Het landschap

Het projectgebied ligt in de ‘ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone’, en meer bepaald
in het deel van het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict.
Tot dit district behoren de Vlaamse Ardennen, de Kesterberg en Oudenberg
(Pajottenland), maar ook zijn uitlopers.
Typisch binnen dit gebied is het voorkomen van veelvuldige bronnen, dit op de kleilaag
van de Formatie van Gent, Lid van Merelbeke.
Verder zijn ook de Diestiaanheuvels (ten zuiden) typerend voor het gebied. Het volledige
gebied bezit (vrij) grote reliëfverschillen, met voornamelijk lemige afzettingen.
De sterke erosie op het einde van het tertiair en tijdens het pleistoceen veroorzaakte het
huidig golvend tot sterk golvend reliëf. Dit levert een opeenvolging op van open kouters op
de leemruggen en, in de beekdalen, depressies met een gesloten begroeiing.
In het zuiden wordt het landschap bepaald door de zogenaamde Zuid-Vlaamse Heuvelrij.
De valleien zijn daar zeer sterk ingesneden, soms bijna kloofdalen, en de ruggen zijn
zacht hellend. Er is een opeenvolging te zien van langgerekte leemruggen met relatief
vlakke delen en zachte hellingen, gescheiden door talrijke beekvalleien en
depressies, die dikwijls begrensd zijn door een steile rand.
Typisch is het voorkomen van asymmetrische dalen, door de ongelijkmatige afzetting van
de lösspakketten tijdens de laatste ijstijd.
Het reliëf in het district is golvend tot sterk golvend, zelfs plaatselijk heuvelig in het
zuidelijke deel, met hellingsgraden van 9 % en meer. Het wordt gekenmerkt door een
opeenvolging van ruggen, afgewisseld met diep ingesneden beekvalleien en secundaire
depressies.
Het zuidelijk deel bestaat uit een aantal westzuidwest-oostnoordoost georiënteerde
heuvelrijen, wier absolute hoogte van zuid naar noord progressief afneemt. De hoogste
heuvelrij situeert zich in de buurt van de taal- en gewestgrens, met onder andere de
Kluisberg, de Spinnessenberg, de Hotondberg, de Muziekberg, de Pottelberg en de Mont
de Rode, maar ook de Oudenberg (Geraardsbergen).
Op het raakpunt van de oost-west en noord-zuid gerichte heuvelkammen van de Vlaamse
Ardennen bevindt zich het hoogste punt (d’Hoppe, 157,5m) in het bos van Pottelberg.
Deze kam vormt de geologische ruggengraat van het fysisch landschap en is een
onderdeel van een groter geheel van getuigenheuvels dat zich uitstrekt van FransVlaanderen via het West-Vlaams Heuvelland, de Vlaamse Ardennen, het Pajottenland en
het Hageland tot Midden-Limburg waar het tegen het Kempisch Plateau uitwigt.
Een lagere, structurele kamlijn waarvan de hoogste delen met de hoogtelijn van 100 m
flirten en die ten opzichte van het hydrografisch stelsel duidelijk contrasterend is, omvat
van west naar oost volgende plateaus: Eikenberg-Kapelleberg-Boigneberg (Maarkedal),
Varentberg-Hoogkouter (Horebeke), plateau Pottenberg-Leberg-Valkenberg (Brakel),
Steenberg-Potaardeberg (Zottegem) en tenslotte de Biezelenberg (Herzele). Vermits de
weerstandbiedende ijzerzandsteenlagen er volledig weggespoeld zijn, profileren deze
plateaus zich als open akker- en kouterlandschappen.

Bodems
De bodemseries worden gerangschikt in twee groepen. Enerzijds de plateau- en
hellinggronden met hoofdzakelijk (niet tot sterk gleyige) diepe leemgronden (meer dan 80
cm dik) met een al dan niet (sterk) gevlekte textuur B-horizont. Verspreid, maar vooral
langs de valleiranden komen ondiepe leemgronden met textuur B-horizont voor, met een
zand- of kleisubstraat beginnend op geringe diepte, evenals beperkte oppervlakten
zandleem- en kleigronden met een niet bepaalde profielontwikkeling.
Plaatselijk, op enkele hoge toppen en steile hellingen, dagzoomt het tertiair kleiig of zandig
materiaal.
Anderzijds zijn er de vallei- en depressiegronden, met dominantie van jonge leem- of
zandleembodems zonder profielontwikkeling.
Het noordelijk gebied wordt plaatselijk gedomineerd door zandleemgronden, evenals het
gebied rondom de alluviale vlakte van de Dender en de Bellebeek.
De beekalluvia staan onder invloed van een permanente grondwatertafel, die aan een
regelmatige seizoenschommeling onderhevig is. Op de plateau- en hellingronden ligt de
watertafel zeer diep, behalve waar stuwwater en bronniveaus voorkomen. Deze
bronniveaus treden overal op waar watervoerende lagen van het tertiair substraat
dagzomen.
Geologie
Tijdens het tertiair werden door de zee verschillende zand- en kleilagen afgezet,
achtereenvolgens de Formatie van Kortrijk, Formatie van Tielt, Formatie van Gent,
Formatie van Lede, Formatie van Maldegem en Formatie van Diest. Na daling van de
zeespiegel werden deze sedimenten in het pleistoceen (quartair) door erosie aangetast,
en dan voornamelijk de zandige formaties. De kleiige lagen boden meer weerstand aan de
erosie en vormden de heuveltoppen van het tertiair reliëf. Hierdoor vormt de Formatie van
Gent nu het hoofdsubstraat, en zijn de Formatie van Lede en Maldegem nog slechts op de
heuvelruggen te vinden. Van de Formatie van Diest zijn nog slechts enkele relicten over
op de hoogste toppen (Vlaamse Ardennen en heuvels ten zuiden van Geraardsbergen).
Tijdens de laatste ijstijd werd dit landschap bedekt met niveo-eolische leem (0 tot
15 m).
Onder invloed van de overheersende westenwinden tijdens het weichselglaciaal werden
de naar het westen gerichte hellingen slechts met een dunne laag löss bedekt.
Op plaatsen die tegen de dominerende winden beschermd waren (de oostelijk gerichte
hellingen en de kleinere plateaus) is de lössmantel zeer dik. De tertiaire lagen komen
slechts op een zeer beperkt aantal plaatsen aan het oppervlak.
Gedurende het holoceen had eerst een riviererosie van het pleistocene leemdek plaats.
De beekvalleien werden verder uitgediept en er ontstonden ook secundaire depressies.
De vallei van de Dender bijvoorbeeld werd uitgeschuurd tot op de Ieperiaanse kleilagen.
Later werd de vallei gedeeltelijk opgevuld met lemig alluvium en venig materiaal. Ten
gevolge van ontbossing in recente tijden trad hellingserosie op; het meeste afgespoelde
materiaal werd als colluvium afgezet aan de voet van de hellingen.

