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Het rivierlandschap rondom Boortmeerbeek



Landschap 

 Het landschap omvat de zichtbare 
kenmerken van een gebied op 
aarde, met inbegrip van:

 de fysische elementen van landvormen 
zoals bergen, heuvels, rivieren, meren, en 
de zee (fysisch landschap)

 de levende elementen van het 
vegetatiedek met inbegrip van inheemse 
vegetatie (biotisch landschap)

 en de menselijke elementen met inbegrip 
van verschillende vormen van 
landgebruik, gebouwen en structuren. 
(antropogeen landschap)

 Het landschap zoals we het 
waarnemen is het resultaat van de 
interactie tussen natuurlijke 
processen en menselijke factoren



Landschap

 Om het ontstaan van 
het landschap, en de 
landschapsecologie te 
begrijpen moeten we 
bijgevolg ook de 
verschillende 
onderdelen van dit 
landschap analyseren:

 De analyse van het 
‘fysisch systeem’ of de 
fysische geografie van 
een regio dringt zich 
dan ook op:
 Geomorfologie: de 

vorm(ing) van het 
fysisch landschap, 
inclusief de topografie 
of reliëf

 Bodems en gesteenten
 Biotische aspecten





laser altimetrie

 het laatste decennium is er 
een nieuwe techniek ontstaan
om op een snelle en accurate
wijze de hoogte van een
gebied te karteren

 LIDAR: Light Detection and 
Ranging

 gebasseerd op drie
principes/toestellen:
 laserscanning

 GPS

 INS (intertial navigation 
system)

 deze drie toestellen zijn
samen gemonteerd in een
vliegtuig



laser altimetrie

 DHM versie II
 Ingemeten 2013-2015

 Brondata : 
puntendichtheid van 8 
punten per m² en hoger
in sterk begroeide
gebieden

 Rasterversies 1 en 5 m 
resolutie DTM 
(terreinhoogte)

 Rasterversies 1 en 5 
resolutie DSM 
(terrein+objecten)

 https://www.agiv.be/prod
ucten/digitaal-
hoogtemodel-vlaanderen

https://www.agiv.be/producten/digitaal-hoogtemodel-vlaanderen


bodemeigenschappen



de Belgische bodemklassificatie en -kaart

 bestaat uit een reeks
kernseries die bepaald
worden door drie
bodemparameters:
 textuur

 waterhuishouding

 profielontwikkeling

 een hoofdserie wordt
voorgesteld door drie
letters, vb Abp of Lda

A: leem
L: zandleem
P: licht zandleem
S: lemig zand
Z: zand
E: lichte klei
U: zware klei



Analyse van pollen in de 
valleisedimenten om de vegetatie 
in het verleden te reconstrueren



ontbossingen

verandering in 

valleiecologie



Hoe is dit landschap nu ontstaan ?

Waarom zo’n grote variatie aan hoogtes en 

bodemeigenschappen ?

Wat hebben we geleerd uit de analyse van 

hoogtes, bodems en pollen ?



➢200.000 jaar 

geleden: vlak gebied 

met rivierafzettingen 

bovenop mariene 

sedimenten

➢200.000 jaar 

geleden: vlak gebied 

met rivierafzettingen 

bovenop mariene 

sedimenten

➢ rond 200.000 jaar: 

diepe insnijding door 

rivieren: vorming van 

de ‘Vlaamse Vallei’

➢Lokaal enkele 

tientallen meters 

diep



➢Tot ~ 15000 jaar 

geleden: opvulling van 

de Vlaamse Vallei met 

dik pakket 

riviersedimenten 

(zand en grind) 

➢ ‘verwilderde rivier’ 

die typisch is voor 

koude gebieden en 

meerdere 

rivierkanalen heeft



50.000 -15.000 jaar geleden: afzetting 

van dekzanden en –lemen tijdens koude 

periode

Dekzand in noordelijk deel – zandleem 

en leem in het zuiden. De Dijlevallei ter 

hoogte van Boortmeerbeek is een 

overgangszone



 Afzettingen van fijn stof 
opgewaaid uit 
puinvlaktes voor de 
ijskappen tijdens 
glaciale periodes = loess



~12500-11500 jaar geleden: vorming van grote, langgerekte meanders 

die zich insnijden in de oudere rivierafzettingen

Tijdens “Jonge Dryas’ periode: plotse afkoeling van het klimaat met 

enkele graden



•~12500-11500 jaar geleden: 

vorming van grote, langgerekte 

meanders die zich insnijden in 

de oudere rivierafzettingen

•Tijdens “Jonge Dryas’ periode: 

plotse afkoeling van het klimaat 

met enkele graden

•Heel intense waterafvoer bij 

afsmelten van sneeuw in de 

zomer op bevroren 

ondergrond

•Debieten moeten 12 tot 15 

keer groter geweest zijn dan 

nu om zuke grote meanders te 

vormen



•~11500 jaar geleden: 

vorming van grote, 

langgerekte meanders

•Tijdens “Jonge Dryas’ 

periode: plotse afkoeling van 

het klimaat met enkele 

graden

•In winterperiode lagen 

rivierbeddingen droog en 

kon het zand makkelijk 

verwaaiien

•Vorming van ‘rivierduinen’ 

ten noordoosten van de 

droge rivierbeddingen
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DemerDijle

‘noordelijke vallei’ = oude Demer ~11500 jaar geleden

‘zuidelijke vallei’ = oude Dijle ~11.500 jaar geleden

Tussen beide valleien liggen “eilanden”: Haacht-Scharent



•11500-3000 jaar geleden: warmer klimaat (huidige Holoceen)

•Landschap volledig begroeid met bos

•In de vallei vooral moerasvegetatie (zegge en els)

•Langzame ophoging van de zuidelijke vallei met kleirijke 

sedimenten

•Nauwelijks rivieractiviteit in noordelijke vallei



• vanaf 5-7000 jaar terug: opkomst landbouw in Leemstreek

• vanaf ~3000 jaar geleden zorgt de toegenomen landbouw voor 

intense bodemerosie op het leemplateau

•Meer lemig sediment wordt nu afgezet in de valleien

• vorming van oeverwallen



• door de aanvoer van grote hoeveelheden lemig sediment wordt 

opnieuw een meanderende rivier gevormd

•Wel veel kleinere meanders dan 11500 jaar geleden

•Valleilandschap wordt ook ingenomen door de mens met dominantie 

van weilanden



•Dijle stroomt de laatste 3000 jaar vanaf Rotselaar noordwaarts en vloeit samen met Demer te 

Werchter

•Leibeek neemt de oude Dijlevallei in: deze beek heeft geen groot stroomgebied en kent minder 

sedimentaanvoer: de sedimenten zijn minder dik 

•Afgesneden meanders liggen verst van de nieuwe rivier af en ontvangen het minste sediment

Dijle
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Activiteit van de grote palaeomeanders

Verlaten van de meanders en veenopvulling 11500 jaar geleden

Valleien worden gedomineerd door veengroei en 

kleiafzettingen – geen grote rivieren

Geleidelijke ontbossing in het Dijlebekken en 

verdwijning van veengroei – ontstaan van de eerste 

meanderende rivieren

Ontbossing is maximaal: veengroei stopt en alle 

rivieren zijn meanderend: dik pakket leem wordt 

afgezet



Grote variatie in reliëf en bodemeigenschappen werd eeuwenlang doelbewust geëxploiteerd 

door de mens: = vorming van cultuurlandschap

• bebouwing op de hogere delen

•Landbouw voornamelijk op de drogere zand- en zandleemgronden buiten de Vlaamse vallei, 

of op de lemige en hoger gelegen oeverwallen in de vallei

•Naaldbos (voorheen heide) en in beperkte mate loofwoud op de zandige opduikingen en 

duinen

• weiland in de vochtige valleigebieden

•In oude meanders die laagtes vormen vooral moerasvegetatie





Ontstaansgeschiedenis heeft grote impact op hedendaagse processen !



6 stops waarbij meer uitleg zal gegeven worden hoe 

je het landschap kunt “lezen”

Specieke uitleg bij het ontstaan van het landschap –

toepassing en verduidelijking van deze algemene uitleg

Ruimte voor vragen tijdens de wandeling !




