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1

Inleiding

1.1

Achtergrond

Op het Kempens plateau ontspringen de Bosbeek en Itterbeek die beiden via de vlakte van Bocholt
uitmonden in de Maas. Beide valleien maken deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk
(BE2200034 - Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven en BE2200043 Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik) en vallen binnen
het project Life + Itter en Oeter. Het projectgebied van dit studiegedeelte bestaat uit boven- en
middenloop van de Bosbeekvallei (325 ha, gemeente As, Opglabbeek en Maaseik) (figuur 1.1). Het
verloop van de Bosbeek is redelijk groot, bij het brongebied circa 80 m+TAW en bij de monding in
de maas circa 30 m+TAW. Nabij het brongebied van de beek ligt de mijn van het Genkse
Waterschei.

Figuur 1.1. Projectgebied Bosbeekvallei (omgeven met rode lijn).

Het doel van dit project is om de ecologische potenties van de Bosbeekvallei in kaart te brengen en
waar mogelijk het herstel van grondwatergevoelige natuur te realiseren. Om de kansrijke locaties
vast te stellen en te ontwikkelen is een pakket van concrete hydrologische-, bodemchemische- en
beheermaatregelen nodig. Op basis van hydrologie en bodemchemisch onderzoek kan daarmee
vervolgens bepaald worden waar ontwikkeling van bepaalde doelhabitats mogelijk is (tabel 1.1).
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Tabel 1.1. Doelhabitats voor het studiegebied in de Bosbeekvallei.
Habitatcode
2330

Open en droge graslanden op landduinen

4010

Natte heide

4030

Droge heide

6430

Goed ontwikkelde natte ruigte

6510

Glanshaverhooilanden

7140

Zuur laagveen, overgangsveen en trilveen

9190

Eiken-Berkenbos

E

91 0

1.2

Verkorte betekenis

Alluviale bossen, met de nadruk op broekbossen

Onderzoeksvragen

In het kader van deze studie is, op basis van de inventaris en analyse van bestaande hydrologische
en ecologische gegevens binnen het projectgebied, aangegeven op welke locatie meetraaien van
piëzometers in het projectgebied kunnen worden bijgeplaatst. Met behulp van deze extra gegevens
wordt een potentiekaart aangeleverd voor het herstel van de doelhabitats in het projectgebied.
Vervolgens kan op basis van deze potentiekaart en aanvullend hydrologisch, hydrochemisch en
bodemchemisch onderzoek aangegeven worden welke concrete herstelmaatregelen nodig zijn om de
gewenste doelhabitats te kunnen ontwikkelen.

1.3

Theoretische inleiding

Een goede kennis van de bodemchemie is cruciaal. Op basis van de buffering van de bodem, de
voedselrijkdom en de aanwezigheid van bijvoorbeeld ijzer en calcium kan een goede inschatting
gemaakt worden van de potenties van het gebied voor de verschillende doelvegetaties. Zeker
wanneer er sprake is van (voormalige) landbouwgronden is het van groot belang inzicht te
verkrijgen in de bodemchemische toestand van het terrein. De kansen op een goede
natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden wordt sterk bepaald door de beschikbaarheid
van fosfor (P) (Lamers et al., 2005). Stikstoflimitatie is nu nog moeilijk te bereiken vanwege de vaak
nog steeds hoge stikstofdepositie, in Vlaanderen was er in 2008 nog een gemiddelde
stikstofdepositie van 21 kg N per hectare (MIRA, 2012). In 2008 werd op 76% van de Vlaamse
oppervlakte terrestrische ecosystemen (bos, heide en soortenrijk grasland) de kritische N-depositie
overschreden. Voor bos komt de overschrijding nog op 100% uit. Voor heide en soortenrijk grasland
op respectievelijk 94% en 18%. In 2004 was 47% van de natuur in de EU-25 blootgesteld aan
stikstofdepositie hoger dan de kritische last (MIRA, 2011).
Na beëindiging van het agrarische gebruik neemt de stikstofbeschikbaarheid in de bodem vaak sterk
af als gevolg van nitraatuitspoeling en denitrificatie (onder natte omstandigheden). Voor de
fosfaatbeschikbaarheid gaat dit niet op omdat dit in de bodem sterk wordt gebonden. Omdat het
halen van deze lage stikstofdepositie nog vaak niet mogelijk is, wordt gestuurd op limitatie van
fosfaat of kalium. Aangezien kalium in de meeste gevallen in voldoende mate kan vrijkomen uit de
verwering van silicaten, is het sturen op P-limitatie het meest kansrijk (Smolders et al., 2006).
Fosfaatmobilisatie
De mobiliteit van fosfaat hangt sterk samen met de zuurgraad en de redoxpotentiaal van de bodem
(Lamers et al., 2005). De redoxpotentiaal wordt vooral bepaald door de mate van zuurstofindringing
in de bodem. De zuurgraad is onder andere afhankelijk van de kalkrijkdom (hoge basenverzadiging)
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van de bodem en de invloed van basenrijke kwel. Fosfaat wordt bij een pH-H2O tussen de 5 en 7 of
lager dan pH-H2O 4 mobieler. Dit wordt veroorzaakt door de afname van de bindingscapaciteit van
fosfaat. Fosfaat kan onder droge omstandigheden een complex vormen met ijzer, maar in
gereduceerde omstandigheden heeft ijzer (het wordt gereduceerd van Fe3+ naar Fe2+) een lagere
bindingscapaciteit, met als gevolg dat fosfaat wordt gemobiliseerd in het bodemvocht en naar de,
indien aanwezig, bovenstaande waterlaag (Lamers et al., 1999). Permanente vernatting (wat leidt
tot een gereduceerde toestand) kan dus leiden tot interne eutrofiëring (Lamers et al., 2005). Zeker
als de bodem relatief arm is aan ijzer en/of als het water waarmee vernat wordt alkalien en rijk
aan sulfaat is (Smolders et al., 2006; Bobbink et al., 2007). Ook bodems die zeer rijk zijn aan ijzer,
maar waarbij deze ‘ver’ zijn opgeladen met fosfaat, is het eutrofiëringsrisico bij permanente
vernatting groot (Lamers et al., 2005).
Interne eutrofiëring zal beperkt blijven wanneer fosfaat met name aan calcium in plaats van aan
ijzer gebonden is. Aangezien in kalkrijke bodems een groot deel van het fosfaat in de
calciumgebonden fractie zit, en deze verbindingen ongevoelig zijn voor redoxveranderingen, vindt
geen extra P-nalevering plaats (van de calciumgebonden fractie) na vernatting (Lamers et al.,
2005). Nitraat dat uitspoelt uit landbouwgebieden verdwijnt dus uit de toplaag, maar het levert ook
problemen op voor natuurontwikkeling. Uit bossen kan eveneens nitraat uitspoelen, dit komt omdat
bossen veel N-depositie invangen, dat vervolgens na nitrificatie weer kan uitspoelen als nitraat
(Smolders et al., 2006). Relatief vangen naaldbossen de meeste luchtvervuiling in. Op zichzelf is
nitraat niet schadelijk voor de natuur. Het is zelfs zo dat nitraat als redoxbuffer kan werken,
waardoor ijzer in geoxideerde staat in de bodem blijft en beter fosfaat kan binden. Het is echter
wel gevaarlijk als het uitgespoelde nitraat in de bodem in aanraking komt met pyriethoudende
afzettingen. Nitraat kan in deze afzettingen het pyriet (FeS2) oxideren en zo sulfaat vrijmaken.
Sulfaat is veel schadelijker voor het milieu dan nitraat. Sulfaat kan onder natte omstandigheden
reageren met organisch materiaal, waarbij het wordt gereduceerd tot sulfide en het organische
materiaal afgebroken wordt. Sulfide reageert met ijzerverbindingen, waarbij ijzersulfide en pyriet
ontstaat. Wanneer al het ijzer in de bodem is vastgelegd als ijzersulfide, kan het ‘overige’ toxische
sulfide in de bodem ophopen, wat zeer slecht is voor de vegetatie. Ook komt fosfaat vrij, dat
eerder aan ijzer was gebonden, omdat sulfide deze plaats inneemt (Smolders et al., 2010).
Ook de hydrologische condities zijn in hoge mate bepalend voor de ontwikkeling van vegetatie.
Hierbij zijn zowel kwantitatieve aspecten van belang (verloop, grondwaterstanden, kwel in de
wortelzone, wegzijging) als ook kwalitatieve aspecten (grondwaterchemie). Zo bepaalt het verloop
van de grondwaterstanden welk type grondwaterafhankelijke vegetatie aanwezig kan zijn, terwijl
toevoer van mineralen (basen) ook essentieel is voor welk type er kan groeien. Ook moet, wanneer
natuurontwikkeling of -herstel gepaard gaat met vernatting, rekening worden gehouden met
veranderende redoxcondities. Verder moet voorkomen worden dat er stagnatie van water optreedt,
zeker wanneer dit ernstig met sulfaat verrijkt is. In de anaërobe organische bodem wordt dit sulfaat
onder invloed van een lagere redoxpotentiaal omgezet tot sulfide, dat sterk bindt aan ijzer.
Hierdoor neemt de concentratie vrij ijzer dat in staat is fosfaat te binden in de bodem af en komt
er veel fosfaat beschikbaar (interne eutrofiëring) (Smolders et al., 2010). Onder natuurlijke
hydrologische condities zal de verhoogde sulfaatreductie die in de zomer optreedt, bij een lager
waterpeil, in veel mindere mate tot fosfaatmobilisatie leiden. Door het lage waterpeil treedt
tijdelijk oxidatie van pyriet op in de toplaag van de bodem, hierdoor stijgt de concentratie aan
ijzer(hydr)oxiden in de bodem waardoor fosfaat in de aërobe toplaag van de bodem wordt gebonden
en zo de mobilisatie beperkt. Door doorstroming wordt het fosfaat dat wel de waterlaag bereikt
afgevoerd, hierdoor treedt geen verrijking van fosfaat op ondanks hoge sulfaatconcentraties
(Lucassen et al., 2000). Wanneer een juiste hydrologie (kwalitatief en kwantitatief) aanwezig is, en
de bodem voldoende voedselarm is, is het aanbrengen van maaisel uit een geschikte donorsite
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essentieel voor de gewenste en snelle vegetatieontwikkeling. Dit geldt zeker in versnipperde
natuurgebieden in Vlaanderen of Nederland.

1.4

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het onderzoeksgebied en de historie van het landschap.
Verder wordt in dit hoofdstuk de geomorfologie, geologie en bodem van het gebied beschreven. In
hoofdstuk 3 wordt de methodiek van het onderzoek beschreven en wordt aangeven welke locaties
bemonsterd zijn. In het volgende hoofdstuk (4) wordt de hydrologie en (grond)waterchemie van het
gebied beschreven en de daarmee samenhangende potenties. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan
op de bodemveendikte en bodemchemie van de onderzochte percelen in het onderzoeksgebied
waarna in hoofdstuk 6 de conclusies en advies per onderzocht perceel gegeven wordt.
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2

Gebiedsbeschrijving onderzoeksgebied

2.1

Gebiedsbeschrijving en historie

De Bosbeekvallei heeft zich diep in het Kempens Plateau ingesneden, plaatselijk tot 30 m. Het
zuidwest-noordoost georiënteerde dal is asymmetrisch met veel steilere dalwanden naar het oosten
(figuur 2.1). De Bosbeek ontspringt in As ten zuiden van de mijn van het Genkse Waterschei (ca. 80
m+TAW) op de rand van het Kempisch Plateau en mondt uit in de Maas dichtbij Maaseik (ca. 30
m+TAW) (Topografische Atlas België, 2002). De steenkoolmijn is van 1924 tot 1987 actief geweest,
de terrils van Waterschei grenzen aan natuurgebieden behorend tot de Bosbeekvallei (Heempark,
2012).

Figuur 2.1. Reliëf en hoogtekaart in de vallei van de Bosbeek tussen Waterschei en Opoeteren. In het rood:
studiegebied.

Uit bovenstaande figuren blijkt alvast dat de grenzen van de speciale beschermingszones (SBZ) en
bijgevolg van het studiegebied wat ‘kunstmatig’ afgebakend zijn en maar ten dele overeenkomen
met de vallei. Grote delen van de vallei liggen buiten de perimeter, wat de haalbaarheid van
eventuele herstelmaatregelen en duurzame instandhouding erg kan bemoeilijken.
In 1777 bestond het gebied uit onbegaanbaar moeras, drassig grasland, heide, vennen, akkers en
wat loofbos (figuur 2.2). Langs de Bosbeek zelf werd het landschap gekenmerkt door een lint van
natte weilanden ‘beemden’ omgeven door houtwallen. Een kleinschalig cultuurlandschap van kleine
akkers met houtkanten en hier en daar een bosje bedekt de zones op de flanken van de vallei in de
omgeving van de dorpen, en wat verder verwijderd van de dorpskernen en op het plateau rekt de
heide zich ver uit. In het brongebied komt een moeraszone voor, met een paar kleine vijvers.
In de loop van de 19de eeuw blijft de toestand in de vallei grotendeels behouden terwijl er meer
akkers en naaldbossen de ruimte rond de woonkernen en op het plateau innemen (figuur 2.3). In de
eerste helft van 20ste eeuw verdwijnen sommige bossen, een aantal nieuwe komen erbij (figuur 2.4
en 2.5). Vanaf de jaren 1970 en vooral 1980 worden veel natte graslanden spontaan vervangen door
een mozaïek van struwelen, (broek)bossen en moeras (figuur 2.6). De bossen in de vallei zijn dus
een recente verschijning (na 1970). De Bosbeek meandert door het huidige landschap dat bestaat
uit broekbossen, graslanden, moeras en zure laagvenen (figuur 2.7).
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Figuur 2.2. Historisch kaartbeeld van de Bosbeekvallei uit 1777 (Koninklijke Bibliotheek van België, 2012).

Figuur 2.3. Historische kaarten van Dépôt de la Guerre 1 (ca. 1865). In het rood: studiegebied.
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Figuur 2.4. Historische kaarten van Dépôt de la Guerre 3 (ca. 1920). In het rood: studiegebied.

Figuur 2.5. Historische kaarten (ca. 1960). In het rood: studiegebied.
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Figuur 2.6. Luchtfoto 1986. In het rood: studiegebied.

Figuur 2.7. Luchtfoto 2011. In het rood: studiegebied.

2.2

Geomorfologie en geologie

Het gebied wordt bedekt door Pleistocene terrasafzettingen van Rijn en Maas. Het gaat grotendeels
om herwerkt grof zand en grind, met bovenaan een lemig alluvium dat vaak veen bevat. Het
Quartair in de vallei van de Bosbeek is op meeste plaatsen 4 tot 10 m dik (figuur 2.8). De kleinste
diktes (minder dan 4 m) worden teruggevonden op de steilste hellingen.
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Figuur 2.8. Quartairdikte in de vallei van de Bosbeek (m) (Beerten et al. (2005), Databank Ondergrond
Vlaanderen). In grijs: studiegebied.

Onder het Quartair dagzomen verschillende Tertiaire formaties langs het traject van de Bosbeek
door het Kempens Plateau, met van het noordwesten naar het zuidoosten toe de formaties van
Kasterlee, Diest en Bolderberg (figuur 2.9).

Figuur 2.9. Tertiair en ligging dwarsdoorsneden (Buffel et al. 2001, Databank Ondergrond Vlaanderen).

In het noorden van het projectgebied in Opoeteren dagzoomt de formatie van Kasterlee, bestaand
uit zand met 5 à 20% glauconiet. De formatie van Kasterlee bedekt de formatie van Diest die uit
glauconietrijke (15 à 45%) halfgrove zanden bestaat.
De onderliggende formatie van Bolderberg is op te delen in 2 verschillende delen: het Lid van Genk
(dat in het zuiden van het projectgebied onder de Quartaire bedekking dagzoomt) en het lid van
Houthalen (figuur 2.10). Het Lid van Genk bestaat uit kwartszanden, plaatselijk met lignietlagen,
het Lid van Houthalen is een glauconietrijk kleiig fijn zand.
De onderliggende formatie van Voort bestaat uit zeer glauconietrijk kleiig zand, de formatie van
Eigenbilzen uit kleiig fijn zand dat vervolgens overgaat in zandige klei. De onderliggende formatie
van Boom wordt gekenmerkt door een mica- en zandhoudende klei met weinig glauconiet.
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Figuur 2.10. Dwarsdoorsneden in de vallei van de Bosbeek (Buffel et al. 2001, Databank Ondergrond
Vlaanderen).

De Quartaire zanden en grinden afgezet door de Maas op het Kempens Plateau vormen samen met
de onderliggende Tertiaire zanden één watervoerende laag van meer dan 100 meter dikte. Het
Quartair heeft echter een veel hogere doorlatendheid dan de onderliggende lagen. Het aquifer
omvat dus het Quartair en de Tertiaire formaties van Kasterlee, Diest, Bolderberg, Voort en
Eigenbilzen (hoewel de doorlatendheid van deze laatsten zeer klein is). De lignietlagen in het Lid
van Genk kunnen echter zorgen voor een zekere verticale weerstand. De basis van het aquifer wordt
gevormd door de niet doorlatende formatie van Boom.
Deze eerste watervoerende laag is zuiver freatisch, maar in de vallei van de Bosbeek kan ze lokaal
onder druk staan door de aanwezigheid van slecht doorlatende alluviale afzettingen (Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening 2004).
Op regionaal niveau is de grondwaterstroming hoofdzakelijk in noordelijke richting, afgezien van
lokale afwijkingen in de omgeving van de beek en aan de oostelijke steilrand van het Kempens
Plateau (waar de steile helling een laterale stroming veroorzaakt).
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2.3

Bodem

Volgens de bodemkaart (Van Ranst & Sys 2000) bestaat de bodem hoofdzakelijk uit lemig zand en
zand, met vooral stroomafwaarts plaatselijk veen (figuur 2.11).

Figuur 2.11. Textuur volgens de bodemkaart (2001), data: 1971-1973.
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3

Materiaal en Methode

3.1

Verzamelen van meetgegevens

Midden augustus 2011 werden zes meetraaien van ondiepe peilbuizen met 30 cm-filterlengte
geplaatst om het freatische grondwaterpeil te kunnen opvolgen (figuur 3.1, raaien 2 t.e.m. 7). De
locatie van de peilbuizen werd nauwkeurig ingemeten door middel van een RTK GPS. Die peilbuizen
werden met een automatische datalogger uitgerust (mini diver) die elke dag op een vast tijdstip een
meting uitvoerde. In de bovenloop van de Bosbeek werd een raai peilbuizen elk twee weken
gemeten door vrijwilligers van Natuurpunt, sinds januari 2011 (raai 1).

Figuur 3.1. Meetpunten waterpeil Bosbeek en locatie grondwaterstandsbuizen van deze studie (raai 1 t/m 7).

Naast die peilbuizen zijn er nog andere peilbuizen in de vallei geplaatst in het kader van eerdere
studies. In de bovenloop van de Bosbeek zijn er vier ondiepe peilbuizen (uitgerust met een
datalogger) die het waterpeil in de omgeving van de waterwinning van As monitoren. Voor die
peilbuizen zijn ook goede tijdreeksen beschikbaar, sinds maart 2010.
In het kader van het Ecologische inventarisatie en visievorming voor de Bosbeek (studie door Lisec in
opdracht van VMM) werden in 2003 drie raaien peilbuizen geplaatst. Hoewel er meetgegevens
beschikbaar zijn in de bijlagen van de studie van Lisec, zijn de definities van de buizen niet meer te
vinden waardoor die gegevens, hoe waardevol ook, niet te benutten zijn. De andere peilbuizen
21

worden meestal onregelmatig of niet frequent genoeg bezocht en zijn de gegevens bijgevolg niet
bruikbaar.
Naast die ondiepe peilbuizen zijn er ook diepe peilbuizen met goede tijdreeksen in de databank
Ondergrond Vlaanderen (figuur 3.1, in het geel). Het meetpunt in de bovenloop van de Bosbeek is
een ‘piëzometernest’ (een groep van piëzometers uitgerust met filters op verschillende diepten).
Door de grondwaterstanden in die piëzometers onderling met elkaar te vergelijken, kan een verschil
in waterdruk en een daarmee een eventuele opwaartse grondwaterstroming gedetecteerd worden.
Daarnaast werden zes meetplaatsen voor het waterpeil in de Bosbeek gemarkeerd en de locatie en
hoogte ervan door middel van een RTK GPS nauwkeurig ingemeten. Die meetpunten werden elke
twee weken door Natuurpunt bezocht en het waterpeil ten opzichte van het referentiepunt
gemeten. In de loop van de studie is het meest stroomafwaartse meetpunt in Opglabbeek (voorbij
de Slagmolen) komen te vervallen.
De definitie van de peilbuizen en de peilschalen is als digitale bijlage geleverd.
Het drainagenetwerk werd in kaart gebracht met hand GPS (hoofdstuk 4, figuren 4.1-4.4). Het GISbestand met de ligging van de drainagegrachten wordt als digitale bijlage geleverd.
Om de omvang en locatie van de veengronden meer exact in beeld te brengen, werden in de winter
2011/2012 82 snelle profielboringen uitgevoerd (met een prikstok van 2 m lang). Dit is gebeurd
omdat in de meeste bodemkaarten de oppervlakte veen vaak ernstig onderschat wordt, zeker in
zeer natte omstandigheden. De locatie van de boringen werd bepaald met een hand GPS
(nauwkeurigheid 5 à 10 meter). De resultaten werden geïnterpoleerd over het hele gebied (Ordinary
kriging interpolation in ESRI ArcGIS 10). Het overzicht van die boringen en de dikte van het
veenpakket zijn te vinden in hoofdstuk 5.

3.2

Waterstalen

3.2.1 Staalname
Op 31 januari 2012 zijn er in het onderzoeksgebied 27 waterstalen verzameld (figuur 3.3-3.6 en
bijlage I), waarvan 24 grondwaterstalen en 3 oppervlaktewaterstalen. De waterstalen zijn
verzameld in 250 ml polyethyleen potten, deze zijn tot de rand gevuld en afgesloten, waardoor er
geen reactie met zuurstof kan plaatsvinden. Vervolgens zijn de monsters gekoeld bewaard (4°C) tot
verdere analyse. Aan de waterstalen is het volgende gemeten:
-

pH, alkaliniteit (zuurbufferend vermogen) en EGV (conductiviteit)
Totaal opgelost anorganisch koolstof
Concentraties elementen en ionen op de ICP en de Autoanalyser
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Figuur 3.2. Grondwatermonster verzamelen in de Bosbeek (foto genomen door R.Bobbink).

Figuur 3.3. Overzicht van locaties waar grond- en oppervlaktestalen zijn genomen.
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Figuur 3.4. Waterstaalnamelocaties Bosbeek, bovenste figuur het meest zuidelijk gelegen deel bij As, onderste
figuur het wat meer noordelijke deel nabij As.
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Figuur 3.5. Waterstaalnamelocaties Bosbeek, bovenste figuur ten oosten van Opglabbeek, onderste figuur het
wat meer noordelijke deel nabij Opglabbeek.
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Figuur 3.6. Waterstaalnamelocaties Bosbeek, het meest stroomafwaarts gelegen deel nabij Opoeteren.

3.2.2 Analyse
De pH is gemeten met een standaard Ag/AgCl2 elektrode verbonden met een radiometer
(Copenhagen, type PHM 82). De alkaliniteit van de watermonsters is bepaald middels een
automatische titratie (Titralab TIM840) met verdund zoutzuur tot pH 4,2. De toegevoegde
hoeveelheid equivalenten zuur per liter is hierbij de alkaliniteit. De hoeveelheid opgelost
anorganisch koolstof (kooldioxide + bicarbonaat + carbonaat) is bepaald met behulp van infrarood
gas analyse (ABB Advance Optima IRGA). De EGV is gemeten met een HQ40D multimeter. De
metingen de ionen- en elementconcentraties zijn beschreven in paragraaf 3.3.2 ‘analysemethoden’.
Na analyse is de ionenbalans van het water opgesteld, hierbij is het verschil vrijwel altijd minder
dan 10 procent. De concentratie zwavel gemeten in het grondwater is een goede maat voor de SO42-concentratie in het grondwater.
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3.3

Bodemstalen

3.3.1 Staalname
Op 29, 30 en 31 mei 2012 zijn in het onderzoeksgebied bodemstalen verzameld (figuur 3.7-3.11).
Percelen die op het oog voedselarm leken zijn bemonsterd met een Edelman-boor op een diepte van
0-10 cm en 10-20 cm onder maaiveld. Percelen die in het verleden zijn gebruikt voor
landbouwdoeleinden zijn bemonsterd op een diepte van 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm en 30-40 cm
onder het maaiveld. In totaal zijn 40 locaties bemonsterd, deze zijn ingemeten in GPS door middel
van een Garmin GPSMAP 60 Cx (bijlage III). De bodemstalen zijn luchtdicht verpakt en gekoeld
bewaard (4°C). Vervolgens zijn op de bodemstalen de volgende bewerkingen uitgevoerd:
-

Bepaling drooggewicht en gloeiverlies (organisch stofgehalte)
Olsen-extract: Olsen-P bepaling (hoeveelheid plantbeschikbaar fosfaat)
Zoutextract met NaCl voor de bepaling van de pH-NaCl en de hoeveelheid Ca, Al, NO3 en
NH4
Destructie: totaal-P, totaal-Ca, totaal-K, totaal-Mg, totaal-Fe, totaal-Mn, totaal-S, totaalZn, totaal-Al, totaal-Cr, totaal-Cu, totaal-Pb en totaal-Ni (na ontsluiting met salpeterzuur)

Figuur 3.7. Overzicht locaties van bodemstaalname Bosbeek.
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Figuur 3.8. Bodemlocaties Bosbeek, bovenste figuur bij de bron locaties 31-40, onderste figuur verder
stroomafwaarts locaties 24-30.
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Figuur 3.9. Bodemlocaties Bosbeek, bovenste en onderste figuur verder stroomafwaarts locaties 21-23 en 1520.
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Figuur 3.10. Bodemlocaties Bosbeek, bovenste en onderste figuur steeds verder stroomafwaarts, locaties 10-14
en 6-9.
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Figuur 3.11. Bodemlocaties Bosbeek meest stroomafwaarts deel locaties 1-5.

3.3.2 Analyse
Drooggewicht en organisch stofgehalte
Om het vochtgehalte van het verse bodemmateriaal te bepalen is het vochtverlies berekend door
bodemmateriaal per monster af te wegen in aluminium bakjes en gedurende 24 uur te drogen in een
stoof bij 105 °C. Vervolgens is het bakje met bodemmateriaal teruggewogen en is het vochtverlies
bepaald. De fractie organisch stof in de bodem is berekend door het gloeiverlies te bepalen. Hiertoe
is het bodemmateriaal per monster, na het drogen, gedurende 4 uur verast in een oven bij 550 °C.
Na het uitgloeien van de monsters is de fractie organisch materiaal berekend. Het gloeiverlies komt
overeen met het gehalte aan organisch materiaal in de bodem.
Bodemdestructie
Door de bodem te destrueren (ontsluiten) is het mogelijk de totale concentratie van bijna alle
elementen in het bodemmateriaal te bepalen. Van het gemalen en gedroogde bodemmateriaal is
per monster nauwkeurig 200 mg afgewogen en in teflon destructievaatjes overgebracht. Aan het
bodemmateriaal is 4 ml geconcentreerd salpeterzuur (HNO3, 65%) en 1 ml waterstofperoxide (H2O2
30%) toegevoegd en de vaatjes zijn geplaatst in een destructie-magnetron (Milestone microwave
type mls 1200 mega). De monsters zijn vervolgens gedestrueerd in gesloten teflon vaatjes. Na
destructie zijn de monsters overgegoten in 100 ml maatcilinders en aangevuld tot 100 ml door
toevoeging van demiwater. Vervolgens is het geheel overgeheveld in polyethyleenpotjes van 100 ml.
De polyethyleenpotjes zijn bewaard voor verdere analyse.
Zoutextractie
In het zoutextract is de pH van de bodem bepaald. Hiervoor is 17,5 gram verse bodem met 50 ml
zoutextract (0.2M NaCl) gedurende 2 uur geschud op een schudmachine bij 100 rpm. De pH is
gemeten met een standaard Ag/AgCl2 elektrode verbonden met een radiometer Titralab TIM 840.
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Vervolgens is de hoeveelheid NO3, NH4, Al en Ca bepaalt, alsmede de hoeveelheid P en kationen,
gemeten op de ICP en Autoanalyser.
Olsenextractie
De Olsen-P extractie is uitgevoerd ter bepaling van de hoeveelheid plantbeschikbaar fosfaat.
Hiertoe is 3 gram droog bodemmateriaal met 60 ml Olsen-extract (0.5 M NaHCO3 bij pH 8.4)
gedurende 30 minuten uitgeschud op een schudmachine bij 100 rpm. Het extract is vervolgens
geanalyseerd op de ICP.
Analysemethoden
De chemische analyse van de monsters vond plaats op het Gemeenschappelijk Instrumentarium van
de Radboud Universiteit Nijmegen. De analyse van calcium, magnesium, ijzer, aluminium, zink,
nikkel, chroom, koper, lood, mangaan, totaal fosfor en totaal zwavel is uitgevoerd met behulp van
Inductief Gekoppeld Plasma - Optische Emissie Spectrometrie (ICP-OES; Techno Electron
Cooperation). De hoeveelheid NH4+, NO3- en PO4 is gemeten met Technicon autoanalysers (AA)
volgens Grasshoff & Johansen (1977) en Kamphake et al., (1967).

3.4

Verwerking

De verzamelde gegevens zijn verwerkt met behulp van Microsoft Excel versie 2010 en Arc-GIS 9.1 is
gebruikt voor het maken van figuren.
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4

Hydrologie

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het verloop van de grondwaterstanden in de peilbuizen en van
de beek en worden de resultaten van de chemische analyse van het grondwater en
oppervlaktewater per meetraai beschreven.
In figuren 4.1 t/m 4.4 is het drainagenetwerk van de Bosbeekvallei weergegeven. In deze figuren is
te zien dat er lokaal nog flink ontwaterd wordt, bijvoorbeeld bij het brongebied.

Figuur 4.1. Drainagenetwerk bij As.
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Figuur 4.2. Drainagenetwerk bij Niel-bij-As.

Figuur 4.3. Drainagenetwerk bij Dorne.
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Figuur 4.4. Drainagenetwerk bij Opoeteren.

4.2

Grondwaterpeilen en –dynamiek

Afgezien van de afwijkingen in de omgeving van de beek vertoont het freatische oppervlak een
verhang van ongeveer 2 meter per kilometer in noordoostelijke richting. De Bosbeek draineert het
freatisch pakket en veroorzaakt een toestroming van grondwater naar de vallei.

Figuur 4.5. Meetpunten waterpeil Bosbeek en locatie grondwaterstandsbuizen van deze studie (raai 1 t/m 7).
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Het regionale grondwatermodel opgesteld voor het Maassysteem ten behoeve van het Vlaams
Grondwater Model (De Smedt et al. 2007) identificeert voedingsgebieden aan de westelijke kant van
de Bosbeek (Gruitrodebos en zone ten westen van Opglabbeek) die het grondwatersysteem
aanvullen, met stroomlijnen gericht naar de Bosbeekvallei. De stroomtijden bedragen meerdere
tientallen jaren tot enkele honderden jaren.
Het regionale grondwatermodel geeft ook enkele mogelijke kwelzones aan in dit deel van de vallei
van de Bosbeek: het gaat om de benedenloop van de Kreeftebeek en Kleinebeek (dichtbij meetraai
4), het brongebied van de Bosbeek en een kleine zone stroomafwaarts Opoeteren.
De Vlaamse Milieumaatschappij volgt sinds 1995 diepe grondwaterpeilen op in een ‘piëzometernest’
in het brongebied van de Bosbeek (Zevenhuizen, figuur 4.5). Metingen op dit meetpunt tonen een
diepe opwaartse stroming van grondwater door het Zand van Bolderberg (van 100 m onder maaiveld
naar 40 m onder maaiveld), maar geen opwaartse grondwaterstroming van het Zand van Bolderberg
naar het Quartair. De stroming van het grondwater door het Quartair wordt hier niet gemeten (geen
piëzometer met ondiepe filter). We hebben dus geen bijkomende informatie over kwel in het
oppervlakkige deel van het freatisch pakket. Uit de studie van Lisec (Hubrechts 2004) blijkt
tenslotte dat er kwel is in de vallei ter hoogte van de Kalenberg (raai L2 LISEC, op de oostelijke
oever).
Figuren 4.7 t.e.m. 4.20 geven per meetraai een overzicht van de grondwaterdynamiek in relatie
met het peilregime van de beek.
Voor meetraai 1 in het brongebied van de Bosbeek is er geen peilmeting beschikbaar voor de beek.
Voor meetraaien 2, 3, 4 en 5 staat het meetpunt voor het beekpeil niet in één lijn met de raai. Het
peil werd voor die punten herberekend voor een locatie die aansluit op de meetraai, rekening
houdend met het verval van de Bosbeek voor het betrokken segment van de vallei. Voor de datums
met ontbrekende metingen werd het beekpeil ook geschat aan de hand van beekpeilen die elders
gemeten werden en rekening houdend met het berekende verval voor het betrokken
waterloopsegment.
Het verval van de beek binnen het studiegebied bedraagt 1.4 tot 2.9 m/km (jaargemiddelde) en
bereikt een maximum tussen meetraaien 6 en 7 in Opoeteren.
Het waterpeil in de beek is lager dan het grondwaterpeil in de aanpalende percelen. De
opbollingscurven in de buurt van de beek hebben een verhang van 1 tot 4 cm/m en zijn in grote
trekken vergelijkbaar met andere Kempische beken zoals bijvoorbeeld de Zwarte Beek (De Becker
et al., 2000). De aan de beek palende bodems zijn niet perfect maar toch vrij goed
waterdoorlatend, behalve ter hoogte van meetraai 5 waar het verhang meer uitgesproken is (het
waterpeil in peilbuis 013 is meerdere tientallen cm hoger dan het peil in de beek op een paar m). In
sommige meetraaien is het drainerend effect van de beek goed waarneembaar (bv. meetraai 7,
peilbuizen 019 en 020).
Figuren 4.7 t.e.m. 4.20 geven ook een beeld van de grondwaterdynamiek door het jaar heen. In dit
rapport zijn de gegevens voor de periode september 2011 tot midden oktober 2012 verwerkt. Dat
betekent dat de tijdreeksen eigenlijk te kort zijn om betrouwbare, degelijk onderbouwde conclusies
te trekken aangaande standplaatspotenties. Alle conclusies afgeleid uit dit soort korte tijdreeksen
hebben een indicatieve waarde en moeten kritisch bekeken worden, onder andere rekening
houdend met de eventuele meteorologische bijzonderheden tijdens de beschouwde periode. Zo
werd de tweede helft van het jaar 2011 gekenmerkt door een zeer abnormaal hoge neerslag in
augustus en december, en een zeer uitzonderlijk droge maand november, terwijl juni 2012 zeer
uitzonderlijk nat is geweest (tabel 4.1).
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Tabel 4.1. Klimatologisch overzicht van de meetperiode (Koninklijk Meteorologisch Instituut). Veld leeg =
normaal, a = abnormaal (om de 6 jaar), za = zeer abnormaal (om de 10 jaar), u = uitzonderlijk (om de 30 jaar),
zu = zeer uitzonderlijk (om de 100 jaar).
2011

Neerslagtotaal

8
za
hoog

Gemiddelde
temperatuur
Zonneschijnduur

9

10

a
hoog
za
laag

zu
hoog

2012
11
zu
laag

12
za
hoog

a
hoog
u
hoog

u
hoog

1

2

3

4
za
hoog

za
laag

za
hoog
za
hoog

za
laag

5

6
zu
hoog

7
a
hoog

8
za
laag

9

Ter vergelijking geeft figuur 4.6 enkele tijdreeksen voor de vallei van de Zwarte Beek weer
(gegevens beschikbaar tot eind juli). Peilbuizen 034 en 041 zijn onder invloed van drainagegrachten,
peilbuis 196 is een voorbeeld van een natuurlijkere toestand. Uit die metingen blijkt dat de
waterpeilen waarschijnlijk dieper kunnen afzakken dan tijdens de in het kader van deze studie
gemeten periode.

Figuur 4.6. Peil ten opzichte van maaiveld van enkele peilbuizen in de vallei van de Zwarte Beek. Blauwe kader
= meetperiode in de vallei van de Bosbeek.

Met deze elementen in het achterhoofd kunnen de tijdreeksen voor de vallei van de Bosbeek nader
bekeken worden (figuren 4.7 t.e.m. 4.20). Hieronder worden de resultaten per meetraai kort
besproken.

4.2.1 Meetraai 1 (bovenloop As)
De topografie in dit deel van de vallei is weinig uitgesproken. Voor de peilbuizen van deze meetraai
beschikken we over wat langere tijdreeksen (vanaf begin 2011) dan in de rest van de vallei, maar de
peilbuizen zijn niet uitgerust met een diver: het peil wordt elk 14 dagen manueel gemeten. Er is
immers een gat in de meetreeks voor de periode augustus – oktober 2011 waardoor de laagste
grondwaterpeilen in 2011 onbekend blijven. Het waterpeil in peilbuizen 416, 417, 418 en 419 ligt
tijdens het winterhalfjaar vrij ondiep of zelfs aan het maaiveld (figuur 4.7 en 4.8). Tijdens de
zomerperiode wordt het veen op meetpunten 417 en 419 deels blootgesteld aan de lucht en kunnen
dus voedingstoffen vrijkomen. Er zijn geen metingen van het beekpeil voorhanden ter hoogte van
deze meetraai. In de zomer valt de beek soms droog.
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4.2.2 Meetraai 2 (Niel-bij-As)
Meetlocaties 002 en 003 zijn gelegen in de vallei op veenbodem terwijl meetlocatie 001 op de flank
van de vallei ligt (figuur 4.9 en 4.10). Dit verschil vertaalt zich in contrasterende
grondwaterregimes. De amplitude van het freatische grondwaterpeil op meetlocatie 002 en 003
vertoont schommelingen van maximum 50 cm op jaarbasis en de winterpeilen bereiken het
maaiveld. Op meetpunt 001, hoger op de flank, is de waterpeilfluctuatie veel groter en blijft het
peil altijd ver onder de 20 cm onder maaiveld. Dit verschil uit zich ook in de chemische
samenstelling van het grondwater: het is slecht gebufferd en met een duidelijke invloed van
regenwater voor meetlocatie 001 en meer gebufferd en lithoclien voor meetlocaties 002 en 003 (zie
paragraaf 4.4). De bodem op meetpunten 002 en 003 bestaat uit veen en wordt tijdens het
zomerhalfjaar deels blootgesteld aan de lucht.

4.2.3 Meetraai 3 (Kalenberg) en meetlocatie 007
Meetpunten 005 en 006 zijn gelegen in de vallei van de Bosbeek en vertonen een zeer stabiel
waterregime met weinig peilschommelingen (minder dan 10 cm). De stijghoogte op meetlocatie 006
blijft zelfs jaar rond boven maaiveld (figuur 4.11 en 4.12). Die resultaten komen overeen met de
metingen uitgevoerd door Lisec (Hubrechts 2004) die aantonen dat er kwel is in deze zone.
Resultaten voor meetpunt 007 worden ook weergegeven ter vergelijking hoewel het niet in de raai
gelegen is. De amplitude van het freatische grondwaterpeil op meetlocatie 007 vertoont
schommelingen tot een kleine meter op jaarbasis, maar dit punt heeft hoge winterpeilen die het
maaiveld bereiken.

4.2.4 Meetraai 4 (Kreeftenbeek)
Deze raai snijdt de vallei van de Bosbeek en de zijvallei van de Kreeftenbeek. Meetpunt 011 ligt
‘diep’ in de vallei van de Bosbeek, in een elzenbroekbos op veenbodem (figuur 4.13 en 4.14). Het
waterpeil op dit punt blijft zeer stabiel, met een stijghoogte constant boven het maaiveld. Uit een
hydrologisch standpunt is dit dus een ideale locatie voor veenontwikkeling. Ook is hier geen relatie
met schommelingen in peil van de bosbeek, die wel heel dichtbij ligt. Meetlocatie 010 ligt wat
hoger op de flank van de vallei, tussen de Bosbeek en de Kreeftenbeek. Het waterpeil op dit punt
blijft het hele jaar door onder de 45 cm onder het maaiveld en schommelt in functie van neerslag.
Ook op meetlocatie 008 op de andere oever van de Kreeftenbeek is de fluctuatie van het waterpeil
vrij uitgesproken, maar het peil ligt wel hoger en bereikt het maaiveld tijdens het winterhalfjaar.
De gegevens voor meetpunt 009 werden beschouwd als dubieus (de tijdreeks vertoont een trend en
de kalibratiefout op de divermetingen is groot) en worden dus niet verder gebruikt.

4.2.5 Meetraai 5 (Dorne)
Het grondwaterpeil in de peilbuizen van deze raai bereikt nooit het maaiveld, waarschijnlijk door
de drainerende invloed van de Bosbeek en van de grachten die het freatisch oppervlak aftoppen
(figuur 4.15 en 4.16), ook is hier rond de peilbuizen vrijwel geen veendek aanwezig. De
peilfluctuatie door het jaar heen bedraagt 40 à 75 cm.

4.2.6 Meetraai 6 (Opoeteren, Jaenendijk)
In dit deel van het gebied bestaat de bodem uit een dikke veenlaag die hier en daar tot 1,5 m dikte
reikt. Het grondwaterpeil op meetlocaties 015 en vooral 016 midden in de vallei is stabiel en blijft
een tiental centimeter onder het maaiveld (figuur 4.17 en 4.18). Er zijn helaas geen recente
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gegevens voorhanden voor die buizen. De samenstelling van het water in die twee buizen lijkt sterk
op elkaar en wordt beïnvloed door regenwater.
Het peil in peilbuis 014 fluctueert wat meer (tot 30 cm schommeling) en het water heeft meer een
lithoclien karakter. De gegevens voor meetlocatie 017 in het eerste deel van de meetperiode zijn
dubieus (mogelijk defecte diver) en worden hier niet getoond.

4.2.7 Meetraai 7 (Opoeteren, stroomafwaarts centrum)
Stroomafwaarts Opoeteren is het westelijke gedeelte van de vallei rijk aan veen. Op meetlocatie
018, gelegen in deze zone, is het waterpeil zeer stabiel en constant aan of boven het maaiveld, wat
voor het behoud en de ontwikkeling van veen gunstig is (4.19 en 4.20). Ook in peilbuis 019, gelegen
op een twintigtal meter van de Bosbeek maar zonder veendek, is het grondwaterpeil relatief
stabiel, maar wel veel lager onder maaiveld (altijd 40 tot 75 cm onder maaiveld). Op de
meetpunten gelegen op de rechteroever van de Bosbeek vertoont het grondwaterpeil meer
fluctuaties dan op de linkeroever. Het grondwaterregime op meetpunt 020 vertoont pieken bij
neerslag en een lager waterpeil. Op meetpunt 021 gelegen wat hoger op de flank van de vallei is
het waterpeil weer wat hoger (10 à 50 cm onder maaiveld) en de fluctuatie bedraagt ongeveer 60
cm.
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Bosbeek raai 1 (bovenloop As)

Figuur 4.7. Links: Hoogteprofiel in meter TAW met ligging van de peilbuizen, resultaten van de veenkartering
en gemiddelde grondwaterstanden voor meetraai 1 (brongebied Bosbeek). Rechts: Stijghoogte per datum (geen
meting beschikbaar voor het beekpeil).

Figuur 4.8. Stijghoogten in meter TAW en peil ten opzichte van maaiveld van het freatische grondwater ter
hoogte van meetraai 1 (bovenloop Bosbeek).
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Bosbeek raai 2 (Niel-bij-As)

Figuur 4.9. Links: Hoogteprofiel in meter TAW met ligging van de peilbuizen, resultaten van de veenkartering
en gemiddelde grondwaterstanden voor meetraai 2. Rechts: Stijghoogte per datum.

Figuur 4.10. Stijghoogten in meter TAW en peil ten opzichte van maaiveld van het freatische grondwater ter
hoogte van meetraai 2 (Niel-bij-As).
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Bosbeek raai 3 (Kalenberg)

Figuur 4.11. Links: Hoogteprofiel in meter TAW met ligging van de peilbuizen, resultaten van de veenkartering
en gemiddelde grondwaterstanden voor meetraai 3. Rechts: Stijghoogte per datum.

Figuur 4.12. Stijghoogten in meter TAW en peil ten opzichte van maaiveld van het freatische grondwater ter
hoogte van meetraai 3 (Kalenberg).
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Bosbeek raai 4 (Kreeftenbeek)

Figuur 4.13. Links: Hoogteprofiel in meter TAW met ligging van de peilbuizen, resultaten van de veenkartering
en gemiddelde grondwaterstanden voor meetraai 4. Rechts: Stijghoogte per datum.

Figuur 4.14. Stijghoogten in meter TAW en peil ten opzichte van maaiveld van het freatische grondwater ter
hoogte van meetraai 4.
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Bosbeek raai 5 (Dorne)

Figuur 4.15. Links: Hoogteprofiel in meter TAW met ligging van de peilbuizen, resultaten van de veenkartering
en gemiddelde grondwaterstanden voor meetraai 5. Rechts: Stijghoogte per datum.

Figuur 4.16. Stijghoogten in meter TAW en peil ten opzichte van maaiveld van het freatische grondwater ter
hoogte van meetraai 5 (Dorne).
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Bosbeek raai 6 (Opoeteren Zuid)

Figuur 4.17. Links: Hoogteprofiel in meter TAW met ligging van de peilbuizen, resultaten van de veenkartering
en gemiddelde grondwaterstanden voor meetraai 6. Rechts: Stijghoogte per datum.

Figuur 4.18. Stijghoogten in meter TAW en peil ten opzichte van maaiveld van het freatische grondwater ter
hoogte van meetraai 6 (Opoeteren Zuid)
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Bosbeek raai 7 (Opoeteren Noord)

Figuur 4.19. Links: Hoogteprofiel in meter TAW met ligging van de peilbuizen, resultaten van de veenkartering
en gemiddelde grondwaterstanden voor meetraai 7. Rechts: Stijghoogte per datum.

Figuur 4.20. Stijghoogten in meter TAW en peil ten opzichte van maaiveld van het freatische grondwater ter
hoogte van meetraai 7 (Opoeteren Noord)
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4.2.8 Andere gegevens
In de bovenloop van de Bosbeek zijn er ook enkele peilbuizen van de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening (VMW) met recente gegevens (figuur 4.21).

Figuur 4.21. Ligging van de peilbuizen van de VMW (in het groen) en peil ten opzichte van maaiveld van het
freatische grondwater.

Stroomafwaarts stijgt het grondwaterpeil in de winter tot aan het maaiveld. In alle peilbuizen zakt
het grondwaterpeil beduidend af in het zomerhalfjaar. Het grondwaterpeilregime in die peilbuizen
is dus vergelijkbaar met wat ter hoogte van meetraai 1 waargenomen is (paragraaf 4.2.1). Naast die
gegevens geeft de studie van Lisec (Hubrechts 2004) ook informatie over de dynamiek van
oppervlakte- en grondwater in de vallei van de Bosbeek. In de periode juni 2003 – juni 2004 werden
3 meetraaien opgevolgd (figuur 4.5). Hieronder worden de resultaten kort samengevat.
Meetraai L3 Lisec (Wildbroek, As)
800 m stroomafwaarts onze meetraai 1 ligt een meetraai van Lisec (meetraai L3 op kaart 4.5), die
opgevolgd is tijdens de periode juni 2003- juni 2004. Uit de metingen die toen uitgevoerd zijn, blijkt
dat het niveau van de Oude Beek nagenoeg 75 cm lager ligt dan dit van de artificiële loop van de
Bosbeek. Het grootste deel van de vallei draineert dus naar de Oude Beek. In de peilbuis op de
oever ten noorden van de Oude Beek stijgt het grondwaterpeil tijdens de winter tot aan het
maaiveld. Tijdens het zomerhalfjaar zakt het peil tot 40 cm onder maaiveld. In de peilbuizen ten
zuiden van de Oude Beek blijft het peil dieper en zijn de peilschommelingen meer uitgesproken.

Figuur 4.22. Peil ten opzichte van maaiveld van het freatische grondwater in meetraai L3 (gegevens 2003 –
2004). Bron: Hubrechts 2004.
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Meetraai L2 Lisec (Kalenberg)
Deze meetraai van Lisec is 50 m stroomafwaarts gelegen van onze meetraai 3 (paragraaf 4.2.3). Uit
de gegevens van 2003-2004 blijkt dat het gebied naar de Bosbeek toe draineert. Er is ook een
duidelijke opwaartse stroming (kwel) ten oosten van de Bosbeek vastgesteld. Die resultaten komen
goed overeen met onze waarnemingen voor peilbuizen 005 en 006 van meetraai 3 (hoge en stabiele
peilen door het jaar heen).

Figuur 4.23. Peil ten opzichte van maaiveld van het freatische grondwater in meetraai L2 (gegevens 2003 –
2004). Bron: Hubrechts 2004.

Meetraai L1 Lisec (Dorpermolen, Opoeteren)
Deze meetraai van Lisec ligt 150 m stroomafwaarts van onze meetraai 6. Uit de metingen van 20032004 blijkt dat het westelijke deel van de vallei in de richting van de Bosbeek draineert, en het
oostelijke deel in de richting van de Berkeinderzijp. Het grondwaterpeil blijft aan en boven het
maaiveld in het midden van de vallei, maar er zijn geen aanwijzingen dat er kwel is (geen
opwaartse stroming ter hoogte van de buizen 303 en 304 die uitgerust zijn met filters op
verschillende dieptes).

Figuur 4.24. Peil ten opzichte van maaiveld van het freatische grondwater in meetraai L1 (gegevens 2003 –
2004). Bron: Hubrechts 2004.
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4.3

Kwaliteit van het oppervlaktewater

Het oppervlaktewater is op 31 januari 2012 op 3 locaties verzameld. In deze paragraaf worden de
belangrijkste resultaten besproken, een overzicht hiervan is weergegeven in tabel 4.2.
Tabel 4.2. Chemische gegevens van het oppervlaktewater van de Bosbeek, pH, alkaliniteit in meq/l, Ca, Fe en
S-concentraties in µmol/l en Zn-concentratie in µg/l en PO43--, NH4+- en NO3—concentraties in µmol/l.

Nummer

pH

alk

Ca

PO4

NO3

NH4

Fe

S

Zn

meq/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µg/l

A

6,83

1,53

737

0,47

61,7

9,0

29,0

3770

152

B

6,87

0,53

581

0,54

510,6

8,8

4,6

409

116

C

6,83

0,63

534

0,41

310,1

10,1

6,7

349

107

Het water van de Bosbeek is dicht bij de bron (locatie A) het best gebufferd met een alkaliniteit van
1,53 meq/l en is minder gebufferd verder stroomafwaarts (0,53 µeq/l en 0,63 µeq/l). Dit geldt ook
voor de concentratie calcium in het oppervlaktewater, afnemend van 737 µmol/l dichtbij de bron
tot 534 µmol/l verder stroomafwaarts. In het oppervlaktewater zijn lage concentraties fosfaat
gemeten, variërend van 0,41 tot 0,54 µmol/l. De ammoniumconcentraties gemeten in het
oppervlaktewater zijn laag en de nitraatconcentraties zijn verhoogd op locatie B en C (510,6 µmol/l
en 310,1 µmol/l). Het water van de Bosbeek is bij de bron (locatie A) extreem verhoogd met sulfaat
(3770 µmol/l) en verder stroomafwaarts iets verhoogd met een concentratie van 409 µmol/l en 349
µmol/l. De concentratie zink in het water van de Bosbeek is verhoogd, afnemend van 152 µg/l
dichtbij de bron tot 107 µg/l verder stroomafwaarts. In België is de streefwaarde voor de
concentratie zink in het oppervlaktewater 20 µg/l.

4.4

Kwaliteit van het grondwater

4.4.1 Inleiding
Het grondwater is op 31 januari 2012 op 24 locaties verzameld, de gehele dataset is weergegeven in
bijlage II. In deze paragraaf worden de belangrijkste resultaten besproken. Om inzicht te krijgen in
het type grondwater zijn Stiff-diagrammen (µeq/l) vervaardigd. In deze weergave worden de
concentraties van de vier belangrijkste kationen en anionen (in µeq/l) tegen elkaar uitgezet. Door
deze manier van weergeven is door de vorm snel te zien met welk type grondwater men te maken
heeft. Een zeer smalle vorm betekent veel invloed van regenwater (voorbeeld: figuur 4.30, nr 001).
Een vorm die lijkt op een paddenstoel betekent dat het grondwater meer gebufferd is,
mineralenrijk en er weinig tot geen invloed van regenwater is (voorbeeld: figuur 4.35, nr 011), als
de figuur bovenin heel breed is dan is het grondwater lithoclien van karakter. Een vorm die lijkt op
een zandloper is gebufferd maar er is ook invloed van regenwater en/of vervuiling (voorbeeld:
figuur 4.32, nr 007). Een vorm die in het midden en onderin heel breed is duidt op verstoring en
eventuele vervuiling van het grondwater (voorbeeld: figuur 4.26, nr 416).

4.4.2 Meetraai 1 (bovenloop As)
Het grondwater in peilbuis 415 is enigzins lithoclien van karakter, waarbij Ca2+ en HCO3- de
dominante ionen zijn (figuur 4.26) en bevat een relatief hoge calciumconcentratie (857 µmol/l). De
ammonium- en nitraatconcentraties gemeten in het grondwater zijn laag (tabel 4.3) en de
sulfaatconcentratie is heel licht verhoogd (264 µmol/l). Het grondwater is niet verhoogd met zink
(250 µg/l), in België is de streefwaarde voor de concentratie zink in het grondwater 500 µg/l
(NWLNE, 2012). Het grondwater in peilbuis 416 heeft een hoge calciumconcentratie (1661 µmol/l)
maar wordt, gezien de invloed van Na, K en Cl in het Stiff-diagram, daarnaast ook beïnvloed door
oppervlakte- of landbouwwater (figuur 4.26). Deze mengeling van grond en oppervlaktewater is
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terug te zien in de alkaliniteit, deze is erg laag met 0,13 meq/l. De concentratie sulfaat in het
grondwater is zeer hoog (1541 µmol/l, figuur 4.27) en de ammonium- en nitraatconcentraties zijn
laag.

Figuur 4.25. Grondwaterstaalnamelocaties Bosbeek, bovenloop As.
Tabel 4.3. Chemische gegevens van het grondwater in meetraai 1 (bovenloop As), pH, alkaliniteit in meq/l, Ca,
Fe en S-concentraties in µmol/l en Zn-concentratie in µg/l en PO43--, NH4+- en NO3—concentraties in µmol/l.

Nummer

pH

alk

Ca

PO4

NO3

NH4

Fe

S

Zn

415

6,36

meq/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µg/l

1,68

857

0,02

0,3

13,0

61,8

264

250

416
417

5,15

0,13

1661

0,06

6,1

2,4

1,3

1541

265

4,82

0,12

340

0,04

3,1

3,7

0,4

54

200

418

6,15

0,54

331

0,05

2,2

4,6

1,8

100

7458

Het grondwater in peilbuis 417 is zuur van karakter met een alkaliniteit van 0,12 meq/l en een
calciumconcentratie van 340 µmol/l. De ammonium- en nitraatconcentraties gemeten in het
grondwater zijn laag en het grondwater is niet verhoogd met sulfaat (<500 µmol/l) of zink (200
µg/l). Het grondwater in peilbuis 418 is ook zuur van karakter met een alkaliniteit van 0,54 meq/l
en een calciumconcentratie van 331 µmol/l. De concentratie sulfaat in het grondwater is niet
verhoogd (99 µmol/l), maar zeer rijk aan zink met een concentratie van 7458 µg/l (figuur 4.28).
Daarnaast bevat het grondwater zeer lage concentraties ammonium en nitraat (4,6 µmol/l en 2,2
µmol/l).
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Figuur 4.26. Peilbuizen meetraai 1 (bovenloop As).

Figuur 4.27. Sulfaatconcentraties (µmol/l) meetraai 1 (bovenloop As) en meetraai 2 (Niel-bij-As).
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Figuur 4.28. Zinkconcentraties (µg/l) meetraai 1 (bovenloop As) en meetraai 2 (Niel-bij-As).

4.4.3 Meetraai 2 (Niel-bij-As)

Figuur 4.29. Grondwaterstaalnamelocaties Bosbeek, Niel-bij-As.
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Het grondwater in peilbuis 001 wordt beïnvloed door regenwater (figuur 4.30) en is zwak gebufferd
met een alkaliniteit van 0,42 meq/l en een calciumconcentratie van 349 µmol/l (tabel 4.4). De
sulfaatconcentratie in het grondwater is licht verhoogd (250-500 µmol/l) en de
ammoniumconcentratie is laag. De concentratie nitraat in het grondwater is wel verhoogd (325,2
µmol/l). De zinkconcentratie in het grondwater is laag (180 µg/l) en het grondwater bevat een zeer
lage concentratie ijzer (2,6 µmol/l). Peilbuizen 002 en 003 liggen ongeveer aan de flanken van de
bosbeekvallei en zijn beide relatief goed gebufferd. Het grondwater in peilbuis 002 is wat meer
lithoclien van karakter met een alkaliniteit van 2,31 meq/l en een calciumconcentratie van 738
µmol/l. De concentratie sulfaat in het grondwater is wat verhoogd en de concentraties ammoniumen nitraat zijn laag (tabel 4.4). De concentratie zink in het grondwater is erg hoog met een
concentratie van 2733 µg/l (figuur 4.28). Het grondwater in peilbuis 003 is goed gebufferd met een
alkaliniteit van 1,82 meq/l en een hoge calciumconcentratie van 1055 µmol/l. Het grondwater
bevat relatief lage concentraties ammonium en nitraat en een verhoogde concentratie sulfaat (578
µmol/l).
Tabel 4.4. Chemische gegevens van het grondwater in meetraai 2 (Niel-bij-As), pH, alkaliniteit in meq/l, Ca, Fe
en S-concentraties in µmol/l en Zn-concentratie in µg/l en PO43--, NH4+- en NO3—concentraties in µmol/l.

Nummer

pH

001

6,15

002

6,81

003

6,61

alk

Ca

PO4

NO3

NH4

Fe

S

Zn

meq/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µg/l

0,42

349

0,05

325,2

3,0

2,6

148

180

2,31

738

0,03

12,3

32,1

8,4

321

2733

1,82

1055

0,09

64,6

11,9

1,9

578

107

Figuur 4.30. Peilbuizen meetraai 2 (Niel-bij-As).

4.4.4 Meetraai 3 (Kalenberg) en meetlocatie 007
Peilbuis 007 valt buiten de meetraai maar wordt hier beschreven omdat dit de dichtstbij gelegen
raai is. Het grondwater in peilbuis 007 wordt beïnvloed door regenwater (figuur 4.32) en is relatief
zwak gebufferd met een alkaliniteit van 0,82 meq/l en een calciumconcentratie van 679 µmol/l
(tabel 4.5). De ammonium- en nitraatconcentraties gemeten in het grondwater zijn relatief laag
(7,8 µmol/l en 35,0 µmol/l) en de sulfaatconcentratie is wat verhoogd (459 µmol/l). Daarnaast is de
concentratie zink in het grondwater verhoogd (669 µg/l).

53

Figuur 4.31. Grondwaterstaalnamelocaties Bosbeek, meetraai 3 (Kalenberg), meetlocatie 007 en meetraai 4
(Kreeftenbeek). Locaties 005 en 006 meetraai 3, locaties 008-011 meetraai 4.
Tabel 4.5. Chemische gegevens van het grondwater in meetraai 3 (Kalenberg) en peilbuis 007, pH, alkaliniteit
in meq/l, Ca, Fe en S-concentraties in µmol/l en Zn-concentratie in µg/l en PO43--, NH4+- en NO3—concentraties
in µmol/l.

Nummer

pH

alk

Ca

PO4

NO3

NH4

Fe

S

Zn

007

6,03

meq/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µg/l

0,82

679

0,08

35,0

7,8

0,8

459

669

006
005

6,11

0,33

238

0,03

123,4

2,5

0,2

100

255

6,61

1,53

675

0,19

3,5

199,2

2,5

34

123

Het grondwater in peilbuis 006 is zuur van karakter met een alkaliniteit van 0,33 meq/l en een lage
calciumconcentratie van 238 µmol/l. De concentratie sulfaat in het grondwater is redelijk laag en
de ijzer en ammoniumconcentratie zijn ook laag. Het grondwater bevat wel een licht verhoogde
nitraatconcentratie van 123,4 µmol/l. Het grondwater in peilbuis 005, op de oostelijke flankrand,
is wat meer lithoclien van karakter met een alkaliniteit van 1,53 meq/l en een calciumconcentratie
van 675 µmol/l. De concentraties sulfaat en zink in het grondwater zijn niet verhoogd,
respectievelijk 34 µmol/l sulfaat en 123 µg/l zink (figuur 4.33 en 4.34). De concentraties ijzer en
nitraat zijn laag, het grondwater bevat wel een hoge ammoniumconcentratie van 199,2 µmol/l.
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Figuur 4.32. Peilbuizen meetraai 3 (Kalenberg) en peilbuis 007.

Figuur 4.33. Sulfaatconcentraties (µmol/l) meetraai 3 (Kalenberg), peilbuis 007, meetraai 4 (Kreeftenbeek) en
meetraai 5 (Dorne).
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Figuur 4.34. Zinkconcentraties (µg/l) meetraai 3 (Kalenberg), peilbuis 007, meetraai 4 (Kreeftenbeek) en
meetraai 5 (Dorne).

4.4.5 Meetraai 4 (Kreeftenbeek)
Het grondwater in peilbuis 008 (figuur 4.31) wordt beïnvloed door regenwater (figuur 4.35) en
bevat een relatief lage calciumconcentratie (406 µmol/l) en ijzerconcentratie (0,6 µmol/l). Het
grondwater bevat weinig nutriënten en is niet verhoogd met sulfaat of zink (tabel 4.6 en figuur 4.33
en 4.34). Het grondwater in peilbuis 009 is eveneens zuur van karakter met een alkaliniteit van
0,33 meq/l en een lage calciumconcentratie van 296 µmol/l. In het grondwater zijn zeer lage
concentraties ammonium- en nitraat gemeten (8,0 µmol/l en 0,9 µmol/l) en de concentratie sulfaat
is niet verhoogd. Verder is in het grondwater geen verhoogde concentratie zink gemeten (201 µg/l).
Tabel 4.6. Chemische gegevens van het grondwater in meetraai 4 (Kreeftenbeek), pH, alkaliniteit in meq/l, Ca,
Fe en S-concentraties in µmol/l en Zn-concentratie in µg/l en PO43--, NH4+- en NO3—concentraties in µmol/l.

Nummer

pH

alk

Ca

PO4

NO3

NH4

Fe

S

Zn

meq/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µg/l

008

5,99

0,64

406

0,05

0,5

2,8

0,6

263

164

009

5,57

0,33

296

0,06

0,9

8,0

1,1

171

201

010

5,90

0,62

586

0,39

3,9

17,1

14,6

829

490

011

6,08

1,25

378

1,30

1,4

328,0

41,7

34

206

Het grondwater in peilbuis 010 is slecht gebufferd met een alkaliniteit van 0,62 meq/l en een
calciumconcentratie van 586 µmol/l. Het grondwater bevat lage concentraties ammonium en nitraat
maar een hoge sulfaatconcentratie (829 µmol/l). Naast een verhoging van de sulfaatconcentratie is
kijkend naar het Stiff-diagram en de hoge conductiviteit van het grondwater sprake van
verstoring/vervuiling op deze locatie, mogelijk verontreinigd landbouwwater. Verder is het
grondwater wat verhoogd met zink, een concentratie van 490 µg/l. Het grondwater in peilbuis 011
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(in vallei, veengedeelte) is enigszins lithoclien van karakter met een alkaliniteit van 1,25 meq/l,
maar met een relatief lage calciumconcentratie van 378 µmol/l. De concentratie sulfaat in het
grondwater is niet verhoogd en bevat een lage concentratie nitraat (1,4 µmol/l). Het grondwater
bevat wel een verhoogde ammoniumconcentratie (328,0 µmol/l).

Figuur 4.35. Peilbuizen meetraai 4 (Kreeftenbeek).

4.4.6 Meetraai 5 (Dorne)
Het grondwater in peilbuis 012 (figuur 4.36) is zwakgebufferd (min of meer regenwaterkarakter)
met een alkaliniteit van 0,60 meq/l en een calciumconcentratie van 397 µmol/l (figuur 4.37). Het
grondwater bevat weinig nutriënten en een lage sulfaatconcentratie (tabel 4.7). Verder is de
concentratie zink in het grondwater niet verhoogd (193 µg/l) en bevat het grondwater een lage
concentratie ijzer. Het grondwater in peilbuis 013 is meer gebufferd (meer ‘lithoclien’ karakter)
dan het grondwater in peilbuis 012 met een alkaliniteit van 2,02 meq/l en een calciumconcentratie
van 683 µmol/l. De concentratie sulfaat in het grondwater is niet verhoogd (figuur 4.33) en bevat
een lage concentratie ijzer en nitraat. Het grondwater bevat wel een verhoogde concentratie
ammonium van 601,4 µmol/l, maar geen verhoogde zinkconcentratie (157 µg/l) (figuur 4.34).
Tabel 4.7. Chemische gegevens van het grondwater in meetraai 5 (Dorne), pH, alkaliniteit in meq/l, Ca, Fe en
S-concentraties in µmol/l en Zn-concentratie in µg/l en PO43--, NH4+- en NO3—concentraties in µmol/l.

Nummer

pH

alk

Ca

PO4

NO3

NH4

Fe

S

Zn

meq/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µg/l

012

5,77

0,60

397

0,03

1,0

36,7

1,4

27

193

013

6,75

2,02

683

0,24

1,1

601,4

19,1

124

157
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Figuur 4.36. Grondwaterstaalnamelocaties Bosbeek, meetraai 5 (Dorne).

Figuur 4.37. Peilbuizen meetraai 5 (Dorne).
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4.4.7 Meetraai 6 (Opoeteren, Jaenendijk)

Figuur 4.38. Grondwaterstaalnamelocaties Bosbeek, het meest stroomafwaarts gelegen deel nabij Opoeteren.
Locaties 014-017 meetraai 6 en locaties 018-021 meetraai 7.

Het grondwater in peilbuizen 014 en 017, meer aan de rand van de vallei bij de knik, lijken qua
grondwaterchemie op elkaar. Het grondwater is in beide peilbuizen meer lithoclien van karakter
(figuur 4.39), maar het grondwater in peilbuis 014 is meer gebufferd met een alkaliniteit van 2,78
meq/l en een relatief hoge calciumconcentratie van 970 µmol/l (tabel 4.8). Het grondwater bevat
in beide buizen lage concentraties ammonium, nitraat en sulfaat (<250 µmol/l). De concentratie
zink in het grondwater is in beide buizen niet verhoogd (135 µg/l en 156 µg/l).
Tabel 4.8. Chemische gegevens van het grondwater in meetraai 6, pH, alkaliniteit in meq/l, Ca, Fe en Sconcentraties in µmol/l en Zn-concentratie in µg/l en PO43--, NH4+- en NO3—concentraties in µmol/l.

Nummer

pH

alk

Ca

PO4

NO3

NH4

Fe

S

Zn

014

6,93

meq/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µg/l

2,78

970

0,14

16,8

9,0

5,0

60

135

015
016

6,80

0,89

275

0,10

6,1

2,0

24,0

19

448

6,05

0,70

233

0,26

0,7

55,5

95,5

18

222

017

6,59

1,48

597

0,01

0,3

1,4

29,6

124

156

Het grondwater in peilbuizen 015 en 016 lijken qua grondwaterchemie ook op elkaar, in beide
peilbuizen is het grondwater zwakgebufferd met een alkaliniteit van 0,89 meq/l en 0,70 meq/l. De
concentratie calcium in het grondwater is in beide buizen laag met 275 µmol/l en 233 µmol/l,
mogelijk is er infiltratie van regenwater. Het grondwater bevat in beide peilbuizen lage
concentraties ammonium en nitraat en de sulfaatconcentratie is niet verhoogd (figuur 4.40). In het
grondwater in peilbuis 016 is een duidelijk hogere ijzerconcentratie gemeten dan in peilbuis 015
(95,5 µmol/l en 24,0 µmol/l). Verder is de concentratie zink in het grondwater in peilbuis 015 wat
te hoog (448 µg/l) en in peilbuis 016 niet verhoogd (222 µg/l) (figuur 4.41). Binnen deze meetraai is
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te zien dat het grondwater in de flanken van de vallei meer lithoclien van karakter is en dat het
grondwater dieper in de vallei veel meer door regenwater bepaald wordt.

Figuur 4.39. Peilbuizen meetraai 6.

Figuur 4.40. Sulfaatconcentraties (µmol/l), locaties 014-017 meetraai 6 en locaties 018-021 meetraai 7.
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Figuur 4.41. Zinkconcentraties (µg/l), locaties 014-017 meetraai 6 en locaties 018-021 meetraai 7.

4.4.8 Meetraai 7 (Opoeteren, stroomafwaarts centrum)
Het grondwater in peilbuizen 018 en 021 lijken qua grondwaterchemie op elkaar en zijn beide
lithoclien van karakter (figuur 4.38 en 4.42). Het grondwater is in beide peilbuizen sterk gebufferd
met een alkaliniteit van 3,77 meq/l en 3,19 meq/l en de calciumconcentratie van het grondwater is
in beide buizen hoog (1523 µmol/l en 1006 µmol/l). De ammonium- en nitraatconcentraties
gemeten in het grondwater zijn in beide buizen laag en de sulfaatconcentratie is niet verhoogd
(tabel 4.9 en figuur 4.40). Daarnaast is de concentratie zink in het grondwater in beide buizen niet
verhoogd (141 en 139 µg/l) (figuur 4.41).
Tabel 4.9. Chemische gegevens van het grondwater in meetraai 7, pH, alkaliniteit in meq/l, Ca, Fe en Sconcentraties in µmol/l en Zn-concentratie in µg/l en PO43--, NH4+- en NO3—concentraties in µmol/l.

Nummer

pH

alk

Ca

PO4

NO3

NH4

Fe

S

Zn

meq/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µg/l

018

7,03

3,77

1523

0,24

0,8

115,8

2,8

54

141

019

6,61

1,92

400

0,13

0,4

102,9

20,5

45

167

020

5,99

0,91

530

0,16

28,1

26,2

72,5

223

198

021

6,99

3,19

1006

0,10

5,7

81,8

1,0

89

139

Het grondwater in peilbuis 019 wordt beïnvloed door regenwater en bevat een calciumconcentratie
van 400 µmol/l. De ammonium- en nitraatconcentratie gemeten in het grondwater zijn niet
verhoogd (102,9 µmol/l en 0,4 µmol/l) en de sulfaatconcentratie is laag. Verder is de
zinkconcentratie in het grondwater niet verhoogd (167 µg/l). Het grondwater in peilbuis 020 wordt
ook door regenwater beïnvloed en is zwak gebufferd met een alkaliniteit van 0,91 meq/l en een
calciumconcentratie van 530 µmol/l. Het grondwater bevat lage concentraties nutriënten en is niet
verhoogd met sulfaat (223 µmol/l) of zink (198 µg/l). Ook in deze meetraai is duidelijk te zien dat
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de peilbuizen aan de rand van de vallei meer van lithoclien karakter zijn en een betere
grondwaterkwaliteit hebben dan de peilbuizen dichter bij de beek.

Figuur 4.42. Peilbuizen meetraai 7.

4.5

Potenties op basis van hydrologie

De Bosbeekvallei in het studiegebied vormt een relatief complex systeem: de Bosbeek kruist op dit
segment van zijn loop verschillende geologische eenheden door, het brongebied is gelegen in een
mijnverzakkingsgebied met verstoorde hydrologie, grondwater wordt afgepompt door een
waterwinning ter hoogte van As, niet de gehele vallei is aangewezen als natuur… Het is dus een
delicate oefening om aan de hand van beperkte gegevens en zonder modellering van de hydrologie
een betrouwbare en gebiedsdekkende uitspraak te doen.
In een eerste fase wordt de feitelijke informatie per meetraai besproken om een idee van de
potenties in de directe omgeving van de meetpunten te geven. Deze analyse gebeurde
onafhankelijk van de analyse van de bodemchemie, in hoofdstuk 6 is deze analyse gecombineerd
met de chemische kenmerken van de bodem in de onderzochte percelen. Vervolgens worden meer
algemene uitspraken gedaan over het hele gebied.

4.5.1 Meetraai 1 (bovenloop te As)
Het waterpeil is in deze meetraai elk 14 dagen manueel gemeten. Jammer genoeg zijn er geen
gegevens beschikbaar voor het einde van de zomerperiode 2011 en blijven de laagste
grondwaterstanden bijgevolg onzeker. Op meetpunt 419 is het grondwaterpeilregime compatibel
met de ontwikkeling van een elzenbroekbos (91E0) of een dotterbloemgrasland met elementen van
kleine zeggenvegetatie (7140). Er is geen informatie voorhanden over de waterchemie op dit punt
om een nauwkeurigere uitspraak over dit punt te kunnen doen.
Het waterpeil op meetpunten 416, 417 en 418 en vooral 415 zakt tijdens de zomer dieper weg. Op
veen zullen dus verdroogde en verruigde vormen van oligotroof berkenbroekbos en kleine
zeggenvegetatie kunnen voorkomen (onder die omstandigheden verdwijnt het veen geleidelijk en
worden veel nutriënten vrijgesteld).
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De chemische analysen in dit deel van het gebied hebben aangetoond dat het grondwater plaatselijk
ernstig vervuild is, getuige de hoge sulfaatconcentratie in peilbuis 416 en hoge zinkconcentratie in
peilbuis 418. Wat de impact is van de zinkvervuiling is moeilijk in te schatten. Het ontbreekt daar
grotendeels aan kennis, en hoewel er in Vlaanderen voorbeelden gekend zijn van goed ontwikkelde
broekbossen met hoge sulfaatconcentraties in het grondwater, is het niet aanbevolen om prioritair
te investeren in het herstel van grondwaterafhankelijke vegetaties in deze zone zoals het initieel
bedoeld was.

4.5.2 Meetraai 2 (Niel-bij-As)
Het grondwaterregime en de elektrische geleidbaarheid (wat meer dan 300 µS/cm) op meetpunten
002 en 003 zijn compatibel met de ontwikkeling van een dotterbloemgrasland met elementen van
kleine zeggenvegetatie (habitattype 7140_meso). Het waterpeil in de zomer is te laag voor een goed
ontwikkelde kleine zeggenvegetatie en in het aan de lucht blootgestelde veen kunnen veraarding en
mineralisatie optreden. Dat is dus geen stabiele toestand; onder die omstandigheden verdwijnt het
veen geleidelijk en worden veel nutriënten vrijgesteld. Dat leidt tot verruiging. Het grondwater op
meetpunt 002 is vervuild (water rijk aan zink) en het grondwater op meetpunt 003 bevat een
verhoogde sulfaatconcentratie. Op termijn kan de vegetatie in de buurt van die meetpunten
evolueren in de richting van een overgang tussen berkenbroekbos en mesotroof elzenbroekbos
(91E0_oli – 91E0_meso).
Meetpunt 001 ligt op de flank van de vallei op zandbodem en vertoont de hydrologische kenmerken
van een infiltratiegebied. In functie van de bodemkenmerken wordt hier droge heide of
struisgrasland verwacht.

4.5.3 Meetraai 3 (Kalenberg) en meetpunt 007
De combinatie op meetpunten 005 en 006 van een weinig gebufferd grondwater (elektrische
geleidbaarheid van 115 en 245 µS/cm) met een stabiel waterpeil dat zich vrijwel altijd rond het
maaiveld situeert, laat toe om oligotroof berkenbroekbos (91E0_oli) of zuur laagveen (7140_oli) te
ontwikkelen. In de buurt van meetpunt 005 is het grondwater wat meer gebufferd en kunnen
elementen van een kleine zeggenvegetatie (7140_meso) verschijnen. Op meetpunt 007 zijn de
waterpeilschommelingen groter en zakt het peil tot 85 cm onder maaiveld. Op zand zijn die
peilfluctuaties compatibel met het ontstaan van vochtige heide (4010).
In deze zone groeide beenbreek (Narthecium ossifragum) nog in een vrij recent verleden. De plant
is een indicator voor venige, natte omstandigheden in de contactzone tussen mineraalarm
grondwater met iets mineralenrijker grond- of oppervlaktewater (Vercoutere & De Becker 2004).
Beenbreek heeft kortlevende zaden en een gering dispersievermogen. De kans dat de soort zich
vanzelf opnieuw vestigt is zeer beperkt (herintroductie is een optie).
Uit de vergelijking van de duurlijn op meetpunt 007 met duurlijnen van referentiegebieden waar de
soort nog voorkomt, blijkt dat het huidige grondwaterregime in het perceel weinig compatibel is
met de ecologische vereisten van beenbreek. Vooral het laagste grondwaterpeil hier is lager dan in
de meeste referentiegebieden, en dit tijdens een te lange periode (25 % jaar onder de 20 cm onder
mv). Men kan zich afvragen of beenbreek niet eerder in het in het oosten aangrenzende perceel
heeft gestaan. Peilbuis 007 is bovendien gelegen in een laagte van het terrein, de rest van het
driehoekige perceel is dus nog droger. Een verhoging van het peil in de zomerperiode is cruciaal om
optimale condities voor de soort te herstellen. In de winterperiode kan het peil niet lang boven het
maaiveld komen te liggen.
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C. DUURLIJN BOSBEEK

Figuur 4.39. Duurlijnen van referentiegebieden uit Vercoutere & De Becker (A, B, 2004) en duurlijn voor
meetpunt 007 (C, periode 08/2011 – 10/2012). In deze grafiek is voor elke grondwaterstand (Y as) af te lezen
hoelang hij is overschreden per jaar (X as). In dit geval is het peil gedurende 20 % van het jaar dieper dan 40
cm onder maaiveld.

In de referentiegebieden bemonsterd door Vercoutere en De Becker is de elektrische geleidbaarheid
in het grondwater van percelen waar beenbreek voorkomt meestal onder de 200 µS/cm, beduidend
lager dus dan de waarde die hier gemeten werd (318 µS/cm). Er is één gebied (Gulke Putten)
gekend waar beenbreek voorkomt op locaties met grondwater met een elektrische geleidbaarheid
van meer dan 400 µS/cm. De mineralenrijkdom van het grondwater is hier wat te hoog voor de
goede ontwikkeling van heideachtige vegetatie. Er zijn in de Kempen meerdere locaties te vinden
(Vallei van de Ziepbeek, de Teut, De Maten, vallei van de Zwarte Beek), waar beenbreek abundant
groeit op de overgang van (vallei)veen naar (colluviaal/valleiflank)zand en zeker op die plaatsen
waar zijdelingse toestroming is van grondwater, wat hier nagenoeg overal het geval is. Het is dus
niet onwaarschijnlijk dat indien het bos gekapt wordt en mineraliserend organisch materiaal wordt
weggehaald, de abiotische omstandigheden opnieuw gunstig zijn voor de ontwikkeling van die soort.
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Alleen heeft beenbreek een kortlevende zaadbank en is het zeer de vraag of de soort er op eigen
houtje nog terug geraakt.

4.5.4 Meetraai 4 (Kreeftenbeek)
De graslanden hier zijn slecht ontwikkelde dotterbloemhooilanden maar zijn nu grotendeels kapot
getrappeld door de grazers. De minerale samenstelling is echter te laag om goed ontwikkelde
dottergraslanden te krijgen. Er is bovendien aanrijking (vervuiling) met Na, K en Cl.
Het waterpeil en de chemische samenstelling van het grondwater op punt 011 zijn compatibel met
de ontwikkeling van zuur laagveen (7140_oli) of, in de bossfeer, van oligotroof berkenbroekbos
(91E0_oli). Meetpunt 008 (op zandbodem) vertoont een lage elektrische geleidbaarheid en een
waterhuishouding die de ontwikkeling van vochtige heide (4010) en een wat te droge versie van
oligotroof berkenbroekbos (91E0_oli) toelaten. Op meetpunt 010 blijft het waterpeil jaar rond
onder 50 cm onder maaiveld en is het grondwater vervuild (hoge concentraties aan sulfaat en zink).
Hier kan struisgrasland of eikenberkenbos ontwikkeld worden.

4.5.5 Meetraai 5 (Dorne)
Het waterpeil vertoont fluctuaties van 40 à 75 cm en bereikt nooit het maaiveld, en voor meetpunt
013 blijft het zelfs tamelijk diep (1 m onder maaiveld). De zone rond meetpunt 013 wordt sterk
gedraineerd door de Bosbeek en de diepe grachten die langs dit perceel lopen. In de buurt van
peilbuis 013 ligt een veenpakket van meer dan 1,5 m dikte dat waarschijnlijk deels blootgesteld
wordt aan lucht en langzaam wordt verteerd. De huidige nitrofiele vegetatie (veel brandnetel,
braam, hondsdraf, robertskruid) getuigt van de verhoogde nutriëntenbeschikbaarheid. Rond peilbuis
012 is een overgang te verwachten tussen eikenberkenbos en mesotroof elzenbroekbos. Als de
grachten gedempt worden is het niet onmogelijk om de evolutie naar oligotroof berkenbroekbos te
herstellen: met de hogere waterpeilen kan slangenwortel zich vestigen, en op termijn kan
veenontwikkeling op het mat van vervlochten wortels en afgestorven plantendelen opnieuw
optreden.

4.5.6 Meetraai 6 (Opoeteren, Jaenendijk)
Met hun zeer stabiele waterpeil en lage mineraalrijkdom zijn meetpunten 015 en 016 kandidaten
voor herstel van zuur laagveen (7140_oli) of oligotroof berkenbroekbos (91E0_oli). De tijdreeks voor
die peilbuizen is zeer kort, maar de gegevens uit de studie van Lisec voor de periode 2003 -2004
wijzen ook op hoge en stabiele grondwaterpeilen in dit deel van de vallei. Op meetpunt 014 is de
hydrologische conditie suboptimaal voor de ontwikkeling van kleine zeggenvegetatie (7140_meso):
het waterpeil is wat te laag, het bodemmateriaal blootgesteld aan de lucht zal langzaam rotten en
nutriënten en mineralen vrijlaten, en een evolutie naar een graslandtype gelijkend op
dotterbloemgraslanden is dan mogelijk. In de bossfeer kan een berkenbroekbos met elementen van
mesotroof elzenbroekbos (91E0_meso) ontwikkeld worden. Voor meetpunt 017 traden er
vermoedelijk problemen op met de eerste diver, de diver werd in juli 2012 vervangen maar er zijn
tot nu toe te weinig betrouwbare metingen om conclusies te trekken.

4.5.7 Meetraai 7 (Opoeteren, stroomafwaarts centrum)
Op meetlocatie 018 zijn de condities gunstig voor de ontwikkeling van mesotroof elzenbroekbos
(91E0_meso) of kleine zeggenvegetatie (7140_meso). Ter hoogte van 019 en 021 is het peil lager en
verwachten we op (venig)zand een verdroogd en verruigd broekbos. De standplaats in de buurt van
meetlocatie 020 is steeds droger en laat toe om berkeneikenbos of droge heide te ontwikkelen.
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4.5.8 Discussie op gebiedsniveau
Om een beter idee te krijgen van de potenties op gebiedsniveau werd de beschikbare hydrologische
informatie geïnterpoleerd over het hele gebied en vergeleken met referentiewaarden (o.a. uit
Callebaut et al. 2007) voor de belangrijkste doelhabitats. De gemiddelde hoogste en laagste
grondwaterstanden per peilbuis werden door kriging veralgemeniseerd over het hele gebied (Golden
Software Surfer 7, lineaire Kriging met anisotropie in de ZW-NO richting). Omdat de interpolatie
geen rekening houdt met de drainagegrachten wordt het waterpeil in het diepe gedeelte van de
vallei overschat. In de zones stroomopwaarts meetraai 1 en stroomafwaarts meetraai 7 is geen
informatie beschikbaar, de geëxtrapoleerde resultaten zijn op die plaatsen niet betrouwbaar.
De potentiezones die uit die berekeningen resulteren moeten eerder gezien worden als ‘zoekzones’
voor de beschouwde vegetatie: de reële standplaatscondities kunnen afwijken van de resultaten van
deze ruwe berekening in functie van de plaatselijke topografie, aanwezigheid van drainagegrachten
of lokale verschillen in bodemtextuur.
Zoals eerder aangehaald wordt er hier ook nog geen rekening gehouden met de bodemchemie.
Zoekzone voor broekbos (91E0_oli en 91E0_meso)

Figuur 4.35. Groen: grondwaterregime compatibel met de ontwikkeling van 91E0_oli en 91E0_meso.

Mesotroof elzenbroekbos en oligotroof elzen-berkenbroekbos scheiden op basis van
grondwaterdynamische standplaatskarakteristieken is quasi onmogelijk omdat er zeer veel overlap
in de ranges is. De scheiding is veel beter te maken op basis van de waterchemie, bijvoorbeeld van
de elektrische geleidbaarheid van het grondwater (oligotroof berkenbroekbos meestal < 470 µS/cm,
mesotroof elzenbroekbos tussen 350 en 870 µS/cm, De Becker 2004). In de vallei van de Bosbeek is
er zeker goede potentie voor oligotroof berkenbroekbos.
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Zoekzone voor kleine zeggenvegetaties en zuur laagveen (7140_oli en 7140_meso)
Het onderscheid tussen zuur laagveen (7140_oli) en kleine zeggenvegetatie (7140_meso) is een
vergelijkbaar probleem, de mineralenrijkdom laat ook beter toe om de scheiding tussen die
vegetatietypen te maken (zuur laagveen < 250-300 µS/cm, kleine zeggenvegetatie 280 tot 450
µS/cm)

Figuur 4.36. Groen: grondwaterregime compatibel met de ontwikkeling van 7140_meso en 7140_oli.

Zoekzone voor niet grondwaterafhankelijke vegetaties (droge heide, droge graslanden op
landduinen, eikenberkenbos)

Figuur 4.37. Groen: grondwaterregime compatibel met de ontwikkeling van niet grondwaterafhankelijke
vegetaties.

Aan het licht van die hydrologische resultaten zijn er in het natte deel van de beekvallei
voornamelijk kansen voor ontwikkeling van berkenbroekbossen (91E0_oli), en op de meer
gebufferde situaties overgangen naar mesotroof elzenbroekbos (91E0_meso), of als lage vegetaties
67

respectievelijk zuur laagveen (7140_oli) en kleine zeggenvegetatie (7140_meso). Op de wat hogere
en iets drogere zandgronden (met lagere waterpeilen in de zomer) kan plaatselijk natte heide
(4010) ontstaan.

4.6

Conclusies

Over de hele vallei is er een contrast tussen peilbuizen met een stabiel waterpeil dat weinig zakt
tijdens de droge periode en andere peilbuizen met veel meer uitgesproken peilfluctuaties en lagere
waterstanden tijdens het droge seizoen. Ook in de chemische samenstelling van het water in het
stroomafwaartse gedeelte van de vallei (bv. meetraai 6) worden scherpe contrasten teruggevonden
tussen mineraalrijk en mineraalarm grondwater. Op die locaties is er permanent een contactzone
aanwezig tussen verschillende grondwaterpakketen. Het valleigedeelte stroomafwaarts van Niel-bijAs is bijzonder nat, met vaak een hoge en stabiele watertafel onafhankelijk van het beekpeil. Het
zijn dus zeer gunstige omstandigheden voor veengroei en de daaraan verbonden habitattypen.
Het oppervlaktewater in het brongebied van de beek is matig gebufferd en bevat lage
ijzerconcentraties, verder stroomafwaarts wordt het oppervlaktewater zuurder van karakter en
bevat het nog lagere concentraties ijzer. De sulfaatconcentratie gemeten in het oppervlaktewater
van de Bosbeek is bij de bron zeer hoog, mogelijke oorzaak is de nabijgelegen mijnterril. Uit de
literatuur blijkt dat afvoerwater van mijnen veel tot zeer veel sulfaat kan bevatten. Verder
stroomafwaarts neemt de sulfaatconcentratie in het oppervlaktewater af maar zijn wel wat
verhoogde nitraatconcentraties gemeten. Dit heeft mogelijk te maken met eventuele overstorten
van het riool of invloed van landbouwgebieden. Daarnaast is het oppervlaktewater in het
brongebied van de beek verhoogd met zink en blijft ook verder stroomafwaarts verhoogd. Een
mogelijke oorzaak is wederom de nabijgelegen mijnterril of lokaal de zinkassen uit de fabriek van
Rotem die werden gebruikt voor wegverhardingen. Deze terril (ook: steenberg) is een grote en hoge
‘heuvel’ waarin zich een grondwatertafel bevindt die veel hoger staat dan het omringende gebied.
Tevens ligt deze terril helemaal bovenstrooms en hoger dan de gehele Bosbeekvallei. Kortom, de
terril ligt in het infiltratiegebied (ook wel inzijggebied), een zone waar neerwaartse
grondwaterstromingen heersen. Daardoor ‘lekken’ geleidelijk de polluenten weg van onder die
heuvels en worden deze polluenten met grondwaterstromingen meegenomen richting kwelzones.
Voor de kleine zinkas-depots her en der in het gebied is het helemaal anders: de kans dat die lekken
is veel kleiner omdat ze (i) niet zo hoog zijn en (ii) veelal midden in de kwelzone gedeponeerd zijn,
waar een opwaartse grondwaterstroming heerst. Daardoor verspreiden de polluenten zich daar
vrijwel niet.
Het grondwater is in het brongebied van de bosbeek zuur van karakter, slecht gebufferd en bevat
lage concentraties ijzer. Verder stroomafwaarts wordt het grondwater wat meer gebufferd (vooral
aan de flanken) en bevat het wat hogere concentraties ijzer. Lokaal zijn in het grondwater zeer
hoge zink- en sulfaatconcentraties gemeten, vooral in het brongebied bij de mijnverzakking. Soms
zijn ook zeer verhoogde ammonium- en nitraatconcentraties in het grondwater gemeten. Verder
stroomafwaarts is het grondwater aan de flanken duidelijk meer lithoclien van karakter en in de
vallei zelf wordt het grondwater beïnvloed door regenwater. Dit alles is zeker stroomafwaarts vanaf
Opoeteren zuid het geval, maar het is op onze gegevens niet uit te sluiten dat dit ook meer
stroomopwaarts het geval is, aangezien de raaien die daar gelegen zijn ofwel te kort zijn ofwel een
zijvalleitje doorkruisen en het dus niet altijd eenduidig uit de metingen is te concluderen of er
verder zijwaarts ook mineraalrijker (lithoclien) grondwater uittreedt of niet.
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5

Bodemveendikte en chemie

5.1

Veendikte

De resultaten van de boringen zijn weergegeven in figuur 5.1.

Figuur 5.1. Veenkartering (minimale dikte organische laag). Inzet: transecten waarop de veendikte kaart is
gebaseerd.

Uit de metingen blijkt dat veengronden veel meer oppervlakte bedekken dan wat de bodemkaart
(figuur 2.11) laat denken. Op veel plaatsen in de Bosbeek komt een pakket dikker dan 30 cm
voor. Bij de bron zijn de veenpakketten relatief gezien wat dunner dan in de rest van de
Bosbeekvallei, verder stroomafwaarts zijn de pakketten wat dikker en voorbij Opoeteren dorp is het
pakket weer wat dunner. In de zone stroomopwaarts van de Dorpermolen is een veenpakket te
vinden van meer dan 150 cm dikte.
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5.2

Inleiding bodemchemie

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bodemchemische parameters beschreven. De gehele
bodemchemische dataset is weergegeven in bijlage IV.
De nadruk ligt hier op het in kaart brengen van de kansen en knelpunten voor de ontwikkeling van
open droge graslanden op landduinen; natte en droge heide; natte, goed ontwikkelde ruigte;
glanshaverhooiland; zuur laagveen; eiken-berkenbos en broekbossen. De resultaten worden
beschreven van zuid naar noord, zie figuur 3.7 voor een overzicht van de locaties waar de
bodemstalen zijn genomen. In tabel 5.1 worden de belangrijkste sturende factoren weergegeven
met de concentraties die zijn gemeten in goed ontwikkelde referentie-terreinen.
Tabel 5.1. Referentieconcentraties gemeten in goed ontwikkelde terreinen in Nederland en Vlaanderen (Bron:
Database B-Ware, de Graaf et al., 2009, Herr et al., 2011).
Natuurdoelty pe

GHG (c m)

GLG (c m)

pH-H2O

10 + mv

5 -mv

3.5-5

10+ tot 0 mv

0 tot 30- mv

5-7.5

10+ tot 20- mv

20- tot 50- mv

3.5-5

0 tot 40- mv

40- tot 120 -mv

4.5-6

<70- mv

n.v.t.

3.5-5

Glanshaverhooiland

20- tot 40- mv

40- tot 80- mv

(5.5) 6.5 - 7.5 (8.5)

Kleine zeggenmoeras (Verbond van Zwarte zegge)

10+ tot 10- mv

5- tot 60- mv

4.5-6.5

0 tot 25- mv

40- tot 80- mv

5-6.5

20+ tot 20- mv

40- tot 80- mv

5-7

Hoogveen (slenken)
Zuur laagveen incl. overgangsveen
Natte heide
Nat heischraal grasland
Droge heide

Blauwgrasland
Dotterbloemhooiland
Grote zeggenmoeras

20+ tot 0 mv

10+ tot 50- mv

5-7

20+ tot 20- mv

10- tot 80- mv

4.5-7

10+ tot 0 mv

40- tot 80- mv

<5

Elzenbroekbos

20+ tot 20- mv

40- tot 80- mv

5-6.5

Eiken-berkenbos

40- tot 270-mv

20- tot 180 - mv

3.4-4.6

Natuurdoelty pe

Olsen-P (umol/l FW )

totaal-P (mmol/l FW )

CaNaCl (umol/l FW )

Hoogveen (slenken)

100-300

0.5-2.5

Zuur laagveen incl. overgangsveen

100-400

2-6

-

Natte heide

100-500

0.5-2.5

200-8000

Nat heischraal grasland

150-400

1-3

4000-10000

Droge heide

100-500

0.5-2.5

75-3500

Glanshaverhooiland

500-800

10-20

10000-25000

Kleine zeggenmoeras (Verbond van Zwarte zegge)

100-500

1-6

8000- 14000

Blauwgrasland

200-500

2-10 (tot 20)

8000-40000

Dotterbloemhooiland

300-800 (tot 1200)

8-20 (tot 50)

20000- >60000

Grote zeggenmoeras

300-800 (tot 1200)

8-20 (tot 50)

Goed ontwikkelde natte ruigte

400-1000

5-20 (tot 100)

Berkenbroekbos

200-600

1-5

300-800 (tot 1200)

5-20 (tot 50)

20000- >60000

100-500

2-20

100-4000

Goed ontwikkelde natte ruigte
Berkenbroekbos

Elzenbroekbos
Eiken-berkenbos

Zoals uit tabel 5.1 blijkt, is niet alleen de bodemchemische toestand van de terreinen bepalend
voor de potenties in het gebied. Ook de hydrologische toestand en de eventuele kwelinvloed is voor
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de nattere vegetatietypen van groot belang. In hoofdstuk 6 worden de resultaten van het
hydrologische en bodemchemische onderzoek samengevoegd om tot een concreet inrichtingsadvies
per onderzocht perceel te komen.
De resultaten worden beschreven vanaf het zuiden (bodemlocatie 40), bij de bron van de beek,
stroomafwaarts richting het noorden van het onderzoeksterrein (bodemlocatie 5).

5.3

Resultaten bodemchemisch onderzoek

Zoals beschreven in hoofdstuk 1, is de concentratie fosfor in de bodem vaak sturend voor de
vegetatieontwikkeling, met name in voormalige landbouwpercelen. Daarom wordt eerst de
concentratie voor planten beschikbaar fosfaat beschreven, gemeten door middel van een Olsenextractie. Daarnaast wordt de totale concentratie fosfor in de bodem beschreven.
IJzer en zwavel spelen een belangrijke rol in de beschikbaarheid van fosfaat voor de vegetatie.
IJzer kan fosfaat binden, waardoor het niet beschikbaar is voor de vegetatie. Wanneer dit ijzer
echter gereduceerd wordt (bijvoorbeeld wanneer de bodem onder water staat), komt een deel van
dit aan ijzer gebonden fosfaat vrij. De aanwezigheid van zwavel versterkt dit proces nog eens,
omdat ijzer een grotere affiniteit voor zwavel heeft dan voor fosfor. Bij natte vegetatietypen is
deze interactie van groot belang. Daarom wordt per deelzone ook beschreven wat de concentraties
ijzer en zwavel gemeten in de bodem voor een potentiële gevolgen hebben.
Naast de concentratie fosfor in de bodem is ook de mate van buffering van de bodem vaak sturend
voor de vegetatieontwikkeling (tabel 5.1). Hierbij zijn vooral de pH van de bodem en de
concentratie uitwisselbaar calcium belangrijke parameters. Deze worden dan ook per deelzone
beschreven, waarna als laatste wordt ingegaan op de concentratie ammonium en nitraat in de
bodem. Hoge ammoniumconcentraties in de bodem (≥ 300 µmol/l verse bodem; de Graaf et al.,
2009) kunnen giftig zijn voor, vaak bijzondere, plantensoorten uit oligotrofe en mesotrofe milieus.
Daarnaast zijn hoge concentraties van beschikbaar stikstof aanwijzingen voor menselijke invloed in
het terrein (bemesting door boeren, overlopen van riolen, inlaat van vervuild huishoudelijk water en
vervuild grondwater).

5.3.1 Locatie 31 t/m 40
Fosfaat
Locaties 39 en 40 liggen in het uiterste zuiden van het onderzoeksgebied, bij de bron van de
Bosbeek, en worden gekenmerkt door struweel (locatie 39) en rietruigte (locatie 40). De bodem is
hier venig van karakter. In de toplaag (0-10 cm) zijn Olsen-P concentraties gemeten van 1283
µmol/l verse bodem (locatie 39) en 563 µmol/l verse bodem op locatie 40. Op locatie 39 neemt de
Olsen-P concentratie af met de diepte tot 810 µmol/l verse bodem op 30-40 cm diepte. Op locatie
40 neemt de Olsen-P concentratie eerst toe met toenemende diepte, tot 1952 µmol/l verse bodem
op een diepte van 20-30cm, om daarna weer af te nemen tot 1378 µmol/l verse bodem op 30-40cm
diepte.
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Figuur 5.2. Ligging van de bodemstaallocaties 31 t/m 40 in het zuiden van de Bosbeek.

De locaties 37 en 38 zijn graslanden en duidelijk voedselrijker dan de overige locaties in deze
zone. De Olsen-P concentraties gemeten in de toplaag zijn 2421 µmol/l verse bodem op locatie 37
en 2010 µmol/l verse bodem op locatie 38. Op deze twee locaties blijven de Olsen-P concentraties
hoog (>2000 µmol/l verse bodem) tot de diepste bodemlaag die is gemeten (30-40 cm onder
maaiveld). Locatie 35 is eveneens een grasland maar minder voedselrijk dan locaties 37 en 38. De
Olsen-P concentratie gemeten in de toplaag (0-10 cm) is 1479 µmol/l verse bodem, en neemt af tot
377 µmol/l verse bodem op een diepte van 30-40 cm. Locatie 36 is een struweel in het bos, en
duidelijk voedselarmer dan de overige percelen in dit gebied. De Olsen-P concentratie gemeten in
de toplaag (0-10 cm) was hier 613 µmol/l verse bodem, en in de bodemlaag daaronder (10-20 cm)
slechts 176 µmol/l verse bodem.
Locaties 33 en 34 worden gekenmerkt door Veldrus (Juncus acutiflorus). De Olsen-P concentraties
gemeten in de toplaag (0-10 cm) zijn respectievelijk 1255 µmol/l verse bodem en 1648 µmol/l verse
bodem, aflopend tot 159 µmol/l verse bodem op 30-40 cm diepte op locatie 33 en 195 µmol/l verse
bodem op locatie 34.
Locatie 32 wordt gekenmerkt door een verruigde veldrus-dotterbloemhooilandtype vegetatie. Hier
is in de toplaag (0-10 cm) 2081 µmol Olsen-P/l verse bodem gemeten, aflopend tot 320 µmol/l verse
bodem op 20-30 cm diepte. Ook de meest oostelijk gelegen locatie 31 wordt gekenmerkt door een
verruigd veldrus-dotterbloemhooiland. De Olsen-P concentratie gemeten in de toplaag (0-10 cm) is
1275 µmol/l verse bodem, en deze neemt af met toenemende diepte tot 364 µmol/l verse bodem
op 30-40 cm onder maaiveld.
De Totaal-P concentraties laten voor de verschillende boorlocaties eenzelfde beeld zien als de
Olsen-P concentraties. Wel valt op dat de totaal-P concentratie gemeten in de toplaag (0-10 cm)
nergens lager is dan 15 mmol/l verse bodem, met uitzondering van locatie 36 (2,95 mmol totaal-P/l
verse bodem).
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Figuur 5.3. Olsen-P concentratie gemeten op de verschillende boordieptes (links), in µmol/l verse bodem, en
de totaal-P concentratie (rechts) in mmol/l verse bodem. De zwart omlijnde balken geven locaties weer waar
meer dan 20% organische stof in de bodem is gemeten.

Figuur 5.4. Totaal ijzerconcentratie in de toplaag (0-10 cm) gemeten op bodemstaallocatie 31 t/m 40 in de
Bosbeek.

IJzer en zwavel
In de meest zuidelijke zone van het Bosbeek onderzoeksgebied, het dichts bij de oorsprong van de
beek, meten we ook de hoogste totaal ijzerconcentraties in de toplaag (0-10 cm). Op de
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veldruslocaties 33 en 34 werden in de toplaag totaal-Fe concentraties van 83 en 97 mmol/l verse
bodem gemeten, en in het struweel (met sterzegge en zompzegge) op locatie 39 zijn de
ijzerconcentraties relatief hoog met 144 mmol/l verse bodem. Op de overige locaties, met
uitzondering van locatie 36, liggen de ijzerconcentraties gemeten in de toplaag zo rond de 40
mmol/l verse bodem. Op locatie 36 (ruigte met veenmos) is in de toplaag een ijzerconcentratie van
12 mmol/l verse bodem gemeten. De totaal S concentraties gemeten in de toplaag (0-10 cm) zijn
overal lager dan 53 mmol/l verse bodem, op basis van de bodemchemie wordt verwacht dat zwavel
in de bodem in deze zone van de Bosbeek geen knelpunt zal vormen. De aanvoer van sulfaat via het
grondwater in het brongebied is afkomstig van onder de terril, dat sulfaat beladen grondwater
stroomt richting oost-zuid-oost om een eindje stroomafwaarts in de kwelgebieden boven te komen
en dus niet in het brongebied zelf.
Buffering van de bodem
De toplaag (0-10 cm) van locaties 31 (ruigte) en 32 (verruigd veldrus-dotterbloemhooiland) is matig
gebufferd met uitwisselbare calciumconcentraties van 9148 en 6538 µmol/l verse bodem en een
pHNaCl van 4,2 en 4,0. De toplaag van de bodem op locatie 33 (veldrus), 34 (veldrus) en 35
(grasland) is redelijk tot goed gebufferd met uitwisselbare calciumconcentraties tussen de 10225
µmol/l verse bodem en 13758 µmol/l verse bodem. De pHNaCl in de toplaag is hier respectievelijk
4,1; 4,5 en 4,6. De toplaag (0-10 cm) van locatie 36 (struweel) is zuurder met een uitwisselbare
calciumconcentratie van 4594 µmol/l verse bodem en een pHNaCl van 3,3.
De toplaag (0-10 cm) van locatie 37 (grasland) is vergelijkbaar met die gemeten op de locaties 33
t/m 35, maar met een iets hogere pHNaCl (5,8). Locatie 38 (soortenarm grasland) lijkt bekalkt te
zijn geweest met meer dan 15000 µmol uitwisselbaar calcium/l verse bodem en een pHNaCl van 7,2.
Locaties 39 (struweel) en 40 (rietruigte) zijn matig gebufferd met in de toplaag (0-10 cm) 10138
µmol uitwisselbaar calcium/l verse bodem en een pHNaCl van 4,5 op locatie 39 en 7331 µmol
uitwisselbaar calcium/l verse bodem en een pHNaCl van 4,6 op locatie 40.

Figuur 5.5. Concentratie uitwisselbaar calcium gemeten in de toplaag (0-10 cm) op bodemstaallocatie 31 t/m
40 in de Bosbeek.
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Ammonium en nitraat
De ammonium- en nitraatconcentraties gemeten in het brongebied van het onderzoeksterrein liggen
in het algemeen zo tussen de 100 en 200 µmol/l verse bodem en zijn daarmee niet verhoogd. Er zijn
echter een aantal uitzonderingen, waar de ammonium en- of de nitraatconcentraties gemeten in de
toplaag van de bodem (0-10 cm) zeer hoog zijn. Het betreft locaties 32, 36, 39 en 40, waarbij op
locatie 32 (verruigd veldrus-dotterbloemhooiland) een extreme nitraatconcentratie van meer dan
1400 µmol/l verse bodem is gemeten in de toplaag van de bodem, en ook in de bodemlaag 10-20 cm
blijft de nitraatconcentratie verhoogd met 600 µmol/l verse bodem. In het Wilgenstruweel op
locatie 36 zijn in de toplaag (0-10 cm) zowel hoge ammonium- als nitraatconcentraties gemeten,
beiden hoger dan 800 µmol/l verse bodem. Op locaties 39 en 40 werd in de toplaag een sterk
verhoogde nitraatconcentratie gemeten (>600 µmol/l verse bodem) en een iets verhoogde
ammoniumconcentratie op locatie 40 met 400 µmol/l verse bodem.

Figuur 5.6. Nitraat- (grijs) en ammoniumconcentratie (blauw) gemeten op de verschillende boordieptes in
µmol/l verse bodem. De zwart omlijnde balken geven locaties weer waar meer dan 20% organische stof (=veen)
in de bodem is gemeten.
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5.3.2 Locatie 24 t/m 30

Figuur 5.7. Ligging van de bodemstaallocaties 24 t/m 30 in het zuiden van de Bosbeek.

Fosfaat
Op locaties 27 en 28 wordt de vegetatie gekenmerkt door een veldrus-dotterbloemhooilandtype
vegetatie, waarbij locatie 28 wat verder verruigd is. Op locatie 27 werd in de toplaag (0-10 cm)
1085 µmol Olsen-P/l verse bodem gemeten, afnemend tot 213 µmol/l verse bodem op een diepte
van 30-40 cm. Op locatie 28 werd in de toplaag (0-10 cm) een Olsen-P concentratie gemeten van
1484 µmol/l verse bodem met op 20-30 cm nog 465 µmol/l verse bodem.
Locaties 29 en 30 zijn graslanden, maar niet in agrarisch beheer. De Olsen-P concentratie gemeten
in de toplaag (0-10 cm) van locatie 29 is iets verhoogd met 735 µmol/l verse bodem, en voor de
toplaag gemeten op locatie 30 geldt hetzelfde (1067 µmol/l verse bodemen). Op locatie 29 daalt
de Olsen-P concentratie tot onder de 500 µmol/l verse bodem op een diepte van 20-30 cm, op
locatie 30 gebeurt dit niet op de door ons gemeten dieptes. De rietruigte op locatie 26 is
opvallenderwijs zeer schraal met een Olsen-P concentratie in de toplaag (0-10 cm) van 208 µmol/l
verse bodem.
De Olsen-P concentraties gemeten in de toplaag (0-10 cm) van de twee noordelijke Moeraszeggelocaties (24 en 25) zijn hoog met 3053 µmol/l verse bodem en 1251 µmol/l verse bodem. De OlsenP concentraties blijven op locatie 24 aan de hoge kant met 1295 µmol/l verse bodem op een diepte
van 20-30 cm. Op locatie 25 neemt de Olsen-P concentratie iets meer af tot 789 µmol/l verse
bodem op een diepte van 20-30 cm onder maaiveld.
De totaal-P concentraties gemeten op locaties 27 en 28 laten een vergelijkbaar beeld zien als de
Olsen-P concentraties, met 11,3 mmol totaal-P/l verse bodem in de toplaag (0-10 cm) tot 2,8
mmol/l verse bodem op 30-40 cm diepte op locatie 27 en 19,4 mmol totaal-P /l verse bodem in de
toplaag tot 6,5 mmol/l verse bodem op 20-30 cm diepte en 3,4 mmol/l verse bodem op 30-40 cm
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diepte op locatie 28. Hetzelfde geldt voor de graslanden op locatie 29 en 30 waar in de toplaag (010 cm) 14 mmol totaal-P/l verse bodem en 10 mmol totaal-P/liter verse bodem werd gemeten. De
totaal-P concentraties dalen tot 3,3 mmol en 5,7 mmol/l verse bodem op een diepte van 30-40 cm
onder maaiveld voor locatie 29 en 30.
Op locaties 24 en 25 werd in de toplaag (0-10 cm) respectievelijk 23,6 en 16,7 mmol totaal-P/l
verse bodem gemeten. Op locatie 24 daalt de totaal-P concentratie tot 10,9 mmol/l verse bodem
op 20-30 cm diepte en op locatie 25 tot 10,1 mmol/l verse bodem op 20-30 cm. Op locatie 26 werd
in de toplaag 7,15 mmol totaal-P gemeten tot 2,6 mmol/l verse bodem op 30-40 cm diepte.

Figuur 5.8. Olsen-P concentratie gemeten op de verschillende boordieptes (links), in µmol/l verse bodem, en
de totaal-P concentratie (rechts) in mmol/l verse bodem. De zwart omlijnde balken geven locaties weer waar
meer dan 20% organische stof in de bodem is gemeten.
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IJzer en Zwavel
In de moeraszegge zone op locatie 24 is in de toplaag (0-10 cm) een redelijk hoge totaal
ijzerconcentratie gemeten van 124 mmol/l verse bodem. In het nabijgelegen punt 25 werd 47 mmol
ijzer/l verse bodem gemeten in de toplaag. In de verruigde rietruigte op locatie 26 werd in de
toplaag 40 mmol totaal ijzer/l verse bodem gemeten, en in de toplaag van het zuidelijk gelegen
punt 27 (verruigd veldrus-dotterbloemhooiland) 27 mmol/l verse bodem. Op de ook door veldrusdotterbloemhooiland gekenmerkte locatie 28 werd een totaal ijzerconcentratie in de toplaag
gemeten van 46 mmol/l verse bodem. Voor dotterbloemhooiland-vegetaties zijn dit lage
ijzerconcentraties. Op locatie 29, een grasland in verschralingsbeheer, werd in de toplaag 76 mmol
ijzer/l verse bodem gemeten.
De totaal S concentraties gemeten in de toplaag (0-10 cm) zijn overal lager dan 25 mmol/l verse
bodem en vormen geen knelpunt.

Figuur 5.9. Totaal ijzerconcentratie in de toplaag (0-10 cm) gemeten op bodemstaallocatie 24 t/m 30 in de
Bosbeek.
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Figuur 5.10. Concentratie uitwisselbaar calcium gemeten in de toplaag (0-10 cm) op bodemstaallocatie 24 t/m
30 in de Bosbeek.

Buffering van de bodem
Locatie 24 in het noorden van dit deel van de Bosbeek wordt gekenmerkt door een natte zone met
Moeraszegge. De toplaag van deze locatie is zuur met slechts 1682 µmol uitwisselbaar calcium/l
verse bodem en een pHNaCl van 3,6. Het nabij gelegen punt 25 (moeraszegge) is juist goed gebufferd
met 13728 µmol uitwisselbaar calcium/l verse bodem en een pHNaCl van 5,2. Hetzelfde geldt voor
locatie 26 (rietruigte), 27 (veldrus-dotterbloemhooiland) en 29 (grasland) waar vergelijkbare
waardes gevonden zijn. Locatie 28 (verrruigde veldrus-dotterbloemhooilandtype vegetatie) is weer
wat minder gebufferd met in de toplaag (0-10 cm) 8121 µmol uitwisselbaar calcium/l verse bodem
en een pHNaCl van 4,2. Dat is relatief laag voor een door veldrus-dotterbloemhooiland gedomineerd
vegetatietype. Locatie 30 (grasland, paardenweide) is matig gebufferd met in de toplaag 4620 µmol
uitwisselbaar Ca/l verse bodem en een pHNaCl van 4,6.
Ammonium en nitraat
De ammonium- en nitraatconcentraties gemeten in dit deel van het onderzoeksterrein liggen in het
algemeen zo tussen de 50 en 150 µmol/l verse bodem en zijn daarmee niet verhoogd. Uitzondering
is de moeraslocatie 24 waar tot een diepte van 30 cm onder maaiveld verhoogde
nitraatconcentraties zijn gemeten (500 tot 800 µmol/l verse bodem). Ook op locatie 28, verruigd
veldrus-dotterbloemhooiland, is een iets verhoogde ammoniumconcentratie gemeten in de toplaag
(0-10 cm) van de bodem van 489 µmol/l verse bodem.
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Figuur 5.11. Nitraat- (grijs) en ammoniumconcentratie (blauw) gemeten op de verschillende boordieptes in
µmol/l verse bodem. De zwart omlijnde balken geven locaties weer waar meer dan 20% organische stof in de
bodem is gemeten.

5.3.3 Locatie 21 t/m 23
Fosfaat
In het noordelijk gelegen punt 21, een natte zone in een eikenberkenbos, werd in de toplaag (0-10
cm) een Olsen-P concentratie van 710 µmol/l verse bodem gemeten, in de bodemlaag daaronder
(10-20 cm) is de Olsen-P concentratie 824 µmol/l verse bodem. In de wat zuidelijker gelegen ruigte
op locatie 22 is de Olsen-P concentratie gemeten in de toplaag (0-10 cm) 990 µmol/l verse bodem
en neemt op een diepte van 20-30 cm af tot 450 µmol/l verse bodem. Op locatie 23, een venige
natte zone in het eikenberkenbos, is de Olsen-P concentratie gemeten in de toplaag (0-10 cm) 1272
µmol/l verse bodem, en op 10-20 cm 407 µmol/l verse bodem.
De totaal-P concentratie gemeten in de toplaag (0-10 cm) van locatie 21 is 7 mmol/l verse bodem,
in de bodemlaag daaronder (10-20 cm) werd 6 mmol totaal-P/l verse bodem gemeten. In de ruigte
op locatie 22 werd een relatief hoge totaal-P concentratie in de toplaag (0-10 cm) gemeten van 13
mmol/l verse bodem, maar op een diepte van 20-30 cm onder maaiveld werd nog maar 4,6 mmol
totaal-P/l verse bodem aangetroffen. Op locatie 23 zakt de totaal-P concentratie van 10 mmol/l
verse bodem in de toplaag (0-10 cm) tot 3,6 mmol/l verse bodem op 10-20 cm diepte.
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Figuur 5.12 Ligging van de bodemstaallocaties 21, 22 en 23.

Figuur 5.13. Olsen-P concentratie gemeten op de verschillende boordieptes (links), in µmol/l verse bodem, en
de totaal-P concentratie (rechts) in mmol/l verse bodem. De zwart omlijnde balken geven locaties weer waar
meer dan 20% organische stof in de bodem is gemeten.

IJzer en Zwavel
Op locaties 21 en 23 werd in de toplaag (0-10 cm) weinig ijzer gemeten met 8 mmol/l verse bodem
op locatie 21 en 24 mmol/l verse bodem op locatie 23. Op locatie 22 werd 45 mmol ijzer/l verse
bodem in de toplaag (0-10 cm) gemeten. De totaal S concentraties liggen tussen de 21 en 29 mmol/l
verse bodem gemeten in de toplaag (0-10 cm). Dit kan een knelpunt vormen voor de natte
veenlaagtes van locatie 21 en 23.
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Figuur 5.14. Totaal ijzerconcentratie in de toplaag (0-10 cm) gemeten op bodemstaallocatie 21 t/m 23 in de
Bosbeek.

Buffering van de bodem
Ook locaties 21 (Natte ruigte in Eikenberkenbos) en 22 (ruigte bij kwelstroompje) zijn goed
gebufferd met in de toplaag (0-10 cm) uitwisselbare calciumconcentraties van 16844 µmol/l verse
bodem en 13728 µmol/l verse bodem. Dit zien we ook terug in de pHNaCl, met respectievelijk 4,8 op
locatie 21 en 4,9 op locatie 22. De toplaag (0-10 cm) van locatie 23 (natte veenzone in
Eikenberkenbos) is zuur tot matig gebufferd met een uitwisselbare calciumconcentratie van 6652
µmol/l verse bodem en een pHNaCl van 3,3.
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Figuur 5.15. Concentratie uitwisselbaar calcium gemeten in de toplaag (0-10 cm) op bodemstaallocatie 21, 22
en 23 in de Bosbeek.

Figuur 5.16. Nitraat- (grijs) en ammoniumconcentratie (blauw) gemeten op de verschillende boordieptes in
µmol/l verse bodem. De zwart omlijnde balken geven locaties weer waar meer dan 20% organische stof in de
bodem is gemeten.

Ammonium en nitraat
In deze zone van het onderzoeksgebied zijn In het bos op locatie 21 verhoogde nitraatconcentraties
aangetroffen in de toplaag van de bodem (0-10 cm; >1000 µmol/l verse bodem) en in de laag
daaronder (10-20 cm; 656 µmol/l verse bodem). In de ruigte op locatie 22 zijn juist verhoogde
ammoniumconcentraties aangetroffen, echter niet in de toplaag maar in de bodemlagen daaronder
(>600 µmol/l verse bodem). Op locatie 23 zijn de stikstofconcentraties licht verhoogd met
ammonium en nitraatconcentraties rond de 400 µmol/l verse bodem.
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5.3.4 Locatie 15 t/m 20

Figuur 5.17. Ligging van de bodemstaallocaties 15 t/m 20 in de Bosbeek.

Figuur 5.18. Olsen-P concentratie gemeten op de verschillende boordieptes (links), in µmol/l verse bodem, en
de totaal-P concentratie (rechts) in mmol/l verse bodem. De zwart omlijnde balken geven locaties weer waar
meer dan 20% organische stof in de bodem is gemeten.

Fosfaat
Opvallend is de wat hoge Olsen-P concentratie van 1071 µmol/l verse bodem gemeten in de
humeuze (organisch stof percentage van 30%) toplaag (0-10 cm) van locatie 20 in het zuiden van
figuur 5.17. Deze locatie wordt beschreven als gelegen aan de rand van een schraalgrasland/moeras
op een zone met continue kwel en een vegetatie met o.a. Veldrus, Sterzegge, iets lager ook met
Geelgroene zegge en Glanzend veenmos (Sphagnum subnitens). De bodemlaag onder deze humeuze
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toplaag is echter wel zeer schraal met een Olsen-P concentratie van 165 µmol/l verse bodem. De
Olsen-P concentratie gemeten in het wilgenbosje op locatie 15, de natte ruigte op locatie 17 en
het jonge eikenberkenbosje is laag, met concentraties lager dan 450 µmol/l verse bodem. Het
grasland van locatie 16, gedomineerd door witbol, is voedselrijker met in de toplaag (0-10 cm)
meer dan 2000 µmol Olsen-P/l verse bodem. De Olsen-P concentraties blijven zeker tot een diepte
van 30-40 cm onder maaiveld hoog (>1500 µmol/l verse bodem). Het beweide veldrusgrasland op
locatie 19 is iets verrijkt met Olsen-P met in de toplaag (0-10 cm) 1097 µmol Olsen-P/l verse
bodem. Pas op een diepte van 30-40 cm is hier een Olsen-P concentratie lager dan 500 µmol/l verse
bodem gemeten.
Op locaties 18 (6,5 mmol/l verse bodem), 19 (8,6 mmol/l verse bodem) en 20 (8,3 mmol/l verse
bodem) zijn de totaal-P concentraties gemeten in de toplaag (0-10 cm) iets verhoogd. Op locatie 20
is in de bodemlaag van 10-20 cm slechts 1,1 mmol totaal-P /l verse bodem gemeten, op locatie 18
blijft de totaal-P concentratie in de diepte nagenoeg gelijk en op locatie 19 is in de bodemlaag van
30-40 cm onder maaiveld een totaal-P concentratie van 4,6 mmol/l verse bodem gemeten. Op
locatie 15 is in de toplaag een iets verhoogde totaal-P concentratie van 8 mmol/l verse bodem
gemeten, maar op een diepte van 10-20 cm is deze slechts 4,4 mmol/l verse bodem. Op locatie 17
is de toplaag zeer arm aan totaal-P met 2,9 mmol/l verse bodem. Op locatie 16 zijn, net als bij de
Olsen-P concentraties, de hoogste totaal-P concentraties gemeten met 14,7 mmol/l verse bodem in
de toplaag (0-10 cm) en deze blijven rond de 15 mmol/l verse bodem tot een diepte van 30-40 cm
(dieper is niet gemeten).

Figuur 5.19. Totaal ijzerconcentratie in de toplaag (0-10 cm) gemeten op bodemstaallocatie 15 t/m 20 in de
Bosbeek.

IJzer en Zwavel
Locaties 15, 16 en 17 en 18 liggen op een helling, waarbij locatie 16 het hoogste, locatie 15 wat
lager waar kwel uittreedt, en locatie 17 en 18 het laagste liggen. Er is hier een gradiënt te zien in
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de ijzerconcentratie, waarbij die in de toplaag op locatie 16 het hoogst zijn (70 mmol/l verse
bodem), naar 30 en 46 mmol/l verse bodem op locatie 15 en 18 tot slechts 7 mmol/l verse bodem
op locatie 17. Deze concentraties wijzen op kwelwater dat niet zeer ijzerrijk is.
Op locaties 19 en 20 zijn de totaal ijzerconcentraties gemeten in de toplaag laag (<20 mmol/l
verse bodem). De totaal S concentraties gemeten in de toplaag zijn voor locaties 16, 18 en 19
lager dan de totaal ijzerconcentraties en vormen geen probleem. Op locatie 17 werd 16 mmol S/l
verse bodem gemeten in de toplaag, tegen 7 mmol ijzer/l verse bodem. Op locatie 15 werd 47
mmol/ S/l tegen 30 mmol ijzer/l verse bodem gemeten. Op deze natte plekken kan dat een
knelpunt vormen. Op locatie 20 werd bijna twee keer zoveel zwavel gemeten in de toplaag (0-10
cm) dan ijzer (12 mmol tegen 21 mmol/l verse bodem). Ook deze locatie is een natte, door kwel
beïnvloede plek, waardoor deze relatief hoge S concentraties een mogelijk knelpunt kunnen
vormen.

Figuur 5.20. Concentratie uitwisselbaar calcium gemeten in de toplaag (0-10 cm) op bodemstaallocatie 15 t/m
20 in de Bosbeek.

Buffering van de bodem
Deze hele zone van de Bosbeek is goed gebufferd met uitwisselbare calciumconcentraties boven de
10000 µmol/l verse bodem en pHNaCl variërend van 4,0 (locatie 17) tot 5,1 (locatie 18), met
uitzondering van locatie 16 (5578 µmol Ca/l verse bodem en pHNaCl 4,5). De verwachte kwelinvloed
op locaties 15, 17 en 18 zien we dus, in tegenstelling tot de Fe-concentraties, wel terug in de
buffering van de bodem.
Ammonium en nitraat
De ammonium- en nitraatconcentraties gemeten in dit deel van het onderzoeksgebied liggen in het
algemeen rond de 200 µmol/l verse bodem en zijn daarmee niet verhoogd. Uitzondering zijn de
locaties 17 waar in de toplaag (0-10cm) een verhoogde ammoniumconcentratie van bijna 600
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µmol/l verse bodem werd gemeten, en locatie 20 met in de toplaag (0-10cm) maar liefst 1153 µmol
ammonium/l verse bodem. Dit meetpunt ligt juist aan de rand van een natte zone, die zeer schraal
lijkt, maar het staalnamepunt zelf is waarschijnlijk wel vroeger bemest geweest.

Figuur 5.21. Nitraat- (grijs) en ammoniumconcentratie (blauw) gemeten op de verschillende boordieptes in
µmol/l verse bodem. De zwart omlijnde balken geven locaties weer waar meer dan 20% organische stof in de
bodem is gemeten.

5.3.4 Locatie 10 t/m 14
Fosfaat
De graslanden van locatie 13 en 14 zijn fosfaatrijk in de toplaag (0-10 cm) respectievelijk 1086
µmol Olsen-P/l verse bodem en 1896 µmol Olsen-P/l verse bodem. Op locatie 14 blijft de Olsen-P
concentratie aan de hoge kant, ook gemeten in de diepere bodemlagen, met op een diepte van 3040 cm 1003 µmol/l verse bodem. Op locatie 13 neemt de Olsen-P concentratie duidelijk af met
toenemende diepte, met op 20-30 cm minder dan 500 µmol/l verse bodem. Op locaties 10, 11 en
12 zijn de Olsen-P concentraties gemeten in de toplaag van de bodem (0-10 cm) al zeer laag met
concentraties van minder dan 500 µmol/l verse bodem. Het betreft hier natte, in meer of mindere
mate verruigde rietruigtes met een venige bodem.
Op locatie 13 werd in de toplaag (0-10 cm) 10 mmol totaal-P/l verse bodem gemeten en op locatie
14 15 mmol totaal-P/l verse bodem. Deze concentraties zijn aan de hoge kant, maar op een diepte
van 20-30 cm onder maaiveld is de totaal-P concentratie op locatie 13 slechts 4,4 mmol/l verse
bodem. Op locatie 14 blijft de totaal-P concentratie, ook op 30-40 cm onder maaiveld, hoger dan 5
mmol/l verse bodem. De totaal-P concentraties gemeten in de toplaag van de bodem (0-10 cm ) zijn
op locaties 10, 11, en 12, net als de Olsen-P concentraties, zeer laag (<5 mmol/l verse bodem).
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Figuur 5.22. Ligging van de bodemstaallocaties 10 t/m 14 in de Bosbeek.

Figuur 5.23. Olsen-P concentratie gemeten op de verschillende boordieptes (links), in µmol/l verse bodem, en
de totaal-P concentratie (rechts) in mmol/l verse bodem. De zwart omlijnde balken geven locaties weer waar
meer dan 20% organische stof in de bodem is gemeten.

IJzer en zwavel
In deze zone van de Bosbeek zijn de totaal-ijzerconcentraties wederom laag, lager dan 21 mmol/l
verse bodem op locaties 10, 11 en 12 in het noorden, tot 38 en 41 mmol/l verse bodem op locaties
13 en 14 in het zuiden. De totaal zwavelconcentraties op locatie 10 en 11, gemeten in de toplaag
(0-10 cm) zijn ongeveer gelijk aan de totaal ijzerconcentraties (25 en 23 mmol S/l verse bodem). Op
locatie 12 werd in de toplaag 41 mmol totaal S / l verse bodem gemeten, ruim vier keer meer dan
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de totaal-ijzerconcentratie. Het betreft hier een natte rietruigte, waardoor deze relatief hoge
zwavelconcentraties een probleem kunnen vormen. Op locaties 13 en 14 zijn de totaal Sconcentraties gemeten in de toplaag (0-10 cm) lager dan 15 mmol/l verse bodem, en vormen geen
probleem.

Figuur 5.24. Totaal ijzerconcentratie in de toplaag (0-10 cm) gemeten op bodemstaallocatie 10 t/m 14 in de
Bosbeek.

Buffering van de bodem
De toplaag van de bodem (0-10 cm) op locatie 10 (rietruigte) is sterk gebufferd met 12868 µmol
uitwisselbaar Ca/l verse bodem en een pHNaCl van 5,5. Het wat westelijker gelegen punt 11 (venig
bos/struweel) is duidelijk zuurder met minder dan 4000 µmol uitwisselbaar Ca/l verse bodem en
een pHNaCl van 3,8. Locatie 12 (rietruigte) is dan weer zeer goed gebufferd met 11613 µmol
uitwisselbaar Ca/l verse bodem en een pHNaCl van 5,0. De grasland locaties 13 en 14 zijn matig
gebufferd met een uitwisselbare calciumconcentratie in de toplaag (0-10 cm) van respectievelijk
4753 en 6788 µmol/l verse bodem en een pHNaCl van 4,3 en 4,2.
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Figuur 5.25. Concentratie uitwisselbaar calcium gemeten in de toplaag (0-10 cm) op bodemstaallocatie 10 t/m
14 in de Bosbeek.

Figuur 5.26. Nitraat- (grijs) en ammoniumconcentratie (blauw) gemeten op de verschillende boordieptes in
µmol/l verse bodem. De zwart omlijnde balken geven locaties weer waar meer dan 20% organische stof in de
bodem is gemeten.
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Ammonium en nitraat
In deze zone van het onderzoeksgebied
nitraatconcentraties gemeten.
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5.3.5 Locatie 6 t/m 9

Figuur 5.27. Ligging van de bodemstaallocaties 6 t/m 9 in het noorden van de Bosbeek.

Figuur 5.28. Olsen-P concentratie gemeten op de verschillende boordieptes (links), in µmol/l verse bodem, en
de totaal-P concentratie (rechts) in mmol/l verse bodem. De zwart omlijnde balken geven locaties weer waar
meer dan 20% organische stof in de bodem is gemeten.
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Fosfaat
De Olsen-P concentraties gemeten op de locaties 6 t/m 8 zijn laag tot zeer laag (figuur 5.28), met
concentraties lager dan of rond de 500 µmol/l verse bodem. Locatie 6 is gekenmerkt door een natte
rietruigte, locatie 7 betreft een kwelzone met kenmerken van overgangsvegetatie van veldrusdotterbloemhooiland en moerasspirea, de bovenste 20 cm van de bodem is hier ook echt venig met
organisch stofpercentages van meer dan 60%; en locatie 8 wordt gekenmerkt door een wat
verruigend veldrus-dotterbloemhooilandtype vegetatie. Op locatie 9 is de Olsen-P concentratie
gemeten in de toplaag (0-10 cm) hoger met 1802 µmol/l verse bodem en ook op een diepte van 1020 cm onder maaiveld blijft de Olsen-P concentratie iets verhoogd met 1171 µmol/l verse bodem.
Deze locatie is in het veld echter beschreven als veldruszone met grote wederik, melkeppe, smalle
stekelvaren, wijfjesvaren en in de rand (op enkele m) 2 pollen pijpenstrootje.
De totaal-P concentraties laten ook hier eenzelfde beeld zien, met op locatie 6 en 7 concentraties
lager dan of rond de 5 mmol/l verse bodem, op locatie 8 iets hoger met 7 mmol/l verse bodem
(niet te hoog voor veldrus-dotterbloemhooilandtype vegetaties) en op locatie 9 van 16 mmol/l verse
bodem.
IJzer en Zwavel
De totaal-IJzerconcentraties gemeten in de toplaag van locatie 6 t/m 9 zijn laag, met concentraties
lager dan 30 mmol/l verse bodem, met uitzondering van locatie 9 waar in de toplaag (0-10 cm) 54
mmol Fe/l verse bodem is gemeten. De totaal zwavelconcentraties zijn ook laag, overal lager dan
30 mmol S/l verse bodem. De ijzerconcentraties zijn, met uitzondering van locatie 9, ongeveer
gelijk aan de zwavelconcentraties gemeten in de toplaag. IJzer speelt in deze zone waarschijnlijk
geen belangrijke rol in de fosfaatbinding. Op locatie 9 werd ruim twee keer zoveel ijzer als zwavel
gemeten, hetgeen gunstig is.

Figuur 5.29. Totaal ijzerconcentratie in de toplaag (0-10 cm) gemeten op bodemstaallocatie 6 t/m 9 in de
Bosbeek.
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Buffering van de bodem
De toplaag (0-10 cm) van locaties 6 (rietruigte), 7 (kwelvegetatie) en 8 (veldrusdotterbloemhooiland) is goed gebufferd met uitwisselbare calciumconcentraties van respectievelijk
18689, 16767 en 12950 µmol/l verse bodem. De pHNaCl gemeten in de toplaag van deze locaties komt
daarmee overeen met 5,1 en 5,5 op locaties 6 en 7 en 5,7 op locatie 8. Locatie 9 (veldrus) is
duidelijk minder gebufferd met in de toplaag een uitwisselbare calciumconcentratie van 4810
µmol/l verse bodem en een pHNaCl van 3,9.

Figuur 5.30. Concentratie uitwisselbaar calcium gemeten in de toplaag (0-10 cm) op bodemstaallocatie 6 t/m 9
in de Bosbeek.

Ammonium en nitraat
In deze zone van het onderzoeksgebied zijn in het algemeen lage nitraatconcentraties gemeten (<70
µmol/l verse bodem). De ammoniumconcentraties zijn iets verhoogd met concentraties rond de 200
µmol/l verse bodem. Uitzondering is kwellocatie 7, waar vooral in de bodemlagen onder de
toplaag, verhoogde nitraatconcentraties zijn gemeten met concentraties tussen de 500 en 710
µmol/l verse bodem. Dit wijst mogelijk op aanvoer van nitraat verrijkt grondwater in deze zone.
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Figuur 5.31. Nitraat- (grijs) en ammoniumconcentratie (blauw) gemeten op de verschillende boordieptes in
µmol/l verse bodem. De zwart omlijnde balken geven locaties weer waar meer dan 20% organische stof in de
bodem is gemeten.

5.3.6 Locatie 1 t/m 5

Figuur 5.32. Ligging van de bodemstaallocaties 1 t/m 5 in het noorden van de Bosbeek.
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Fosfaat
De Olsen-P concentratie gemeten in de bovenste laag van de bodem is op alle locaties meer dan
1500 µmol/l verse bodem, met uitzondering van locatie 3 met 319 µmol/l verse bodem. Dit perceel
wordt gekenmerkt door een open vegetatie met veel veenmos, carex-soorten en wat opslag van
berk en els en is waarschijnlijk nooit (intensief) bemest geweest. Op de overige locaties neemt de
Olsen-P concentratie af in de diepte, maar deze blijft op een diepte van 20-30 cm hoog op locatie 2
en op een diepte van 30-40 cm op locatie 4 (meer dan 1250 µmol/l verse bodem). Op locatie 1
(laagveen vegetatie) neemt de Olsen-P concentratie op een diepte van 20-30 cm af tot minder dan
500 µmol/l verse bodem, net als op locatie 5 (kwelvegetatie).
In de totaal-P concentraties zien we eenzelfde beeld. In de toplaag (0-10 cm) van de bemonsterde
percelen is de totaal-P concentratie hoog (>15 mmol/l verse bodem), met uitzondering van locatie
3 (2,9 mmol/l verse bodem). De totaal-P concentraties nemen af met toenemende diepte, maar
blijven op locatie 2 op een diepte van 20-30 cm hoog (>15 mmol/l verse bodem). Op locatie 1 is de
totaal-P concentratie lager dan 5 mmol/l verse bodem op een diepte van 20-30 cm, op locatie 5 op
een diepte van 30-40 cm. Op locatie 4, een begraasd grasland, is de totaal-P concentratie op een
diepte van 30-40 cm aan de hoge kant met 7,6 mmol/l verse bodem.

Figuur 5.33. Olsen-P concentratie gemeten op de verschillende boordieptes (links), in µmol/l verse bodem, en
de totaal-P concentratie (rechts) in mmol/l verse bodem. De zwart omlijnde balken geven locaties weer waar
meer dan 20% organische stof in de bodem is gemeten.

IJzer en zwavel
De totaal-IJzerconcentraties gemeten in de toplaag (0-10 cm) van locatie 1, 2 en 4 zijn niet
opvallend hoog of laag met concentraties tussen de 51 (locatie 1) en 97 mmol/l verse bodem. In de
toplaag (0-10 cm) gemeten op locatie 3 werd zeer weinig ijzer aangetroffen (4,4 mmol/l verse
bodem) en 4 keer zoveel zwavel, dit kan een probleem vormen. De kwelplek op locatie 5 is ijzerrijk
met in de toplaag 125 µmol ijzer/l verse bodem. Dit is een indicatie dat hier ijzerrijke kwel is of
wordt aangevoerd. De totaal zwavelconcentraties zijn op geen enkele locatie opvallend hoog met
concentraties tussen de 5,5 mmol/l verse bodem (locatie 4) en 22 mmol/l verse bodem (locatie 5).
In het algemeen zijn de ijzerconcentraties in deze zone hoger dan de zwavelconcentraties,
waardoor zwavel in deze zone geen knelpunt vormt.
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Figuur 5.34. Totaal ijzerconcentratie in de toplaag (0-10 cm) gemeten op bodemstaallocatie 1 t/m 5 in de
Bosbeek.

Figuur 5.35. Concentratie uitwisselbaar calcium gemeten in de toplaag (0-10 cm) op bodemstaallocatie 1 t/m 5
in de Bosbeek.
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Buffering van de bodem
De toplaag (0-10 cm) van de bodem op de locaties 1, 2 en 3 is vrij zuur met een pHNaCl variërend
van 3,4 op locatie 3 tot 4,2 op locatie 1. Ook de uitwisselbare calciumconcentraties zijn laag met
concentraties rond de 2500 µmol/l verse bodem op locatie 1 en 2 en 4404 µmol/l verse bodem op
locatie 3. Locaties 4 (grasland) en 5 (kwelvegetatie) zijn wat meer gebufferd met een pHNaCl van
4,5 (locatie 4) en 4,2 (locatie 5) en 5050 µmol Ca/l verse bodem op locatie 4 en en 7690 µmol Ca/l
verse bodem op locatie 5.
Ammonium en nitraat
Ook stroomafwaarts, in het noordelijke deel van het studiegebied, zien we lokaal zeer hoge
ammonium en nitraatconcentraties in de bodem. Vooral locatie 3, met een ammoniumconcentratie
gemeten in de toplaag (0-10 cm) van meer dan 1400 µmol/l verse bodem valt hierbij op, mogelijk
door afbraak van het veen. Op locatie 5 is in de toplaag een verhoogde nitraatconcentratie
gemeten van meer dan 600 µmol/l verse bodem.

Figuur 5.36. Nitraat- (grijs) en ammoniumconcentratie (blauw) gemeten op de verschillende boordieptes in
µmol/l verse bodem. De zwart omlijnde balken geven locaties weer waar meer dan 20% organische stof in de
bodem is gemeten.

5.4

Conclusies bodemchemie

De bodem in de meeste onderzochte percelen in bossen en natte laagtes van de Bosbeek zijn niet
(erg) verhoogd met fosfaat, soms is alleen in de toplaag een iets te hoge fosfaatconcentratie
gemeten (verruiging). De graslanden in de Bosbeek zijn in het algemeen wel bemest geweest en
fosfaat is dan ook tot op grotere diepte doorgedrongen. In de bodem zit relatief weinig ijzer, zeker
op locaties met veldrus-dotterbloemhooilandtype vegetatie, en op veel (natte) plekken komt meer
zwavel dan ijzer voor, waardoor ijzer bijna geen rol speelt in de fosfaatbinding. Er is nu geen
invloed van ijzerrijke kwel waargenomen in de Bosbeekvallei, mogelijk is deze er in het verleden
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ook niet geweest. Op kwelplekken met veen zijn hoge zwavelconcentraties ten opzichte van de
ijzerconcentraties gemeten, dit kan een probleem zijn als er lokaal sprake is van aanvoer van
fosfaat in grond- of oppervlaktewater.
De mate van buffering van de bodem klopt bij het vegetatiebeeld, veenlocaties zijn zuurder,
veldrus-dotterbloemhooilandtype locaties en kwellocaties wat meer gebufferd maar nog steeds niet
zo hoog als bij dotterbloemhooilandvegetaties te verwachten is. Lokaal zijn extreem hoge
concentraties ammonium en/of nitraat gemeten. Dit wijst op inlaat van vervuild water of recente
bemesting. Deze hoge concentraties kunnen een knelpunt vormen voor de ontwikkeling van deze
percelen tot soortenrijke natuur.
Op de meer gebufferde flanken (overgangszones tussen lemige bodems en veengronden) zou nat
heischraal grasland (6230_hmo) ontwikkeld kunnen worden. Het betreft hier echter alleen maar een
beperkte en versnipperde oppervlakte. In de zandige droge zones op de flanken van de vallei en op
het plateau kan in functie van de bodemchemie en van het beheer eikenberkenbos, droge heide,
buntgrasland of, met meer buffering, struisgrasland ontstaan.
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6

Conclusies en advies per perceel

Aan de hand van de hydrologische resultaten (hoofdstuk 4) zijn er in het natte deel van de
beekvallei voornamelijk kansen voor ontwikkeling van berkenbroekbossen (91E0_oli), en op de meer
gebufferde situaties overgangen naar mesotroof elzenbroekbos (91E0_meso), of als lage vegetaties
respectievelijk zuur laagveen (7140_oli) en kleine zeggenvegetatie (7140_meso). Op de wat hogere
en iets drogere zandgronden (met lagere waterpeilen in de zomer) kan plaatselijk natte heide
(4010) ontstaan. Op de meer gebufferde flanken (overgangszones tussen lemige bodems en
veengronden) zou ook nat heischraal grasland (6230_hmo) ontwikkeld kunnen worden. Het betreft
hier echter alleen maar een beperkte en versnipperde oppervlakte. In de zandige droge zones op de
flanken van de vallei en op het plateau kan in functie van de bodemchemie en van het beheer
eikenberkenbos, droge heide, buntgrasland of, met meer buffering, struisgrasland ontstaan. Dit
komt ook redelijk goed overeen met de bodemchemie, echter blijven sommige percelen (vooral
graslanden) voedselrijk in de diepere bodemlagen. De bodem bevat daarnaast relatief weinig ijzer
maar deze concentraties zijn vaak hoger dan de zwavelconcentraties waardoor dit vaak geen
knelpunt vormt. Verder is de bodem in een aantal percelen verontreinigd met SO4 en zware metalen
van de vroegere mijnbouw in de omgeving.
Hieronder wordt verder per perceel een advies gegeven en wordt er verder ingegaan op de zones
waar beenbreek voorkwam en het brongebied.
Advies per perceel (van ZW naar NO)

Figuur 6.1. Bodemstaallocaties 31-40.

Locatie 39 en 40:
De bodem op deze locaties is venig van karakter en verhoogd met fosfaat, op locatie 39 is een
totaal-P concentratie hoger dan 50 mmol/l verse bodem in de toplaag gemeten. Dichter bij de
beek, locatie 39, neemt de fosfaatconcentratie met toenemende diepte af, terwijl op locatie 40 de
concentraties in de diepere bodemlagen toenemen. Daarnaast zijn sterk verhoogde
nitraatconcentraties in de toplaag gemeten van meer dan 600 µmol/l verse bodem, dit duidt op
aerobe afbraak van het veen. Verder is de toplaag van de bodem in deze locaties verontreinigd met
zink, lood, nikkel, chroom en koper (schatting gebaseerd op de Vlaamse normen voor
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bodemverontreiniging, NWLNE 2012). Uit de grondwatermetingen van de dichtstbijzijnde meetraai
blijkt daarnaast dat lokaal ook hoge zink- en sulfaatconcentraties in het grondwater voorkomen.
Het advies voor deze twee percelen is gezien de verontreiniging van de bodem om hier geen
extra herstelmaatregelen te nemen.
Locatie 37 en 38:
Deze twee graslandpercelen in het brongebied van de Bosbeek zijn zeer voedselrijk met hoge
fosfaatconcentraties tot in de diepste bodemlaag die gemeten is (>2000 µmol/l verse bodem OlsenP). Gezien de zeer hoge plantbeschikbaar fosfaatconcentraties in de bodem in deze twee percelen
kunnen hier alleen met diepe ontgronding momenteel soortenrijke natuurtypen ontwikkeld worden.
Het advies is dan ook om hier nu geen maatregelen te nemen.
Locatie 36:
De bodem bestaat uit venig zand en is arm aan fosfor, met een Olsen-P concentratie van 613 µmol/l
verse bodem en een totaal-P concentratie van 2,95 mmol/l verse bodem. De toplaag bevat hoge
ammonium- en nitraatconcentraties, na plaggen van de toplaag (0-10 cm) zijn deze concentraties
niet meer verhoogd. Op basis van de bodemchemie is ontwikkeling van natte heide mogelijk. Er zijn
in deze zone geen peilbuizen aanwezig, maar kijkend naar de meetraai aan de andere kant van de
beek is het waterpeil geschikt voor natte heide. Het advies voor deze locatie is minimaal 10 cm
van de bodem af te voeren door middel van plaggen en maaisel van natte heide op te brengen
voor een snelle vegetatieontwikkeling.
Locatie 35:
Deze zone is momenteel een grasland. De toplaag van de bodem is wat verhoogd met fosfaat en
verontreinigd met zink tot op een diepte van 20 cm onder maaiveld. Voor de ontwikkeling van meer
soortenrijke vegetatietypen betekent dit dat minimaal 30 cm van de bodem afgevoerd moet
worden. De grondwaterkwaliteit van de dichtstbijzijnde peilbuis (415) is goed, het waterpeil in deze
zone zakt tijdens de zomer diep weg. Het advies voor deze zone is om minimaal 30 cm te
ontgronden en nat heischraal grasland te ontwikkelen. Voor een snelle vegetatieontwikkeling is
maaisel opbrengen gewenst.
Locatie 33 en 34:
Locaties 33 en 34 worden gekenmerkt door een veldrusvegetatie. De bodem op deze locaties is
verhoogd met fosfaat, voor natte vegetatietypes wordt een totaal-P concentratie onder de 5 mmol/l
verse bodem geprefereerd. Dit betekent dat op locatie 33 minimaal 30 cm en op locatie 34
minimaal 20 cm bodem afgevoerd moet worden. De toplaag van de bodem is op locatie 33
verontreinigd met nikkel en op locatie 34 verontreinigd met lood en zink. Deze zone ligt ter hoogte
van peilbuis 418. Het waterpeil ligt tijdens de winter bijna op maaiveld niveau en zakt tijdens de
zomer af tot 70 cm onder maaiveld. Het grondwater heeft hier een zuur karakter maar is sterk
vervuild met zink. Het effect van deze zinkvervuiling op de vegetatie is moeilijk in te schatten. Het
advies is om hier geen maatregelen te nemen naast het huidige graslandbeheer, gezien de
verontreiniging van de bodem en het grondwater.
Locatie 31 en 32:
Beide locaties worden gekenmerkt door een verruigde veldrus-dotterbloemtype vegetatie, de
bodem op deze locaties is wat verhoogd met fosfaat tot op een diepte van 20-30 cm in locatie 31. In
locatie 32 is alleen in de toplaag een verhoogde fosfaatconcentratie gemeten. De toplaag in locatie
32 is niet verontreinigd maar de directe bodemlaag daaronder (10-20 cm) is verontreinigd met
chroom, nikkel en zink. Op basis van de bodemchemie zijn deze locaties onvoldoende gebufferd
voor de ontwikkeling van een soortenrijke dotterbloemhooiland vegetatie, maar beter geschikt voor
ontwikkeling van blauwgrasland of kleine zeggenvegetatie. Het waterpeil in deze twee zones zal
vergelijkbaar zijn met de peilen in meetraai 1 en tot aan het maaiveld komen in de winter en wat
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dieper wegzakken in de zomer. Gezien de zinkvervuiling in peilbuis 418 is dit ook mogelijk voor het
grondwater in locatie 32. Het advies voor zone 32 is om geen maatregelen te nemen, gezien de
verontreiniging van de bodem en reële kans op zinkvervuiling van het grondwater. Het advies
voor zone 31 is het verwijderen van de voedselrijke bodemlaag (minimaal 20 cm), waarna
ontwikkeling van veldrusschraalland mogelijk lijkt.

Figuur 6.2. Bodemstaallocaties 24-30.

Locatie 29 en 30:
Locatie 29 is een graslandperceel met een wat verhoogde concentratie fosfaat in de bodem tot op
een diepte van 20-30 cm. Na verwijdering van de voedselrijke bodemlaag is de bodem voldoende
gebufferd voor de ontwikkeling van soortenrijke schraalgraslanden. Kijkend naar peilbuis 001, de
dichtstbijzijnde peilbuis, ligt het waterpeil gedurende het jaar ver onder het maaiveld, wat dit
perceel geschikt maakt voor droge vegetatietypen. In dit perceel is in het droogste deel
bemonsterd, verder naar de beek toe wordt het perceel vochtiger. Verder is het perceel al 3 jaar in
maaibeheer en zijn er soorten verschenen als Groot streepzaad (Crepis biennis) die wijzen op
ontwikkeling van habitat 6510. Het gebied ligt in de Kempen en het halen van een goed ontwikkeld
6510 grasland en zelfs een Dottergrasland in de nattere zones op termijn is onwaarschijnlijk. Beide
zijn vegetatietypen die optimaal ontwikkelen op bodems met zwaardere texturen. Je hebt hier te
maken met zandbodems, die weliswaar in het (recente) verleden aangerijkt zijn, vandaar de
brandnetel. Bij verschralingsbeheer is het inderdaad niet ongewoon dat er een (tijdelijke) fase
ontstaat die wat doet denken aan glanshavergraslanden (en dus niet de 6510, daarin zitten grote
vossestaartgraslanden, die dikwijls verward worden met glanshavergraslanden). Bij verderzetten
van het maaibeheer zal echter snel duidelijk worden dat je de richting van struisgrasland uitgaat en
bij aangehouden verschralingsbeheer zal je eindigen bij heischraal grasland of zelfs heide. De zone
die nu geschikt lijkt voor Dottergrasland, zal (als de bodemchemie het toelaat en bij een beheer
gericht op open vegetaties) snel evolueren richting kleine zeggenvegetaties. Mikken op 6510 en
dotterbloemgrasland als beheerdoelstelling zal op de korte tot middenlange termijn niet haalbaar
blijken te zijn, gewoon omdat de plaatselijke abiotische condities zich daar niet toe lenen. Op basis
van deze informatie is het advies om hier minimaal 20 cm te ontgronden en maaisel van droog
heischraal grasland op te brengen of het verderzetten van het maaibeheer en struisgrasland/hei
schraalgrasland te ontwikkelen.
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Locatie 30 is eveneens een grasland maar met een wat voedselrijkere bodem, op een diepte van 3040 cm is de bodem voldoende voedselarm voor de ontwikkeling van soortenrijke vegetatietypen. De
bodem is op deze diepte matig gebufferd met een uitwisselbaar calciumconcentratie van ca. 4000
µmol/l verse bodem. Deze locatie ligt dichtbij peilbuis 001 en voor deze locatie geldt dus ook dat
het waterpeil laag staat gedurende het jaar. Het advies is hier om minimaal 30 cm te ontgronden
waarna een droog heischraal grasland, struisgrasland of droge heide tot ontwikkeling kan
komen. Het opbrengen van maaisel of plagsel van de gewenste vegetatie kan de
vegetatieontwikkeling versnellen.
Locatie 27 en 28:
Op locatie 27 en 28 wordt de vegetatie gekenmerkt door veldrus-dotterbloemhooiland type
vegetatie, waarbij locatie 28 wat verder verruigd is. Dit is ook te zien in de voedselrijkdom van de
bodem, in locatie 28 is de Olsen-P concentratie tot op een diepte van 20-30 cm te hoog voor een
soortenrijke dotterbloemhooilandvegetatie. Op locatie 27 is deze aan de hoge kant tot op een
diepte van 30-40 cm waarin de Olsen-P concentratie afneemt tot ca. 200 µmol/l verse bodem. Op
beide locaties zijn lage totaal ijzerconcentraties gemeten voor dotterbloemhooilandvegetaties. Het
grondwater in de buurt van locatie 27 is goed gebufferd maar bevat een iets verhoogde
sulfaatconcentratie welke problemen op kan leveren bij het ontwikkelen van natte vegetatietypen.
Op een diepte van 30-40 cm is de bodem ook venig van karakter maar zijn de Olsen-P en totaal-P
concentraties dermate laag dat een verhoogde sulfaatconcentratie geen knelpunt vormt. Op basis
van de bodemchemie en hydrologie is op locatie 27 na ontgronden ontwikkeling van kleine
zeggenvegetatie met elementen van een dotterbloemgrasland mogelijk. Het advies voor dit
perceel is om minimaal 30 cm te ontgronden en maaisel van de gewenste vegetatie op te
brengen.
De bodem in locatie 28 is meer venig van karakter, verontreinigd met zink (0-20 cm) en is in de
toplaag is een verhoogde concentratie ammonium gemeten. In de buurt van deze locatie zijn geen
hydrologische gegevens voorhanden. De verhoogde ammoniumconcentratie kan op afbraak van het
veen duiden welke betekent dat het waterpeil in dit perceel gedurende de zomer waarschijnlijk
dieper wegzakt waardoor het veen verdroogt. Het voorstel voor deze locatie is om minimaal 30
cm te ontgronden waardoor het perceel wat natter wordt en afhankelijk van de
grondwaterkwaliteit geschikt voor de ontwikkeling van natte vegetatietypen zoals
berkenbroekbos, kleine zeggenvegetatie en veldrusschraalland.
Locatie 24, 25 en 26:
Er zijn geen peilbuizen in de directe omgeving van deze zone en dus is er ook geen data beschikbaar
over grondwaterregime en grondwaterchemie. Het nutriëntengehalte in de bodem varieert sterk
binnen deze zone, met een voedselarmere toestand in het zuiden van het perceel (BB26) en een
wat nutriëntenrijkere bodem in het noorden (BB25 en vooral BB24). Voortgaande op de vegetatie
moet hier vrij mineraalrijk grondwater aanwezig zijn en is het perceel relatief nat, in de winter
boven maaiveld en in de zomer niet al te diep wegzakkend. Op basis van de bodemchemie blijkt dat
bodemlocaties 24 en 25 erg voedselrijk zijn en hoge fosfaatconcentraties behouden op een diepte
van 20-30 cm, wel wat hoge ijzerconcentraties. Het is daarom niet mogelijk om hier voedselarmere
vegetatietypen te herstellen, maar het te behouden als een groot zeggenmoeras. Het advies voor
locaties 24 en 25 is om hier geen herstelmaatregelen te nemen.
De bodem in locatie 26 is venig van karakter, voedselarm en goed gebufferd, maar verontreinigd in
de toplaag met koper en zink. Op deze locatie kan mogelijk een kleine zeggenvegetatie of
berkenbroekbos ontwikkeld worden als het verloop van de grondwaterstanden dit mogelijk maakt.
Om dit te weten te komen zou in eerste instantie aanvullende metingen van de hydrologie gedaan
moeten worden. Het advies voor deze locatie is om hier –voorlopig - geen maatregelen te nemen
en als het waterpeil het toelaat (na aanvullende metingen) te laten ontwikkelen naar een
berkenbroekbos of door middel van maaien en afvoeren een kleine zeggenvegetatie te laten
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ontwikkelen. Hiervoor moeten de gewenste soorten nog in de zaadbank aanwezig zijn of hiernaar
teruggebracht worden.

Figuur 6.3. Bodemstaallocaties 15-23.

Locatie 21, 22 en 23:
Op locatie 23 is de toplaag van de bodem wat verhoogd met fosfaat, maar in de diepere bodemlaag
(10-20 cm) al voldoende voedselarm voor de ontwikkeling van soortenrijke natte vegetatietypen. De
toplaag is echter verontreinigd met chroom en lood (digitale bijlage). Het grondwater in deze
locatie (peilbuis 006) is weinig gebufferd met een stabiel waterpeil dat zich vrijwel altijd rond het
maaiveld situeert. Dit perceel is daarom geschikt voor de ontwikkeling van oligotroof
berkenbroekbos of zuur laagveen. De concentratie nitraat in het grondwater is verhoogd en ook de
ammoniumconcentratie in de bodem is aan de hoge kant. Dit kan duiden op afbraak van het veen of
een nutriëntenflow van omliggende landbouwpercelen, welke een mogelijk knelpunt kunnen vormen
voor de vegetatie ontwikkeling. Het advies is om hier geen extra maatregelen te nemen,
uitgezonderd lokaal waar enige verruiging optreedt, dan kan de bovenlaag worden
afgeschraapt.
De bodem op locatie 22 is in de bodemlaag 0-20 cm verontreinigd met zink en verhoogd met fosfaat,
mogelijk door sedimenttoevoer bij overstroming. Na het verwijderen van deze bodem door middel
van afschrapen is de bodem geschikt voor de ontwikkeling van soortenrijke vegetaties. Het
grondwater in deze locatie (peilbuis 005) is relatief weinig gebufferd met een stabiel waterpeil rond
maaiveld. Het advies voor dit perceel is het afschrapen van de bovenste 5-10 cm (alleen in
verruigde situaties) waarna ontwikkeling van berkenbroekbos met kwelstroomvegetaties verder
op kan treden.
De bodem in perceel 21 is eveneens verontreinigd met zink tot in de gemeten bodemlaag. De
waterpeilschommelingen (peilbuis 007) zijn hier wat groter dan op de andere twee locaties en zakt
weg tot 85 cm onder maaiveld. De peilbuis is gelegen in een laagte van het perceel wat betekent
dat de rest van het perceel nog wat droger is. De venige bodem zal verdrogen en langzaamaan
verdwijnen, dit is ook terug te zien in de verhoogde nitraatconcentraties die in de bodem gemeten
zijn. Het advies is hier gezien de voedselrijkdom van de bodem en de relatief grote
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waterpeilschommelingen om geen maatregelen te ondernemen en het perceel verder te laten
ontwikkelen naar een vochtig eikenberkenbos.
Locatie 20:
De toplaag in dit perceel is venig en voedselrijk, de diepere bodemlaag (10-20 cm) is zandig en veel
voedselarmer. Kenmerkend voor deze zone is dat er continue kwel is en dat de vegetatie bestaat uit
veldrus en veenmos. Het advies voor deze zone is om minimaal 10 cm te plaggen met uitsparen
van restpopulaties, waarna ontwikkeling van kleine zeggenvegetatie en zuur laagveen op kan
treden (opbrengen van maaisel).
Locatie 19:
De bodem in dit perceel is wat voedselrijk met Olsen-P concentraties van ca. 1000 µmol/l verse
bodem tot op een diepte van 30-40 cm. Op een diepte van 30-40 cm is de bodem voedselarm genoeg
voor de ontwikkeling van soortenrijke vegetaties. Op meetpunt 010, de dichtstbijzijnde peilbuis,
blijft het waterpeil jaar rond onder 50 cm onder maaiveld, te laag voor dotterbloemhooiland
ontwikkeling, en is het grondwater vervuild met sulfaat en zink. Na minimaal 30 cm ontgronden zal
het grondwater waarschijnlijk weinig tot niet in de wortelzone komen waardoor de hoge sulfaat en
zinkconcentraties geen probleem vormen. Dit perceel is geschikt voor de ontwikkeling van nat
soortenrijk grasland. Het advies is om minimaal 30 cm te ontgronden en geschikt maaisel op te
brengen of om geen maatregelen te nemen en het te laten verbossen.
Locatie 15, 16, 17 en 18:
Locaties 15, 16 en 17 en 18 liggen op een helling, waarbij locatie 16 het hoogste, locatie 15 wat
lager ligt en waar kwel uittreedt, en locatie 17 en 18 het laagste liggen. Er is een gradiënt in de
ijzerconcentratie in de bodem te zien, waarbij die op locatie 16 het hoogst zijn en in locatie 17 het
laagst. Deze concentraties wijzen op kwelwater dat niet zeer ijzerrijk is. Locatie 16 is een grasland
met een voedselrijke bodem, de Olsen-P concentraties blijven tot op een diepte van 30-40 cm onder
maaiveld hoog (>1500 µmol/l verse bodem). Gezien de hoge voedselrijkdom in de bodem is het
advies om hier geen maatregelen te nemen.
De bodem in kwellocatie 15 is schraal en goed gebufferd met uitwisselbare calciumconcentraties
boven de 15000 µmol/l verse bodem. Het grondwater wat hier naar buiten treed, is daarom
waarschijnlijk wel goed gebufferd. De wat hoge zwavelconcentratie in de bodem kan op deze natte
plek een knelpunt vormen. Deze zone is momenteel een wilgenstruweel, mogelijk kan hier een
berkenbroekbos/elzenbroekbos ontwikkeld worden. Het advies voor deze kwellocatie is om hier
een elzenberkenbroekbos te laten ontwikkelen. Een andere mogelijkheid is om deze locatie
weer open te maken en mesotroof laagveen te ontwikkelen, echter moet bij monitoring wel
rekening gehouden worden met de hoge zwavelconcentraties en het risico op interne
eutrofiëring.
Locatie 17 en 18 zijn twee laagtes in deze zone, de bodem is in beide locaties schraal en goed
gebufferd. In locatie 17 is de zwavelconcentratie in de bodem hoger dan de ijzerconcentratie,
echter de totaal-P concentratie is dermate laag dat dit geen knelpunt zal vormen. In de toplaag op
deze locatie is een verhoogde ammoniumconcentratie gemeten welke op afbraak van het veen kan
duiden of uitspoeling vanuit het hoger gelegen grasland. Deze locatie is qua bodemchemie geschikt
voor de ontwikkeling van gebufferd nat schraalgrasland. Afhankelijk van het waterpeil kan hier
blauwgrasland, veldrusschraalland of elzenbroekbos ontwikkeld worden. Het advies voor deze
locatie is om hier soortenrijk schraalgrasland te ontwikkelen door middel van maaien of het te
laten ontwikkelen tot een elzenbroekbos als het perceel nat genoeg is.
Op locatie 18 is momenteel een jong eiken-berkenbos aanwezig wat duidt op verdroging, mogelijk
zakt het waterpeil hier gedurende de zomerperiode toch relatief diep weg. Het advies is om hier
geen maatregelen te nemen maar het bos zich verder te laten ontwikkelen.
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Figuur 6.4. Bodemstaallocaties 10-14.

Locatie 13 en 14:
De graslanden van locatie 13 en 14 zijn voedselrijk, op locatie 13 neemt de fosfaatconcentratie met
toenemende diepte af terwijl in locatie 14 in de bodem ook in de diepere bodemlagen hoge
fosfaatconcentraties gemeten zijn. Door de diepte van het fosfaatfront is het momenteel niet
mogelijk om hier schrale vegetatietypen te ontwikkelen. Het advies is dan ook om hier geen
maatregelen te nemen. Op locatie 13 is de bodem op een diepte van 20 cm voedselarm genoeg
voor de ontwikkeling van schrale vegetaties. De bodem is matig gebufferd en geschikt voor de
ontwikkeling van heischrale graslanden of heide. Voor deze locatie zijn geen peilbuisgegevens
bekend, wat het lastig maakt een goede inschatting van de verwachte vegetatie te kunnen geven,
deze is afhankelijk van het waterpeil en buffering van het grondwater. Het advies is om hier
minimaal 20 cm te ontgronden en maaisel van heischrale graslanden en heide op te brengen.
Locatie 12:
Deze locatie betreft een natte rietruigte met verontreiniging van koper, lood en zink in de bodem.
De bodem is verder schraal met een totaal-P concentratie onder de 4 mmol/verse bodem en goed
gebufferd. Voor deze locatie zijn geen hydrologische gegevens voorhanden maar momenteel bestaat
de vegetatie uit een ijle lage rietlaag en een ijle boomlaag van eiken en berken. Dit betekent dat
het waterpeil in de winter wat boven maaiveld staat en in de zomer wat dieper weg kan zakken. Op
basis van de bodemchemie en huidige vegetatie kan hier mogelijk elzenbroekbos met wat zure
elementen ontwikkeld worden. Met wat meer beheer en het verwijderen van de bomen is hier
eventueel ook ontwikkeling van veldrusschraalland mogelijk. Het advies is hier om geen
maatregelen te nemen en het te laten ontwikkelen naar een elzenberkenbroekbos of jaarlijks
maaien met eventueel nabegrazing voor de ontwikkeling van schraalgrasland/kleine
zeggenvegetatie.
Locatie 10 en 11:
De bodems in deze twee zones zijn venig en schraal met Olsen-P concentraties onder de 500 µmol/l
verse bodem. In locatie 11 (een venig bos/struweel) is de bodem zuur van karakter en op basis van
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de bodemchemie geschikt voor de ontwikkeling van berkenbroekbos of eiken-berkenbos. Het
waterpeil in de dichtstbijzijnde peilbuis (012) vertoont redelijk grote fluctuaties en bereikt nooit
het maaiveld. Deze peilbuis ligt dicht bij een gracht wat ook voor locatie 11 het geval is. Het veen
wordt waarschijnlijk blootgesteld aan de lucht en zal langzaam verdwijnen. Als de gracht gedempt
kan worden is ontwikkeling van berkenbroekbos/elzenbroekbos mogelijk, momenteel zal de
vegetatie zich meer ontwikkelen naar een eiken-berkenbos. Het advies voor deze locatie is de
gracht dempen en een berkenbroekbos te laten ontwikkelen.
Locatie 10 ligt aan de overzijde van de beek, in deze zone zijn geen gegevens van peilbuizen
beschikbaar. Kijkend naar de vegetatie (netel-rietruigte) lijkt het erop dat er een verhoogde
nutriëntenbeschikbaarheid is waarschijnlijk door verdroging van het veen bij een laag waterpeil. De
Olsen-P concentratie is dan ook licht verhoogd. Tijdens de bemonstering stonken de diepere
bodemlagen ook. Hier kan mogelijk wel blauwgrasland ontwikkeld worden, waarschijnlijk is het
perceel te droog voor een kleine zeggenvegetatie. Het advies voor dit perceel is na afschrapen
bovenlaag (5-10 cm), vervolgens maaien en het opbrengen van maaisel voor kieming gewenste
plantensoorten een blauwgrasland te ontwikkelen.

Figuur 6.5. Bodemstaallocaties 6-9.

Locatie 9:
Er zijn geen peilbuizen in deze zone. De bodem bestaat hier uit venig zand (op monsterpunt 9) of
veen (aangetroffen tijdens de veenkartering, soms in dik pakket van meer dan 50 cm). In de laagte
zijn verschillende kwelindicatoren aanwezig (o.a. wateraardbei, melkeppe, slangenwortel) die
wijzen op potentie voor herstel van kleine zeggenvegetatie. De bodem in dit perceel bevat een
verhoogde concentratie fosfaat en is verder matig gebufferd met een uitwisselbare
calciumconcentratie rond de 5000 µmol/l verse bodem. Ook in de diepere bodemlaag (10-20 cm)
blijft de bodem redelijk voedselrijk, daarnaast is de toplaag verontreinigd met lood. Na
verwijdering van de toplaag is de bodem wat schraler en kan er mogelijk een goed ontwikkeld
veldrusschraalland of kleine zeggenvegetatie hersteld worden. Het grondwater is waarschijnlijk te
weinig gebufferd voor ontwikkeling van dotterbloemhooiland. Geadviseerd wordt om hier 10 cm te
plaggen en maaisel van de gewenste vegetatie op te brengen.
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Locatie 6,7 en 8:
De bodem op deze locaties is relatief schraal met Olsen-P concentraties onder of rond de 500
µmol/l verse bodem. De bodem in locatie 8 is niet genoeg gebufferd voor dotterbloemhooiland maar
geschikt voor de ontwikkeling van blauwgrasland, veldrusschraalland en kleine zeggenvegetatie. In
deze zone zijn geen peilbuisgegevens beschikbaar. Het advies voor locatie 8 is door middel van
een goed maaibeheer een soortenrijkere vegetatie te ontwikkelen.
Locatie 7 betreft een kwelzone met kenmerken van een overgangsvegetatie van veldrusdotterbloemhooilandtype vegetatie naar moerasspirea. De bodem in deze locatie is fosfaatarm,
maar verontreinigd met chroom, koper, lood en nikkel en bevat verhoogde concentraties nitraat.
Door een intensiever maaibeheer kan mogelijk weer een goed ontwikkeld blauwgrasland of kleine
zeggenvegetatie hersteld worden. De hoge nitraatconcentraties zouden op afbraak van het veen
kunnen duiden en een mogelijk knelpunt kunnen zijn. Het advies is om hier met een intensiever
maaibeheer een blauwgrasland of kleine zeggenvegetatie te herstellen.
Locatie 6 ligt aan de overzijde van de beek en wordt gekenmerkt als een rietruigte. Hoewel deze
locatie dichtbij een peilbuis (017) ligt zijn de grondwaterpeil gegevens niet betrouwbaar genoeg. De
kwaliteit van het grondwater is goed, niet gebufferd genoeg voor dotterbloemhooiland maar
geschikter voor blauwgrasland of een kleine zeggenvegetatie. Het advies is ook hier om met een
maaibeheer schraalgrasland te ontwikkelen.

Figuur 6.6. Bodemstaallocaties 1-5.

Locatie 4 en 5:
Kwellocatie 5 is erg voedselrijk in de toplaag maar de fosfaatconcentratie neemt af met
toenemende diepte. Op een diepte van 30-40 cm is de bodem voedselarm en gebufferd genoeg voor
de ontwikkeling van blauwgrasland, kleine zeggenvegetatie of veldrusschraalland. De toplaag van de
bodem is echter vervuild met chroom en koper en met zink en lood tot op een diepte van 20 cm.
Voor dit perceel zijn geen peilbuisgegevens voor handen, mogelijk is het na verwijderen van de
voedselrijke bodemlaag te nat voor blauwgrasland en meer geschikt voor de ontwikkeling van een
veldrus en kleine zeggenvegetatie. Het advies voor locatie 5 is minimaal 20 cm ontgronden en
maaisel opbrengen.
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Het graslandperceel (locatie 4) blijft erg voedselrijk tot in de diepere bodemlagen, wat te
voedselrijk voor de ontwikkeling van schrale graslanden. Gezien de aanwezigheid van gewoon
struisgrasland in dit perceel ligt het waterpeil gedurende het jaar waarschijnlijk laag, hier kan
mogelijk een struisgrasland ontwikkeld worden. Het advies voor dit perceel is door middel van
maaien een struisgrasland te ontwikkelen.
Locatie 3:
Dit perceel wordt gekenmerkt door een open vegetatie met veel veenmos en wat opslag van berk en
els. De bodem in dit perceel is zeer arm aan fosfaat en matig gebufferd. Het waterpeil (peilbuis
021) komt in dit perceel niet tot aan het maaiveld waardoor het aanwezige veen in de zomer
volledig droog komt te staan. Deze locatie moet dus verdroogd zijn ten opzichte van de meer
natuurlijke situatie, anders was het veen hier niet ontstaan. Maatregelen tegen deze verdroging zijn
nodig om te vermijden dat het veen verder blijft mineraliseren. Volgens de hydrologie kan hier nu
verdroogd en verruigd berkenbroekbos verwacht worden, dit komt goed overeen met de
bodemchemie en gezien de waarschijnlijk toekomstige nutriënteninput door het verdwijnen van het
veen zijn hier, zonder hervernatting, geen schralere vegetatietypen mogelijk. Het advies voor deze
zone is het perceel te laten verstruwelen tot een broekbos en te vernatten om verdere afbraak
van het veen te voorkomen. Eventueel kan het vernatte perceel ook opengemaakt worden en
laagveen/overgangsveen ontwikkeld worden.
Locatie 1 en 2:
Er zijn geen peilbuizen in de omgeving. De bodem in deze zone is wat zuur van karakter en wat
voedselrijker in het zuidelijke deel (staal 2) dan in het noordelijke deel (staal 1). Op deze locaties
zijn geen verhoogde zwavelconcentraties in de bodem gemeten waardoor de hoge
fosfaatconcentraties waarschijnlijk geen knelpunt vormen wanneer dit perceel lange tijd nat is. Op
basis van de bestaande vegetatie (met o.a. kussens veenmossen, melkeppe, zwarte zegge,
wateraardbei)
lijkt
zuur laagveen/overgangsveen inderdaad een haalbaar doel. Voor dit
habitattype is een stabiel en hoog waterpeil belangrijk. Het advies voor deze zone is het
ontwikkelen van zuur laagveen/overgangsveen door boomopslag te verwijderen en te maaien.

Zones waar beenbreek nog in de jaren 1990 voorkwam
Zone 1: Dorperbroek en omgeving van peilbuis 007
Deze zone vertoont een interessante topografische gradiënt met een overgang van de zandige
valleiflanken naar de venige vallei toe en een zijdelingse toestroming van grondwater (figuur 6.7).
Het grondwaterpeil in het driehoekige perceel met peilbuis 007 (kadaster: deels 1163W en 1163E)
zakt in het zomerhalfjaar veel te diep weg voor beenbreek. Zelfs voor vochtige heide is het huidige
peil tijdens de zomer te laag (de peilbuis is gelegen in een laagte van het terrein, de
grondwaterstand is dus nog dieper in de rest van het perceel). Volgens informatie van de
opdrachtgever stond beenbreek echter effectief in dit perceel, een dertigtal meter ten westen van
de peilbuis. Er moet dus in enkele tientallen jaren sterke verdroging zijn opgetreden. Er zijn geen
diepe ontwateringsgrachten die de spectaculaire verdroging kunnen verklaren. Het is mogelijk dat
er daar ondiep en weinig dikke kleilensjes aanwezig waren, iets dat elders in het onderzoeksgebied
wel is gevonden. Als men vroeger te diep geploegd heeft of de bodem of een andere wijze verstoord
heeft, dan kan de detailhydrologie wel degelijk grondig aangetast zijn en is die hoogstwaarschijnlijk
niet meer te herstellen. Gericht bijkomend onderzoek naar bijvoorbeeld het voorkomen van een
(dikke) bouwvoor of ploegzool kan hierover uitsluitsel brengen. De mogelijkheden voor herstel van
een gunstige hydrologie in dit perceel lijken in ieder geval zeer beperkt en gezien de
voedselrijkdom wordt er aanbevolen om hier geen maatregelen te ondernemen.
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In het perceel ten noordoosten van de peilbuis (kadaster 1163W) blijft het grondwaterpeil
permanent hoger, getuige de dikke kussens veenmossen. Het grondwater is vrij nutriëntenarm maar
wat te mineralenrijk voor heide (318 µS/cm) en vertoont verhoogde concentraties aan sulfaat en
zink. Over het effect van vervuiling op dit habitat is weinig bekend, maar dit is in ieder geval geen
recente problematiek: zinkvervuiling was zeker al aanwezig toen beenbreek nog voorkwam. De
bodem heeft verder een tamelijk lage fosforbeschikbaarheid, compatibel met de ontwikkeling van
schrale natte vegetatie.
Het is dus niet onwaarschijnlijk dat indien het bos in het perceel ten noordoosten van peilbuis 007
gekapt wordt en mineraliserend organisch materiaal wordt weggehaald, de abiotische
omstandigheden opnieuw gunstig zijn voor de ontwikkeling van beenbreek. Het is aangewezen om
de gracht die langs de noordelijke kant van het perceel loopt te verondiepen of zelfs te dempen om
het waterpeil tijdens de zomer te verhogen. Ook zou het waterpeil in deze gracht gereguleerd
kunnen worden met regelbare, houten stuwen. Omwille van zijn beperkte verspreidingsvermogen
en zijn kortlevende zaden is het echter weinig waarschijnlijk dat beenbreek zonder menselijke
ingreep hier terug raakt, zelfs na effectief herstel van de abiotiek. Dus eventuele herintroductie van
deze soort zou hier moeten worden overwogen.

Figuur 6.7. Hoogtekaart omgeving peilbuis 007.

Zone 2: perceel in de omgeving van meetraai 4 op zuidelijke oever (kadaster D461 en D462/K)
Deze zone is gelegen aan de voet van een steile helling (figuur 6.8): hier is er blijkbaar een
toestroming van grondwater dat hoge grondwaterstanden ter hoogte van het vennetje garandeert.
Uit een hydrologisch standpunt is er hier waarschijnlijk geen ingreep nodig.
Het gehalte aan beschikbaar fosfor in de bodem is laag, behalve in het grasland waar het beduidend
verhoogd is. Aangezien het fosfaatfront in het grasland tamelijk diep is (in ieder geval dieper dan 40
cm) is het risico op uitspoeling van P in de richting van deze zone niet verwaarloosbaar. Er is hier
geen peilbuis en dus geen informatie over grondwaterkwaliteit en de invloed van bemesting op het
graslandperceel. Lisdodde neemt echter al een grote oppervlakte van het vennetje in. Als
beenbreek hier ooit heeft gestaan is de soort waarschijnlijk omwille van de verruiging en misschien
van de vermesting verdwenen. Meer informatie over grondwaterkwaliteit is nodig om de impact van
vermesting in te schatten.
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Figuur 6.8. Hoogtekaart omgeving meetraai 4.

Brongebied (mijnverzakkingsgebied)
Het brongebied bevat nog interessante broekbossen en schrale percelen die langzaam aan het
verstruwelen zijn. Uit de grondwaterpeilmetingen en vegetatiewaarnemingen blijkt dat een groot
deel van deze zone te droog is voor de ontwikkeling en behoud van vegetaties die een hoog en
stabiel waterpeil door het jaar heen eisen. De huidige (lage) zomerwaterpeilen laten niet toe om
goed ontwikkelde kleine zeggenvegetatie (7140_meso), zuur laagveen (7140_oli), oligotroof
berkenbroekbos (91E0_oli) of mesotroof elzenbroekbos (91E0_meso) in stand te houden. Het
grondwater is lokaal ernstig vervuild en verstoord.
De toplaag van de bodem is ook plaatselijk verontreinigd, vooral met zink, lood en nikkel en op een
meetpunt in het westen van het brongebied ook met chroom en kopper. Aangeraden wordt om hier
geen maatregelen te nemen, de soms zeer hoge zink- en sulfaatconcentraties in het grondwater
komen zeer waarschijnlijk door de mijnverzakking en dit kan nog vele tientallen jaren duren.
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Bijlagen
Bijlage I
GPS (Lambert
rechtertabel oppervlaktewater.

Locatie x
418
417
415
416
003
001
002
005
006
007
010
011
008
009
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

1972)

y
233771
233743
233727
233720
235747
235662
235650
236660
236581
236555
236749
236806
236590
236614
237751
237802
239688
239719
239779
239826
240526
240619
240685
240724

coördinaten

watermonsters,

Locatie
188917
188976
189066
189014
190460
190779
190590
191979
191995
192260
192694
192611
192843
192797
193729
193663
195995
195897
195779
195699
196691
196605
196585
196546

x
A
B
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linkertabel

y
242340
245130

202929
202921

peilbuizen,

Bijlage II

Waterchemie
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Bijlage III

Locatie

GPS (Lambert 1972) coördinaten bodemmonsters.

x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

y
240985
240917
240751
241217
241300
239786
239416
239413
238727
237906
237586
237251
237123
237155
236996
236945
236918
237007
236733
236496
236568
236650
236582
236580
236496
236466
235739
236093
235867
235648
234500
233988
233881
233785
233636
233538
233438
233444
233241
233271

196994
196898
196584
197029
196996
195706
195608
195557
194687
193643
193591
193231
193132
193061
192615
192603
192604
192661
192633
192437
192264
191984
191997
191417
191433
191239
190467
191064
190909
190781
189134
188968
188915
188917
189084
189262
188957
188852
188803
188726
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Bijlage IV

Bodemchemie
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