserie
WRB-classificatie
Huidig bodemgebruik
Vegetatie

Kempen-Zandstreek
Zandbodem
Zag
Humuspodzol
Carbic Podzol
Bos
Den

Reliëf
Macroreliëf
Mesoreliëf
Microreliëf

Vlak
Duin-golvend
Plateau- en hellingssituaties

3. Waarde-aanduiding
Criteria
Historisch bodemgebruik
Geogenetische kenmerkendheid
Geogenetische zeldzaamheid
Cultuurhistorische kenmerkendheid
Cultuurhistorische zeldzaamheid
Vormkenmerkendheid
Unieke sequentie
Bijzondere variabiliteit
Unieke eigenschappen
Onverstoordheid gaafheid

Aandachtspunten site
−

Typeprofiel humuspodzol

−

Horizont van Usselo (paleobodem)
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Neen
Ja
Ja
Neen
Neen
Ja-zeer hoog
Neen
Ja-matig
Nee
Ja
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Bijlage 11: Waardevolle site Herentals-Toeristentoren

4. Documentering van de waarde-aanduiding
Het moedermateriaal in deze site is Holoceen (Boreaal), verstoven zand dat een duincomplex
vormt (figuur 1). Binnen dit complex hebben zich zowel Arenosolen als Podzolen ontwikkeld.
De Podzolen komen voor op materiaal dat reeds lang gestabiliseerd is (Boreaal) terwijl de
Arenosolen in recentere opstuivingen aangetroffen worden.

Figuur 1. Stuifduinlandschap te Herentals-Toeristentoren.

Typeprofiel humuspodzol
De zeer droge Podzol die aanwezig is op deze site heeft een sterk ontwikkelde humus Bhorizont (6% humus) en bevat slechts weinig ijzer (0.29%). Hij kan derhalve beschouwd
worden als een typevoorbeeld van een humuspodzol.
De podzol is de meest kenmerkende bodem van de Kempen. Zij vormt bij uitstek in arme,
kwartsrijke sedimenten (met lage Fe- en Al-concentraties), onder condities van een trage
organishe stof afbraak (verzurende vegetatie).
Bij de vorming van een podzolbodem doen zich devolgende processen voor:
1) Cheluviatie: de uitloging van oplosbare metaal-humus complexen (chelaten) vanuit de
oppervlaktelagen naar diepere lagen in het bodemprofiel.
2) Chilluviatie: de daaropvolgende accumulatie van Al- en Fe-chelaten in een spodic Bhorizont.
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In een onverstoorde podzolbodem, zoals op deze site wordt aangetroffen, vindt men daarom
karakteristiek een accumulatiehorizont van metaaloxiden en humus, de “spodic B-horizont”,
net onder een bleke E-horizont van waaruit de metaal-humus complexen zijn uitgeloogd
(figuur 2).
O horizont :
organische toplaag
A-horizont:
humusaccumulatiehorizont
E-horizont:
uitspoelingshorizont
Spodic
B-horizont:
aanrijkingshorizont
van
humus en metaaloxiden die
in banden overgaat in Chorizont

C-horizont: moedermateriaal

Figuur 2. Podzol te Herentals-Toeristentoren.

Horizont van Usselo (paleobodem)
Onder dit stuifduincomplex bevindt zich op geringe diepte de “horizont van Usselo” of “laag
van Usselo” genoemd. Het betreft een paleobodem, die ontstaan is onder invloed van een
toenemende relatieve vochtigheid en uitloging tijdens de Allerød-oscillatie op het einde van
de laatste ijstijd (zowat 13000 jaar geleden). Ze wordt beschouwd als een van de
belangrijkste paleobodems van België (Langohr en Sanders, 1985). Het voorkomen van deze
bodem laat daarom toe het terrein stratigrafisch te dateren.
De horizont van Usselo is gemakkelijk te herkennen als een witte uitgeloogde horizont van
ongeveer 10 a 15 cm dikte met in de top ervan een organisch laagje met houtskool (figuur 3).
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Horizont van Usselo

Figuur 3. Horizont van Usselo te Herentals-Toeristentoren.

5. Huidige en potentiële bedreigingsprocessen
Oorzaken bedreiging :
Landbouw
Recreatie
Bosbouw
Draineringswerken
Natuurbeheer
Verkavelingen, bebouwing
Wegeninfrastructuur
Pollutie
Erosie
Ontginningen (zand, grind, leem)
Archeologische opgravingen

Neen
Ja-Gering
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee

6. Beschermingsadvies
Momenteel is er geen specifiek beschermingsadvies.

7. Referenties
Pauwels, F., Deckers, S. Van der Aa, B. en Van Valckenborgh, J. 1994. Excursie HagelandKempen. K.U.Leuven, ILWB, 67p.
Langohr, R., Sanders, J. 1985. Rapport de la pédologie à la reconstitution du
paléoenvironnement en belgique au quaternaire. In: Cahen en Haesaerts. Peuples chasseurs
de la belgique préhistorique dans leur cadre naturel. Chapitre IV, pp. 41-54
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Bijlage 12: Voorstel infopaneel site Beernem-Het Aanwijs

BEERNEM – HET AANWIJS
50 miljoen jaar geleden
gedurende het Eoceen :
afzetting van glauconiethoudende
zandige klei door de Noordzee en
vorming van veldsteenbanken
Glauconiet heeft een olijfgroene kleur

Gedurende de koudste fase van de
laatste ijstijd, het Weichsel (33 00020 000 jaar geleden), heerste in
onze streken een poolklimaat
• Zanden (met weinig klei en kalk) worden bovenop de Eocene
zandige klei afgezet door de wind = dekzanden
• De ondergrond is permanent bevroren = permafrost
• De bovenste meter ontdooit in de zomer, bevriest in de winter.
Door grote verschillen in de samenstelling en het vochtgehalte van
de bodem (zand en klei) bevriezen deze lagen op een
verschillende manier en worden grote instulpingen gevormd, de
veldsteenbanken krijgen een verticale oriëntatie = cryoturbatie

Holoceen : Laatste 10 000 jaar
Ontwikkeling van een “podzol”
in de dekzanden

Voorwaarden :
• Zand : arme bodem
• Regenwater : uitspoeling
• Vegetatie b.v. heide of naaldbos :
productie van organische zuren

(Ap-horizont : donkergrijze egale horizont door ploegen)

E-horizont :
uitlogen van ijzer, aluminium en humus Æ
lichtgrijze kleur
Bhs-horizont :
aanrijking van humusÆzwarte kleur
ijzer en aluminium Æ donkerrode kleur
C-horizont :
het moedermateriaal - de dekzanden
Carole Ampe, Roger Langohr, Universiteit Gent,
Vakgroep Geologie en Bodemkunde,
Laboratorium voor Bodemkunde
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Sinds de middeleeuwen is het bos
nagenoeg onveranderd gebleven
van vorm en oppervlakte. In de
jaren ’60 werd de noordrand van
het bos verminkt door de
inplanting
van
de
villawijk
“Schoonzicht”. De rest van het
bos behoorlijk bewaard gebleven.

WELKOM IN BERTEMBOS...niet
zomaar een bos! Dit bos, gelegen
te Bertem (zie figuur 1) en 100 ha
in omvang, maakt deel uit van een
reeks van oude bossen die de
noordelijke rand van het Brabants
leemplateau afbakenen.

Figuur 2. Studie van een bodemprofiel.

Voor bodemkundigen vormt deze bosbodems dan ook een uitgelezen
studievijver (figuur 2). Zij verschaft informatie omtrent de bodemvormende
processen in leemgronden en fungeert als een maatstaf voor de vergelijking
van de ontwikkeling van de bodem onder ongestoord bos en onder
landbouwgebruik (bvb. voor erosiestudies).

Een studievijver voor bodemkundigen

De grote waarde van het bos echter, althans volgens bodemkundigen, bevindt
zich onder de bosvegetatie. Daar, onttrokken aan het blote oog, worden nog
authentieke, natuurlijke bosbodems aangetroffen. Dit wil zeggen dat deze
bodems gedurende de geschiedenis ongestoord zijn gebleven van menselijke
invloed. Dit in tegenstelling tot het omringende landschap. Dit heeft men
kunnen afleiden uit de historiek van het gebied, de afwezigheid van een
ploeglaag en activiteit van fauna, en chemische analysen uitgevoerd op stalen
uit de profielen (lage pH-waarden en stikstofgehalten).

Onverstoorde bosbodems

Het bos wordt niet begrensd noch doorsneden door verkeerswegen en de
aangrenzende gebieden ten westen en zuiden (respectievelijk “Schapenheide
en Koeienheide”) hebben een hoge natuurwaarde. In het bijzonder het
weidegebied ten zuiden van het bos kan bogen op een paar prachtige holle
wegen en graften met o.a. veelvuldig voorkomende meidoorns waaronder
enkele oude en grote exemplaren.

Figuur 1. Ligging van het bos

Niet zomaar een bos

Bertembos,

Luvisol

Helling

Albeluvisol
bedekt
onder Cambisol

Dal

Figuur 6. Horizontale doorsnede
Albeluvisol : polygonale structuur (wit).

Realisatie: Sven Defrijn, Karen Vancampenhout, Seppe Deckers

Na het verdwijnen van het ijs werden deze ‘cracks’ opgevuld met materiaal uit
de hogergelegen, eluviale horizont (E), De intense witte kleur van de
‘gebleekte strepen’ of ‘cracks’ (albeluvische tongen) is te wijten aan een
vergevorderde uitloging door percolerend grondwater. Deze polygonen zijn
immers meer toegankelijk voor water en wortels, aangezien zij niet werden
‘samengeperst’ tijdens de permafrostperiode.
In Bertembos worden, afhankelijk van de topografische positie, bodems
teruggevonden in verschillende fasen van ontwikkeling (figuur 4). Op de
plateaus worden sterk ontwikkelde Albeluvisols aangetroffen met fragipans en
albeluvische tongen (bleke E-horizont die tongvorming overgaat in
onderliggende Bt-horizont, volgens een polygonaal patroon).

Volgens de meest recente opvatting dient het ontstaan van deze fenomenen
gerelateerd te worden aan vries-dooi effecten tijdens de koude perioden
Midden en Late Dryas (ca. 12000 –9500 v.Chr.). Het klimaat was toen zo koud
dat het bovengedeelte van het bodemprofiel (tot aan bovenlaag Bt-horizont)
bevroor en een zgn. ‘permafrostlaag’ onstond.

Figuur 5. Verticale doorsnede Albeluvisol:
‘albeluvische’ tongen (wit).

In de figuren is een detailopname weergegeven van een Albeluvisol in een
verticale en horizontale doorsnede (figuur 5 & 6). Op te merken vallen de witte
‘tongen’ (ook albeluvische tongen’) in de verticale en een min of meer
polygonaal netwerk van witte lijnen in de horizontale doorsnede.

Getuigen van ijstijdwerking

Figuur 4. Verschillende bodemontwikkelingstadia
afhankelijk van de topografische ligging

Albeluvisol

Plateau

Op de hellingen waar de bodems zich ontwikkeld hebben in verjongd materiaal
(doordat bodemmateriaal naar beneden is gegeleden) wordt de typische
ontwikkeling aangetroffen van Luvisols met een (klei)uitspoelingshorizont (E) en
(klei)aanrijkingshorizont (Bt). In het geërodeerde materiaal dat zich in de
dalprofielen heeft afgezet hebben zich Cambisols ontwikkeld (jonge bodems,
met geringe bodemdifferentiatie) bovenop de vroeger gevormde Albeluvisols.

Bodemkundige Dienst van België

Het water onder in het profiel zou dan door de sterkzuigende kracht van het
permafrostijs naar boven zijn getrokken, waardoor de onderliggende laag
volledig werd drooggezogen en compacteerde. Hierdoor konden verticale
uitdrogingsbarsten ontstaan. In deze barsten vormden zich vervolgens nieuwe,
doch verticale ijslenzen, waardoor deze ‘cracks’ konden vergroten door
laterale en verticale aanzuiging van water.

Fragipan: compacte
laag in Bt-horizont

C-horizont:
moedermateriaal

E-horizont:
uitspoelingshorizont

B-horizont:
aanrijkingshorizont
(Bt: klei-aanrijking)

A-horizont:
humushoudende
bovenlaag

Legende:

AMINAL – Afdeling Land

Project Waardevolle Bodems
Vakgr. Geologie en Bodemkunde – U.Gent
Afd. Bodem- en Waterbeheer – K.U.Leuven

In de praktijk komt het stadium van de uitgeloogde bodem (Luvisol), veruit het
meest voor. De verder ontwikkelde Albeluvisol werd totnogtoe enkel
aangetroffen in gebieden die nooit ontbost werden. Het feit dat deze
kenmerken vaak niet aanwezig zijn onder cultuurland, kan worden verklaard
door de toegenomen homogenisatie als gevolg van bodembewerkingen en de
activatie van het biologisch leven door bemesting en structuurverbetering ten
gevolge van bekalking.

Figuur 3. Verschillende stadia van bodemontwikkeling

Belgische
bodem
classificatie

UN-FAO
bodem
classificatie

Na de ijstijden is dan door de opwarming van het klimaat met meer neerslag
de bodemvorming gestart. De belangrijkste processen die zich hierbij hebben
afgespeeld zijn: ontkalking, klei-uitloging en -inloging, en overgang van een
nutriëntrijke naar een nutriëntarme toestand. Deze bodemvormende
processen hebben aanleiding gegeven voor het ontstaan van een differentiatie
van bodemkarakteristieken van aan het bodemoppervlak tot aan het
moedermateriaal (figuur 3).

De bodems van Bertembos zijn ontwikkeld in wat geologen “löss” noemen. In
originele toestand is dit een los, zacht, geelachtig materiaal met een
kleigehalte van 5 à 15 %, een gehalte aan leem van 70 à 80 % en een
zandgehalte van 5 à 15 %. Deze löss zou als een stofwolk vanuit het noorden
naar onze contreien zijn getransporteerd gedurende de laatste Ijstijd (Würm;
70 000 – 10 000 v.Chr). Het materiaal is vaak oorspronkelijk kalkrijk ten
gevolge van het schelpmateriaal dat uit het droogliggend deel van het
Noordzeebekken werd aangevoerd.

De bodems zoals die vandaag worden aangetroffen zijn het resultaat van een
zeer lang proces en een samenspel van verscheidene factoren:
moedermateriaal, klimaat, topografie, levende organismen en de tijd. Ze
weerspiegelen dus een langdurige ontstaansgeschiedenis en hebben hierdoor
een belangrijke intrinsieke waarde.

Een boek van het verleden

een bodemkundig monument

Waardevolle bodems in Vlaanderen
Bijlage 13: Voorstel infopaneel Bertembos
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Bijlage 13: Voorstel infopaneel Bertembos

Bertembos, ee
Niet zomaar een bos
WELKOM IN BERTEMBOS...niet
zomaar een bos! Dit bos, gelegen
te Bertem (zie figuur 1) en 100 ha
in omvang, maakt deel uit van een
reeks van oude bossen die de
noordelijke rand van het Brabants
leemplateau afbakenen.

Figuur 1. Ligging van het bos

Sinds de middeleeuwen is het bos
nagenoeg onveranderd gebleven
van vorm en oppervlakte. In de
jaren ’60 werd de noordrand van
het bos verminkt door de
inplanting
van
de
villawijk
“Schoonzicht”. De rest van het
bos behoorlijk bewaard gebleven.

Het bos wordt niet begrensd noch doorsneden door verkeerswegen en de
aangrenzende gebieden ten westen en zuiden (respectievelijk “Schapenheide
en Koeienheide”) hebben een hoge natuurwaarde. In het bijzonder het
weidegebied ten zuiden van het bos kan bogen op een paar prachtige holle
wegen en graften met o.a. veelvuldig voorkomende meidoorns waaronder
enkele oude en grote exemplaren.

Onverstoorde bosbodems
De grote waarde van het bos echter, althans volgens bodemkundigen, bevindt
zich onder de bosvegetatie. Daar, onttrokken aan het blote oog, worden nog
authentieke, natuurlijke bosbodems aangetroffen. Dit wil zeggen dat deze
bodems gedurende de geschiedenis ongestoord zijn gebleven van menselijke
invloed. Dit in tegenstelling tot het omringende landschap. Dit heeft men
kunnen afleiden uit de historiek van het gebied, de afwezigheid van een
ploeglaag en activiteit van fauna, en chemische analysen uitgevoerd op stalen
uit de profielen (lage pH-waarden en stikstofgehalten).

Een studievijver voor bodemkundigen
Voor bodemkundigen vormt deze bosbodems dan ook een uitgelezen
studievijver (figuur 2). Zij verschaft informatie omtrent de bodemvormende
processen in leemgronden en fungeert als een maatstaf voor de vergelijking
van de ontwikkeling van de bodem onder ongestoord bos en onder
landbouwgebruik (bvb. voor erosiestudies).
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Figuur 2. Studie van een bodemprofiel.
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en bodemkundig m
Een boek van het verleden
De bodems zoals die vandaag worden aangetroffen zijn het resultaat van een
zeer lang proces en een samenspel van verscheidene factoren:
moedermateriaal, klimaat, topografie, levende organismen en de tijd. Ze
weerspiegelen dus een langdurige ontstaansgeschiedenis en hebben hierdoor
een belangrijke intrinsieke waarde.
De bodems van Bertembos zijn ontwikkeld in wat geologen “löss” noemen. In
originele toestand is dit een los, zacht, geelachtig materiaal met een
kleigehalte van 5 à 15 %, een gehalte aan leem van 70 à 80 % en een
zandgehalte van 5 à 15 %. Deze löss zou als een stofwolk vanuit het noorden
naar onze contreien zijn getransporteerd gedurende de laatste Ijstijd (Würm;
70 000 – 10 000 v.Chr). Het materiaal is vaak oorspronkelijk kalkrijk ten
gevolge van het schelpmateriaal dat uit het droogliggend deel van het
Noordzeebekken werd aangevoerd.
Na de ijstijden is dan door de opwarming van het klimaat met meer neerslag
de bodemvorming gestart. De belangrijkste processen die zich hierbij hebben
afgespeeld zijn: ontkalking, klei-uitloging en -inloging, en overgang van een
nutriëntrijke naar een nutriëntarme toestand. Deze bodemvormende
processen hebben aanleiding gegeven voor het ontstaan van een differentiatie
van bodemkarakteristieken van aan het bodemoppervlak tot aan het
moedermateriaal (figuur 3).

UN-FAO
bodem
classificatie

Legende:

A-horizont:
humushoudende
bovenlaag
B-horizont:
aanrijkingshorizont
(Bt: klei-aanrijking)
E-horizont:
uitspoelingshorizont
C-horizont:
moedermateriaal
Fragipan: compacte
laag in Bt-horizont
Belgische
bodem
classificatie

Figuur 3. Verschillende stadia van bodemontwikkeling

In de praktijk komt het stadium van de uitgeloogde bodem (Luvisol), veruit het
meest voor. De verder ontwikkelde Albeluvisol werd totnogtoe enkel
aangetroffen in gebieden die nooit ontbost werden. Het feit dat deze
kenmerken vaak niet aanwezig zijn onder cultuurland, kan worden verklaard
door de toegenomen homogenisatie als gevolg van bodembewerkingen en de
activatie van het biologisch leven door bemesting en structuurverbetering ten
gevolge van bekalking.
In Bertembos worden, afhankelijk van de topografische positie, bodems
teruggevonden in verschillende fasen van ontwikkeling (figuur 4). Op de
plateaus worden sterk ontwikkelde Albeluvisols aangetroffen met fragipans en
albeluvische tongen (bleke E-horizont die tongvorming overgaat in
onderliggende Bt-horizont, volgens een polygonaal patroon).
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monument

Project Waardevolle Bodems
AMINAL – Afdeling Land
Vakgr. Geologie en Bodemkunde – U.Gent
Afd. Bodem- en Waterbeheer – K.U.Leuven
Bodemkundige Dienst van België

Op de hellingen waar de bodems zich ontwikkeld hebben in verjongd materiaal
(doordat bodemmateriaal naar beneden is gegeleden) wordt de typische
ontwikkeling aangetroffen van Luvisols met een (klei)uitspoelingshorizont (E) en
(klei)aanrijkingshorizont (Bt). In het geërodeerde materiaal dat zich in de
dalprofielen heeft afgezet hebben zich Cambisols ontwikkeld (jonge bodems,
met geringe bodemdifferentiatie) bovenop de vroeger gevormde Albeluvisols.
Plateau
Helling
Dal

Albeluvisol
Luvisol
Figuur 4. Verschillende bodemontwikkelingstadia
afhankelijk van de topografische ligging

Albeluvisol
bedekt
onder Cambisol

Getuigen van ijstijdwerking
In de figuren is een detailopname weergegeven van een Albeluvisol in een
verticale en horizontale doorsnede (figuur 5 & 6). Op te merken vallen de witte
‘tongen’ (ook albeluvische tongen’) in de verticale en een min of meer
polygonaal netwerk van witte lijnen in de horizontale doorsnede.

Figuur 5. Verticale doorsnede Albeluvisol:
‘albeluvische’ tongen (wit).

Figuur 6. Horizontale doorsnede
Albeluvisol : polygonale structuur (wit).

Volgens de meest recente opvatting dient het ontstaan van deze fenomenen
gerelateerd te worden aan vries-dooi effecten tijdens de koude perioden
Midden en Late Dryas (ca. 12000 –9500 v.Chr.). Het klimaat was toen zo koud
dat het bovengedeelte van het bodemprofiel (tot aan bovenlaag Bt-horizont)
bevroor en een zgn. ‘permafrostlaag’ onstond.
Het water onder in het profiel zou dan door de sterkzuigende kracht van het
permafrostijs naar boven zijn getrokken, waardoor de onderliggende laag
volledig werd drooggezogen en compacteerde. Hierdoor konden verticale
uitdrogingsbarsten ontstaan. In deze barsten vormden zich vervolgens nieuwe,
doch verticale ijslenzen, waardoor deze ‘cracks’ konden vergroten door
laterale en verticale aanzuiging van water.
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Na het verdwijnen van het ijs werden deze ‘cracks’ opgevuld met materiaal uit
de hogergelegen, eluviale horizont (E), De intense witte kleur van de
‘gebleekte strepen’ of ‘cracks’ (albeluvische tongen) is te wijten aan een
vergevorderde uitloging door percolerend grondwater. Deze polygonen zijn
immers meer toegankelijk voor water en wortels, aangezien zij niet werden
‘samengeperst’ tijdens de permafrostperiode.
Realisatie: Sven Defrijn, Karen Vancampenhout, Seppe Deckers

