Advies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

INBO.A.2009.86

Noodzaak en preferentiële omvang van een
hydrologische beschermingszone rond een botanisch
waardevol hellingsgrasland met bronzone in de
ruilverkaveling Jesseren (Limburg)

Nummer:
Datum:
Auteur:
Geadresseerde:

INBO.A.2009.86
15/04/2009
Piet De Becker
Eddy Dupae & Hilde Stuelens (VLM Limburg)
Koningin Astridlaan 10
3500 Hasselt
Datum van Aanvraag: 7 mei 2007
Aantal pagina’s:
10

1

Inleiding
In het voorjaar 2007 werd door de VLM Limburg (Eddy Dupae & Hilde
Stuelens) de vraag gesteld naar de beschrijving en afbakening van het
hydrologische systeem van een waardevol graslandrelict in de
Ruilverkaveling Jesseren. De ecohydrologische randvoorwaarden voor het
langdurig in standhouden van de uitzonderlijke botanische waarde van het
terrein dienden te worden in beeld gebracht
Algemene situering
In het kader van de ruilverkaveling Jesseren, werden door de VLM
buitendienst Limburg een bijzonder soortenrijke graslandrelict gevonden
ter hoogte van Opleeuw/Jesseren, vlak bij het kruispunt van de N756 (ten
noorden ervan) en de N76 (ten oosten ervan). Het terrein was bijzonder
rijk aan een groot aantal zeldzame tot zeer zeldzame schraallandsoorten,
zoals bevertjes, betonie, groene nachtorchis, … Voor groene nachtorchis is
dit de enige nog bekende groeiplaats voor Vlaanderen.

Figuur 1: algemene situering van het studiegebied met aanduiding van de
bestaande piëzometers

Beschikbare gegevens
Op initiatief van diezelfde VLM werd reeds in 2003 gestart met het
plaatsen van zes piëzometers op het terrein. Sindsdien worden de buizen
consequent opgemeten, wat bijzonder goede tijdreeksen van fluctuaties
van grondwaterpeilen oplevert.
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In november 2004, maart & juni 2005 werden de buizen bemonsterd voor
een waterkwaliteitsanalyse door een thesisstudente van de KULeuven.
Deze analyses waren jammer genoeg onvolledig (niet alle macro-ionen
waren geanalyseerd, zodat bv geen electroneutraliteitsbalans kon
berekend worden), zodat vanuit het INBO in april 2006 een bijkomende
staalname gebeurde.
De coördinaten van de buizen werden in 2008 (door het INBO) met een
RTK-GPS nauwkeurig ingemeten. Er werden tevens profielbeschrijvingen
gemaakt.
In het perceel in kwestie komt een diffuus bronniveau (dus geen duidelijke
puntbron) voor dat ongeveer op 85 m TAW gelegen is. Het terrein is
gelegen op een meer dan 10% steile NWW georiënteerde helling en is rijk
aan microreliëf. Dat microreliëf is deels toe te schrijven aan graverijen
waarbij men destijds geprobeerd heeft om de drassige bronzone wat
droger te maken. Voor een belangrijk deel ook wordt het microreliëf
veroorzaakt door grondverplaatsingen onder invloed van het uittredende
bronwater.

Hydro-Geologische beschrijving
Het water uit de bron- en kwelzone op het terrein is afkomstig uit het
watervoerende, vroeg oligocene formatie van Bilzen. De afzetting is
ruwweg 30 miljoen jaar oud. Ze rust op de formatie van Borgloon, een ca.
10-15 meter dik, eveneens vroeg oligoceen kleipakket (niet watervoerend
uiteraard) dat in deze regio kalkrijk is. Het watervoerende pakket bestaat
uit fijne witte zanden, de zanden van Kerniel genoemd, waarin wat fijne
kleilaagjes voorkomen (Laga et al. 2001). De afzetting van het zand van
Kerniel is een uitgesproken watervoerende afzetting die ter hoogte van
het studiegebied een soort geologisch eiland vormt (zie fig. 2). Dat
“eiland” heeft een oppervlakte van ca. 600 ha. Het heeft een eerder
grillige vorm en is ZZW-NNO georiënteerd. In het zuiden van het “eiland”
ligt de oude stadskern van Borgloon. De afzetting bereikt daar een
breedte van ca. 2.3 km, ter hoogte van het studiegebied heeft het een
breedte van 700 meter. Verder naar het NNO wordt het nog smaller.
De randen van het “eiland” zijn scherp gekarteld. In zowat elke concave
inkeping is een bron te vinden. Een aantal daarvan zijn zeer uitgesproken
terug te vinden in het landschap: het bronvalleitje in het park van het
Kasteel van Gors en in het smalle diepe dal tussen de Abdijsite van
Mariënlof en de kerk van Kerniel. Het bronvalleitje ter hoogte van het
studiegebied is lang niet zo duidelijk te zien op de geologische kaart (fig
2). De bron is hier dan ook niet zo duidelijk. Er werden in het verleden wel
een paar visvijvertjes aangelegd maar over een bron in de strikte
betekenis van het woord is hier geen sprake. Er treed wel constant een
grote hoeveelheid water op een diffuse manier uit. In die diffuse bronzone
werden middels graverijen een aantal grachten gegraven in een deels
geslaagde poging om het terrein wat droger te maken. Het ganse gebied
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is bedekt met een dik quartair leempakket. Op het graslandrelict waar de
waterpeilmetingen gebeuren, is overigens duidelijk te zien dat dit
leempakket in het verleden regelmatig opzij geduwd werd door de druk
van het uittredende grondwater. De helling heeft daardoor een nogal
pokdalig voorkomen. De menselijke graverijen hebben natuurlijk ook mee
bijgedragen aan dat uitzicht.

Figuur 2: geologische situering van het gebied. De formatie van Bilzen
(zand - watervoerend)is transparant gemaakt zodat de onderliggende
topokaart zichtbaar wordt. Donkerpaars = Formatie van Borgloon (klei niet watervoerend)

Intrekgebied van het grondwater
Op basis van een beperkt set van gegevens die uit de Databank
Ondergrond Vlaanderen (www.DOV.be) kan gehaald worden lijkt de
onderkant van de Formatie van Bilzen in oost-west richting nagenoeg vlak
te liggen. In de noord-zuid richting duikt de Formatie met een helling van
ca. 2% in noordelijke richting naar beneden. Uitgebreider onderzoek
(bijvoorbeeld van het archief van de geologische dienst van België) zou
een beter beeld kunnen geven van de werkelijke hellingen. Voor het
beantwoorden van de hier gestelde vragen lijkt dit niet direct noodzakelijk
te zijn. Op pragmatische wijze kan gesteld worden dat het grondwater,
dat hier aan de oppervlakte komt, vanuit zuidzuidoost- tot zuidoostelijke
richting zal komen. Er kan van uitgegaan worden dat de Opleeuwstraat
(de in noordoostelijke richting aftakkende zijstraat van de Konijnenstraat
(N756) ongeveer op de (grond-)waterscheiding loopt. Erg groot kan het
intrekgebied niet zijn; er liggen verschillende bronzones in de directe
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omgevingen en helemaal rond het hier bestudeerde terrein. Naar alle
waarschijnlijkheid is het intrekgebied beperkt tot de zone tussen de
Konijnenstraat, de Opleeuwstraat en het valleitje onderaan het
hellingsgrasland. De noordgrens van het intrekgebied, moet de topografie
quasi loodrecht snijden.

Grondwaterpeilmetingen
In figuur 3 wordt een detail van het gebied gegeven met de situering van
de 6 piëzometers.

Figuur 3: situering van de 6 piëzometers

De tijdreeksen van de grondwaterpeilmetingen zijn momenteel zes jaar
lang, wat toelaat om vrij gedegen conclusies te trekken in verband met
het hydrologische systeem van het gebied. In de figuren 4 & 5 wordt een
overzicht gegeven van die tijdreeksen voor een peilbuizenraai die met de
helling meeloopt. Bovenaan de helling staat meetpunt OPLP002X. De filter
zit letterlijk in het bronniveau, de buizen 3, 4 staan onder bronniveau wat
lager op de helling, de buis OPLP005X staat helemaal onderaan.
Op figuur 5 is goed te zien dat het bronniveau zowat 5 meter boven het
niveau ligt van het valleiniveau onderaan de helling langs waar het water
wordt afgevoerd. Het grondwaterpeil in het bronniveau, maar ook het peil
in de meetpunten op de helling fluctueren aanzienlijk. Dat wordt
veroorzaakt door de invloed van de neerslag en van de evapotranspiratie.
In het bronniveau wordt de evapotranspiratie gecompenseerd door het
aangevoerde bronwater, op de helling spelen de beide factoren volop mee
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in de grondwatertafelschommelingen. Het peil in het valleitje onderaan is
nagenoeg constant. Hier wordt het verzamelde drainagewater geleidelijk
afgevoerd.
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Figuur 4: Tijdreeksen van grondwaterdiepte t.o.v. het maaiveld voor de
noordelijke raai.
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Figuur 5: Tijdreeksen van stijghoogten van het grondwater (in m TAW)
voor de noordelijke raai.
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Op de tijdreeksen is een lichte maar gestage stijgende trend waar te
nemen. Die heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met het
achterwege blijven van het onderhoud van de detailbegreppeling op het
perceel. Er is tevens een opwaartse sprong te zien in de tijdreeksen van
de buizen 3 en 4 in 2008. dat heeft alles van doen met de uiterst natte
zomer van 2008. De eerste metingen van 2009 (niet verwerkt in de
grafiek) vertonen indicaties van een terugkeer naar de situatie van 20032007.
De tijdreeks van OPLP002X wordt gekenmerkt door nogal wat piekigheid.
Het peil in het watervoerende pakket reageert nogal hevig op
aanhoudende neerslagperioden. Dat geeft een indicatie dat dit
watervoerende pakket een relatief “snel” systeem is, met naar alle
waarschijnlijkheid een vrij hoge hydraulische conductiviteit. Aangezien er
niet direct hydraulische conductiviteitsmetingen voor de zanden van
Kerniel beschikbaar zijn, blijft het behelpen met een inschatting aan de
hand van de fluctuaties in deze tijdreeksen.
Aan het andere eind van de peilbuizenraai, helemaal onderaan de helling
(OPLP005X) zijn de peilfluctuaties nagenoeg onbestaande. In deze laagte
verzamelt zich het bronwater van het perceel in kwestie, maar ook het
overloopwater van de meer zuidelijk gelegen en destijds aangelegde
vijvertjes. Het is in feite gelegen in het diepste punt van een ZZO-NNW
georiënteerd dal. Op de tijdreeks is te zien dat het peil over de loop der
jaren heel zachtjes stijgt, vermoedelijk als gevolg van het achterwege
blijven van onderhoud van de drainagegreppel.
Meer aandacht moet echter wel gegeven worden aan de peilevoluties in de
buizen OPLP003X en OPLP004X op het hellingsgrasland. In figuur 4 is te
zien dat de waterpeilen de laatste jaren veel dichter bij het maaiveld zijn
komen te liggen. Dat kan erg nefaste gevolgen hebben voor een aantal
bijzondere soorten die op die locaties voorkomen. Waar het hoogste
grondwaterstand vroeger slechts sporadisch tot in de buurt van het
maaiveld kwam, zijn de peilen nu zodanig opwaarts geëvolueerd dat ze
systematisch en gedurende langere perioden van het jaar aan het
maaiveld staan.
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Chemische samenstelling van het grondwater
Het water dat op dit terrein aan de oppervlakte komt is vrij uniform van
samenstelling (tabel 1). Dat wil zeggen dat er qua mineraleninhoud niet
veel verschil is tussen de verschillende meetlocaties onderling. Het gaat
hier om uitgesproken mineraalrijk grondwater.
ID

CondF

CondL

pHF

pHL

HCO3

PPO4

NNO3

NNO2

Cl

Na

K

Ca

Mg

Fe

696

717

7.02

7.3

332

0.01

2.32

0.01

0.1

69

21.8

10.8

0.5

125

6.81

0.25

OPLP001X

NNH4

SO4

OPLP002X

660

672

7.06

7.33

307

0.01

2.45

0.01

0.1

69.2

24.2

10

0.5

114

7.07

0.25

OPLP003X

1234

1273

6.9

7.17

452

0.01

0.1

0.005

0.1

194

88.9

19.2

1.6

205

21.4

0.52

OPLP004X

847

889

6.9

7.17

362

0.01

0.05

0.005

0.1

98.3

50.8

14.5

0.5

140

13

0.25

OPLP005X

1027

1052

6.88

7.11

480

0.01

0.05

0.005

0.1

106

54

14.3

1.1

175

14.3

3.84

OPLP006X

707

726

6.6

6.85

255

0.01

0.05

0.005

0.21

95.8

45.6

10.4

1.5

113

8.86

4.04

Tabel 1: Chemische samenstelling van het grondwater in Opleeuw op
24/4/2006. (alle waarden zijn in mg/l, behalve pH (dimensieloos) en Cond die in
µS/cm is)

In figuren 6 & 7 zijn de klassieke grafische weergaven te zien van de
minerale samenstelling van het grondwater. In het IC-IR diagram vinden
we alle punten terug in de tophoek en de Stiffdiagrammen vertonen
allemaal de karakteristieke “paddestoelvorm”. Dat bevestigd nogmaals dat
het hier om zogenaamd lithotroof of mineraalrijk water gaat
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Figuur 6: IC-IR diagram voor de grondwaterbemonstering in Opleeuw van
24/4/2006.
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OPLP001X - 24/04/2006
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Figuur 7: Stiff diagrammen voor de grondwaterbemonstering in Opleeuw
van 24/4/2006
Er zijn bovendien geen noemenswaardige problemen met nutriënten in het
grondwater. Alleen nitraat in de buizen 1, 2 en 3 vertoond een lichte
verhoging in concentratie, maar noch ammonium, noch orthofosfaat
concentraties stellen een probleem. Uit de vrij lage sulfaatconcentraties
valt bovendien op te maken dat er ook nauwelijks denitrificatie van nitraat
is opgetreden in de aquifer. Er zijn bijgevolg geen acute problemen qua
nutriënten op dit ogenblik.

Conclusies
* Het hydrologische systeem bestaat uit een diffuus brongebied, met (erg)
mineraalrijk grondwater, afkomstig uit de zanden van Kerniel (vroeg
oligocene Formatie van Bilzen). Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om
een “snel” systeem. Dat betekent dat de verblijftijd van het grondwater in
de watervoerende laag kort is.
* Er is een gestage stijgende trend waar te nemen in de
grondwaterpeilen, en dit zowel in de bronzone zelf als in de
grondwaterpeilregimes op en onderaan de helling. De peilstijging in de
bronzone kan alleen maar te maken hebben met klimatologische
omstandigheden, verschillen van jaar tot jaar in effectieve neerslag (=
totale neerslag – verdamping). De stijgende trends in de andere
grondwaterregimes worden veroorzaakt door het wegvallen van
onderhoud van greppels.
* Naar grondwaterkwaliteit (nutriëntenconcentraties) zijn er geen acute
problemen. Weliswaar dateren de staalnamen van 2006. Er wordt in de
mei 2009 een bijkomende staalname voorzien. Om het gebied voor de
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toekomst veilig te stellen is het wel raadzaam om in het infiltratiegebied
maatregelen te nemen zodat bemesting en/of toename in bemesting tot
een absoluut minimum beperkt wordt. Omwille van het feit dat het om
een “snel” hydrologisch systeem gaat, is het risico van plotselinge
verslechtering van de kwaliteit door veranderingen in teelt heel reëel.
Voor het behoud van de botanisch zeer waardevolle vegetaties dient naast
de zorg voor het vermijden van instroom van nutriënten, zeker ook
aandacht besteed te worden aan de detailontwatering op het perceel.
* Het intrekgebied voor het grondwater dat aan de oppervlakte komt in
het graslandperceel is beperkt tot de zone tussen de Konijnenstraat, de
Opleeuwstraat en het valleitje onderaan het hellingsgrasland. De
noordgrens van het intrekgebied, moet de topografie quasi loodrecht
snijden. Als er op lange termijn garanties willen geboden worden op
vrijwaring van de kwaliteit van het grondwater in het perceel in kwestie en
de onmiddellijke omgeving, dan is het stopzetten van klassieke
landbouwactiviteit (met inbegrip van bemesting en toepassing van
bestrijdingsmiddelen) aan te bevelen.
* Door het achterwege blijven van onderhoud van destijds aangelegde
greppels is de kans op ongewenste evoluties in de vegetatie groot.
Als de huidige (hierboven beschreven) trend in de grondwaterfluctuaties
zich doorzet, zal dat tot effect hebben dat er steeds meer soorten van
Grote Zeggenvegetaties zullen gaan optreden. Dat zijn nogal
concurrentiële soorten, die schralere soorten snel verdringen. Er van
uitgaande dat de bijzondere schraallandsoorten die in het gebied aanwezig
zijn tot de toekomstige beheersdoelen behoren, lijkt een gecontroleerd,
regelmatig maar vooral bescheiden(!) onderhoud van de oude
ontwateringsgreppels noodzakelijk.
* Volgende koppels leveren vergelijkbare metingen op: OPLP003X &
OPLP004X, OPLP001X & OPLP002X, OPLP006X & OPLP3/4X.
Om het gebied in de toekomst verder te blijven opvolgen volstaat het om
de buizen OPLP002X, OPLP003X of OPLP004X en OPLP005X verder te
blijven opmeten.
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