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D  Omschrijving van de ecosysteem dienst

Definitie
De regulatie van de hydrologi
sche processen in bekkeneco- 
systemen levert tai van dien
sten, zoals de bescherming 
tegen overstroming en ver
droging, waterzuivering en 
watervoorziening, natuurbe
leving en recreatie.

Situering in Vlaanderen
Kenmerken van het Vlaams hydrologisch bekken:

■ Vlaanderen te lt 11 hydrografische bekkens of stroomgebieden. Van 
west naar oost zijn dat de bekkens van de IJzer, de Leie, de Brugse 
Polders, de Bovenschelde, de Gentse Kanalen, de Dender, de Bene- 
denschelde, de Dijle en Zenne, de Nete, de Demer en de Maas. De 
waterbeheerplanning in de bekkens is opgenomen in de bekkenbe- 
heerplannen. Conform de Kaderrichtlijn Water worden deze voor 
Europa gebundeld in de stroomgebiedbeheerplannen.
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■ Jaarlijks meet men in Vlaanderen gemiddeld 800 mm neerslag. De voorbije eeuw kwamen 
er steeds meer natte jaren voor. Ten gevolge van de klimaatwijziging zal de neerslag in 
Vlaanderen toenemen in de winter. De neerslagverandering in de zomer is complexer:

□ De totale neerslaghoeveelheden wor
den waarschijnlijk kleiner.

□ Er zouden minder regenbuien optreden.

□ De hevige zomeronweders kunnen ex
tremer zijn en zullen zich vaker voor
doen.

■ Door de hoge bevolkingsdruk kent Vlaan
deren een sterke concurrentie om grond, 
wat zich weerspiegelt in fysische ingrepen 
in heel wat stroombekkens: drainage van 
moerasgebieden voor landbouw, rechttrekking en kanalisatie van waterlopen voor scheep
vaart en landbouw, verlies aan infiltratie door bebouwing en verharde oppervlakte, indij
ken van overstromingsgebieden, etc. Deze veranderingen hebben hun impact gehad op de 
vele verborgen ecosysteemdiensten.

■ In 2009 bestond 26% van Vlaanderen (3.546 km2) uit bebouwde gronden en aanverwante 
gebieden (o.a. woningen, wegen, stortplaatsen, stadsparken, tuinen). Tussen 1990 en 2009 
nam de bebouwde oppervlakte in Vlaanderen toe met 670 km2 ten koste van de open 
ruimte (o.a. landbouw, bossen, heide, stranden en duinen). Dit is een stijging van de be
bouwde oppervlakte met 23%. De toename van verharde oppervlakte in Vlaanderen zorgt 
echter niet alleen voor een hogere afstroming, maar ook voor een verminderde infiltratie 
van water naar de ondergrond.
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E Bijdrage van biodiversiteit aan de regulering van de 
hydrologische processen

Proces
Het hydrografisch stroomgebied of bekken van een waterloop is het gebied waarin het oppervlaktewater 
door het vertakte netwerk van de waterloop met al zijn bijrivieren en zijbeken naar de monding van deze 
waterloop wordt gevoerd. Abiotische en biotische structuren sturen het proces van waterkwantiteit en wa
terkwaliteit, en hebben een impact op de geleverde diensten, zoals verdamping, vasthouden, bergen, afvoe
ren en natuurlijke waterzuivering. In de levering van deze diensten speelt biodiversiteit een afgetekende rol.

Hydrologische en ecologische processen gaande van waterscheiding tot rivier (Staes 2012, naar Brauman, 2007).
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De relatie tussen biodiversiteit en de ecosysteemdienst 'regulering van de hydrologische processen'.

Abiotiek Biodiversiteit
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Vocht ighe id
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Op basis van het cascade model van Potschin and Haines-Young, 2011.
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Ondersteunende en functionele biodiversiteit
Overzicht van de biodiversiteit gelinkt aan de ecosysteemdiensten van de watercyclus.

Verdamping Verdamping
door
interceptie

- Effect groter bij matige regen

- Hoe groter de dekkingsgraad 
van het bladerdek (Leaf Area 
Index) en hoe hoger de 
vegetatie, hoe m eer interceptie

- Effect van lengte van het groei
seizoen

- Effect van leeftijd bosbestand

- Bossen hebben een veel hogere inter- 
ceptieverdam ping dan landbouwgewas
sen en graslanden

- Naaldbossen hebben een hogere inter- 
ceptiecapaciteit dan loofbom en en lork

- Onder de naaldbom en vertonen douglas 
en spar een hogere interceptie dan den

- Ouder bos vertoont een hogere inter- 
ceptieverdam ping

Verdamping
door
transpiratie

- Sterk bepalend

- Veel hangt af van de wortelstra- 
tegie en van het wateraanbod

- Effect van leeftijd bosbestand

- De transpiratie van bossen, graslanden 
en landbouwgewassen liggen in dezelfde 
grootteorde

- Jong bos verdam pt m inder dan oud bos

Vasthouden Infiltratie - Ruwheid van vegetatiedek  
bevordert infiltratie

- Porositeit van de bodem w ordt 
beïnvloed door strooisellaag, 
wortelstelsel, bodem leven

- Vegetatie verhindert infiltratie  
bij zachte regen

- Vegetatie bevordert infiltratie  
bij hevige regen

- Ruwheid vegetatiedek: hoger bij bossen

- Uitgebreidheid wortelstelsel: hoger bij 
bossen

- Bodemleven: perturbatie  door o.a. re
genworm en
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Afstroming - 
erosie

- Vegetatie beperkt afstroming 
en stim uleert infiltratie tijdens 
hevige regen

- Ploegrichting belangrijk

Erosiebestrijding kan door:

- Grasgangen, houtkanten

- Jaarrondteelten

- Omschakeling van erosiegevoelige te e l
ten zoals maïs, aardappelen of bieten  
naar granen of grasland

- Bufferstrook bestaande uit een grazige 
vegetatie

Vasthouden Vegetatie houdt gebiedseigen  
grond- en oppervlaktew ater vast 
in brongebieden, colluvia en ven
nen

Rietlanden, moerasbossen, laagveenvege- 
taties, natte ruigtes, ...

Bergen Natuurlijke
overstromings
gebieden

- Im pact bij piekberging en 
noodberging

- Aanwezigheid van vegetatie 
bevordert denitrificatie

- Overstromingstolerante, hoogproduc- 
tieve vegetatietypen: grote zeggenvege- 
taties (associatie scherpe zegge), voed
selrijke graslanden (grote vossenstaart, 
dotterbloem graslanden, ...), gebufferde  
poelen en vogelkers-essenbos

- Overstromingsgevoelige typen: beuken
bos, eikenberkenbos, eiken-haagbeuken- 
bos, droge heide en droog schraalgras- 
land

- Rietvegetaties

Afvoeren Rivieren- en 
bekenstelsel

- Beperking van de stroom snel
heid

- Rivierherstel door herm eande- 
ring en oevervegetaties

- Rietvegetaties

Natuurlijke
water
zuivering

In filtratie- en 
kwelgebieden; 
slikken en 
schorren

Afbraak van de aanwezige voe
dingstoffen

- Rietland

- Bacteriën en micro-organismen

- Invertebraten in waterbodem s vergro
ten het contactoppervlak tussen opper
vlaktew ater en grondw ater
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Belastende biodiversiteit
Een waterrijke omgeving, vooral met stilstaand water, kan aanleiding ge
ven to t overlast en plagen door muggen en knutten. Zij leggen bij voor
keur hun eitjes in stilstaand, ondiep water. Door de klimaatverandering 
wordt het warmer en vochtiger, zodat het leefklimaat voor deze dieren 
gunstiger wordt.

Kansen voor andere biodiversiteit
Herstel van overstromingsgebieden:
kansen voor broedvogels, amfibieën

Herstel van meandering:
paaiplaatsen voor vissen

Herstel van infiltratie:
versterken van kwelafhankelijke natuur- 
typen
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E Interactie tussen functionele biodiversiteit en 
ecosysteem d ienst

Impact van wijzigende functionele biodiversiteit 
op de regulering van de hydrologische processen
Wanneer de hydrologische processen niet worden ondersteund door de 
eraan gekoppelde functionele biodiversiteit, zal d it vooral een impact 
hebben op de ecosysteemdiensten verdamping, vasthouden en natuur
lijke waterzuivering. De gevolgen hiervan zijn voornamelijk een hogere 
incidentie van overstromingen en een hogere nood aan waterzuiverings
installaties.

Impact van de regulering van de hydrologische 
processen op de functionele biodiversiteit
Wanneer te intens gebruik wordt gemaakt van het waterzuiverend ver
mogen van de hydrologische cyclus, heeft dit een verrijking van het wa
ter door nutriënten to t gevolg, vooral stikstof- en/of fosforverbindingen, 
eutrofiëring genaamd. Dit leidt bijvoorbeeld to t een versnelde groei van 
algen en hogere plantaardige levensvormen met ais gevolg een onge
wenste verstoring van het evenwicht tussen de verschillende organis
men in waterlopen, meren, vennen e.d.. Dit veroorzaakt een excessieve 
groei van waterplanten en een verhoogde activiteit van anaerobe mi- 
cro-organismen. Hierdoor daalt het zuurstofniveau van het water snel, 
waardoor het leven voor aerobe organismen onmogelijk wordt en de 
soortenrijkheid o f biodiversiteit sterk afneemt. Organismen die zuurstof 
nodig hebben om te overleven zullen steeds kleiner in aantal worden, 
to t ze uiteindelijk volledig afwezig zijn.
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D  Huidige trend

Biologische waterkwaliteit is een van de ecosysteemdiensten die wordt gegenereerd door de hydrolo
gische cyclus. Deze wordt beoordeeld aan de hand van de Belgische Biotische Index (BBI), een index die 
steunt op de aan- of afwezigheid van aquatische macro-invertebraten. In de loop van de voorbije twee 
decennia is de biologische kwaliteit van de Vlaamse oppervlaktewateren traag maar gestaag verbeterd. 
Het percentage meetplaatsen met een uiterst of zeer slechte kwaliteit nam sterk af en het percentage met 
een matige o f goede kwaliteit nam sterk toe. Deze positieve evoluties zijn het resultaat van de uitbreiding 
en verbetering van de openbare waterzuivering en van de inspanningen van de bedrijven en de landbouw.

Zowel de Europese ais de Vlaamse wetgeving stellen dat overal de goede ecologische toestand of het goed 
ecologisch potentieel moet worden gehaald, in principe tegen 2015.

Biologische kwaliteit van oppervlaktewater op basis van de Belgische Biotische Index (BBI) 
(Vlaanderen, 1990-2009)

80  - -

1990-1996 1997-2003 2004-2010

zeer goed 

goed 

matig 

slecht 

zeer slecht

Bron: VMM.
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E  Maatregelen om de relatie tussen biodiversiteit en 
ecosysteemdienst te versterken

Herstel maatregelen
Op vele plaatsen kan men 
overstromingsgebieden en 
moerassen niet zomaar her
stellen zonder andere eco
systeemdiensten (landbouw, 
recreatie, bebouwing) in het 
gedrang te brengen. Maar in 
de waterloop en oeverzones 
(NTMB-projecten) zelf kan 
men een hoop ecosysteem
diensten herstellen op een re
latief beperkte oppervlakte.

Neveneffecten van 
maatregelen op 
andere ecosysteem
diensten
De ontwikkeling van macrofy- 
ten kan leiden to t problemen 
met water afvoer.

Impact van herstelmaatregelen in waterloop en oeverzones.

Oeverzones Ontwikkeling plas-dras oeverzones:

- bescherming tegen rechtstreekse inspoeling van sedi
m ent en meststoffen naar de w aterloop

- denitrificatie is zeer effectief om wille van de w aterver- 
zadiging en de aanwezigheid van hoogwaardig substraat 
(koolstof)

H erm ean-
dering

- Toename berging

- Beperking sedim enttransport

- Verlenging verblijftijd, verhoogde denitrificatie

Zom er- en
w interbed-
ding

- Toename berging

- Ontwikkeling plas-dras zones en vrije m eandering

Vrije ontw ik
keling w a
terplanten  
(m acrofyten)

- Vorming van patches

- Vergroten van de stromingsweerstand

- Bevordering van zelfzuiverende processen zoals denitrifi
catie en sedim entatie

- Betere zuurstofhuishouding m et positieve invloed op de 
benthische fauna, zowel qua omvang ais qua diversiteit 
in de slibrijke m acrofytenpatches en oeverzones; deze 
zorgt voor verhoogd contactoppervlak voor denitrificatie  
door bioturbatie (graven van gangen)
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