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1 Inleiding
1.1 Achtergrond
Tijdens het project “Verkennende studie met betrekking tot massabewegingen (massatransport) in de
Vlaamse Ardennen” (OL200200162 'Landverschuivingen') werd een model ontworpen voor het
opstellen van een gevoeligheidskaart met betrekking tot grondverschuivingen in de Vlaamse Ardennen
(Van Den Eeckhaut et al., 2005).
Dit model voorspelt op basis van logistische regressie voor zeldzame gebeurtenissen (Eng.: Rare
events logistic regression) de kans op het voorkomen van grondverschuivingen met behulp van
terreinhelling, geologie en bodemdrainageklasse. Het model werd met succes toegepast op een
deelgebied van de Vlaamse Ardennen van ca. 200 km².
Tijdens

het

vervolgproject

“Opstellen

van

een

gevoeligheidskaart

met

betrekking

tot

massabewegingen (massatransport) voor de Vlaamse Ardennen” (LA BOD/STUD 20060105) werd
met dezelfde statistische techniek een gevoeligheidskaart opgesteld voor 17 gemeenten in de Vlaamse
Ardennen, een gebied van ca. 710 km² (Fig. 1.1; Van Den Eeckhaut et al., 2007a). In dit gecorrigeerde
model wordt de kans op het voorkomen van grondverschuivingen voorspeld met behulp van
terreinhelling, oriëntatie van de helling en geologie. Voor de kartering van bestaande
grondverschuivingen in dit gebied werd gebruik gemaakt van LIDAR-afgeleide schaduw- en
hoogtelijnenkaarten en terreincontrole.

1.2 Doelstellingen
Dit project ‘Uitbreiding (fase 3) van de gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen in Vlaanderen’
beoogt deze gevoeligheidskaart uit te breiden voor een gebied (2200 km²) met dezelfde geologische
en topografische kenmerken als het studiegebied van de 17 reeds bestudeerde gemeenten.
Om deze doelstelling te bereiken zullen dezelfde materialen en methoden gehanteerd worden als in het
vervolgproject. Meer specifiek zal vertrekkende van de digitale bestanden van:
- de topografie, afgeleid van LIDAR opnamen (Eng.: Light Detection and Ranging; AGIV, 2005); en
- de geologie, afgeleid van de digitale geologische kaart (AGIV, 2001a);
een gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen opgesteld worden voor het ganse gebied
gebruikmakende van het logistisch regressiemodel dat tijdens het vervolgproject (fase 2) opgesteld
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werd voor 17 gemeenten in de Vlaamse Ardennen. Dit statistisch model heeft de vorm: (Van Den
Eeckhaut et al., 2007a):

Log(p/1-p) = a + (b x helling) + (c x oriëntatie) + (d x geologische eenheid)

(vgl.1)

p = de kans op het voorkomen van een grondverschuiving, [0, 1]
a = - 13,418
b = hellingscoëfficiënt: i.e. 0,386
c = oriëntatiecoëfficiënt: i.e. 2,520 voor NW; 2,948 voor W; 2,043 voor ZW;
2,399 voor Z en 1,653 voor ZO
d = geologiecoëfficiënt: i.e. 2,337 voor GeVl; 2,407 voor GeMe; 1,488 voor Tt;
1,381 voor KoAa
In deze vergelijking kan per gridcel slechts één oriëntatie en één geologische eenheid
opgenomen worden. Wat de geologie betreft, wordt de dagzomende lithologie genomen
zoals aangegeven op de Tertiair geologische kaart.
Volgens vgl (1) neemt de kans op het voorkomen van een grondverschuiving (p) toe met de
hellingsgradiënt, de oriëntatie van de helling van het zuidoosten tot het noordwesten (i.e. ZO, Z, ZW,
W, NW) en met de aanwezigheid van kleirijke lithologiën zoals het Lid van Aalbeke (Formatie van
Kortrijk), de Formatie van Tielt of de Leden van Vlierzele of Merelbeke van de Formatie van Gent.
Vervolgens zal deze gevoeligheidskaart op 2 wijzen gevalideerd worden:
a) Op basis van gedetailleerde schaduwkaarten en hoogtelijnenkaarten afgeleid van LIDAR opnamen
zullen twee experten de zones met duidelijke kenmerken van oude grondverschuivingen afbakenen
(cfr. Van Den Eeckhaut et al., 2005, 2007a,b). Deze experten zijn geomorfologen die ruime ervaring
hebben in het karteren van grondverschuivingen en dit zowel op het terrein als op basis van schaduwen hoogtelijnenkaarten. De resulterende inventariskaart van grondverschuivingen zal geconfronteerd
worden met de gevoeligheidskaart. Indien een belangrijk aandeel van de geïnventariseerde
grondverschuivingen in zones met hoge tot zeer hoge gevoeligheid voorkomen, kan besloten worden
dat het opgestelde model geldig is voor het hele studiegebied.
b) Daarnaast zullen buiten het reeds in fase 2 bestudeerde gebied minstens 80 sites met verschillende
gevoeligheid voor grondverschuivingen op het terrein bezocht worden en zal de aanwezigheid van
sporen van grondverschuivingen onderzocht worden. Tot de bezochte sites behoren eveneens de
hellingen die door de experten zijn aangeduid als grondverschuiving na analyse van de LIDARafgeleide schaduw- en hoogtelijnenkaarten.
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Naast de uitbreiding van de gevoeligheidskaart, beoogt dit uitbreidingsproject dus ook het opstellen
van een zo volledig mogelijke inventaris van bestaande grondverschuivingen binnen het nieuwe deel
van het uitgebreide studiegebied. Per bezochte site wordt een steekkaart, met dezelfde vorm en inhoud
als in de twee vorige rapporten, opgesteld.
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4

Figuur 1.1: Geklasseerde gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen in de Vlaamse Ardennen (710 km²) zoals opgesteld tijdens het vervolgproject (fase 2;
Van Den Eeckhaut et al., 2007a).
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2 Studiegebied
2.1 Afbakening van het studiegebied
Figuur 2.1 toont het studiegebied (i.e. fase 3) dat geselecteerd werd om de gevoeligheidskaart verder
uit te breiden. Het geselecteerde gebied heeft dezelfde topografische en lithologische kenmerken als
het gebied waarvoor het statistisch model (vgl. 1) en de gevoeligheidskaart voor 17 gemeenten werden
opgesteld. De grenzen van het voorgestelde studiegebied zijn in het westen de landsgrens en de IJzer
en in het noorden de Handzame vaart, de Mandelbeek en de Schelde. De zuid- en oostgrens van het
geselecteerde gebied vallen grotendeels samen met de grenzen van het Vlaams Gewest.
Uitzonderingen zijn (1) de zone in het zuidoosten van het geselecteerde gebied (i.e. ter hoogte van
Halle), en (2) de zone in het noordoosten van het geselecteerde gebied. In beide gevallen beletten
lithologische verschillen een verdere uitbreiding naar het oosten (zie verder).
In totaal omvat het voorgestelde studiegebied 2914 km² (Fig. 2.2). Naast de 17 gemeenten (Brakel,
Gavere, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal,
Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en
Zwalm; oppervlakte is ca. 710 km²) die opgenomen waren in het vervolgproject (fase 2) omvat het
gebied:
(1) gemeenten gelegen tussen IJzer en Leie: i.e. (delen van) Poperinge, Alveringem, Vleteren, LoReninge, Diksmuide, Kortemark, Houthulst, Langemark-Poelkapelle, Ieper, Heuvelland, Wervik,
Zonnebeke, Staden, Roeselare, Moorslede, Ledegem, Wevelgem, Menen, Lendelede, Izegem,
Wielsbeke, Ingelmunster, Oostrozebeke, Harelbeke, Kuurne en Mesen;
(2) gemeenten gelegen tussen Leie en Schelde: i.e. (delen van) Sint-Martens-Latem, Gent, Deinze,
De Pinte, Nazareth, Zulte, Waregem, Deerlijk, Anzegem, Zwevegem, Avelgem, Spiere-Helkijn en
Kortijk;
(3) gemeenten ten oosten van de Schelde: i.e. (delen van) Merelbeke, Melle, Wetteren, Wichelen,
Lede, Dendermonde, Lebbeke, Aalst, Erpe-Mere, Haaltert, Denderleeuw, Affligem, Asse, Ninove,
Liedekerke, Roosdaal, Ternat, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Lennik, Sint-Pieters-Leeuw, Bever,
Herne, Pepingen en Halle.
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De netto uitbreiding van het studiegebied (fase 3) beslaat dus een oppervlakte van ca. 2200 km².
Aangezien geopteerd werd om een aaneengesloten gebied te selecteren omvat het nieuwe gebied ook
vlakke gebieden.
Gezien de grootte van het studiegebied (i.e. 2914 km²) en de nauwkeurigheid van de
gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen (i.e. resolutie 10 m x 10 m) werd besloten het
studiegebied in vier deelgebieden op te splitsen (Fig. 2.3). Computertechnisch gezien was het namelijk
zeer moeilijk om één gevoeligheidskaart voor het hele gebied te produceren. Het opsplitsen van het
gebied in vier deelgebieden heeft ook voordelen voor de gebruikers die de afgewerkte
gevoeligheidskaarten willen raadplegen, aangezien de vier opgedeelde gevoeligheidskaarten sneller in
een GIS zullen te openen zijn dan één gebiedsdekkende gevoeligheidskaart. Voor het afbakenen van
deze vier deelgebieden werden voornamelijk rivieren als grenzen gekozen. Zo worden fouten in de
gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen tot een minimum beperkt. Van west naar oost
onderscheiden we volgende gebieden:
Deelgebied 1 (1000 km²): gelegen tussen IJzer en Leie. Hier worden vooral grondverschuivingen
verwacht in het West-Vlaams Heuvelland, het zuidelijke deel van het studiegebied dat zich met zijn
sterk heuvelachtig karakter onderscheid van de rest van dit gebied;
Deelgebied 2 (583 km²): gelegen tussen Leie en Schelde. In dit relatief vlak gebied worden niet veel
grondverschuivingen verwacht;
Deelgebied 3 (802 km²): gelegen tussen Schelde en Dender. Dit gebied omvat het grootste deel van de
Vlaamse Ardennen. Voor dit gebied werd het statistisch model (vgl. 1) voor de gevoeligheidskaart
opgesteld.
Deelgebied 4 (529 km²): gelegen ten oosten van de Dender. Dit gebied omvat ondermeer het
Pajottenland, een heuvelachtig gebied waar ook grondverschuivingen verwacht worden.

2.2 Kenmerken van het studiegebied
2.2.1

Lithologie (Jacobs et al., 1999a,b, 2001) en bodem

Figuur 2.4 toont de Tertiair geologische kaart van het studiegebied. Figuren 2.5 t.e.m. 2.8 tonen de
Tertiaire geologie in de vier deelgebieden. Figuren 2.9, 2.10 en 2.11 tonen representatieve geologische
profielen voor het studiegebied. Tabel 2.1 illustreert de gedetailleerde lithologische tabel die gebaseerd
is op Marechal and Laga (1988). De in het studiegebied dagzomende formaties werden met een kader
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aangeduid. Formaties die voorkomen in de 17 gemeenten van de Vlaamse Ardennen en dus als
onafhankelijke

variabele

werden

gebruikt

bij

het

opstellen

van

het

statistisch

grondverschuivingsgevoeligheidsmodel zijn aangeduid met zwarte kaders. Rode kaders tonen
formaties die zeer lokaal in het uitbreidingsgebied voorkomen, maar niet in de 17 gemeenten van de
Vlaamse Ardennen dagzomen. Van deze lokaal dagzomende formaties werd de gevoeligheid voor
grondverschuivingen

bijgevolg

niet

mee

geëvalueerd

bij

het

opstellen

van

het

grondverschuivingsgevoeligheidsmodel dat gehanteerd zal worden. Tenslotte geeft tabel 2.2 een
gedetailleerdere lithologische beschrijving van de in het studiegebied dagzomende geologische
formaties.
Met uitzondering van de Formatie van Diest en de Formatie van Hannut dateren alle afzettingen uit het
Eoceen. Op de heuveltoppen komen nog resten voor van Diestiaan afzettingen van het Mioceen (Fig.
2.9 en 2.11), terwijl in het zuidoosten (Fig. 2.8) sedimenten van de Formatie van Hannut van het
Paleoceen dagzomen. Op enkele dunne zandsteenbanken na, bestaan alle lithologische eenheden uit
mariene, losse sedimenten. Ze komen voor in subhorizontale pakketten met een afhelling van minder
dan 4 m per km naar het noordnoordoosten.
De lithologische kaart van het studiegebied (Fig. 2.4) toont dat de Formatie van Kortrijk als het ware
de onderbouw vormt waarop de jongere geologische formaties zijn opgebouwd. Op de kaart omrandt
het Lid van Aalbeke (KoAa) de jongere formaties. Het ruimtelijk voorkomen van deze homogene
blauwe zware klei is verschillend in het oosten en westen van het studiegebied. In het oosten (i.e. Fig.
2.7 en 2.8) strekt deze formatie zich duidelijk minder uit dan in het westen (Fig. 2.5). De formaties
jonger dan het Lid van Aalbeke zijn achtereenvolgens de Formatie van Tielt, Gent, Aalter, Lede,
Maldegem en Diest. Zeer veralgemeend kan men stellen dat ze bestaan uit een afwisseling van kleien
en zanden. Vooral de kleien van de Formatie van Tielt, maar ook deze van het Lid van Aalbeke
(Formatie van Kortrijk) zijn rijk aan smectiet, een kleimineraal dat gevoelig is voor zwellen en
krimpen (Mercier-Castiaux en Dupuis, 1990). In het studiegebied werden voor de kleirijke Formaties
van Gent-Merelbeke, Tielt en Kortrijke-Aalbeke kleigehalten van respectievelijk 55%, 28 - 34% en 44
- 55% gemeten (Van Den Eeckhaut, 2006). Declercq (1972) bekwam gelijkaardige waarden voor de
Formatie van Tielt (i.e. 25% - 30%) en het Lid van Aalbeke (i.e. 57% - 62%).
Merk op dat hoewel Tabel 2.1 voor de Formatie van Tielt onderscheid maakt tussen de Leden van
Egem en Kortemark en voor de Formatie van Gent tussen de Leden van Vlierzele, Pittem en
Merelbeke, deze leden niet op elk kaartblad van de Tertiair geologische kaart van elkaar
onderscheiden werden. Zo wordt de Formatie van Gent enkel verder opgesplitst op de kaartbladen 19
tot en met 23 en 30, 31 en 38. Op de geologische kaartbladen 27, 28, 29, 36 en 37 domineert
vermoedelijk het meer zandige Lid van Vlierzele. Omdat er te weinig gegevens beschikbaar zijn over
het meer kleiige Lid van Merelbeke werd geen verder onderscheid gemaakt (Jacobs et al., 1999a;
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2001). Voor de Formatie van Tielt was het enkel op de kaartbladen 19 tot en met 23 mogelijk om een
eenduidig onderscheid te maken tussen het meer zandige Lid van Egem en het meer kleiige Lid van
Kortemark op basis van bestaande boorbeschrijvingen (Jacobs et al., 1999a en b). In het
vervolgproject (fase 2; Van Den Eeckhaut et al., 2007a) werd besloten om:
- voor de Formatie van Tielt geen onderscheid te maken tussen de twee aanwezige leden, ook niet in
het logistische regressiemodel (vgl. 1) dat als basis diende voor het opstellen van de
gevoeligheidskaart; en
- voor de Formatie van Gent een onderscheid te maken tussen het zandige Lid van Vlierzele en het
kleiige Lid van Merelbeke. Aangezien zand de dominerende lithologie vormt op de kaartbladen waar
geen onderscheid werd gemaakt tussen de verschillende leden, werd de Formatie van Gent op deze
kaartbladen gelijkgesteld aan de Formatie van Vlierzele.
In deze uitbreidingsstudie blijven deze aannames behouden. Maar ondanks het feit dat het
uitbreidingsgebied afgebakend werd op basis van geologische gelijkenissen met de Vlaamse
Ardennen, moeten we nog vier bijkomende veronderstellingen maken om het opgestelde model (vgl.
1) toe te kunnen passen op het uitbreidingsgebied:
1) voor de Formatie van Gent komt in het uitbreidingsgebied naast het Lid van Vlierzele en het Lid
van Merelbeke ook nog het Lid van Pittem voor. Aangezien het hier een grijsgroene (zandhoudende)
klei betreft (Tabel 2.2), werd de gevoeligheid voor grondverschuivingen van deze laag gelijkgesteld
aan de gevoeligheid van het Lid van Merelbeke. Dit betekent dat het Lid van Pittem in vgl. (1) zal
opgenomen worden en dezelfde coëfficiënt zal krijgen als het Lid van Merelbeke;
2) aan de zandige Formatie van Aalter die zeer lokaal voorkomt in het zuidwesten van het
uitbreidingsgebied (deelgebied 1; Fig. 2.5) werd dezelfde gevoeligheid voor grondverschuivingen
toegekend als aan het onderliggende zandige Lid van Vlierzele ( Formatie van Gent);
3) de zandige Formatie van Sint-Huibrechts-Hern die zeer lokaal in het noordoosten van het
uitbreidingsgebied (deelgebied 4; Fig. 2.8) voorkomt, werd bij de onderliggende Formatie van
Maldegem gevoegd. Aangezien de Formatie van Maldegem niet opgenomen is in het
gevoeligheidsmodel (vgl. 1; i.e. uit de regressieanalyse bleek deze variabele geen significante invloed
te hebben op het voorkomen van grondverschuivingen) en bijgevolg geen belangrijke invloed op de
stabiliteit van een helling heeft, wordt dus verondersteld dat ook de Formatie van Sint-HuibrechtsHern een lage gevoeligheid voor grondverschuivingen heeft; en
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4) de overwegend zandige Formatie van Hannut die zeer lokaal voorkomt in het zuidoosten van het
uitbreidingsgebied (deelgebied 4; Fig. 2.8) werd in eerste instantie als onbelangrijk voor de initiatie en
reactivatie van grondverschuivingen beschouwd.

Tijdens de ijstijden in het Quartair werd een groot deel van de Tertiaire lagen met eolische sedimenten
toegedekt. Het noorden en noordwesten van het studiegebied (i.e. in deelgebieden 1 en 2) bevindt zich
in het overgangsgebied tussen dekzand en loess. In het zuidwesten (i.e. in deelgebieden 3 en 4) en in
het Westvlaamse heuvelgebied werd voornamelijk loess afgezet. Dekzandgebied treffen we enkel in
het noorden van deelgebied 2 aan. Ze worden gekenmerkt door homogene zandige afzettingen aan het
oppervlak (Bogemans, 2002). De bodemtexturen (Fig. 2.12) die we momenteel op de Belgische
bodemkaart terugvinden, worden sterk beïnvloed door de aard van deze Quartaire afzettingen.

2.2.2

Topografie

Figuur 2.13 toont het digitaal hoogtemodel van het studiegebied en Figuur 2.14 toont de
hellingenkaart. Het beste overzicht van de topografische kenmerken kan gegeven worden door
achtereenvolgens de vier deelgebieden te bespreken.
Het landschap van ‘deelgebied 1’ is gekenmerkt door een brede noordoost-zuidwest georiënteerde
heuvelrug die het interfluvium tussen de IJzer en de Leie vormt. Variaties in het reliëf zijn over het
algemeen beperkt (i.e. hoogte varieert van 20 m b.z.n. tot 60 m b.z.n.; boven zeeniveau). Enkel in het
zuiden (Fig. 2.13; Fig. 2.9), het Heuvelland, zorgt het voorkomen van Tertiaire heuvels zoals de
Vidaigneberg, de Rodeberg, de Scherpenberg en de Kemmelberg voor grotere hoogteverschillen (i.e.
tot ca. 150 m b.z.n.) en steilere hellingen.
In ‘deelgebied 2’ bedraagt de maximale hoogte ca. 85 m b.z.n. en zijn de hoogteverschillen beperkt
(Fig. 2.10). Centraal in deze zone bevindt zich de heuvelrug die het interfluvium tussen de Leie en de
Schelde omvat. Het noordelijke deel van deze heuvelrug ligt in de gemeenten Kruishoutem, Zingem,
Oudenaarde en Wortegem-Petegem (Fig. 2.2) die reeds tot het studiegebied van het vervolgproject
(fase 2) behoorden.
‘Deelgebied 3’ omvat de Vlaamse Ardennen. In het zuiden treffen we Tertiaire heuvels met een
hoogte boven 150 m b.z.n. aan (Fig. 2.11). Vanuit deze heuvels vertrekken een reeks lagere (60 tot 80
m b.z.n.) heuvels in noordelijke richting. We verwijzen naar het vervolgproject voor een
gedetailleerde beschrijving van de topografie in dit gebied.
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De oost-west gerichte as van hoge heuvels die aangetroffen worden in de Vlaamse Ardennen loopt
verder door ten oosten van de Dender. De heuvelachtige regio in ‘deelgebied 4’ wordt vaak
Pajottenland genoemd. Merk op dat de heuvels in dit gebied minder hoog zijn (i.e. maximum 110 m
b.z.n.) dan in het Heuvelland en de Vlaamse Ardennen.

2.2.3

Ontstaan van de Vlaamse heuvels (Jacobs et al., 2001)

Op het einde van het Mioceen (Tabel 2.1) kende België zijn laatste grote zeetransgressie. De kustlijn
was min of meer west-oost gericht, en liep iets ten zuiden van de Vlaamse heuvels. De heuvels van het
West-Vlaams Heuvelland, de Vlaamse Ardennen en het Pajottenland zijn restanten van zandbanken
die evenwijdig aan de kust langsheen de kustlijn voorkwamen. Met het terugtrekken van de
Diestiaanzee ontwikkelden beekjes en rivieren. Deze schuurden geulen uit tussen de zandbanken. De
zandbanken zelf werden beschermd door snel gevormde ijzerzandsteenbanken die ontstonden door
oxidatie van glauconiet, dat in grote hoeveelheden aanwezig is in de Diestiaan afzettingen.
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Tabel 2.1: Lithostratigrafie van het Tertiair in Vlaanderen.
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Tabel 2.2: Toelichting van de lithologie van de in het studiegebied dagzomende formaties (Jacobs et
al., 1999a,b; 2001). Formaties met een hoge gevoeligheid voor grondverschuivingen zijn in vet
weergegeven.
Chronostratigrafie
(106 jaren)
Plioceen
(5.4-1.77)
Mioceen
(23.8 5.4)
Oligoceen
(33.6-23.8)

Lithostratigrafie
Formatie
Lid

Lithologie

NA

NA

NA

Diest
(Di)
Sint Huibrechts
Hern
(Sh)
Maldegem
(Ma)

Bruinrood geoxideerd, glauconiethoudend zand
Grijsgroen zeer fijn, kleihoudend,
glauconiethoudend, glimmerrijk zand
Ursel
(MaUr)
Asse
(MaAs)

TERTIAIR

Lede
(Ld)
Aalter
(AA)

Gent
(Ge)
Eoceen
(54.8-33.6)
Tielt
(Tt)

Kortrijk
(Ko)

Paleoceen
(65-54.8)

Hannut
(Hn)

Homogene blauwe klei en glauconiethoudend
zandige klei
Grijs zand
Grijs, matig fijn tot fijn zand, soms zeer
fossielrijk

Vlierzele
(GeVl)

Grijsgroen glauconiethoudend fijn zand

Pittem
(GePi)

Grijsgroene, sterk zandhoudende klei, met
plaatselijk zandsteenbanken (veldsteen) en
weinig glauconiethoudend, glimmerhoudend

Merelbeke
(GeMe)
Egem
(TtEg)
Kortemark
(TtKo)
Aalbeke
(KoAa)
Moen
(KoMo)
St.-Maur
(KoSm)
Mont-Héribu
(KoMh)

Donkergrijze klei
Glimmer- en glauconiethoudend kleiig
grijsgroen zand, met kleilagen
Grijsgroene klei tot silt
Homogene blauwe zware klei
Kleiige grove silt tot fijn zand met kleilagen
Zeer fijn siltige klei
Glauconiethoudende kleiige zanden of zandige
kleien
Grijsgroen fijn zand, soms dunne kleihoudende
intercallaties, met plaatselijk zandsteen, naar
onder toe klei, zandhoudend tot klei
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Fig. 2.1: Situering van het studiegebied. Het reeds onderzochte studiegebied van 17 gemeenten in de Vlaamse Ardennen wordt afzonderlijk weergegeven.
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Fig. 2.2: Situering van het studiegebied met aanduiding van gemeente- en provinciegrenzen.
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Fig. 2.3: Indeling van het geselecteerde studiegebied in vier deelgebieden. Deze opsplitsing werd uitgevoerd omwille van computertechnische redenen.
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Figuur 2.4: De geologische formaties in het studiegebied. Voor meer informatie omtrent de lithologie van de verschillende formaties wordt naar tabellen 2.1 en 2.2 verwezen (AGIV, 2001a).
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Figuur 2.5: De geologische formaties in deelgebied 1, in het westen van het studiegebied. De ligging van geologisch profiel 1 (Fig. 2.9) is aangeduid met een
zwarte lijn. Voor meer informatie omtrent de lithologie van de verschillende formaties wordt naar tabellen 2.1 en 2.2 verwezen (AGIV, 2001a).
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Figuur 2.6: De geologische formaties in het deelgebied 2. De ligging van geologisch profiel 2 (Fig. 2.10) is aangeduid met een zwarte lijn. Voor meer informatie
omtrent de lithologie van de verschillende formaties wordt naar tabellen 2.1 en 2.2 verwezen (AGIV, 2001a).
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Figuur 2.7: De geologische formaties in deelgebied 3. De ligging van geologisch profiel 3 (Fig. 2.11) is aangeduid met een zwarte lijn. Voor meer informatie
omtrent de lithologie van de verschillende formaties wordt naar tabellen 2.1 en 2.2 verwezen (AGIV, 2001a).
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Figuur 2.8: De geologische formaties in deelgebied 4, het oosten van het studiegebied. Zwarte kaders tonen formaties die zeer lokaal in het uitbreidingsgebied
voorkomen, maar niet in de 17 gemeenten van de Vlaamse Ardennen dagzomen. Voor meer informatie omtrent de lithologie van de verschillende formaties
wordt naar tabellen 2.1 en 2.2 verwezen (AGIV, 2001a).
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Figuur 2.9: Geologisch profiel 1 door één van de Tertiaire heuvelruggen, namelijk door de Kemmelberg in deelgebied 1. Zie Fig. 2.5 voor de ligging van het
profiel (eigen bewerking van Jacobs et al., 2001).
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Figuur 2.10: Geologisch profiel 2 door de Schelde- en Leievallei in deelgebied 2 (Jacobs et al., 1999a). Zie Fig. 2.6 voor de ligging van het profiel. De Scheldeen Leievallei worden gekenmerkt door een tot 25 m dik pakket Quartaire afzettingen. Over het grootste deel van het profiel dagzoomt het Lid van Moen
(Formatie van Kortrijk). Enkel op de heuveltoppen bevinden zich jongere afzettingen van de Formatie van Tielt.
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Figuur 2.11: Geologisch profiel 3 door de Vlaamse Ardennen in deelgebied 3 (Jacobs et al., 1999a). Zie Fig. 2.7 voor de ligging van het profiel.
Dit ZW – NO profiel doorsnijdt de Kluisberg en passeert over de Waaienberg en de Koppenberg naar Leupegem (Oudenaarde). Het vertoont een gelijkaardige
opbouw als profiel 1 (Fig. 2.9). Het profiel toont een afwisseling van heuvels (met dun Quartair dek) en valleien (met dik Quartair dek), waarbij de vallei van de
Rone het diepst is ingesneden en tot in het Lid van Mont-Héribu (Formatie van Kortrijk) reikt. De ontsluitingen op de heuveltoppen bestaan ook hier
voornamelijk uit afzettingen van de Formatie van Tielt. Enkel op de Kluisberg worden jongere afzettingen (tot en met de Formatie van Diest) aangetroffen.
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Figuur 2.12: Ruimtelijke spreiding van de bodemtextuurgroepen in het studiegebied (AGIV, 2001b).
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Figuur 2.13: Het reliëf in het studiegebied met aanduiding van de belangrijkste heuvels. Digitaal Terreinmodel op basis van laserscanning of LIDAR (Light
Detection and Ranging; AGIV, 2005).
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Figuur 2.14: Hellingen in Het studiegebied. Digitaal Terreinmodel op basis van laserscanning of LIDAR (Light Detection and Ranging; AGIV, 2005).
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3 Materialen en methoden
3.1 Het bestaande logistisch regressiemodel opgesteld voor de productie van een
gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen in de Vlaamse Ardennen (fase 2)
De tekst onder 3.1 steunt op Van Den Eeckhaut et al. (2006; 2007a).
Om de gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen aan te maken, werd tijdens het vervolgproject
“Opstellen van een gevoeligheidskaart met betrekking tot massabewegingen (massatransport) voor de
Vlaamse Ardennen” (LA BOD/STUD 20060105) gebruik gemaakt van een meervoudig statistisch
model, namelijk logistische regressie voor zeldzame gebeurtenissen. Logistische regressie mag enkel
uitgevoerd worden wanneer de onafhankelijke variabelen (zoals hellingsgradiënt, oriëntatie van de
helling en lithologie; zie tabel 3.1) niet multicollinear zijn. Multicollineariteit doet zich voor wanneer
één onafhankelijke variabele een (bijna) lineaire combinatie is van de overige onafhankelijke
variabelen (http://v8doc.sas.com/sashtml/; Vanneste, 1999). Dit houdt in dat een bepaalde variabele
bekomen kan worden door een veelvoud en/of een som te nemen van andere onafhankelijke
variabelen. In dat geval komt de betrouwbaarheid van het model in gevaar en is er een dalende
significantie van de berekende parameters. Collineariteit werd opgespoord door in SAS de
tolerantiewaarde (TOL) en de variantie inflatie factor (VIF) te bepalen en te evalueren. Variabelen
waarvoor een TOL-waarde kleiner dan 0,40 en een VIF-waarde groter dan 2 werd bekomen, werden
verwijderd uit de verzameling van onafhankelijke variabelen en kwamen aldus niet in aanmerking om
opgenomen te worden in het logistisch model.
Het gebruik van logistische regressie voor het voorspellen van locaties die gevoelig zijn voor
grondverschuivingen heeft 3 belangrijke voordelen: (1) de mogelijkheid om categorische variabelen te
gebruiken, (2) het feit dat de onafhankelijke variabelen niet normaal verdeeld moeten zijn en (3) het
binaire karakter van de afhankelijke variabele (Allison, 2001). Dit laatste houdt in dat een afhankelijke
variabele, hier voorgesteld door Y, slechts twee mogelijke waarden kan hebben (Y=0 voor geen
grondverschuiving en Y=1 voor grondverschuiving). De onafhankelijke variabelen kunnen dus zowel
numerische als categorische variabelen zijn. Deze laatste groep moet wel omgezet worden in
tweedelige variabelen of dummy variabelen. Om de bovenvernoemde multicollineariteit te vermijden
moet steeds één categorie weggelaten worden. Een voorbeeld, getoond in onderstaande tabel,
illustreert dit het best. Oriëntatie van de helling omvat 8 categorieën (i.e. N, NO, O, ZO, Z, ZW, W,
NW). Deze werden in de analyse vervangen door 7 dummy variabelen. De oriëntatie ‘oost’ (O) werd
als referentie gekozen. Dit betekent dat (zoals getoond in onderstaande tabel) de 7 dummy variabelen
binaire variabelen zullen zijn met een waarde 1 voor achtereenvolgens N, NO, ZO, Z, ZW, W en NW
en een waarde 0 voor alle overige oriëntaties.
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dummy variabelen

7 nieuwe kaarten van

8 categorieën van “oriëntatie van de helling”
N

NO

O

ZO

Z

ZW

W

NW

N

1

0

0

0

0

0

0

0

NO

0

1

0

0

0

0

0

0

ZO

0

0

0

1

0

0

0

0

Z

0

0

0

0

1

0

0

0

ZW

0

0

0

0

0

1

0

0

W

0

0

0

0

0

0

1

0

NW

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Referentie O

De referentiecategorieën van de overige categorische variabelen zijn het Lid van Moen van de
Formatie van Kortrijk (KoMo) voor lithologie, en droge bodem (D) voor bodemdrainage (Tabel 3.1).

Bij logistische wordt de kans op het ruimtelijk voorkomen van een grondverschuiving geschat op basis
van door het model als significant beschouwde onafhankelijke omgevingsvariabelen. Stel dat X een
vector van n onafhankelijke variabelen x1, x2, …, xn en p=Pr(Y=1) de kans op het voorkomen van een
grondverschuiving is, dan kan het lineair logistisch model als volgt genoteerd worden:

p
log(
) = α + β 1 x1 + β 2 x 2 + ... + β n x n = α + β X
1− p

(vgl. 2)

met α het intercept en β i de coëfficiënten van de onafhankelijke variabelen. (p/1-p) wordt de
kansverhoudingsratio (Eng.: odds ratio) genoemd en de logaritme van de odds ratio, log(p/1-p), de
logit.
Bovenstaande vergelijking (2) laat ons toe de kans op een grondverschuiving te berekenen als:

p=

1

1+ e

− (α + β . X )

(vgl. 3)

Wat echter vaak over het hoofd wordt gezien, is dat de door grondverschuivingen aangetaste hellingen
in vele gebieden slechts een beperkte oppervlakte beslaan in vergelijking met de totale oppervlakte
van het studiegebied. In termen van pixels houdt dit in dat de afhankelijke variabele (Y, de af- of
aanwezigheid van grondverschuivingen) honderd tot enkele duizenden keer meer 0-waarden dan 1waarden heeft. Het gebruik van de standaard logistische regressie bij dergelijke zeldzame
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gebeurtenissen (Eng.: rare events) leidt tot een onderschatting van de kans op het voorkomen van een
grondverschuiving (King en Zeng, 2001). King en Zeng (2001) introduceerden daarom “logistische
regressie voor zeldzame gebeurtenissen” (Eng.: rare event logistic regression). Hierbij wordt door het
inbouwen van drie aanpassingen rekening gehouden met het zeldzame karakter van de afhankelijke
variabele. Deze aanpassingen werden uitgebreid toegelicht in het rapport van het vervolgproject (Van
Den Eeckhaut et al., 2007a) en worden om deze reden niet meer herhaald in dit rapport.
In het vervolgproject (fase 2) resulteerde logistische regressie voor zeldzame gebeurtenissen in
volgend model (Tabel 3.2):

Log(p/1-p) = a + (b x helling) + (c x oriëntatie) + (d x geologische eenheid)

(vgl.1)

p = de kans op het voorkomen van een grondverschuiving
a = - 13,418
b = hellingscoëfficiënt: i.e. 0,386
c = oriëntatiecoëfficiënt: i.e. 2,520 voor NW; 2,948 voor W; 2,043 voor ZW;
2,399 voor Z en 1,653 voor ZO
d = geologiecoëfficiënt: i.e. 2,337 voor GeVl; 2,407 voor GeMe; 1,488 voor Tt;
1,381 voor KoAa
In deze vergelijking kan per gridcel slechts één oriëntatie en één geologische eenheid
opgenomen worden. Wat de geologie betreft, wordt de dagzomende lithologie genomen
zoals aangegeven op de Tertiair geologische kaart
Volgens vgl (1) neemt de kans op het voorkomen van een grondverschuiving (p) toe met de
hellingsgradiënt, de oriëntatie van de helling van het zuidoosten tot het noordwesten (i.e. ZO, Z, ZW,
W, NW) en met de aanwezigheid van kleirijke lithologiën zoals het Lid van Aalbeke (Formatie van
Kortrijk), de Formatie van Tielt of de Leden van Vlierzele of Merelbeke van de Formatie van Gent.
Tijdens het vervolgproject werd dit model succesvol geëvalueerd. Voor meer informatie omtrent de
validatie van het model (met behulp van o.a. confusion matrices, Receiver Operating Characteristic
curves, Cohen’s Kappa values) verwijzen we naar (Van Den Eeckhaut et al., 2007a).
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3.2 Toepassing van het bestaande logistisch regressiemodel (fase 2) op het uitbreidingsgebied
(fase 3)
In deze studie (fase 3) werd het bestaande model (vgl. 1) opgesteld tijdens het vervolgproject (fase 2)
toegepast op het uitbreidingsgebied. Hiervoor werden dezelfde materialen en methoden gehanteerd als
in het vervolgproject.
De basiskaarten voor deze analyse zijn rasterkaarten (10 m x 10 m resolutie) van helling, oriëntatie
van de helling en Tertiaire lithologie in het studiegebied. Helling en oriëntatie van de helling werden
afgeleid van digitale terrein modellen op basis van LIDAR data (Eng.: Light Detection and Ranging;
AGIV, 2005). Vertrekkende van een .txt-bestand met x, y en z coördinaten van punten in het
studiegebied en een gemiddelde puntdichtheid van 1 punt per 20 m² (Fig. 3.1), werd een digitaal
hoogtemodel (DHM) van het studiegebied gemaakt in IDRISI Andes. Meer informatie omtrent de
gebruikte methode is te vinden in Van Den Eeckhaut et al. (2007a,b). Van het DHM werd vervolgens
via standaard procedures een hellingenkaart (in percentages) en een kaart die de oriëntatie van de
helling aangeeft, afgeleid. Oriëntatie van de helling werd initieel uitgedrukt als een continue variabele
(0° – 306°) en werd vervolgens omgezet in een categorische variabele met acht klassen (N, NO, O,
ZO, Z, ZW, W, NW). Van deze geklasseerde kaart werden uiteindelijk vijf kaarten afgeleid die
respectievelijk enkel de ruimtelijke verdeling van ZO, Z, ZW, W en NW georiënteerde rastercellen
weergeven. Meer specifiek werd aan de rastercellen met de betreffende oriëntatie de waarde ‘1’
gegeven terwijl de overige rastercellen een waarde ‘0’ hebben.
De rasterkaart van de Tertiaire geologie werd afgeleid van de digitale vectorkaart (AGIV, 2001a). Het
is belangrijk te herhalen dat hoewel het uitbreidingsgebied geselecteerd werd op basis van
lithologische kenmerken die gelijkaardig zijn aan deze in Vlaamse Ardennen er lokaal formaties
dagzomen die niet binnen de Vlaamse Ardennen werden waargenomen. Het betreft het Lid van Pittem
(Formatie van Gent), de Formatie van Aalter, de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern en de Formatie
van Hannut (Fig. 2.5 - 2.9). In sectie 2.2.1 werd reeds toegelicht hoe we met deze vier lithologiën
zullen omgaan bij het produceren van de gevoeligheidskaart. Op het Lid van Pittem en de Formatie
van Aalter na worden de nieuw voorkomende formaties (op basis van hun textuur) als minder gevoelig
voor grondverschuivingen beschouwd en bijgevolg worden de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern en
de Formatie van Hannut niet opgenomen in het model. Omwille van de kleirijke lithologie wordt het
Lid van Pittem wel opgenomen en wordt aan deze lithologie dezelfde gevoeligheid toegekend als aan
het Lid van Merelbeke. De zandige Formatie van Aalter (die zeer lokaal voorkomt in het zuidwesten
van het uitbreidingsgebied; deelgebied 1; Fig. 2.5) werd ook opgenomen onder de veronderstelling dat
ze even gevoelig voor grondverschuivingen is als het onderliggende zandige Lid van Vlierzele
(Formatie van Gent). Door deze aannames wat betreft de variabele ‘geologie’ is het duidelijker
om vgl. (1) voor dit uitbreidingsproject te herschrijven als:
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Log(p/1-p) = a + (b x helling) + (c x oriëntatie) + (d x geologische eenheid)

(vgl.4)

p = de kans op het voorkomen van een grondverschuiving
a = - 13,418
b = hellingscoëfficiënt: i.e. 0,386
c = oriëntatiecoëfficiënt: i.e. 2,520 voor NW; 2,948 voor W; 2,043 voor ZW;
2,399 voor Z en 1,653 voor ZO
d = geologiecoëfficiënt: i.e. 2,337 voor GeVl; 2,337 voor Aa; 2,407 voor GeMe;
2,407 voor GePi; 1,488 voor Tt; 1.381 voor KoAa
In deze vergelijking kan per gridcel slechts één oriëntatie en één geologische eenheid
opgenomen worden. Wat de geologie betreft, wordt de dagzomende lithologie genomen
zoals aangegeven op de Tertiair geologische kaart

Om een gebiedsdekkende gevoeligheidskaart te maken met vgl. (4) diende van de rasterkaart van de
Tertiaire geologie vier kaarten afgeleid te worden. Deze kaarten tonen de ruimtelijke verdeling van
plaatsen waar (1) het Lid van Merelbeke en Pittem (Formatie van Gent), (2) het Lid van Vlierzele
(Formatie van Gent) en de Formatie van Aalter, (3) de Formatie van Tielt en (4) het Lid van Aalbeke
(Formatie van Kortrijk) dagzomen. Meer specifiek hebben de rastercellen die binnen de betreffende
lithologische formatie of lid liggen de waarde ‘1’ terwijl de overige rastercellen een waarde ‘0’
hebben.
Met deze basiskaarten kan voor elk van de vier deelgebieden (Fig. 2.3) een gevoeligheidskaart met
betrekking tot massabewegingen opgesteld worden gebruikmakende van het model (vgl. 4). Een
voorbeeld verduidelijkt de methode. Voor een grid cell (10 m x 10 m) met een helling van 19% die
georiënteerd is naar het zuidwesten en waar het Lid van Aalbeke dagzoomt, kan vgl. (4) geschreven
worden als:

Log(p/1-p) = -13,418 + (0,386 x 19) + (2,043 x 1) + (1,381 x 1)

(vgl.5)

Met vgl. (2) wordt de kans op het voorkomen van grondverschuivingen (niet gecorrigeerd voor
zeldzame gebeurtenissen) uiteindelijk 0,93 of 93% wat een zeer hoge waarde is. Uit dit voorbeeld
wordt ook duidelijk dat per grid cell slechts één geologische eenheid in rekening wordt gebracht,
namelijk de dagzomende geologie, zoals ze voor die grid cell is weergegeven op de Tertiair
geologische kaart.
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De niet geklasseerde gevoeligheidskaart geeft voor iedere rastercel de gevoeligheid weer als een
continue variabele, namelijk als de kans op het voorkomen van een grondverschuiving. Deze kans
varieert tussen 0 (zeer lage gevoeligheid) en 1 (zeer hoge gevoeligheid). Om de interpretatie van de
resultaten te vergemakkelijken werd de kaart geklasseerd in vier klassen variërend van zeer hoge,
hoge, matige tot lage gevoeligheid voor grondverschuivingen. Hiervoor werden dezelfde
klassengrenzen gebruikt als in vervolgproject (fase 2; Tabel 3.3).

Vervolgens werd deze gevoeligheidskaart gevalideerd:
a) Op basis van gedetailleerde schaduwkaarten en hoogtelijnenkaarten afgeleid van LIDAR opnamen
hebben twee experten de zones met duidelijke kenmerken van oude grondverschuivingen afgebakend
(cfr. Van Den Eeckhaut et al., 2005, 2007a,b). Deze experten zijn geomorfologen die ruime ervaring
hebben in het karteren van grondverschuivingen en dit zowel op het terrein als op basis van schaduwen hoogtelijnenkaarten. De aangeduide sites werden vervolgens op het terrein geverifieerd (zie b) en
de

resulterende

gevoeligheidskaart.

inventariskaart
Enkel

van

indien

grondverschuivingen
een

belangrijk

werd

aandeel

geconfronteerd

van

de

met

de

geïnventariseerde

grondverschuivingen in zones met hoge tot zeer hoge gevoeligheid voorkomen, kan besloten worden
dat het opgestelde model geldig is voor het hele studiegebied.
b) Op het terrein werden meer dan 80 sites (i.e. 195) met verschillende gevoeligheid voor
grondverschuivingen gelegen buiten het reeds in fase 2 bestudeerde gebied bezocht en werd de
aanwezigheid van sporen van grondverschuivingen onderzocht. Sites konden omwille van vier
redenen geselecteerd worden, namelijk omdat:
1. één of meer experts mogelijke indicaties voor de aanwezigheid van een grondverschuiving hadden
aangetroffen op de van LIDAR-afgeleide kaarten (zie a);
en/of
2. de gevoeligheidskaart een hoge en zeer hoge gevoeligheid voor grondverschuivingen aangaf;
en/of
3. omwonenden, technische diensten, krantenartikels of andere documenten de grondverschuiving
beschreven;
of
4. op de site sporen van hobbelig terrein of slechte drainage werden waargenomen tijdens de
terreincontrole van een nabijgelegen grondverschuiving. Deze sites waren niet vooraf geselecteerd. Ze
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werden eerder toevallig geselecteerd tijdens de controle van een nabijgelegen site die aan één van de
drie bovenstaande criteria voldeed. Doordat deze toevallige sites sporen vertoonden van hobbelig
terrein of slechte drainage, werd hun gevoeligheid ook gecontroleerd.
De bezochte sites konden achteraf in twee groepen worden onderverdeeld: ‘grondverschuivingen’ en
‘niet-grondverschuivingen’. De grondverschuivingen werden gekarteerd op dezelfde wijze als in het
vervolgproject (Van Den Eeckhaut et al., 2007a), namelijk op basis van typische morfologische
kenmerken (o.m. tegenhellingen, steilrand, zompige zones, hobbelige topografie), materiële schade
aan wegen en gebouwen (o.m. barsten, verzakkingen), scheefgestelde bomen en palen alsook van
informatie verkregen via enquêtes bij ‘bevoorrechte getuigen’. Personen die gecontacteerd werden,
zijn o.a. lokale bewoners, Ir. Eddy Poelman van het Provinciaal Centrum voor Milieu Onderzoek, Ir.
Koen Haelterman van de afdeling Geotechniek, de milieu- en technische diensten van betrokken
gemeenten, en de Regionale Landschappen West-Vlaamse Heuvels, Zenne, Zuun en Zoniën en Groene
Corridor (zie paragraaf 5 voor een volledige lijst van personen die informatie hebben verschaft tijdens
dit project).
Gekarteerde grondverschuivingen werden vervolgens geklasseerd. Er werd gebruik gemaakt van het
classificatiesysteem dat opgesteld werd voor de grondverschuivingen in de Vlaamse Ardennen (Tabel
4.1; Van Den Eeckhaut et al., 2005).
Per bezochte grondverschuiving werd tenslotte een steekkaart, met dezelfde vorm en inhoud als in de
twee vorige rapporten, opgesteld (zie hoofdstuk 4).
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Tabel 3.1: Overzicht van de kaarten en afgeleide variabelen die gebruikt werden voor het opstellen
van het logistisch regressiemodel (vgl. 1) tijdens het vervolgproject (fase 2). Alle kaarten hebben een
10 m x 10 m resolutie. Voor de categorische variabelen(C) zijn de referentiecategorieën schuingedrukt
(kromming in plan: verandering van de hellingsoriëntatie gemeten langsheen een hoogtelijn; C:
categorische variabele; N: numerische variabele).
Variabele
Afhankelijke variabele
Inventariskaart van grondverschuivingen
Grondverschuiving (1), geen grondverschuiving (0)
Onafhankelijke variabelen
Hoogte (m boven zeeniveau)
Lokale hellingsgradiënt (%)
Oriëntatie van de helling (°)
Noord (N), Noordoost (NO), Oost (O), Zuidoost (ZO),
Zuid (Z), Zuidwest (ZW), West (W), Noordwest (NW)
Kromming in plan (m-1)
Convex, vlak, concaaf
Lithologie
Formatie van Diest (Di), Maldegem (Ma), Lede (Ld),
Gent Vlierzele (GeVl), Gent Merelbeke (GeMe), Tielt (Tt),
Kortrijk Aalbeke (Aa), Kortrijk Moen (KoMo),
Kortrijk Saint-Maur (KoSm)
Bodemdrainage
Droog (D); nat (N), zeer nat (ZN), geen informatie (R)

Bron kaart
Type
C

Van Den Eeckhaut et al.
(2007a)

N
N

DHM, eigen verwerking
DHM, eigen verwerking

C

DHM, eigen verwerking

N

DHM, eigen verwerking

C

AGIV, 2001a

C

Afstand tot rivieren en beken (m)

N

Afstand tot breuken (m)

N

AGIV, 2001b,
eigen verwerking
NGI, 1972,
eigen verwerking
De Vos et al., 1993,
eigen verwerking
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Tabel 3.2: Resultaten van logistische regressie voor zeldzame gebeurtenissen voor de calibratie van
een model dat de gevoeligheid voor grondverschuivingen voorspelt in het 710 km² studiegebied van de
Vlaamse Ardennen. Dit gebied komt grotendeels overeen met deelgebied 3. Zie tabel 3.1 voor een
toelichting van de variabelen.
Variabele

Coëfficiënt

St. Dev.

Pr(>|z|)

(Intercept)
-13,4178
1,0549
<2e-16 (***)
Hellingsgradiënt
0,3863
0,0379
<2e-16 (***)
W
2,9477
0,6514
7e-06 (***)
NW
2,5204
0,6288
7e-05 (***)
GeVl
2,3365
0,6819
0,00065 (***)
Z
2,3987
0,6788
0,00044 (***)
ZW
2,0430
0,6800
0,00275 (**)
Tt
1,4883
0,4780
0,00192 (**)
KoAa
1,3807
0,5389
0,01060 (*)
GeMe
2,4072
0,8417
0,00436 (**)
ZO
1,6530
0,8412
0,04980 (*)
Significantie codes: 0 (***); 0,001 (**); 0,01 (*)

kansverhoudingsratio

AIC

1,47
19,06
12,43
10,34
11,01
7,71
4,43
3,98
11,10
5,22

658,4
292,1
286,2
280,5
277,3
273,5
268,3
266,2
263,5
259,0
257,2

St. Dev. Standaard deviatie
Pr(>|z|): Onbetrouwbaarheid of de kans dat de nulhypothese, H0, onterecht wordt verworpen (hier is de H0: de coëfficiënt is
0; wanneer de Pr(>|z|) groter is dan de significantiecode 0,05 is de kans groot dat deze hypothese verkeerdelijk verworpen
wordt)
AIC: Akaike’s Informatie Criterium
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Tabel 3.3: Classificatie van de gevoeligheid voor grondverschuivingen (GV) in het 710 km² grote
studiegebied van de Vlaamse Ardennen (dit gebied komt grotendeels overeen met deelgebied 3) en
validatie van de geklasseerde gevoeligheidskaart door confrontatie met de 162 grote GV met een diep
(> 3 m) schuifvlak. Voor de 4 gevoeligheidsklassen wordt de verdeling voor het studiegebied, voor de
erosiezones en voor de ganse grondverschuivingen (erosie- en accumulatiezones) weergegeven (Van
Den Eeckhaut et al., 2007a).
Kanswaarde
interval
0,02-1
0,004-0,02
0,001-0,004
0-0,001
* Cumulatief

Gevoeligheid
voor GV
Zeer hoog
Hoog
Matig
Laag

% Studiegebied
(710 km²)
Cum*
1,5
1,5
3,0
4,5
7,0
11,5
88,5
100,0

% Erosiezone

73,8
15,9
7,6
2,7

Cum*
73,8
89,7
97,3
100,0

% Ganse
grondverschuiving
Cum*
29,8
29,8
29,0
58,8
25,2
84,0
16,0
100,0
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Fig. 3.1: Interpolatie van een dicht netwerk van punten met zeer nauwkeurige x, y en z coördinaten
afgeleid van laserscanning (Eng.: Light Detection and Ranging; LIDAR) resulteert in een
gedetailleerd digitaal terreinmodel (DTM). Van dit DTM werden vervolgens hoogtelijnen-, schaduwen hellingenkaarten afgeleid.
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4 Resultaten en discussie
4.1 Gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen in het uitbreidingsgebied
Voor de vier deelgebieden (Fig. 2.3) werden grondverschuivingsgevoeligheidskaarten opgesteld.
- Deelgebied 1 (West-Vlaams Heuvelland)
Figuur 4.1 toont de gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen van deelgebied 1 en Figuren 4.2 en
4.3 tonen meer gedetailleerde uitsnedes van zones met de hoogste gevoeligheid. De zones met zeer
hoge tot matige gevoeligheid voor grondverschuivingen (i.e. 29 km² of ca. 2,9% van het studiegebied;
Tabel 4.2a) zijn de hellingen van de Kemmelberg, Scherpenberg, Rodeberg en Vidaigneberg (Figuur
4.2) en door de mens aangelegde taluds. Zowel op Figuur 4.1 als op Figuur 4.3 is te zien dat aan de
taluds van de autosnelweg en van de gegraven kanaalsleuf Leie-Ieper (zie steekkaart die als voorbeeld
aan dit rapport is toegevoegd) een zeer hoge gevoeligheid voor grondverschuivingen is toegekend.
Deze taluds zijn gelegen in de Formatie van Tielt met op geringe diepte (i.e. enkele meters tot 15 m)
de klei van het Lid van Aalbeke (Formatie van Kortrijk; De Beer, 1979).
- Deelgebied 2 (zone tussen Leie en Schelde)
In deelgebied 2 werden door het logistisch regressiemodel (vgl. 4) aan een beperkt aantal hellingen
(i.e. 20 km² of 3,4 % van het studiegebied) een zeer hoge tot matige gevoeligheid voor
grondverschuivingen toegekend (Fig. 4.4). Deze zones liggen vooral in Wortegem-Petegem en
Kruishoutem, twee gemeenten die reeds onderzocht werden tijdens het vervolgproject (fase 2).
- Deelgebied 3 (Vlaamse Ardennen)
Deelgebied 3, gelegen tussen Schelde en Dender (Fig. 4.5), omvat de meeste hellingen met een zeer
hoge tot matige gevoeligheid voor grondverschuivingen van het 720 km² grote studiegebied van het
vervolgproject (fase 2). In totaal wordt aan 11,4% (of 91 km²) van dit deelgebied een zeer hoge tot
matige gevoeligheid voor grondverschuivingen toegekend (Tabel 4.2c). Binnen deze zone zijn vooral
steile (i.e. ≥ 0,10 m/m) zuid tot noordwest gerichte hellingen waar klei dagzoomt gevoelig voor
grondverschuivingen. In het noorden hebben de steile bermen van vooral de spoorlijn Gent-Brussel en,
in mindere mate, van de autosnelweg E40 een hoge gevoeligheid voor grondverschuivingen.
- Deelgebied 4 (Pajottenland)
Figuur 4.6 toont de gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen in deelgebied 4 (ten westen van de
Dender). 8,3% van het studiegebied (i.e. 44 km²) heeft een zeer hoge tot matige gevoeligheid (Tabel
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4.2d). Een uitsnede van de gevoeligheidskaart, genomen ter hoogte van Dilbeek (Fig. 4.7), maakt
duidelijk dat grondverschuivingen, net als in de Vlaamse Ardennen, verwacht worden op steile, zuid
tot noordwest gerichte hellingen waar klei dagzoomt alsook op steile taluds langs de spoorlijn GentBrussel.
In paragraaf 4.3 zullen deze gevoeligheidskaarten voor grondverschuivingen geconfronteerd worden
met de grondverschuivingsinventariskaarten.

4.2 Opstellen van inventariskaarten van grondverschuivingen door analyse van LIDARafgeleide schaduwkaarten en terreincontrole
4.2.1 Inleiding
Twee geomorfologen met ruime ervaring in het karteren van grondverschuivingen, hebben alle sites
die sporen vertonen van grondverschuivingen aangeduid in een GIS. Beiden hebben zowel zones met
zeer duidelijke sporen van grondverschuivingen als met vage indicaties voor grondverschuivingen
aangeduid. Vervolgens werden deze mogelijke grondverschuivingssites op het terrein gecontroleerd.
Tijdens deze terreinbezoeken werden ook enkele bijkomende sites gecontroleerd. In paragraaf 3.2
werden de vier criteria, die gehanteerd werden bij de selectie van op terrein te controleren sites reeds
toegelicht. In totaal werden 195 sites in het uitbreidingsgebied gecontroleerd op de aanwezigheid
van een grondverschuiving. Alvorens de resultaten per deelgebied te bespreken, volgt eerst een
toelichting van de codes die toegekend werden aan sites met en zonder grondverschuivingen.
Aan iedere op het terrein geverifieerde site werd een code gegeven. Het is met deze code dat de sites
in de steekkaarten en databanken teruggevonden kunnen worden. Tijdens het verkenningsproject (fase
1) werden enkel grondverschuivingen gekarteerd. Aan geïsoleerde grondverschuivingen werd een
getal

als

code

(vb.

GV.
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Hekkebrugstraat,

Oudenaarde)

toegekend.

Gegroepeerde

grondverschuivingen kregen in hun code allemaal hetzelfde getal, gevolgd door een voor iedere
individuele grondverschuiving verschillende letter (getal_letter; vb. GV. 1a, 1b, … 1j Koppenberg,
Oudenaarde). Tijdens het vervolgproject (fase 2) werd deze wijze van codering bewaard voor de
grondverschuivingen. De op het terrein geverifieerde sites (S) zonder grondverschuiving kregen een
code S_getal_(letter) (vb. S1 Oorloge, Brakel).
Tijdens dit uitbreidingsproject werd beslist om de codes van de in deelgebieden 1 en 4 bezochte sites
te laten voorafgaan door een voorvoegsel dat duidelijk maakt binnen welk deelgebied de site gelegen
is. In deelgebied 1, het West-Vlaams Heuvelland, hebben gekarteerde grondverschuivingen een code
WH_getal_(letter) (vb. WH_1 Scherpenberg, Heuvelland) en sites zonder grondverschuivingen
hebben een code WH_S_getal_(letter). In deelgebied 4, het Pajottenland, hebben gekarteerde
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grondverschuivingen een code PJ_getal_(letter) (vb. PJ_4a Kloosterweide, Dilbeek) en sites zonder
grondverschuivingen hebben een code PJ_S_getal_(letter).

Voor elke gekarteerde grondverschuiving werd een steekkaart opgesteld. We verwijzen naar bijlage 1
en 2 voor de steekkaarten van de grondverschuivingen in respectievelijk het West-Vlaams Heuvelland
en het Pajottenland. De informatie die de steekkaarten bevatten, wordt toegelicht in een leeswijzer.
Tijdens dit uitbreidingsproject werden enkele kleine aanpassingen aangebracht in de bestaande
leeswijzer. Zo bevat de aangepaste leeswijzer een verklaring voor de codes van gecontroleerde sites
met en zonder grondverschuivingen en werden de vier zeer lokaal voorkomende geologische formaties
aan de geologische tabel toegevoegd. Ter illustratie tonen we hieronder de aangepaste leeswijzer en de
steekkaarten van WH_14 Kemmelberg (Heuvelland), WH_27 Palingbeek (Ieper), PJ_3b Molenbeek
(Asse) en PJ_10a Spoorlijn (Dilbeek).
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4.2.2 Overzicht van gekarteerde grondverschuivingen per deelgebied
- Deelgebied 1 (West-Vlaams Heuvelland)
In deelgebied 1 (Fig. 4.8) werden door expert 1 en 2 respectievelijk 32 en 44 mogelijke
grondverschuivingssites aangeduid. In totaal werden 73 sites op het terrein gecontroleerd. 41 sites
werden als grondverschuiving of hobbelig terrein (Tabel 4.1a) geklasseerd en 39 als site zonder
grondverschuiving. Drie sites waren privé en konden niet gecontroleerd worden. Op vier gekarteerde
grondverschuivingen in Poperinge en een complex van grondverschuivingen langsheen de gegraven
kanaalsleuf Leie-Ieper (zie bijgevoegde steekkaart WH_27 Palingbeek; De Beer, 1979) na, liggen alle
grondverschuivingen en hobbelige terreinen (n=36) in Heuvelland (Tabel 4.3). De ligging van de
gekarteerde grondverschuivingen is te zien in Figuur 4.9. Op deze inventariskaart worden duidelijke
en onduidelijke grondverschuivingen en grondverschuivingen met een diep en ondiep schuifvlak
afzonderlijk weergegeven. In deelgebied 1 komen voornamelijk complexe grondverschuivingen met
een ondiep schuifvlak (n = 16) en hobbelige terreinen (n = 13) voor (Tabel 4.1a). Een gemiddelde
ondiepe complexe verglijding beslaat een oppervlakte van 0,8 ha, is langer (i.e. ca. 100 m) dan breed
(i.e. ca. 80 m) en ligt op een helling van 0,15 m/m (Tabel 4.4). Er werden slechts 7 duidelijke
grondverschuivingen met een diep schuifvlak gekarteerd. Zij beslaan een oppervlakte van gemiddeld
3,7 ha, hebben een breedte (i.e. gemiddeld ca. 180 m) die groter is dan hun lengte (i.e. gemiddeld ca.
160 m) en liggen op een helling van 0,15 m/m (Tabel 4.4).
- Deelgebied 2 (zone tussen Leie en Schelde)
In deelgebied 2 werden door de twee experten geen duidelijke sites met mogelijke
grondverschuivingen aangeduid, zelfs niet na een tweede analyse van de van LIDAR-afgeleide
schaduwkaarten. De zones met zeer hoge tot matige gevoeligheid voor grondverschuivingen liggen
voornamelijk in het noorden van dit deelgebied, met name in het gebied (i.e. Kruishoutem en
Wortegem-Petegem) dat reeds tijdens het vervolgproject (fase 2) onderzocht werd.
- Deelgebied 3 (Vlaamse Ardennen)
Deelgebied 3 (Fig. 4.5) omvat dat deel van de Vlaamse Ardennen waarbinnen grondverschuivingen
gekarteerd werden tijdens het vervolgproject (fase 2). Het beslaat het gebied tussen Schelde en
Dender. Het gebied ten westen van de Schelde waar geen grondverschuivingen werden gekarteerd
tijdens het vervolgproject (fase 2) behoort tot deelgebied 2 en het gebied ten oosten van de Dender
waar in Geraardsbergen negen grondverschuivingen (i.e. GV 131, 131r, 132a en 132b Bosberg; GV
135, 135r en 136 Oudenberg; en GV 140a en 140b Guilleminlaan) werden gekarteerd tijdens het
vervolgproject (fase 2) behoort tot deelgebied 4. Tijdens dit uitbreidingsproject (fase 3) werd één
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nieuwe grondverschuiving gekarteerd binnen dit deelgebied. Het betreft GV PJ_15 Venebroeken in
Ninove. In totaal werden in deelgebied 4 210 grondverschuivingen gekarteerd (Fig. 4.5). Tabel 4.1a
bevat een gedetailleerde classificatie van deze grondverschuivingen en Tabel 4.5 geeft een overzicht
van hun belangrijkste morfologische kenmerken. Grondverschuivingen met een diep schuifvlak
beslaan een oppervlakte van gemiddeld 4,3 ha, hebben een breedte (i.e. gemiddeld ca. 220 m) die
groter is dan hun lengte (i.e. gemiddeld ca. 190 m) en liggen op een helling van 0,16 m/m (Tabel 4.5).
Complexe, ondiepe verglijdingen liggen op iets steilere hellingen (i.e. gemiddeld 0,19 m/m), zijn
ongeveer even lang (i.e. gemiddeld ca. 75 m) als breed (i.e. gemiddeld ca. 70 m) en beslaan een
oppervlakte van ca. 0,6 ha.
- Deelgebied 4 (Pajottenland)
In deelgebied 4 (Fig. 4.10) werden door expert 1 en 2 respectievelijk 105 en 77 mogelijke
grondverschuivingssites aangeduid. In totaal werden 122 sites op terrein gecontroleerd. 48 sites
werden als grondverschuiving of hobbelig terrein geklasseerd en 73 als site zonder grondverschuiving
(Fig. 4.11). Deze grondverschuivingen komen verspreid voor in het Pajottenland (in dertien
verschillende gemeenten, Tabel 4.6). Zoals hierboven bij de bespreking van deelgebied 3 werd
aangegeven, bevat deelgebied 4 in Geraardsbergen negen grondverschuivingen die reeds tijdens het
vervolgproject werden gekarteerd. Tabel 4.1a toont dat het Pajottenland meer diepe (n = 39) dan
ondiepe

(n

=

14)

grondverschuivingen

bevat.

De

morfologische

kenmerken

van

de

grondverschuivingen met een diep schuifvlak zijn niet zo duidelijk herkenbaar (fris) als de kenmerken
van grondverschuivingen in de Vlaamse Ardennen. Het gebied bevat daarom ook een relatief groot
aantal (n = 15) onduidelijke grondverschuivingen. Tabel 4.7 geeft een overzicht van belangrijkste
morfologische kenmerken van de grondverschuivingen met een diep (a) en ondiep (b) schuifvlak.
Grondverschuivingen met een diep schuifvlak beslaan een oppervlakte van gemiddeld 2,3 ha, hebben
een breedte (i.e. gemiddeld ca. 170 m) die groter is dan hun lengte (i.e. gemiddeld ca. 130 m) en liggen
op een helling van 0,18 m/m. De gemiddelde morfologische kenmerken, berekend voor de 14
complexe ondiepe verglijdingen (Tabel 4.7b) worden sterk beïnvloed door de afwijkende afmetingen
van een viertal verglijdingen. Het gaat om PJ_5b Kloosterweide (Dilbeek), PJ_10a Spoorlijn (Dilbeek)
PJ_10b Spoorlijn (Dilbeek) en PJ_11 Spoorlijn (Ternat). Zoals hun naam doet vermoeden liggen drie
van deze grondverschuivingen op steile taluds langs de spoorlijn Brussel-Gent. De steekkaart van
PJ_10a werd ter illustratie aan dit rapport toegevoegd.
- Het hele studiegebied (deelgebieden 1, 2, 3 en 4)
Als we het totale studiegebied van dit project (2914 km²) bekijken, dan resulteerde de analyse van
LIDAR-afgeleide schaduwkaarten en terreincontrole in een inventariskaart van grondverschuivingen
die in totaal 291 grondverschuivingen bevat. Het gaat om (Tabel 4.1a) 167 duidelijke
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grondverschuivingen met een diep schuifvlak, 77 duidelijke complexe verglijdingen met een ondiep
schuifvlak, 36 onduidelijke grondverschuivingen met een diep schuifvlak en 11 verglijdingen langs de
oever van een beek. Daarnaast werden ook nog 32 sites met een hobbelige topografie gekarteerd.
Grondverschuivingen met een diep schuifvlak beslaan een oppervlakte van gemiddeld 3,9 ha, hebben
een breedte (i.e. gemiddeld ca. 208 m) die groter is dan hun lengte (i.e. gemiddeld ca. 175 m) en liggen
op een helling van 0,16 m/m (Tabel 4.8). Complexe, ondiepe verglijdingen liggen op iets steilere
hellingen (i.e. gemiddeld 0,18 m/m), zijn iets breder (i.e. gemiddeld ca. 82 m) dan lang (i.e. gemiddeld
ca. 75 m) en beslaan een oppervlakte van ca. 0,6 ha.

4.2.3 Voorbeelden van op het terrein gecontroleerde sites waar geen grondverschuivingen werden
aangetroffen
Bij de bespreking van de resultaten lag tot nu toe de nadruk vooral op de sites die als
grondverschuiving werden gekarteerd. Voor een deel van de door de experten als mogelijke
grondverschuivingen

aangeduide

sites

werden

op

het

terrein

echter

geen

sporen

van

grondverschuivingen aangetroffen.
De meeste van deze sites zonder grondverschuivingen zijn:
1) Steile valleiwanden: vb. PJ_S24 Vierbergen (Gooik; Fig. 4.12 en Fig. 4.13a, b en c);
2) Steile bronhoofden: vb. PJ_S33 Karkoolbos (Galmaarden; Fig. 4.14 en Fig. 4.15);
3) Antropogene verstoring van een helling door het graven van groeves of bouwputten voor gebouwen
of andere infrastructuur: vb. PJ_S22 Mesen (Fig. 4.16 en 4.17) en PJ_S23 Mesen (Fig. 4.18 en 4.19);
of
4) Ploegtaluds: PJ_S24 Vierbergen (Gooik; Fig. 4.13c). Deze zijn het resultaat van bodemafzetting en
bodemerosie ter hoogte van perceelsgrenzen als gevolg van bodembewerking.
Al deze sites worden, net als grondverschuivingen, gekenmerkt door steile hellingen en een hobbelige
microtopografie. Na raadpleging van orthofoto’s of de bodemkaart, of na controle op het terrein werd
echter

duidelijk dat

het

geen

grondverschuivingen

betroffen.

Voor

deze

sites

zonder

grondverschuiving werd geen steekkaart gemaakt. Wel wordt, in bijlage 3 (West Vlaams heuvelland)
en 4 (Pajottenland), een overzicht van al deze sites gegeven.
Voor iedere bezochte site zonder grondverschuiving bevat dit overzicht:
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- De code van de site,
- De gedetailleerde ligging (toponiem, gemeente en coördinaten),
- Het aantal experten dat de site als grondverschuiving aangeduid had bij de analyse van de van
LIDAR-afgeleide schaduwkaarten,
- Een verklaring waarom de site als mogelijke grondverschuiving werd aangeduid. In de meeste
gevallen betreft het één van de vier hierboven vermelde gevallen,
- Een uitsnede van de topografische kaart, en
- Een foto genomen tijdens de terreincontrole.
Ter illustratie tonen we hieronder de sleutel horende bij het overzicht van gecontroleerde sites zonder
grondverschuivingen en twee voorbeelden, namelijk sites WH_S4 Vidaigneberg (Heuvelland) en
PJ_S20a Gaasbeek (Lennik).
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4.2.4 West-Vlaamse heuvels: grondverschuivingen of verstoring ten gevolge van WOI?
In deze paragraaf wordt een specifieke vorm van verstoring van de microtopografie behandeld
waarmee enkel in het West-Vlaams Heuvelland rekening moet gehouden worden. Het betreft
bodemverstoring als gevolg van WOI.
Voor de confrontatie van de op het terrein gecontroleerde en door de experten aangeduide zones met
de locatie van oorlogslittekens werd samengewerkt met de Heer F. Bostyn (Memorial Museum
Passchendaele 1917). Meer specifiek heeft de Heer Bostyn voor de door ons gekarteerde sites (zowel
grondverschuivingen als niet-grondverschuivingen) informatie verschaft over de aanwezigheid van
sporen in de microtopografie ten gevolge van de oorlog. Ook in de steekkaarten wordt de informatie
die de heer Bostyn ons verschaft heeft, vermeld (vb. bijgevoegde steekkaart WH_14 Kemmelberg,
Heuvelland).
Belangrijke oorlogslittekens zijn (Bostyn, 2009, mondelinge mededeling):
-

ondergrondse schuilplaatsen: in ons studiegebied zijn deze gangen van Britse makelij en werden
ze nagenoeg alle in het voorjaar van 1917 door gespecialiseerde Tunnelling Companies
uitgegraven. Ze werden in bijna alle gevallen vanuit de westelijk gerichte flank (oriëntatie naar
ZW tot NW; Fig. 4.20) van een helling gegraven om zo buiten het bereik van de Duitse artillerie te
blijven. Op de Kemmelberg, Lettenberg en Monteberg (Fig. 4.21) zijn er bijvoorbeeld een 8-tal
Britse sites gekend. F. Bostyn lokaliseerde ze tussen 1998 en 2002 op basis van archivalisch
onderzoek in de National Archives (Kew), door terreinprospectie en door intensief
getuigenonderzoek. Deze ondergrondse gangen verschillen grondig van omvang (Bostyn, 2009,
mondelinge mededeling). Door de jaren heen werden verschillende verstoringen met
terreinvervorming als gevolg van deze schuilplaatsen gerapporteerd (vb. Fig. 4.22);

-

restanten van loopgraven;

-

vervlakkingen waar artilleriestukken op geplaatst werden; en

-

obusputten (bomkraters; Fig. 4.23).

Na de oorlog was een groot deel van de bodem in de Westhoek volledig verstoord, omwoeld en
bezaaid met brokstukken. In het najaar van 1919, toen de bewoners terugkeerden naar het gebied,
vond een eerste door de staat gefinancierde nivellering plaats. Hierbij lag de nadruk op het egaal
maken van het bodemoppervlak, niet op het verwijderen van brokstukken. In tweede instantie werden,
rond 1924-1926 landbouwgronden “gediepgrond”. Het betrof een privé-initiatief van de landbouwers.
Door de stijgende metaalprijs waren burgers bereid om percelen drie spaden diep (i.e. 50 - 80 cm)
puinvrij te maken in ruil voor voedsel en het gerecupereerde metaal. De landbouwers van hun kant
verkregen opnieuw vruchtbare akkers. Weilanden die van nature uit al zeer vochtig waren en die voor
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de landbouwers van minder belang waren, werden niet allemaal gediepgrond. Daarom is het niet
uitgesloten dat er tussen de door ons als hobbelig terrein geklasseerde sites, dergelijke niet
gediepgronde sites aanwezig zijn (Bostyn, 2009, mondelinge mededeling).
De Heer Bostyn kon ons informatie verschaffen voor de gekarteerde sites in de omgeving van de
Kemmelberg en de Scherpenberg en in mindere mate voor de sites ten westen van de lijn WestouterLoker-Dranouter waar mogelijke grondverschuivingen door ons gekarteerd werden in onder andere de
omgeving van de Rodeberg en de Vidaigneberg. Een uitsnede uit de Frontkaart 1914-1918 (Fig. 4.21)
toont dat deze lijn min of meer overeenkomt met de frontlijn. Ten NW van het front is de impact van
de oorlog beperkter gebleven (Bostyn, 2009, mondelinge mededeling).
Fig. 4.24 toont de confrontatie van de door ons gekarteerde sites (grondverschuivingen en nietgrondverschuivingen) met de door Bostyn (2009) gerapporteerde sites met verstoring ten gevolge van
WOI. Het is opvallend dat nagenoeg alle gerapporteerde verstoorde sites in een door ons op het terrein
gecontroleerde site zonder grondverschuiving liggen. Tijdens de analyse van de van LIDAR-afgeleide
schaduwkaarten werden deze sites zonder grondverschuiving echter niet enkel door de experten
aangeduid omwille van de oorlogsverstoring, maar ook omwille van de aanwezigheid van steile
hellingen. Zoals eerder aangehaald, werden steile hellingen vaak verstoord omwille van hun
strategisch nut.

4.3 Confrontatie van de gevoeligheidskaarten en de geïnventariseerde grondverschuivingen
Figuren 4.1 tot en met 4.7 laten een visuele confrontatie van grondverschuivingsinventariskaart en de
gevoeligheidskaarten voor grondverschuivingen toe. In Tabel 4.2 worden de kwantitatieve resultaten
van de confrontatie getoond. Deze werden ten slotte ook samengevat in Figuur 4.25.
Een confrontatie van de gekarteerde grondverschuivingen met een diep schuifvlak en de geklasseerde
gevoeligheid toont aan dat de tijdens dit uitbreidingsproject opgestelde gevoeligheidskaarten
betrouwbaar zijn voor heuvelachtige gebieden, zoals West-Vlaams Heuvelland en Pajottenland, die
buiten de Vlaamse Ardennen liggen. Dit blijkt uit drie waarnemingen.
1) De ruimtelijke verdeling van de gevoeligheidsklassen voor grondverschuivingen binnen de
vier deelgebieden.
Wanneer de vier deelgebieden met elkaar vergeleken worden, dan heeft deelgebied 3,
Vlaamse Ardennen, de grootste oppervlakte hellingen met een zeer hoge, hoge tot matige
gevoeligheid. In deelgebied 3 bevatten deze drie gevoeligheidsklassen samen 11,4% (i.e. ca.
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91 km²) van het studiegebied tegenover 8,3% in deelgebied 4 (Pajottenland; i.e. ca. 44 km²),
2,9% in deelgebied 1 (West-Vlaams Heuvelland; i.e. ca. 29 km²), 3,4% in deelgebied 2(gebied
tussen Leie en Schelde; i.e. ca. 20 km²). De als gevoelig geklasseerde oppervlakte is
realistisch. Het gehanteerde model (vgl. 4) houdt duidelijk rekening met de actuele ruimtelijke
verdeling van grondverschuivingen in het studiegebied en dit is een vereiste voor een goed
model. Gegeven het relatief beperkte ruimtelijk voorkomen van gekende grondverschuivingen
in het studiegebied zou het niet opportuun zijn om een grotere oppervlakte als gevoelig te
klasseren. Een reductie van de als gevoelig geklasseerde oppervlakte (i.e. door een aanpassing
van de klassengrenzen van de geklasseerde gevoeligheidskaart; Tabel 4.2) is ook niet nodig,
want

dan

neemt

de

meerwaarde

van

een

gevoeligheidskaart

tegenover

de

grondverschuivingsinventariskaart af. Deze meerwaarde is het voorspellen van gebieden die
nog niet aangetast zijn door grondverschuivingen, maar die mogelijk in de toekomst wel
kunnen verglijden en dit vooral na lange, neerslagrijke periodes en na menselijke ingrepen die
de stabiliteit van de helling reduceren in de nabije omgeving.
Hier merken we ook op dat de vrees dat het toekennen van eenzelfde gevoeligheid voor
grondverschuivingen aan de verschillende leden van de Formatie van Tielt (i.e. voor de Leden
van Egem en Kortemark werd in het logistisch regressiemodel (vgl. 4) eenzelfde coëfficiënt
gebruikt) tot een overschatting van zones met zeer hoge tot matige gevoeligheid voor
grondverschuivingen zou leiden, ongegrond is. Deze vrees was er vooral voor het noorden van
deelgebieden 1 en 3. Op de bekomen gevoeligheidskaarten (Fig. 4.1 en 4.5) is echter geen
overdreven groot percentage aan gevoelige zones zichtbaar. Dit heeft te maken met de zwakke
hellingen in het noorden van deelgebieden 1 en 3. In het gehanteerde model (vgl. 4) is de
lokale hellingsgradiënt belangrijker dan de aanwezigheid van een kleirijke lithologie.
2) De ligging van de gekarteerde grondverschuivingen met een diep (> 3 m) schuifvlak in zones
met een zeer hoge tot matige gevoeligheid voor grondverschuivingen.
Figuren 4.1 tot en met 4.6 tonen dat er een zeer sterke overeenkomst is tussen het ruimtelijk
voorkomen van gekarteerde grondverschuivingen en zones met zeer hoge, hoge of matige
gevoeligheid voor grondverschuivingen. Tabel 4.2 en Figuur 4.25 bevestigen deze
waarneming. Aan respectievelijk 91,1%, 77,1% en 75,8% van de door grondverschuivingen
met een diep schuifvlak geaffecteerde gridcellen in deelgebieden 1, 3 en 4 werd door het
statistisch model een zeer hoge tot matige gevoeligheid voor grondverschuivingen toegekend.
Wanneer we het hele studiegebied (Tabel 4.2e) beschouwen, liggen 77,6% van de door
grondverschuivingen geaffecteerde gridcellen in een zones die als zeer tot matig gevoelig voor
grondverschuivingen werd geklasseerd. Dit is een goed resultaat aangezien in totaal slechts
6,3% van het studiegebied als zeer tot matig gevoelig voor grondverschuivingen werd
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geklasseerd.

De

geaffecteerde

gridcellen

waaraan

een

lage

gevoeligheid

voor

grondverschuivingen werd toegekend, liggen veelal in de vlakkere delen van de
accumulatiezones behorende bij grote grondverschuivingen. Dit komt doordat het model in
eerste instantie werd opgesteld om initiatiezones van grondverschuivingen te voorspellen.
3) De ligging van gekarteerde grondverschuivingen met een ondiep (< 3 m) schuifvlak in zones
met een zeer hoge tot matige gevoeligheid voor grondverschuivingen.
Tenslotte is het belangrijk op te merken dat tabellen zoals Tabel 4.2a,b,c,d en e, maar dan
opgesteld

voor

diepe

en

ondiepe

grondverschuivingen

samen

of

voor

ondiepe

grondverschuivingen alleen percentages bevatten die zeer gelijkaardig zijn aan Tabel
4.2a,b,c,d en e. De gridcellen binnen diepe en ondiepe grondverschuivingen zijn dus op
eenzelfde wijze over de vier klassen (i.e. zeer hoog, hoog, matig en laag) van de
gevoeligheidskaart verdeeld. Ook Figuren 4.1 tot en met 4.6 tonen aan dat de meeste ondiepe
grondverschuivingen correct binnen zones met zeer hoge tot matige gevoeligheid voor
grondverschuivingen liggen. Dit betekent dat de gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen
niet alleen in staat is om de ligging van grote grondverschuivingen met een diep schuifvlak,
maar ook van kleine grondverschuivingen met een ondiep schuifvlak te voorspellen. Vooral
voor het West-Vlaams Heuvelland is dit belangrijk, want daar werden opvallend meer ondiepe
complexe verglijdingen dan diepe grondverschuivingen gekarteerd.

4.4 Conclusies
Dit uitbreidingsproject (fase 3) beoogde een uitbreiding van de gevoeligheidskaart voor
grondverschuivingen naar een gebied met dezelfde geologische en topografische kenmerken als het
studiegebied van de 17 gemeenten in de Vlaamse Ardennen (Van Den Eeckhaut et al., 2007a). Het
totale studiegebied van dit project, inclusief de 17 gemeenten die tijdens het vervolgproject werden
onderzocht, omvat 2914 km².
De analyse van LIDAR-afgeleide schaduwkaarten en terreincontrole resulteerde in een inventariskaart
met in totaal 291 grondverschuivingen. Het gaat om (Tabel 4.1a) 167 duidelijke grondverschuivingen
met een diep schuifvlak, 77 duidelijke complexe verglijdingen met een ondiep schuifvlak, 36
onduidelijke grondverschuivingen met een diep schuifvlak en 11 verglijdingen langs de oever van een
beek. De grootste concentratie grondverschuivingen ligt binnen deelgebied 3, de Vlaamse Ardennen.
Omwille van vier zeer lokaal in het uitbreidingsgebied dagzomende geologische formaties die niet in
de 17 gemeentes van de Vlaamse Ardennen voorkwamen, werd een licht aangepaste versie (i.e. vgl. 4)
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van het tijdens het vervolgproject opgestelde logistisch regressiemodel toegepast. Geklasseerde
gevoeligheidskaarten voor grondverschuivingen werden voor vier deelgebieden (Fig. 2.3) opgesteld.
Voor elk van deze gebieden was het gehanteerde model in staat om een percentage hellingen met een
zeer hoge tot matige gevoeligheid te voorspellen dat proportioneel is met de oppervlakte die reeds
ingenomen wordt door gekarteerde grondverschuivingen. Deze gekarteerde grondverschuivingen
liggen ook grotendeels binnen de zones met een hoge gevoeligheid (Tabel 4.2e). In totaal wordt door
het gehanteerde model aan ca. 180 km² of 6,3% van het 2914 km² grote studiegebied een zeer hoge tot
matige gevoeligheid toegekend. Hierin liggen 77,5% van de gridcellen (i.e. 604,4 ha van ca. 780 ha)
die binnen een gekarteerde grondverschuiving met een diep schuifvlak liggen.
Hierdoor kan besloten worden dat de opgestelde gevoeligheidskaarten voor grondverschuivingen een
realistisch beeld geven van de ruimtelijke spreiding van de sites die gevoelig zijn voor
grondverschuivingen. Raadpleging van de kaarten en toepassing van gepaste preventie en remediëring
(zie Keersmaekers et al., 2005) kunnen schade ten gevolge van grondverschuivingen voorkomen en/of
reduceren.
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Tabel 4.1a. Classificatiesysteem voor grondverschuivingen in het uitbreidingsgebied. Het classificatiesysteem is gebaseerd op Van Den Eeckhaut et al.
(2005). In deelgebied 2, gelegen tussen Leie en Schelde werden geen grondverschuivingen gekarteerd. Zie Fig. 2.3 voor de indeling van het
uitbreidingsgebied in vier deelgebieden.
Diepte van het
schuifvlak /
Afmetingen

Bewegingsmechanisme Duidelijkheid Deelgebied 1
Deelgebied 3
(*)
West-Vlaamse
Vlaamse
Ardennen (**)
Heuvels

Complexe verschuiving
Ondiep (<3 m) / Klein
Verglijding langs de
(meestal <0,04 ha)
oever van beken

Deelgebied 4
Pajottenland

Studiegebied
(2914 km²)

16 (***)

47

14

77

3

8

/

11

Type 1

1

44

8

53

Type 2

2

39

3

44

Type 3

1

40

13

54

Type 1

3

3

/

6

Type 2

/

6

/

6

Type 3

/

4

/

4

2

19

15

36

Hobbelige topografie

13

15

4

32

Totaal

41

225

57

323

Totaal zonder
hobbelige topografie

28

210

53

291

Duidelijke
grondverschuiving

Rotationele verglijding
Diep (>3 m) / Groot
(meestal >0,04 ha)
Complexe verschuiving

Onduidelijke,
twijfelachtige
grondverschuiving

Diep (>3 m) / Groot
(meestal >0,04 ha)

(*): Zie tabel 4.1b voor meer informatie
(**): Zie vervolgproject “Opstellen van een gevoeligheidskaart met betrekking tot massabewegingen (massatransport) voor de Vlaamse Ardennen” (fase 2;
Van Den Eeckhaut et al., 2007a)
(***): Het complex van ondiepe grondverschuivingen langsheen de gegraven kanaalsleuf Leie-Ieper (ter hoogte van domein Palingbeek) werd als één ondiepe
grondverschuiving meegerekend.

105

Tabel 4.1b. Indeling van de grote (> 1 ha) grondverschuivingen met een diep schuifvlak (> 3m)
volgens duidelijkheid (Van Den Eeckhaut et al., 2005).
Duidelijkheid

Type 1

Type 2

Type 3

Schets

Kenmerken
Hoofdsteilrand: Duidelijk, steil (quasi verticaal),
meer dan 3 m hoog.
Flanken: Duidelijk, steil.
Interne morfologie: Tegenhellingen, secundaire
steilranden, geen interne drainage (waterstagnatie
in poelen), hobbelig.
Vegetatie: Waterminnende planten (zegge, riet,
biezen) in vochtige zones in tegenhellingen,
scheefgestelde bomen, soms lagere boomdensiteit
dan de omgeving en vegetatie die jonger is dan
vegetatie rondom de verschuiving.
Hoofdsteilrand: Duidelijk, vrij steil, meer dan 3
m hoog.
Flanken: Vrij duidelijk en steil.
Interne morfologie: Vervlakkingen in plaats van
tegenhellingen, beperkte interne drainage,
hobbelig.
Vegetatie: Waterminnende planten (zegge, riet,
biezen) in vochtige zones, scheefgestelde bomen,
soms lagere boomdensiteit dan omgeving.
Hoofdsteilrand: Duidelijk, maar niet steil
(makkelijk te beklimmen), meer dan 3 m hoog.
Flanken: Onduidelijk, niet steil (makkelijk te
beklimmen).
Interne morfologie: Hobbelig, convexe voet,
zonder duidelijke vervlakkingen en
tegenhellingen, interne drainage.
Vegetatie: Waterminnende planten (zegge, riet,
biezen) in vochtige zones, soms lagere
boomdensiteit dan omgeving.
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Tabel 4.2a: Classificatie van de gevoeligheid voor grondverschuivingen (GV) in deelgebied 1 (1000
km²) en validatie van de geklasseerde gevoeligheidskaart door confrontatie met de 9 grote GV met een
diep (> 3 m) schuifvlak.
Kanswaarde
Gevoeligheid
% deelgebied 1
% totale
interval
voor GV
(1000 km²)
grondverschuiving
Cum*
Cum*
0,02-1
Zeer hoog
0,4
0,4
50,9
50,9
0,004-0,02
Hoog
0,6
1,0
24,3
75,2
0,001-0,004
Matig
1,8
2,9
15,9
91,1
0-0,001
Laag
97,1
100,0
8,9
100,0
* Cumulatief
Tabel 4.2b: Classificatie van de gevoeligheid voor grondverschuivingen (GV) in deelgebied 2 (583
km²). Doordat in dit gebied geen grondverschuivingen gekarteerd werden, kon deze kaart niet
gevalideerd worden.
Kanswaarde
Gevoeligheid
% deelgebied 2
% totale
interval
voor GV
(583 km²)
grondverschuiving
Cum*
Cum*
0,02-1
Zeer hoog
0,8
0,8
/
/
0,004-0,02
Hoog
0,7
1,5
/
/
0,001-0,004
Matig
1,9
3,4
/
/
0-0,001
Laag
96,6
100,0
/
/
* Cumulatief
Tabel 4.2c: Classificatie van de gevoeligheid voor grondverschuivingen (GV) in deelgebied 3 (802
km²) en validatie van de geklasseerde gevoeligheidskaart door confrontatie met de 155 grote GV met
een diep (> 3 m) schuifvlak.
Kanswaarde
Gevoeligheid
% deelgebied 3
% totale
interval
voor GV
(802 km²)
grondverschuiving
Cum*
Cum*
0,02-1
Zeer hoog
2,3
2,3
34,1
34,1
0,004-0,02
Hoog
2,8
5,1
21,9
56,1
0,001-0,004
Matig
6,3
11,4
21,0
77,1
0-0,001
Laag
88,6
100,0
22,9
100,0
* Cumulatief
Tabel 4.2d: Classificatie van de gevoeligheid voor grondverschuivingen (GV) in deelgebied 4 (529
km²) en validatie van de geklasseerde gevoeligheidskaart door confrontatie met de 39 grote GV met
een diep (> 3 m) schuifvlak.
Kanswaarde
Gevoeligheid
% deelgebied 4
% totale
interval
voor GV
(529 km²)
grondverschuiving
Cum*
Cum*
0,02-1
Zeer hoog
1,7
1,7
41,3
41,3
0,004-0,02
Hoog
2,0
3,7
18,0
59,3
0,001-0,004
Matig
4,6
8,3
16,4
75,8
0-0,001
Laag
91,7
100,0
24,2
100,0
* Cumulatief
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Tabel 4.2e: Classificatie van de gevoeligheid voor grondverschuivingen (GV) in het hele studiegebied
(2914 km²) en validatie van de geklasseerde gevoeligheidskaart door confrontatie met de 203 grote
GV met een diep (> 3 m) schuifvlak.
Kanswaarde
Gevoeligheid
% studiegebied
% totale
interval
voor GV
(2914 km²)
grondverschuiving
Cum*
Cum*
0,02-1
Zeer hoog
1,2
36,1
1,2
36,1
0,004-0,02
Hoog
1,5
21,7
2,7
57,8
0,001-0,004
Matig
3,6
19,8
6,3
77,6
0-0,001
Laag
93,7
22,4
100,0
100,0
* Cumulatief
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Tabel 4.3. Aantal grondverschuivingen en hobbelige terreinen per gemeente in deelgebied 1, het
West-Vlaams Heuvelland.
Gemeente
Heuvelland
Ieper
Poperinge

Aantal grondverschuivingen
en hobbelige sites
36
1
4

Tabel 4.4. Morfologische kenmerken van grondverschuivingen in deelgebied 1 (het West-Vlaams
Heuvelland) voor: (a) grondverschuivingen met een diep (> 3 m) schuifvlak en (b) complexe
grondverschuivingen met een ondiep (< 3 m) schuifvlak. De Helling betreft de gemiddelde helling van
de site, gemeten van de top (centrale punt van de kruin) tot de teen (centrale punt van de voet) van de
grondverschuiving. Ze werd bepaald met van LIDAR-afgeleide hoogtelijnenkaarten in een GIS
(Mapinfo).
a) n = 9

Oppervlakte
(ha)
Gemiddelde
3,729
Standaarddeviatie
5,640
Maximum
18,439
Minimum
0,728

Lengte
(m)
157
94
340
40

Breedte
(m)
179
124
470
60

Helling
(m/m)
0,15
0,03
0,19
0,11

b) n = 15

Lengte
(m)
98
48
180
20

Breedte
(m)
81
46
205
35

Helling
(m/m)
0,15
0,04
0,23
0,09

Oppervlakte
(ha)
Gemiddelde
0,797
Standaarddeviatie
0,523
Maximum
1,995
Minium
0,119
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Tabel 4.5. Morfologische kenmerken van grondverschuivingen in deelgebied 3 (Vlaamse Ardennen)
voor: (a) grondverschuivingen met een diep (> 3 m) schuifvlak en (b) complexe grondverschuivingen
met een ondiep (< 3 m) schuifvlak. De Helling betreft de gemiddelde helling van de site, gemeten van
de top (centrale punt van de kruin) tot de teen (centrale punt van de voet) van de grondverschuiving.
Ze werd bepaald met van LIDAR-afgeleide hoogtelijnenkaarten in een GIS (Mapinfo).
a) n = 155

Oppervlakte
(ha)
Gemiddelde
4,295
Standaarddeviatie
5,611
Maximum
42,022
Minimum
0,129

Lengte
(m)
188
109
820
20

Breedte
(m)
219
182
1450
30

Helling
(m/m)
0,16
0,06
0,67
0,02

b) n = 45

Lengte
(m)
76
47
200
10

Breedte
(m)
71
56
250
8

Helling
(m/m)
0,19
0,07
0,38
0,08

Oppervlakte
(ha)
Gemiddelde
0,574
Standaarddeviatie
0,695
Maximum
2,791
Minium
0,024
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Tabel 4.6. Aantal grondverschuivingen en hobbelige terreinen per gemeente in deelgebied 4, het
Pajottenland.
Gemeente

Aantal grondverschuivingen
en hobbelige terreinen
Aalst
1
Asse
6
Dilbeek
11
Galmaarden
3
Geraardsbergen
6 (+ 9)*
Gooik
3
Halle
3
Herne
4
Lennik
1
Ninove
5
Pepingen
1
Roosdaal
4
Ternat
1
* Negen grondverschuivingen werden reeds gekarteerd tijdens het vervolgproject (fase 2)

Tabel 4.7. Morfologische kenmerken van grondverschuivingen in deelgebied 4 (het Pajottenland)
voor: (a) grondverschuivingen met een diep (> 3 m) schuifvlak, (b) complexe grondverschuivingen
met een ondiep (< 3 m) schuifvlak. De Helling betreft de gemiddelde helling van de site, gemeten van
de top (centrale punt van de kruin) tot de teen (centrale punt van de voet) van de grondverschuiving.
Ze werd bepaald met van LIDAR-afgeleide hoogtelijnenkaarten in een GIS (Mapinfo).
a) n = 39

Oppervlakte
(ha)
Gemiddelde
2,288
Standaarddeviatie
2,367
Maximum
13,649
Minimum
0,108

Lengte
(m)
131
72
330
45

Breedte
(m)
170
104
430
30

Helling
(m/m)
0,18
0,07
0,36
0,08

b) n = 14

Lengte
(m)
47
36
150
10

Breedte
(m)
113
155
550
10

Helling
(m/m)
0,20
0,09
0,40
0,10

Oppervlakte
(ha)
Gemiddelde
0,508
Standaarddeviatie
0,825
Maximum
3,146
Minium
0,007
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Tabel 4.8. Morfologische kenmerken van grondverschuivingen in het studiegebied (2914 km²) voor:
(a) grondverschuivingen met een diep (> 3 m) schuifvlak, (b) complexe grondverschuivingen met een
ondiep (< 3 m) schuifvlak. De Helling betreft de gemiddelde helling van de site, gemeten van de top
(centrale punt van de kruin) tot de teen (centrale punt van de voet) van de grondverschuiving. Ze werd
bepaald met van LIDAR-afgeleide hoogtelijnenkaarten in een GIS (Mapinfo).
a) n = 203

Oppervlakte
(ha)
Gemiddelde
0,605
Standaarddeviatie
0,691
Maximum
3,146
Minimum
0,007

Lengte
(m)
75
47
200
100

Breedte
(m)
82
84
550
8

Helling
(m/m)
0,18
0,07
0,40
0,08

b) n = 74

Lengte
(m)
176
104
820
20

Breedte
(m)
208
169
1450
30

Helling
(m/m)
0,16
0,06
0,67
0,02

Oppervlakte
(ha)
Gemiddelde
3,892
Standaarddeviatie
5,199
Maximum
42,022
Minium
0,108
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Figuur 4.1: Geklasseerde gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen in deelgebied 1 (gebied tussen IJzer en Leie met het West-Vlaams Heuvelland) en gekarteerde grondverschuivingen. Voor details van twee uitsnedes (zwarte
kaders), zie figuren 4.2 en 4.3.

Figuur 4.3
Figuur 4.2
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Figuur 4.2: Uitsnede uit de geklasseerde gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen in deelgebied
1 (gebied tussen IJzer en Leie met het West-Vlaams Heuvelland) en gekarteerde grondverschuivingen.
De uitsnede toont de belangrijkste heuvels (i.e. Kemmelberg, Scherpenberg, Rodeberg en
Vidaigneberg) uit het West-Vlaams Heuvelland.
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Figuur 4.3: Uitsnede uit de geklasseerde gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen in deelgebied 1 (gebied tussen IJzer en Leie met het West-Vlaams
Heuvelland) en gekarteerde grondverschuivingen. In het noordoosten van de uitsnede, in het zuiden van Ieper, werden aan de wegbermen van de autosnelweg
en de gegraven kanaalsleuf Leie-Ieper een zeer hoge gevoeligheid voor grondverschuivingen toegekend.
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Figuur 4.4: Geklasseerde gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen in deelgebied 2 (gebied tussen Leie en Schelde). In dit deelgebied werden geen grondverschuivingen waargenomen.
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Figuur 4.5: Geklasseerde gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen in deelgebied 3 (gebied tussen Schelde en Dender; Vlaamse Ardennen) en gekarteerde grondverschuivingen.
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Figuur 4.6: Geklasseerde gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen in deelgebied 4 (gebied ten oosten van de Dender; Pajottenland) en gekarteerde
grondverschuivingen. Voor details van uitsnede (zwarte kader), zie figuur 4.7.
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Figuur 4.7: Uitsnede uit de geklasseerde gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen in deelgebied 4 (gebied ten oosten van de Dender; Pajottenland) en
gekarteerde grondverschuivingen. De uitsnede omvat voornamelijk de gemeente Dilbeek. Aan de steile spoorwegbermen die van zuidoost naar noordwest
over de uitsnede lopen werd een zeer hoge gevoeligheid voor grondverschuivingen toegekend.

125

126

Figuur 4.8: Vermoedelijke grondverschuivingen in deelgebied 1 (West-Vlaams Heuvelland) aangeduid door de twee experten na analyse van LIDARafgeleide schaduwkaarten.
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Figuur 4.9: Inventariskaart van grondverschuivingen in deelgebied 1 (West-Vlaams Heuvelland). Zie tabel 4.1a en 4.1b voor meer informatie met betrekking
tot het gehanteerde classificatiesysteem voor grondverschuivingen.
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Figuur 4.10: Vermoedelijke grondverschuivingen in deelgebied 4 (Pajottenland) aangeduid door de twee experten na analyse van LIDAR-afgeleide schaduwkaarten.
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Figuur 4.11: Inventariskaart van grondverschuivingen in deelgebied 4 (Pajottenland). Zie tabel 4.1a en 4.1b voor meer informatie met betrekking tot het gehanteerde classificatiesysteem voor grondverschuivingen.
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Figuur 4.12: Site PJ_S24 Vierbergen (Gooik): een voorbeeld van een site die door de experten werd
aangeduid als mogelijke grondverschuiving bij de analyse van de LIDAR-afgeleide kaarten. Bij de
terreincontrole bleek het om een zeer steile valleiwand zonder duidelijke sporen van
grondverschuiving te gaan (LIDAR puntgegevens komen van AGIV, 2005). Ten noorden van deze site
ligt GV. PJ_20 Kesterberg (Gooik).
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Figuur 4.13a: Zijaanzicht op een deel van site PJ_S24 Vierbergen (Gooik): voorbeeld van een site die
door de experten werd aangeduid als mogelijke grondverschuiving bij de analyse van de LIDARafgeleide kaarten. Bij de terreincontrole bleek het om een zeer steile valleiwand zonder duidelijke
sporen van grondverschuiving te gaan.

Figuur 4.13b: Zijaanzicht op een deel van site PJ_S24 Vierbergen (Gooik): voorbeeld van een site die
door de experten werd aangeduid als mogelijke grondverschuiving bij de analyse van de LIDARafgeleide kaarten. Bij de terreincontrole bleek het om een zeer steile valleiwand zonder duidelijke
sporen van grondverschuiving te gaan. Op de foto is ook antropogene verstoring te zien.
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Figuur 4.13c: Vooraanzicht op een ploegtalud binnen site PJ_S24 Vierbergen (Gooik): voorbeeld van
een site die door de experten werd aangeduid als mogelijke grondverschuiving bij de analyse van de
LIDAR-afgeleide kaarten. Bij de terreincontrole bleek het om een zeer steile valleiwand zonder
duidelijke sporen van grondverschuiving te gaan.
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Figuur 4.14: Site PJ_S33 (Karkoolbos, Galmaarden): voorbeeld van een site die door de experten
werd aangeduid als mogelijke grondverschuiving bij de analyse van de LIDAR-afgeleide kaarten. Bij
de terreincontrole bleek het om een steil valleihoofd zonder duidelijke sporen van grondverschuiving
te gaan (LIDAR puntgegevens komen van AGIV, 2005).
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Figuur 4.15: Zijaanzicht op site PJ_S33 (Karkoolbos, Galmaarden): voorbeeld van een site die door
de experten werd aangeduid als mogelijke grondverschuiving bij de analyse van de LIDAR-afgeleide
kaarten. Bij de terreincontrole bleek het om een steil valleihoofd zonder duidelijke sporen van
grondverschuiving te gaan.
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Figuur 4.16: Site WH_S22 Mesen: voorbeeld van een site die door de experten werd aangeduid als
mogelijke grondverschuiving bij de analyse van de LIDAR-afgeleide kaarten. Bij de analyse van de
bodemkaart en de terreincontrole bleek het om een oude, gedeeltelijk opgevulde groeve te gaan
(LIDAR puntgegevens komen van AGIV, 2005).
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Figuur 4.17: Zicht op site WH_S22 Mesen: voorbeeld van een site die door de experten werd
aangeduid als mogelijke grondverschuiving bij de analyse van de LIDAR-afgeleide kaarten. Bij de
analyse van de bodemkaart en de terreincontrole bleek het om een oude, gedeeltelijk opgevulde groeve
te gaan.
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Figuur 4.18: Site WH_S23 Mesen: voorbeeld van een site die door de experten werd aangeduid als
mogelijke grondverschuiving bij de analyse van de LIDAR-afgeleide kaarten. Bij de analyse van de
bodemkaart en de terreincontrole bleek het om een oude, gedeeltelijk opgevulde groeve te gaan
(LIDAR puntgegevens komen van AGIV, 2005).
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Figuur 4.19: Zicht op site WH_S23 Mesen: voorbeeld van een site die door de experten werd
aangeduid als mogelijke grondverschuiving bij de analyse van de LIDAR-afgeleide kaarten. Bij de
analyse van de bodemkaart en de terreincontrole bleek het om een oude, gedeeltelijk opgevulde groeve
te gaan.
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Fig. 4.20: De Lettenbergsite (Heuvelland), een Brits complex van bunkers uit de Eerste Wereldoorlog.
De bunkers geven toegang geven tot ondergrondse schuilplaatsen en werden in hun oorspronkelijke
toestand hersteld. Kemmel lag tijdens Wereldoorlog I tot het voorjaar 1918 achter het Britse front
(Fig. 4.21). De Lettenberg is een Brits verhaal van 1914 tot het voorjaar 1918. De Britten hebben er
een aantal ondergrondse hoofdkwartieren en commandoposten in de hellingen gegraven. Het was een
ideale observatiepost. In 1918 werd de Kemmelberg ingenomen door de Duitsers die hun opmars
verder zetten tot aan de Scherpenberg.
(http://www.wo1.be/ned/evenementen/erbij/2005/april.kemmel.1704/body1.htm; mei 2009)
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Figuur 4.21: Uitsnede uit de Frontkaart 1914-1918 (Bostyn, 2009). Deze frontkaart brengt voor het eerst een compleet overzicht van al het oorlogserfgoed in
de Westhoek, van Nieuwpoort tot Ploegsteert. Door een nieuwe terreinopname, gecombineerd met een analyse van historische loopgraafkaarten toont ze een
nauwkeurige situering (in tijd en ruimte) van frontlijn posities, militaire acties en onderwaterzettingen. Daarnaast zijn op de kaart meer dan 220
gedenktekens, 170 sites met oorlogsgraven, alle publiek toegankelijke bunkers en loopgraven, naam- en demarcatiestenen, mijnkraters,… gelokaliseerd De
rode lijn op de kaart is de Duitse frontlijn op 29/04/1918.


0

1750 m

155

156

Figuur 4.22: Instorting boven een ondergrondse schuilplaats ten oosten van de Scherpenberg
(Heuvelland). Zie Fig. 4.21 voor de ligging van de Scherpenberg.
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Figuur 4.23: Drie grote bomkraters ten zuidwest van Wijtschate zijn duidelijk zichtbaar op de van
LIDAR-afgeleide schaduwkaarten (LIDAR puntgegevens komen van AGIV, 2005).
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Figuur 4.24: Uitsnede van de topografische kaart (NGI, 1972) in het West-Vlaams Heuvelland met aanduiding van geverifieerde sites met en zonder
grondverschuivingen en van sites die sterk verstoord zijn ten gevolge van WOI (Bostyn, 2009, mondelinge mededeling).
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Figuur 4.25: Verdeling van de oppervlakte ingenomen door grondverschuivingen (Y-as; %) in
deelgebieden 1, 3 en 4 (X-as; %). De linker grafiek licht de interpretatie van deze grafiek toe. De X-as
toont de oppervlakte van het studiegebied volgens dalende gevoeligheid of volgens dalende kans(P) op
het voorkomen van een grondverschuiving. Voor ieder deelgebied zijn telkens dezelfde vier
kanswaarden gebruikt om de grafiek samen te stellen. Het betreft de kansen die als grenswaarde
werden gebruikt bij de classificatie van het studiegebied in 4 gevoeligheidsklassen (Tabel 4.2). In de
linker grafiek zijn zones met zeer hoge, hoge, matige en lage gevoeligheid in respectievelijk paars,
rood, geel en groen weergegeven. Door de beperkte ruimtelijke verdeling van gekarteerde
grondverschuivingen in de deelgebieden zijn de oppervlaktes met zeer hoge, hoge en matige
gevoeligheid voor grondverschuivingen ook relatief klein. Hoe hoger de curves in de grafiek hoe
hoger de kwaliteit van de gevoeligheidskaart.
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5 Dank
Dit project kon enkel tot een goed einde gebracht worden dankzij de hulp van een groep
geïnteresseerde en enthousiaste personen. We willen hen dan ook expliciet danken voor hun
gewaardeerde medewerking: i.e.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bij de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen,
Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid: Liesbeth
Vandekerckhove en Chris De Groot
bij de Afdeling Milieu-, Natuur-, en Energiebeleid - Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen,
Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid: Bart Fobe
bij de Afdeling Geotechniek (Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken) van de Vlaamse
Overheid: Koen Haelterman en Leen Vincke
bij het Agentschap voor Natuur en Bos: René Meeuwis en Bram Cannaerts
bij de Provincie Oost-Vlaanderen: Eddy Poelman
bij de Provincie West-Vlaanderen: Liesbet Serlet
bij de Provincie Vlaams-Brabant: Katleen Gillijns
bij Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels: Dirk Cuvelier
bij Regionaal Landschap Zenne Zuun & Zoniën: Leen Seynaeve
bij Regionaal Landschap Groene Corridor: Patrick Endels en Joeri Cornelis
bij Memorial Museum Passchendaele 1917, Zonnebeke: Franky Bostyn en medewerkers
bij TUC RAIL nv: Eric De Clercq
bij Natuurpunt: Wouter Mertens
bij Gemeente Roosdaal: Marc Nieuwborg, Willem De Geest en Johnny Van Hee
Frans Roggeman (betrokken bij terreinwerk in Asse)
Cati Cremer (betrokken bij terreinwerk in West-Vlaams Heuvelland)
Kim Reekmans (rapporteren van grondverschuivingen in West-Vlaams Heuvelland)
Johan Carette (rapporteren van grondverschuivingen in West-Vlaams Heuvelland)
Professor Piet Laga (Geoloog, K.U.Leuven)
Flor de Cock (Ingenieur, stuurgroep)
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