Ronde Put: uitbreiding natte heide (IHD) versus verdroging

RONDE PUT: UITBREIDING NATTE HEIDE (IHD) VERSUS VERDROGING
Inleiding & algemene vraagstelling
In het Vlaams natuurreservaat ‘Ronde Put en omgeving’ komt actueel ca. 15ha natte heide (s.l.) voor. Grofweg
de helft hiervan kent een gedegradeerde lokale staat van instandhouding. Uit enkele proefboringen blijkt dat
de door pijpenstrootje gedomineerde locaties zich op aanzienlijk (20 tot >40cm) verdroogde bodems
ontwikkelen, vaak op veraardend veen. Momenteel worden de bodems in detail in kaart gebracht door
bodemdeskundige Jan Laureys (VLM).
De S-IHD voorziet in de onmiddellijke omgeving van de Ronde Put een aanzienlijke uitbreiding van de
oppervlakte 4010. Doelstelling is hier te komen tot een heidelandschap (4010 + andere heidehabitats: 3130,
4030, 6230 en 6410) van minimaal 75ha. Naast de effectieve uitbreiding van habitat 4010 ten koste van
naaldbos en bemest grasland dient dit doel in eerste instantie gerealiseerd te worden door
kwaliteitsverbetering. Vraag is of dit laatste abiotisch mogelijk is; zijn er potenties voor herstel van natte tot
vochtige heide op de verdroogde locaties? En indien ja, wat zijn de aandachtspunten?

Gebiedsbeschrijving
BODEM, RELIËF EN HYDROLOGIE
•

Profielen

In het VNR overwegen zandige tot lemig-zandige podzolbodems (Bodemkaart van België). Hoger op het talud
(Wurft) zijn deze droog, naar beneden toe (westen) worden deze steeds natter. Zo domineren natte podzolen
deelgebied Reties Goor. De Ronde Put-vijvers zijn nagenoeg volledig begrensd door veenbodems. Ten noorden
en ten zuiden van de Ronde Put –vijvers situeren zich paraboolvormige landduinen, nabij het kanaal worden de
bodems beduidend natter.
Figuur 1: Bodemkaart van België.
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Zowel Verhaeghe e.a. (2008) als Jan Laureys (2008 en 2010) deden gericht bodemkundig onderzoek in
deelgebied Ronde Put. Enkele krachtlijnen die uit deze onderzoeken naar voor komen zijn:
- De meerderheid van de bodems is drie spaden diep omgespit bij de ontginning van het gebied.
- Oppervlakkige veenlaagjes kennen een grotere verspreiding dan de bodemkaart doet vermoeden (o.a.
nabij het kanaal in de bestanden 8f en 9a).
- Rond de Ronde Put-vijvers is de toplaag meestal een veenlaag van enkele cm tot meer dan 40cm dik.
Langs de oostkant situeren zich vooral zeer natte zandbodems (Zfg). Lokaal werd een onverstoorde
strooisellaag of lemig zand (Sfg) gekarteerd. Op vele locaties –zowel ten noorden als ten zuiden van de
vijvers- gaat het om veraardende, verdroogde veenlagen van 10 tot 50-60cm dik. Ten noorden van
bestand 10f zit er onder dit verdroogd pakket ook nog niet verdroogd veen tot op meer dan 1.5m
onder maaiveld. Jan Laureys meent dat de grondwatertafel ca. 0.5m gedaald is t.o.v. de historische
situatie.
- Min of meer in overeenstemming met de bodemkaart is op diverse locaties zand of lemig zand
aanwezig op 20 cm diepte.
- Op verschillende plaatsen, vooral in de meest venige gebieden, wordt lemig zand, zandleem en
uitzonderlijk ook zandleem aangetroffen op 20cm diepte. Dit is ecologisch belangrijk gezien de
buffercapaciteit van deze bodems tegen verzuring.
- De duinen in het noorden van deelgebied Ronde Put hebben een goed ontwikkeld podzolprofiel. Ze
zijn het resultaat van oude zandverstuivingen.
- in het broekbos/ gagelstruweel langs de afloop van de Ronde Put (bestand 9m) is de veenlaag tot 8090cm dik. Hier is de verdroging nog meer uitgesproken (tot 60 cm veraard veen).

Figuur 2: Digitaal hoogtemodel en geklasseerde waterlopen in onmiddellijke omgeving van het VNR.
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Figuur 3: Hydrografie van deelgebied Ronde Put. (rood: kanaalwater; oranje: historische kanaalwaterinvloed; blauw: geen
kanaalwaterinvloed).

•

Bodemchemie

In het kader van het ecohydrologisch onderzoek is nagegaan of er vanuit de bodemchemie bedreigingen zijn
voor het behoud of de ontwikkeling van venige heide, laagveen en venvegetaties in deelgebied Ronde Put.
Hiertoe zijn bodemstalen geanalyseerd van zowel de minerale ondergrond als het organisch materiaal (veen).
Verder is nagegaan wat de kansen zijn voor het herstel van minerale heide. In de graslanden ten zuiden van de
Lange Linneput en ten zuiden van de Ronde Put is eind 2009 een aantal bodemstalen genomen met het oog op
de bepaling van de fosfaatbelasting.
 Fosfor en fosfaatprofielen
Figuur 4: Diepteprofiel van fosfor (Prof 4 = grasland 9f; Prof 5 = venige heide 10f; overige: De Moeren)

- aanvullende studie inbo: in voorbereiding !!
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In de noordwestelijke hoek van bestand 9f (grasland) en in de venige heide langs de oostkant van de Ronde put
werden stalen onderzocht om het fosfaatprofiel te bepalen. Behalve totaal-fosfor werd ook het
plantenbeschikbare orthofosfaat (ammoniumlactaatextractie) en de ijzerconcentratie bepaald. In beide
profielen liggen de concentraties aan fosfor laag in vergelijking met regulier bemeste landbouwgronden en
verdroogde veenbodems onder bos in De Moeren. Voor beide locaties zijn de absolute fosforconcentraties in
de bovenste 25cm weliswaar te hoog voor de ontwikkeling van oligo- tot mesotrafente vegetaties.
 Minerale bodemkwaliteit
Op een aantal locaties verspreid in het oosten van deelgebied Ronde Put werd de kwaliteit van de minerale
bodemhorizont nagegaan. Tabel 2.$$ geeft hiervan een overzicht. De zuurtegraad ligt tussen pH 4 en 4,5. De
gemeten concentraties basekationen (niet weergegeven) liggen onder de detectielimieten, die helaas aan de
hoge kant zijn. Het ammoniumgehalte is op alle locaties aan de hoge kant, een gevolg van de historische en
actuele atmosferische stikstofdepositie.
De kanaalwaterinvloed zorgt in een deel van het studiegebied vermoedelijk voor een buffering van het
grondwater. Dit is evenwel niet een gewenste situatie, gezien dit kanaalwater tegelijk zorgt voor een aanrijking
met nutriënten als fosfaat. Uit metingen blijkt bij grotere hoeveelheden ijzer de fosfaatbeschikbaarheid zoals
verwacht beperkt is. Bij lagere ijzerconcentraties zijn enkele locaties echter fosfaatrijker: het betreft een locatie
langs de noordrand van de westelijke plas en een boslocatie ten oosten van de venige heide langs de oostkant
van de Ronde Put (bestand 10d). Niettemin ligt de fosfaatconcentratie op al deze plaatsen voorlopig nog laag
genoeg om herstel van heischrale vegetatie toe te laten.
Tabel 1: Kwaliteit minerale bodemhorizont.
Locatie
9h (west)
10e (west)
10d (zuid)
10f (zuidoost)

-

pH (KCl)
4.2
4.2
4.3
4.4

Fe (mg/kg DS)
1382
304
814
471

4+

NH (mg N/kgDS)
260.4
130.6
178.6
171.8

3-

PO4 (mg P/kg DS)
0.45
0.75
0.75
0.30

Oostelijke randzone Ronde Put

In en langs de venige heide ten oosten van de Ronde Put (bestand 10f) is zowel de kwaliteit van het veen als die
van de minerale ondergrond onderzocht. Vanderhaeghe e.a. (2008) zien hierin enkele patronen:
- Het minerale (zandige) substraat en de veenlaag zijn overwegend zwak zuur, wat wijst op buffering.
De pH voldoet hiermee aan vereisten voor ontwikkeling van natte heide en hoogveen;
- De hoeveelheid beschikbaar fosfaat in het veen (ammoniumlactaatextractie) is beperkt. Dit heeft te
maken met de grote hoeveelheid ijzer.
- Anorgisch zwavel is in anaërobe organische lagen aanwezig als slecht oplosbaar sulfide (S2-) en kan
accumuleren door toevoer van grondwater met veel sulfaat. Dit sulfaat is tegenwoordig afkomstig van
zwavelhoudende lagen in het intrekgebied, die oxideren met nitraat dat is geïnfiltreerd op bemeste
landbouwgrond. Vroeger werd sulfaat in belangrijke mate rechtstreeks vanuit de lucht aangevoerd
(zwaveldepositie). Het onoplosbare sulfide bindt zich preferentieel aan ijzer, zodat dit ijzer geen
fosfaat kan binden. Verhoudingsgewijs teveel sulfide leidt dus tot ernstige eutrofiëring. Momenteel is
de (molaire) hoeveelheid ijzer nog een veelvoud van de hoeveelheid zwavel, zodat dit geen acute
bedreiging vormt;
Opgestapeld sulfide kan worden afgevoerd na oxidatie tot sulfaat, wat enkel zal gebeuren bij droogval.
Permanent opstuwen leidt dus tot opstapelen van sulfide en slechter binden van ijzer aan fosfaat. In
systemen met weinig zuurbuffering (weinig kationen) leidt oxidatie van sulfidehoudend veen tot
extreme verzuring, door de vorming van zwavelzuur. In het geval van de Ronde Put blijkt het veen
echter niet zo verzuringsgevoelig, wat kan afgeleid worden uit de verhouding S/(Ca+Mg): er zijn veel
meer basekationen aanwezig dan zwavel (cf. Lucassen et al. 2002).
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- Er kan besloten worden dat toevoer van sulfaat en fosfaat bedreigend werken voor de vegetatie van
de Ronde Put, maar dat er op dit moment nog mogelijkheden zijn om dit te verbeteren. In elk geval is
nieuwe toevoer van deze stoffen, als gevolg van landbouwactiviteiten in het intrekgebied, te
vermijden.
Tabel 2: Kwaliteit minerale bodemhorizont venige heide en randzone (bestand 10f).
Locatie
NO-hoek 10g
NW-hoek 10f
10f centraal
10f oost

pH (KCl)
5.0
4.6
4.2
5.2

Fe (mmol/kg)
30.3
44.4
351.4
19.7

4+

NH (mmolkg)
7.6
6.4
59.8
7.2

S (mmol/kg)
0.81
4.33
55.03
0.98

Tabel 3: Veenkwaliteit venige heide en randzone (bestand 10f).
Locatie
NO-hoek 10g
10f-centraal
10f-centraal
10f-oost

pH (KCl)
4.5
4.4
4.6
4.9

Fe (mmol/kg DS)
135.5
564.2
277.9
279.7

S/(Ca+Mg)
0.070
0.401
0.151
0.058

3-

PO4 (μmol P/kg)
64.7
51.7
439.1
129.2

Ca+Mg+K (mmol/kg)
190.3
210.6
163.9
398.7

HYDROGEOLOGIE, HYDROLOGIE EN (GROND-)WATERKWALITEIT
Vanderhaeghe e.a. (2008) beschrijven in detail de ecohydrologie van het VNR Ronde Put en omgeving. Hier
beperken we ons tot de belangrijkste krachtlijnen van deze studie, concrete aandachtspunten en knelpunten.

•

Meetnet

In het om het VNR is in de loop der jaren een meetnet van peilbuizen, peillatten en staalnamepunten opgezet.
In 1980 zette Dirk Boeye (UIA) de eerste peilbuizen uit. In 2004 werden er 27 peilbuizen geplaatst in het kader
van de ecohydrologische studie van Vanderhaeghe e.e. (2008). Twaalf peilbuizen hiervan bevinden zich in
deelgebied Ronde Put, de overige buiten het VNR.

•

Grondwaterdynamiek

Er zijn enkel gegevens bekend van deelgebied Ronde Put. Hieruit blijkt dat het grondwaterpeil zelden dieper
wegzakt dan één meter onder maaiveld. In de venige heide ten oosten van de Ronde Put, t.h.v. de historische
Gemulput (centraal in bestand 9c) en t.h.v. de afloop van de Ronde Put worden vrij stabiele peilen genoteerd;
de laagste waterstanden halen hier niet of nauwelijks een halve meter onder het maaiveld. Het peilbeheer van
de Ronde Put t.h.v. de afloop heeft een grote invloed op de grondwaterpeilen in de aangrenzende percelen.
De maximale peilschommeling van de peilbuizen 3 & 4 bedraagt 60-70cm (-40/-100mv), deze van de peilbuizen
5 & 6 ca. 60cm (-30/-90mv) en deze van de peilbuizen 14, 15 (-20/+20mv) en 26 ca. 40-50cm (-50/-90mv).

•

Waterkwaliteit

Het grondwater in deelgebied Ronde Put behoort voornamelijk tot een intermediair watertype; intermediair
tussen lithoclien (basenrijk) grondwater en atmoclien (ionen- en basenarm) grondwater. Dit intermediair type
komt verspreid voor langs de noord- en oostkant van de Ronde Put en t.h.v. de historische Gemulput. Langs de
zuid- en westkant van de Ronde Put werd (in de winter) een atmoclien grondwatertype vastgesteld. Tijdens de
wintermaanden is er een grotere regenwaterinvloed gemeten, in het bijzonder ter hoogte van de afloop van de
Ronde Put en net ten noorden van deelgebied Ronde Put.
Merk op dat het geanalyseerde grondwater niet steeds tot aan het maaiveld of wortelzone van de vegetatie
reikt (bv. ter hoogte van de landduinen).
Uit metingen blijkt dat de Lange Linneput en de westelijke plas van de Ronde Put in de winter meer gebufferd
zijn dan in de zomer. Dit zou het gevolg kunnen zijn van een grotere toevoer van gebufferde kwel in de winter,
of van tijdelijke verzuring in de zomer als gevolg van droogval van oeverzones, maar ook van een verhoogde
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buffering in de winter tengevolge van uitwerpselen van watervogels. Gebufferd grondwater is vooral aanwezig
ter hoogte van het broekbos ten westen van de Ronde Put en ter hoogte van de venige heide langs de oostkant
van de Ronde Put. In vergelijking met de jaren 1980 is het grondwater calciumarmer geworden in het westen;
de ionenratio van het grondwater, een maat voor de relatieve dominantie van basenkationen, nam gevoelig af.
Ter hoogte van de venige heide langs de oostkant van de Ronde Put is het grondwater voedselrijker geworden.
Mogelijk is er een verband met de sterk toegenomen voedselrijkdom in de grachten in het oosten van de
Ronde Put in de jaren 1980.
Figuur 5: Situering peilbuizenmeetnet op vegetatiekaart (legende: zie verder).

In het licht van het behoud en het herstel van voedselarme vegetatietypes, is de actuele voedselrijkdom in het
gebied verontrustend. Zo zijn er in verschillende peilbuizen hoge stikstofwaarden vastgesteld. Verscheidene
grachten zijn (zeer) nutriëntenrijk. De oorzaken zijn te zoeken in het landbouwgebruik ten (noord)oosten van
het deelgebied en de voedselrijkdom van het aangevoerde water in het oosten, afkomstig van het kanaal
(Postelvaartje). Anderzijds is het tevens mogelijk dat de buffering van dit kanaalwater een rol speelt in de
overleving van een aantal habitats, via beïnvloeding van het grondwater. De gegraven bovenloop van de
Zwarte Neet die enkele akkers ten noorden van het deelgebied ontwatert doorheen perceel 8, is sterk
aangerijkt met ammonium, nitraat, sulfaat, chloride en kalium. Nitraataanrijking is er ook in het grondwater
van de venige heide in het oosten van de Ronde Put.
De rechtstreekse invloed van kanaalwater via het wateringsysteem van het Postelvaartje blijkt ver te reiken. In
het veld kan men dit opmaken aan de hand van de vegetatie (zie verder) en chemische analysen bevestigen dit.
In de jaren 1980 heeft een periode met inlaat van kanaalwater in het oosten van de Ronde Put geleid tot een
duidelijke eutrofiëring van de aanwezige levensgemeenschappen van heide en venen. Kaart $$ geeft aan in
welke grachten er anno februari 2010 een rechtstreekse instroom was van kanaalwater via het Postelsvaartje.
Niet kanaalbeïnvloede grachten voeren enkel kwelwater en lokale neerslag af, en zijn daardoor minder
gebufferd.
Het meetnetwerk van de VMM in de omgeving van het VNR is vrij beperkt. Zo zitten de gegraven bovenlopen
van de Neten niet in het netwerk. Wel werden het kanaal, een wateringgracht (zijgracht Postelvaartje) net ten
oosten van deelgebied Ronde Put en de Colateur bemonsterd. Het kanaal is chemisch niet verontreinigd en
heeft een matige biologische waterkwaliteit. De wateringgracht ten oosten van de Ronde Put heeft een
aanvaardbare chemische kwaliteit en een overwegend goede biologische waterkwaliteit. Het kanaalwater dat
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via het Postelvaartje in deze wateringgrachten terecht komt, is weliswaar zeer fosfaatrijk (0.1-0.2 mg P/l),
extreem nitraatrijk (veelal > 2mg N/l), matig met ammonium verrijkt en heeft een hoge pH (ca. 7).
De Colateur is chemisch verontreinigd maar heeft niettemin een goede biologische waterkwaliteit
(www.vmm.be).

Figuur 6: Chemische typologie van het grond- en oppervlaktewater (zomer). Type A is een regenwatertype, type D een
grondwatertype. B en C zijn intermediair.

•

Systeemwerking

De ruime omgeving van het VNR Ronde Put en omgeving kan opgevat als een groot systeem van
infiltratiegebieden en gebieden met afvoer van het geïnfiltreerde grondwater via kwel en waterlopen.
Infiltratie treedt op over het grootste deel van Postel, waarbij het water meters onder het maaiveld wegzakt op
de hoger gelegen delen van het westelijk talud en de rest van het Kempisch plateau. Dat ook lokale hoogtes in
het westelijk talud van het Kempisch plateau als infiltratiegebied fungeren, wordt aangetoond door het
ontbreken van kwel en het meer atmoclien grondwater op zulke plaatsen.
Grote hoeveelheden (regionale) kwel treden uit in de westrand van het Kempisch plateau. Binnen het VNR is
hier pas het begin van te vinden in deelgebied Reties Goor en het westelijk deel van deelgebied Ronde Put. De
kwel is min of meer beperkt tot de kleinschalige depressies die omgeven zijn door lokale landduinen. Locaties
die minimaal in de winter onder invloed staan van kwel komen vrij goed overeen met plaatsen waar
kwelindicerende vegetatietypes zijn gekarteerd (zie verder). In de zomer zakt het grondwater beduidend weg,
met kleinere kweloppervlaktes tot gevolg. In iets diepere depressies leidt dit tot tijdelijke of permanente
waterplassen. De hogere kweldruk in de winter is vermoedelijk de oorzaak van de hogere zuurbuffering die
opgetekend werd in de Ronde Put (west) en de Lange Linneput t.o.v. de zomer.
De intrekzones van de kwelgebieden zijn typisch langgerekt en oost-west-georiënteerd. Daarbij is de oudste
kwel meer dan 50 of 100 jaar oud en afkomstig van 2 tot 3 km ten oosten van het kwelgebied. Dit komt
overeen met hoogteverschillen van meer dan 10 meter. Belangrijke gedeelten van de intrekgebieden bergen
grondwater dat na minder dan 25 jaar tijd weer opkwelt in het westen. Figuur 2.$$ geeft een schematische
dwarsdoorsnede van het hydrologisch systeem. Hieruit blijkt ondermeer dat de drainerende invloed van de
grachten op het talud relatief beperkt zijn: in vele gevallen is de terugval in de grondwaterstand op vrij korte
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afstand weer verdwenen als gevolg van de sterk hellende topografie van oost naar west. De grachten vangen
wel een deel van de kwel af. Het dwarsprofiel lokaliseert ook kwelvegetaties, natte heiden en broekbossen:
hier loopt het winterpeil aan het maaiveld. Ter hoogte van de venige heide aan de oostzijde van de Ronde Put
fluctueert het grondwater minimaal. Het intrekgebied van de kwel in deze venige heide is gelegen in
naaldbossen, akkers en grasland en bevat tevens een kanaalbeïnvloed grachtensysteem. Vermoed wordt dat
deze grachten ook een bijdrage leveren aan het kwelwater. Veel van het kwelwater is jonger dan 10 jaar. Ook
ter hoogte van de abdij van Postel wordt een bijdrage geleverd aan dit kwelwater; deze bijdrage is
vermoedelijk kleiner en het duurt meer dan 25 jaar voor dit water uittreedt als kwel.
Figuur 7: Dwarsprofiel t.h.v. de Ronde Put. (abscis: afstand (m); ordinaat: hoogte (m TAW)). Grondwaterstandpercentiel;
percentiel 10 = winterstand; percentiel 90= zomerstand).

De kwel brengt ondermeer ijzer en bufferende stoffen in de wortelzone, die leiden tot beperkte
beschikbaarheid van fosfaat en beschermen tegen te zure omstandigheden.
Het kanaal is op de doorsnede te zien als een hoog gelegen top. Wegens de hoge infiltratieweerstand heeft de
hoge waterstand van het kanaal geen effect op de grondwaterstanden in de omgeving.

•

Grondwatermodel

In het kader van de ecohydrologische studie werd een grondwatermodel opgemaakt voor de ruime omgeving
van het VNR. Dit model kan ondermeer berekenen waar grondwater verticaal het grondwatersysteem via het
maaiveld verlaat. De figuren 2.$ en 2.$ situeren de zones waar er actueel kwel optreedt, respectievelijk tijdens
het winter- en zomerseizoen. Opvallend is dat er vooral in de deelgebieden Reties Goor en Watering veel kwel
is, in het bijzonder tijdens de winter en in de noordwestelijke kant. In de laagten waarin de bovenlopen van de
Neten werden uitgegraven is er lokaal tijdens de zomer ook kwelinvloed. In deelgebied Ronde Put bevinden de
kwelzones zich langs de oostkant van de Ronde Put en ter hoogte van de venige laagten van de historische
Lange Linneput en Gemulput. Tijdens de zomer is er enkel kwel in de oostkant van de Ronde Put.

Agentschap voor Natuur en Bos – Regio Zuiderkempen en Netebronnen

8

Ronde Put: uitbreiding natte heide (IHD) versus verdroging

Figuur 8: Kwelflux in winter (berekend met niet stationair model).

Figuur 9: Kwelflux in zomer (berekend met niet stationair model).

Het grondwatermodel berekent voor deelgebied Reties Goor grote zones met wintergrondwaterstanden tot op
minder dan 0.25 cm onder het maaiveld. Hiermee is het Reties Goor wat stijghoogten betreft, vergelijkbaar
met de graslanden ten zuidwesten van de Ronde Put en deze ten zuiden van de Lange Linneput.
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VEGETATIE
Figuur 10: Vegetatiekaart toestand 2010.

 Associatie van gewone dopheide [Ericetum tetralicis]
Dit type omvat de typische natte heidevegetaties. Alle opnamen werden gemaakt langs de oostkant van de
Ronde Put. Pijpenstrootje is in regel abundant aanwezig en ook wilde gagel en riet halen nagenoeg altijd hoge
bedekkingen. Differentiërend t.o.v. type 7 zijn de vrij hoge bedekkingen van gewone dopheide en veenpluis.
Echt kenmerkende soorten zijn kleine en ronde zonnedauw, beenbreek, blauwe zegge en veldrus. Bijkomende
soorten die men niet terugvindt in vochtige heiden (type 9) zijn veenorchis, moeraswolfsklauw, veelstengelige
waterbies, witte snavelbies, duizendknoopfonteinkruid en knolrus. Vanderhaeghe e.a. (s.d.) maken ook
melding van veenbies in deze vegetaties.
De verspreiding van de associatie van gewone dopheide beperkt zich in het VNR nagenoeg volledig tot de
natte, voedselarme veenbodems langs de oostkant van de Ronde Put. Enkel in bestand 12b, in deelgebied
Wurft, situeert zich eveneens een kleine oppervlakte natte heide in een kleine, permanent natte laagte
omgeven door gefixeerde landduinen.
Het type is gebonden aan plaatsen waar de grondwaterstanden niet sterk wisselen. In het geval van deelgebied
Wurft gaat het naar alle waarschijnlijkheid om sterk gepodzoliseerde bodems met een voor water
ondoorlatende oerbank waardoor een schijngrondwaterspiegel ontstond.
Tot slot is het vermeldenswaardig dat in het oostelijk deel van bestand 10f de subassociatie orchietosum kan
onderscheiden worden. De veenorchis is een differentiërende soort voor deze subassociatie. De vegetatie is
kenmerkend voor leemhoudende zandgronden en verzuurde leemgronden en is floristisch verwant aan de
heischrale graslanden (Nardo-Galion) (Schaminée, 1995).
Historische data wijzen op vindplaatsen van ondermeer heidekartelblad en liggende vleugeltjesbloem in de
jaren ’50 ( De Langhe & Van Rompaey, 1957) en kleine veenbes, lavendelhei en éénarig wollegras in de jaren
’60 (Waters en Bossen, 1970).
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- Bwk: ce
- Habitattype: 4010, 7140_oli en 7150
- Sleutelsoorten habitat 4010: kleine zonnedauw, ronde zonnedauw, moeraswolfsklauw, veenpluis, beenbreek,
klokjesgentiaan, trekrus, witte snavelbies, veenbies (†?) en gewone dopheide
- Sleutelsoorten van habitat 7140_oli: draadzegge, snavelzegge, veenpluis, veenorchis, ronde zonnedauw,
beenbreek, witte snavelbies en inmiddels geruime tijd verdwenen: kleine veenbes (†), lavendelhei (†) en
éénarig wollegras (†)
- Sleutelsoorten van habitat 7150: kleine zonnedauw, ronde zonnedauw en moeraswolfsklauw
- Rode Lijst: draadzegge (zz), veenorchis (zz), ronde zonnedauw, beenbreek, witte snavelbies en
klokjesgentiaan. Verdwenen inmiddels: kleine veenbes (zz) (†), lavendelhei (†) en éénarig wollegras (zz) (†).

 Type 9: RG Vochtige heide [Dopheide orde – Ericion tetralicis]
Dit is een rompgemeenschap van minder goed ontwikkelde, wellicht deels verdroogde en vaak sterk vergraste,
natte heiden. Gewone dopheide haalt meestal nog hoge bedekkingen maar soorten van permanent natte en/of
meer open vegetaties zoals beenbreek, veldrus, blauwe zegge, kleine en ronde zonnedauw ontbreken.
Pijpenstrootje domineert normaliter terwijl riet, wilde gagel en veenpluis vaak present zijn in lagere
bedekkingen. Verder is de aanwezigheid van struikheide en de opslag van houtige soorten (vnl. zachte berk)
differentiërend t.o.v. de overige heiden.
Het type werd over vrij grote oppervlakten gekarteerd langs de Ronde Put en zeer locaal in de duinpannen van
deelgebied Wurft. De vegetatie ontwikkelt zich in het VNR op (deels verdroogde) veenbodems en vochtige tot
natte (lemig) zandige bodems.
- Bwk: ce; cm
- Habitattype: 4010
- Sleutelsoorten habitat 4010: veenpluis, veenbies (†?) en gewone dopheide
- Rode Lijst: geen

•

Patronen in de vegetatie –-ecohydrologische systeemanalyse

Soortkarteringen worden vaak aanvullend op andere methoden (vegetatiekarteringen, streeplijsten, … )
gebruikt om een beter beeld te verkrijgen van de verspreiding van bijzondere soorten. De soortkartering die in
het VNR doorgevoerd werd in de periode 2008-2010 is beperkt tot een aantal minder frequent voorkomende
soorten die volgens de literatuur een zekere indicatieve waarde hebben voor bepaalde milieu-omstandigheden
en/of een hoge natuurwaarde vertegenwoordigen. Meestal worden deze soorten aangeduid als
indicatorsoorten of aandachtsoorten.
In aanvulling op of bij gebrek aan hydrologische en hydrochemische meetgegevens kunnen indicatorsoorten,
als fijnmazig van nature aanwezig meetnet, worden gebruikt. Het gebruik van indicatorsoorten biedt de
mogelijkheid indirect een beeld te krijgen van de patronen en processen in een landschap. Op basis van
verspreidingspatronen van plantengemeenschappen en van soorten kan geprobeerd worden de werking van
een gebied als systeem te verklaren. Vegetatie- en soortverspreidingkaarten dienen hierbij als informatiebron
(GROOTJANS e.a., 1988; VEGTER e.a., 1993). Geologische, hydrologische en hydrochemische gegevens kunnen
worden gebruikt voor het aanvullen of toetsen van het beeld van het systeem. Het geheel van verklarende
ideeën kan in de vorm van een landschapsschets weergegeven worden (JALINK & JANSEN, 1995). De figuren $$
dienen in deze optiek beschouwd te worden.
Er dient opgemerkt dat een aantal van de uitgekozen indicatorsoorten zoals wilde gagel, bosbies en pluimzegge
overblijvende planten zijn die jarenlang kunnen ‘naijlen’ in de vegetatie en als dusdanig mogelijk geen goede
indicatie meer geven van de actuele milieucondities. Daarnaast moet er rekening mee gehouden worden dat
grote delen van het VNR jarenlang een intensief agrarisch gebruik kenden. Het al dan niet optreden van
bepaalde plantensoorten wordt hier nagenoeg volledig bepaald door de nutriëntenbeschikbaarheid en niet
door hydrologische processen. Deze terreinen geven in dit kader dus geen waardevolle informatie.
Tabel $$ geeft een overzicht van de gekarteerde indicatorsoorten, ingedeeld in 4 ecologische groepen. Piet De
Becker (mond.med., 2010) ziet voor het Kempisch ecodistrict enkel holpijp, waterviolier, dotterbloem en
veldrus als goede kwelindicatoren. Voor het VNR voegden we bosbies daar nog aan toe. Andere soorten die
vaak als kwelindicator worden beschouwd, zijn dit in de ruime omgeving van het VNR wellicht niet. Wel kunnen
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ze locaties indiceren met geringe schommelingen in de grondwatertafel, dit dankzij toestroom van grondwater
maar daarom nog niet met een directe grondwaterinvloed in de wortelzone. Om deze reden is de lijst met
kwelindicatoren van Vanderhaeghe e.a. (2008) niet gevolgd.
In de regel werden zowel soorten die t.h.v. het maaiveld groeien als vindplaatsen in laagten en ondiepe sloten
genoteerd. Het verspreidingpatroon is gekarteerd in de polygonen van de vegetatiekaart.
Tabel 4: Ecologische groepen van indicatorsoorten.
Kwelsoort

Soorten van lokale (zwak)
zure kwel

Soorten
van
(nagenoeg)
permanent natte, oligo- tot
mesotrofe,
(zwak)
zure
omstandigheden

Soorten van (zeer) natte,
meso- tot eutrofe, matig zure
tot neutrale standplaatsen

Bosbies
Dotterbloem
Holpijp
Veldrus

Duizendknoopfonteinkruid
Draadzegge
Beenbreek
Wateraardbei
Vlottende bies
Wilde gagel
Snavelzegge

Veenpluis
Zompzegge
Gewone zegge
Sterzegge
Veenmos

Elzenzegge
Pluimzegge
Tweerijige zegge
Moeraszegge
Ijle zegge
Scherpe zegge
Gewone waterbies
Kleine watereppe

Uit de kartering blijkt dat de kwel overwegend (zwak) zuur is; het aantal (zwak) zure kwelindicatoren neemt
doorgaans het grootste deel in van het totale aantal kwelindicatoren. Vanderhaeghe e.a. (2008) stellen dat in
deelgebied Ronde Put het aantal zwak zure kwelindicatoren toeneemt naar het westen, dit mogelijk als gevolg
van een toegenomen invloed van regionale (meer gebufferde) kwel. Uit onze kartering komt dit niet naar voor;
indicatoren van locale zwak zure kwel zijn vooral goed vertegenwoordigd in de venige heide langs de oostkant
van de Ronde Put. Verder beperken ze zich nagenoeg volledig tot (historische) laagten waar ze wellicht locale
kwel ontvangen vanuit landduinen. Uit het verspreidingspatroon van de echte kwelindicatoren holpijp, bosbies,
veldrus en dotterbloem blijkt dat er in hoofdlijnen twee verschillende types kwelstroom te onderscheiden zijn:
- Een regionaal kwelsysteem dat vooral het westen van het VNR beïnvloedt. Grote hoeveelheden
(regionale) kwel treden uit in de westrand van het Kempisch plateau. Binnen het VNR is hier pas het
begin van te vinden in deelgebied Reties Goor en het westelijk deel van deelgebied Ronde Put.
- Kwel in locale depressies: hierbij kan het zowel gaan om regionale (oudere) als om lokale (jonge) kwel;
deze laatste vanuit aanliggende duinen of langs de kanaaldijk. Voorbeelden zijn de Ronde Put en de
historische Lange Linneput en Gemulput.
Locaties die minimaal in de winter onder invloed staan van kwel (Figuur 8) komen in grote lijnen overeen met
plaatsen waar kwelindicerende vegetatietypes zijn gekarteerd (zie hydrologisch model).
Door de indicatiewaarden van de soorten te betrekken op de delen van het gebied waar ze voorkomen,
ontstaat een beeld aan de verspreiding van standplaatstypen (GROOTJANS e.a., 1988; JALINK, 1993).
 Groep met echte kwelsoorten (holpijp, bosbies, veldrus en dotterbloem)
Ten oosten van het kanaal wordt enkel veldrus teruggevonden –op een marginale vindplaats van wat holpijp
na. Holpijp geeft kwel van mesotroof grondwater aan en treedt binnen het VNR enkel op de voorgrond in
bestand 4b in het uiterste noordwesten en bestand 7h.
Veldrus duidt op een relatief sterke horizontale toestroming van lokaal, basenarm grondwater. De veldrusassociatie is een hooilandgemeenschap die gebonden is aan de toestroming van lokaal grondwater. De
associatie komt vooral voor aan beekdalranden, op de overgang naar de hogere zandgronden, en daarnaast
ook in het dal zelf, waar lokale zandopduikingen een zeer lokale grondwaterstroom sturen. De veldrusassociatie is duidelijk aan grenssituaties (gradiënten) gebonden en vertoont daardoor qua
soortensamenstelling overlappingen met de aangrenzende gemeenschappen, veelal gemeenschappen uit het
Biezenknoppen-Pijpestrootjesverbond, Zwarte zeggeverbond, Borstelgras-verbond en Dotterbloemverbond.
In vergelijking met de associatie van zompzegge en sterzegge komt de veldrusassociatie op minder natte en
basenrijkere standplaatsen voor. Niet zelden treedt een gelaagdheid op van zuur water op neutraal water wat
kan zorgen voor het gezamenlijk voorkomen van soorten met tegenstrijdige indicatiewaarden. Deze planten
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kunnen op dergelijke plekken naast elkaar voorkomen doordat zij op verschillende diepte wortelen. AGGENBACH
e.a.( 1998) maken tussen de associatie van zompzegge en sterzegge en de veldrusassociatie een onderscheid,
ondermeer op basis van de inundatieduur. Ze geven een inundatieduur van respectievelijk 0-70% van het jaar
en 0-30% van het jaar op.
Figuur 11: Verspreiding van echte kwelsoorten.

In deelgebied Watering groeien bosbies, dotterbloem en veldrus in een sterk verruigde ruigte, samen met o.a.
zeegroene rus, slanke sleutelbloem en tweerijige zegge.

 Groep met soorten van locale, (zwak) zure kwel (beenbreek, vlottende bies, draadzegge, wateraardbei,
duizendknoopfonteinkruid, snavelzegge en wilde gagel)
De verspreiding is beperkt tot historische depressies (Gemulput, Lange Linneput, Ronde Put en Schoonjans
Put). Het betreft kenmerkende soorten voor carbonaatarme, mesotrofe standplaatsen die beïnvloed worden
door (ijzerrijke) kwel, vaak op de overgang tussen verschillende grondwatertypen.
De standplaatscondities van de populatie beenbreek komen overeen met deze die door Vercoutere & De
Becker (2004) werden beschreven voor andere vlaamse populaties: licht hellende terrein met natte, venige
heide waar het grondwater niet diep wegzakt onder het maaiveld en waar het water zo goed als nooit boven
het maaiveld uitstijgt. Het grondwater is er vaak iets mineraalrijker dan de voedsel- en mineraalarme
omgeving.
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Figuur 12: Verspreiding van soorten van lokale, (zwak) zure.

 Groep van soorten van (nagenoeg) permanent natte, oligo- tot mesotrofe, zure omstandigheden
(veenpluis, sterzegge, zompzegge, gewone zegge en veenmos)
Deze groep vindt men op nagenoeg permanent zeer natte, (zeer) zure locaties. In de al eerder vermelde
historische laagten stagneert het regenwater in lenzen boven het grondwater (regenwaterlens). Elders gaat het
vooral om hangvennen en natte, verzurende podsolbodems. Veenmos en veenpluis indiceren sterk zure en
oligo-minerotrofe (regenwaterlenzen) condities.
Figuur 13: Verspreiding van soorten van permanent natte, oligo- tot mesotrofe, zure omstandigheden.
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Figuur 14: Verspreiding van veenmossen.

 Groep met soorten van zeer natte, (matig) voedselrijke, matig zure tot neutrale standplaatsen (bosbies,
pluimzegge, moeraszegge, scherpe zegge, elzenzegge, ijle zegge, gewone waterbies en kleine watereppe)
De standplaatsen van deze groep staan – of stonden tot voor enkele decennia- bijna allemaal onder invloed van
voedselrijk, hard kanaalwater. Ofwel gaat het om oeverzones langs grachten die kanaalwater vervoeren of in
het verleden tijdelijk vervoerd hebben, ofwel gaat het om oude vloeibeemden. Langs het kanaal sijpelt er
lokaal wellicht ook water naar aanliggende percelen; typische soorten die hier groeien zijn kleine watereppe en
pluimzegge.
Figuur 15: Verspreiding van soorten van zeer natte, (matig) voedselrijke, matig zure tot neutrale standplaatsen.
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LSVI

 Habitat 3130
Het oppervlaktewater van de Ronde Put werd sinds de jaren zeventig meermaals geanalyseerd. In de
onderstaande tabellen kan men de evolutie van de waterkwaliteit aflezen. De normering voor een goede
kwaliteit is overgenomen uit de LSVI-tabellen (T’Jollyn et al. 2009) en het BVR van 1 juni 1985 houdende
algemene

en

sectorale

bepalingen

inzake

milieuhygiëne

(basismilieukwaliteitdoelstellingen

voor

oppervlaktewater – circumneutraal, zwak gebufferd meer).
Tabel 5: Evolutie van de oppervlaktewaterkwaliteit van de Ronde Put-plassen.
AFLOOP WESTELIJKE PLAS RONDE PUT (10G)
Parameter
Goede LSVI
Van
Genechten
1975-‘79

Vanderborght
1979-1984

Boeye
1984

Denys
2000-2001

Vanderhaeghe
e.a., 2005

Tot. fosfor
Fosfaat (mg/l)
Tot. stikstof

0.003 – 0.040

0.004 – 0.016

0.007

< 0.1

5.2 – 6.1
106 - 139
5
0.05 - 1
6.4

4.65 - 5.75
122 – 178

5.1
179

0.011 – 0.084
0.05 – 0.5
mg/l
5.5 – 7.2
168 – 292

5 – 12

20

0.3 - 1
12 - 14

5.6 -5.8
168 – 176
13 -16 mg/l
1.2
7

0.005

0.005

0.016 – 0.063

<0.1

6.8
110
3

5.1
178

6.1 – 7.3
184 – 222

4.6

0.1

0.5 - 0.8
15

5.7 – 7
180-250
7 – 16 mg/l
0.06 – 0.09
13 - 16

INBO
2010

< 40 μg/l
< 0.8 mg/l

pH
5-7.5
Conductiviteit <250
Bicarbonaat
Fe (mg/l)
Ca (mg/l)
OOSTELIJKE PLAS RONDE PUT (10H)
Totaal fosfor
< 40 μg/l
Fosfaat (mg/l)
Totaal stikstof
< 0.8 mg/l
pH
5-7.5
Conductiviteit
<250
Bicarbonaat
Fe (mg/l)
Ca (mg/l)
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Denkpiste natuurherstel – gedetailleerde vraagstelling
Vanderhaeghe e.a. (s.d.) maakten voor de deelgebieden ten oosten van het kanaal een grondwatermodel
(Duraveg). Met de resultaten hiervan voorspelden zij de potentiële vegetatie in het actuele hydrologische
systeem. Een zeer belangrijke bemerking is dat er bij de vegetatievoorspelling geen rekening is gehouden met
bemestingsgiften (in het verleden). Anderzijds is bij de voorspelling uitgegaan van de huidige configuratie van
bossen en open vegetatietypen.
Als algemene conclusie zien Vanderhaeghe e.a. (s.d.) de volgende potenties:
• Veenmosrijke dopheide: oosten Ronde Put
• Vochtige heide: randen van Ronde Put, ten zuiden van Lange Linneput en deels ten zuidwesten van de
Ronde Put
• Gedegradeerde vochtige heide: deels ten zuidwesten van Ronde Put
In het hydrologisch model werden een aantal antiverdrogingmaatregelen doorgerekend om hun effect na te
gaan. Hieruit blijkt dat nagenoeg alle maatregelen ook een effect hebben buiten het VNR. Om de gevolgen
buiten het VNR maximaal te beperken en de actuele natuurwaarden niet aan te tasten (bv. overstromingsgevaar
bestaande venige heide) moet er zeer omzichtig omgesprongen worden met dergelijke maatregelen.
Vernatting kan hier op korte- tot middellange termijn wellicht op 2 manieren; opstuwen en verlagen van het
maaiveld. Momenteel situeert het grondwaterpeil zich vaak ruim 60-90cm onder maaiveld, een verdroogde
situatie die ongeschikt is voor de ontwikkeling van een min of meer goed ontwikkelde natte heide.
→ OPSTUWING: Is het mogelijk de verdroogde randzone van de Ronde Put te vernatten zonder negatieve
effecten op de bestaande natuurwaarden en zonder noemenswaardige effecten te ressorteren buiten het VNR?
(Peilen in onmiddellijke omgeving van Ronde Put worden vooral gestuurd door regelbare afloop in westen →
ophogen afsluitdijk in westen en peil geleidelijk (=?) omhoog brengen, tot op welke hoogte dient de afsluitdijk
opgehoogd te worden?, … )
→ MAAIVELDVERLAGING: Is afgraven van locaties of delen van locaties met sterk veraard veen opportuun? Heeft
dit verdroogd veen een (belangrijke) erfgoedwaarde? Kan dit verdroogd veen bij een eventuele vernatting op
langere termijn een rol spelen bij veenregeneratie (sponswerking)? Momenteel zijn er centraal op natte
standplaatsen verscheidene locaties waar veenmosgroei plaats vindt en organisch materiaal nauwelijks of niet
verteert (beginnende veenvorming).
Indien afgraven van verdroogd veen niet opportuun wordt geacht: heeft plaggen van deze locaties zin
(voorbeelden in buitenland)? Of is het met het oog op heideherstel verloren moeite en volstaat het om het
terrein open te houden (cyclisch kappen)?
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