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Waterhuishouding en natuurbeheer, lnlelding

2SVovan dc soorten en S0Vovan dc en inVlaandsen zijn aan oppervlalaanater of
nabij Arondw at er ge b onden-

Over grotere strelcen beschouwd (Midden-Europa), àjn emstig bedreigde plantesoorten (rode
lijst-soorten) ovenertegenwoordigdin dc groepvan de eclx natte standplaatsen- (Ellenbery H.
198s)

Van de 274 grondwaÍerafhanlcelijl<z plantuoortenvot de lat*trookis sinds 1850 23Vo
verdwenen en 25Vo zeer stdc afgenomen ( -- sterk beiheigd) (De Raae F. 1983). Voor dc
totale Belgische flora geldt dat in 1985 SVoverdwenen en 33Vo bedreigdwas.

In België wordcn a2 globale miliertypes ondcncheidcn- De 3 milicus wctany@t dc typische

flora het meest bedreigd is, àjn resp. lwt milieu van de zoete, voedselarme waÍeren en de
perbdiek droogvallendc oa)en daarvaa het milieu van de voedselanne, lralloijlre, basische
laagveenmoerassen en ha milieuvan de hoogvenen, natte luilen en onbemeste graslonden op
natte zeer voedselarme, zure, Iutmanze grond .(Vanheclcel L. 1986)

In het licht van bovenstaande vaststellingenis het niet verwonderlijk dat in het natuurbeheer
grote aandacht bestaat voor de waterhuishouding. Waterverontreiniging was en is een milieu-
probleem dat voor iedereen al lang zichtbaar is en dat erg gevoelig ligt. Drainage t.b.v.
landbouw, grote infrastructuurwerken en urbanisatie heeft dihrijls snel zichtbare negatieve
effecten gehad op de natuurwaarden (vnl. flora) zowel binnen als buiten de natuurgebieden.
De argwaan tegenover grondwaterwinningen is groot; blijvende, grootschalige watertafelda-
ling zou er het gevolg van zijn.

Maar als we een beeld willen krijgen van de mate van verdroglng van de verschillende streken
en natuurgebieden in MaandereD, blijkt dit niet mogelijk te zijn.
In Nederland verscheen onlangs een publicatie ( Van Gool et al. 1990, Sarritsen et al. 1990)
waaruit bleek datlul.,Z7Vo van de onderzochte terreinen en kleine natuurelementen er sprake
is van een sterke verdroging;n46Vo is de verdroglng matig. Het gaat om resp. meer dan 40
cm en meer dan 20 cm daling van de watertafel. Het is pas na een zeer uitgebreid onderzoek
dat men tot deze, ook per standplaatstlpe gedifferentieerde cdfers is kunnen komen. Opmer-
kelijk is echter dat voor de l«rantitatieve gegevens (vergelijking van peilmetingen over
verschillende perioden) slechts 55 meetreeksen bruikbaar waren, waarvan dan nog meer dan
de helft niet echt betrouwbaar waren. Vandaar dat er -om een totaalbeeld voor Nederland te
krijgen- vooral gewerkt is met een uitgebreide lijst van ecologische indicatoren voor verdro-
ging. Volgens een toetsing van de resultaten van de analyse op basis van ecologische indica-
toren met de hydrologische gegevens, bleek het verkregen totaalbeeld van Nederland
betrouwbaar te zijn.
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De hoeveelheid water die in de bodem beschikbaar is voor planten is in orze streken
afhankelijkvan de korrelgroottesamenstelling van de bodem (verhouding klei, leenr, zand) en

de diepte van de grondwatertafel. Dit laaste is de diepte waaronder alle poriënvan de grond
gernrld zijn met \r,ater. De grond is er totaal verzadigd met water. Daarboven hebben we de

capillaire zoÍre. Water stijgt er op langs de fijne poriën In leem bedraagt die stijging meer
dan 1 meter, in zand bv. 30 cm. Het humusgehalte speelt eveneens een ro1. Ver boven de

capillaire zoÍte,net onder het oppervlak, sprekenwe van de zone met hangwater. Water daar
is aÍkomstigvan neerslag; het blijft er nog een tijdje'hangen'.
Is een bodem vnl. samengesteld uit heel fijne korreltjes (klei), dan kan die zeer veel water
bevatte& maar is er relatief weinig beschikbaar voor planten ( 40Vo van de veldcapaciteit).
Het water wordt in de nauwe poriën zo sterk vastgehouden dat de aniglaacht van de planten
niet voldoende is om het te onttrekken. In een zandbodem daarentegen lekt het water snel
weg uit de erg grote poriën, zodatbij veldcapaciteit minder water beschikbaar is voor planten
dat ze er e chter ge makkelijker uitkrij g en' ( 5 UVo).

Het vocht-leverend vennogen van bodems is dus sterk verschillend. De mate waarin een
waterstandsdaling zal doorwerken en aanleiding zal geven aan bv. verdrogingseffecten in
vegetaties, is daardoor niet altijd eenduidig te voorspellen.

Het water dat tot in de bodem reilÍ en waaruit planten kunnen putteD, noemen we het
'freatisch grondwater'. 'Water dat dieper àtenvan het freatisch grondwater gescheiden kan
worden door eeu moeilijk doorlatende laag (bv. klei), noemen we veralgemenend 'diep
grondwater'.
Het grondwater vertoont vertikale bewegingen die meer of minder kara}teristieke fluctuaties
in grondwaterstanden geven, samenvallend met de seizoenen. Neerslag aan de ene en
evapotranspiratie aan de ander kant zijn de drijvende krachten. Het resultaat is een neerslag-
tekort in het groeiseizoen en dus een waterstaudsdaling en een neerslagoverschot buiten het
groeiseizoen en eenwaterstandsstdging. Uiteraard bepalen ook toestroming of wegstromen
en onttrekking of beregening mee de grondwaterstand. .

De waterstandsschommslingen lnrnnen het best gevolgd worden in peilbuizen. Uit tal van
tangdurige metingen blijkt dat er een sterk verband bestaat tussen een bepaald fluctuatiepa-
troon en eetr vegetatieqpe. Er zijn verschillende mogelijkheden om de grondwaterstanden
voor te stellen : als fluctuatielijnen bv., of als overschrijdingsduurlijnen (Fig. 1.1). Deze laatste
geven de tijd (in dagen) weer dat een bepaalde waterstand in de periode van l jaar overschre-
den wordt. De relatie grondwaterfluctuatie - vegetatietlpe wordt onscherp bij afnemende
vochtigheid en toenemende bemesting.

Grondwaterstromingen gaan ook horizontaal. Op deze manier worden verschillende delen
van het landschap Àet èkaar 'verbonden'. Watèr dat een lange tijd door de sedimenten
stroomt verandert van samenstelling. Op de hogere plaatsen waaruit het gondwater weg-
stroomt -infiltratiegebieden- kunnen zeer lage waterstanden voorkomen en zijn de fluctuaties
tussen de seizoenen meestal groot. De natuurlijke .samenstelling van het water in een
inÍiltratiegebied lijkt erg op die van neerslagwater. Infiltreert dit water, en komt het na verloop
van tijd (van enkele jaren tot 100-den jaren) als opl«vellend water in eenbeekdal terecht, dan
is het van samenstelling veranderd. Door uinvisseling met het substraat is het mineraalrijker
geworden, vnl. met calcium en bicarbonaat. Door het toestromend grondwater zijn de
vertikale schommelingen in de hvelgebieden meestal gering. (Fig. 1.2)

Door moeilijk doordringbare lagenin de sedimenten kan de stroming van het diep grondwater
en het freatisch grondwater erg van elkaar verschillen. (Fig. 1.3)

2



Omwille van het behoud van de diversiteit aan levensgemeenschappen, streven \ile er in het
natuurbeheer naar om de variatie aan waterstanden en de onderlinge landschappelijke ver-
banden te laten voortbestaan. Door een hele reeks activiteiten wordt die verscheidenheid nu
genivelleerd. Voorbeelden : drainage leidt tot (plaatselijke) verdrogiug en het verdwijnen van
aan natte omstandigheden gebouden levensgemeenschappen; peilbeheersing van oppervlak-
tewater leidt tot afname van de seizoenale variatie in waterstanden; wateronttrekking uit
diepere lagen leidt tot afrrame van hveldruk; hnelgebieden vetzuren door toename van
neerslagwater in het totale watervolume van de bodem als gevolg van de afname van het
aandeel 'diep grondwater'. Deze hydrologische veranderingen leiden dan rechtsueels of
onrechtstreelcs tot veranderingeu in de levensgemeenschappen.
Concentreren we oui op grondwaterstandsdaliag dan doen zich o.a. volgende veranderingen
voor in het abiotisch milieu i -:,

- verdroging van de bodem
- betere doorluchtrngvan de bodem
- stijgrngvan de bodemtemperatuur
Deze hebben o.a. voor gevolg dat rechtstreeks aan water gebonden soorten verdwijnen; dat
meer soorten l«rnnen kiemen en woeger a}tief worden; dat diepere doorworteling mogelijk
wordt, waardoor meer nutriënten opgenomen kunnen worden; dat microbiële activiteit woe-
ger start en de stikstofmineralisatie sterk toeueemt. Als gevolg van dit laatste kan verdroging
ook tot eutrofiëring leiden. Een sterke toeneme van de hoeveelheid beschikbare stilstof zal
alleen maar optreden bij een daling van het waterpeil in een erg natte bodem. Wordt een
re.9ds drogere bodem nog droger dan leidt dit daarentegea lel mindere beschikbaarheid van
stikstof' 

, .r .-
Maar ookvoor dieren kan een dalingvan de grondwateÍstand rechtstreel«s negatieve effecten
hebben. Een mogelijk voorbeeld is de Watersnip die met zijn [ange snavel, bezet met
tastzintuigen in een natte bodem 'op de tast' naar prooien zoekÍ. In een verdroogde bodem
gaat dit niet. De Scholekster, zichtjager, heeft daar minder last van. De indirecte effecten van
grondwaterstandsdeliqg, zoals het woeger bewerkbaar zijn van de percelen (vóór of tijdens
de broedtijd), beihvloeden uiteraard veel meer weidevogels.

We weten al veel over grondwater, de samenstslling, de bewegingen, de samenhang met
vegetaties en levensgemeenschappen- Maar als het op concrete problemeD, om oplossingen
en adviezen daarover aankomt, ontbreekt dilovijls toch de nodige kennis van de lokale situatie.
In discussies over al dan niet dalen van het gronövater, over de mogelijke gevolgen van een
daling voor de natuur, over de impact van een droog jaar versus een drainage of onttrekking
e.d. kunnen we wel een eind komen met ecologische indicatoren maar het zou zoveel handiger
zijn en zoveel overtuigender als er echte metingen voorhanden zouden zijn. Belangrijk in dit
verband is dat wijzigingen in de waterhuishouding slechts met vertÍagrng i" de vegetatie
doorwerken. Met metingen is het mogelijk het probleem woeger (en misschien niet te laat)
te signaleren.

Voor beheerders zijn peilmetingen bijzonder nuttig. Ze geven ten eerste een beeld van de
variatie in de grondwaterhydologie van het natuurgebied. Daarmee kan een eerste 'verkla-
ring' gegeven worden voor de aanwezige verscheidenheid aan vegetatietypen. Binnen een
reservaat is dit interessant; het wordt het helemaal als eÍ zo een overzicht verkregen kan
worden van de verschillende vegetaties in Maanderen.
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Met peilschalen in oppervlaktewaters (beken en sloten) kan een verband met de gemeten
grondwaterstanden gezochtlgevonden worden. Dit is van heel groot belang, willen we via
beheersing van dat oppervlaktewater (stuwen b.v.) waterstanden in percelen beïnvloeden. Pas

met directe metingen in peilbuizen lnrnnen we het beheer evalueren, nog voor er een
eveutuele verandering (soms niet gewenste) in de vegetaties optreedt.

We willen erop wijzen dat het vooral 6s langdurige peilmetingen zijn die van belang zijn.
[dstingen over verschillende jaren, met regelmaat uitgevoerd, kunnen duidelijk maken hoe
variatie in droge en natte jaren de waterstanden beïnvloeden en hoe mogelijk drainage of
otrttrekking van invloed zijn- Dit is feitenmateriaal dat in discussies en onderhandelingen met
waterwinningsmaatschappijen, landbouworganisaties, Polders en Wateringen e.d. van belang
is. Nu wordt er nog al te dilnvijls met ongelijke kennis gesproken, moet er hals over kop een
kort onderzoek gebeureD, blijft het raden naar de hydrologische uitgangssituatie, de mogelijke
effecten en de te nemen maatregelen. Een professioneel natuurbeheer heeft niet genoeg aan

een gedetailleerde rssilsnhjst. Het abiotische milisg, enrrnl. hetwater, verdient nu evenveel,
zelfs meer aandacht. Vandaar owze aAr'zet om tot een regelmatig meten en bijhouden van de
gegevens te komen. \ryater peilen om de natuur op peil te houden.

Anoniem (1981) Hydrologische, bodemkundige en ekologische studie van'De Kalmthoutse
Heide" en de smliggende landbouwgonden, RUG-UIA 28p.
De Blust G. (1989) Natuurbeheersproblemen: eetr natuurreservaat bestaat niet alleeq in
M.Hermy (ed) Natuurbeheer, 3 1-45.
De Raeve F., M. I*ten, G.Rappe (1983) Flora en vegetatie van de duinen tussen Oostduin-
kerke en Nieuwpoort, Nationale Plantennrinvan België, Meise,Intern rapport, 176p.
Ellenberg H. (1985) Verànderungen der Flora Mitteleuropas unter dem Einfluss von Dtin-
gung und Immisionen, Schweiz. Z. Forstwesen,136, 19-39.

Grootjans A (1985) De invloed van de ingrepen in de waterhuishourling op de verspreiding
van moeras en hooilanden, Lab. voor Plantenoecologie R.U. Groningen, 94 p.
Van Gool E.R., E.LGroen, J.Runmaar, AR.Van Amstel (1990) Verdroging yan natuur in
Nederland, deel L Inventarisatie van de omvang van het probleem, t ^ndschaP 7 (3),145-163.
Garritsen AC., AR.Van Amstel, H.LM. Rolf (1990) Verdroging van natuur in Nederland,
Deel II: Hydrologische aspecten van de inventarisatie, Landschap 7 (3) ,165-181.
Vanheckel L. (1986) Ot:ze flora verwelkt, Natuurreservaten, 8 (5), 140-143.
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De waterhuishouding in natuurgebieden, uitbouw van een waarnemingsnet.

l.Situering van het gebied

Vooraleermeteenmeetnetkangestartwordenmoetmeneenoverzichthebbenvanhetgebied

9n zijn omgeving. De topografische kaarten uitgegeven door het NGI (Nationaal Geografisch
Instinrut), zijn daartoe een geschikt uitgangspunt. De informatie die hier van belang is heeft
betrekking op enerzijds het reliëf en anderzijds het waterlopentretwerk.
Het reliëf wordt afgeleid uit de hoogtelijnen.T-e geven aen of het gebied nagenoeg vlak is of
licht tot sterk hellend. Dit geeft een eeiste indruk over de *aarscÍiloliike sltroomiisfutingen
van oppervlakte- en grondwater. Uit de hoogtelijnen kan ook afgeleid worden of en waar in
de omgeving belangrijke verhevenhedenvoorkomen die de aauvoer van water kunnen beïn-
vloeden.

Op de topografische kaart staan ook de belangrijlste waterlopen aangegeve& Mug zal echter
blijken dat niet alle grachten die water voeren zijn afgebeeld. In erg natte gebieden zal het
dil«rijls ook niet mogelijk zijn alle greppels die 's winters water voeren zelf in te tekenen. De
belangrijlste afuoergrachten liggen echter langsheen percelen, niet middenin. Het is dus in
eerste instantie van belang de hoofdgrachten in te tekenen- Niet alleen geldt hier'hoe groter
hoe belangrijker".maar ook of het water in de grachten al dan niet stroomt. Door een-klein
blo§e hout in het water te werpen, liefst op wiudstille dagen, Lrijgt men een indruk over de
stroomsnelheid en de stoomrichting van het water. De bepaling van de stroomrichting in het
veld is vooral noodzakelijk in vlakke gebieden, omdat daar de stroomrichting niet uit de
topografische kaart is af te leiden- Een kontrole is trouwens altijd nodig. Door alle waterlopen
vau het gebied én vau de onmiddellijke omgeving in te tekenen mét hun stroomrichting wórdt
een hydrografische kaart bekomen. :. ' ' ',,'

De hydrografische kaart levert een inzicht in de situering van de aan- en afuoerpunten. Dit
zijn de plaatsen waar oppervlaktewater het gebied binnenkomt of verlaat. In het geval van
grote natuurgebieden zijn op basis van de hydrografische kaart ook deelgebieden, of deelbek-
kens te omlijnen. Een goede interpretatie van de hydrografische kaart laat toe mogelijke
knelpunten in het gebied of deelgebieden te identificeren om hierbij lsksning te houden bij
het opstellen van het meetnet. Knelpunten zijn bv. plaatsen waar verontreinigd oppervlakte-
water het gebied binnenkomt of plaatsen waar het oppervlakÍewater met diepe grachtenuit
het gebied wordt afgevoerd. Het omlijnen van deelgebieden geeft aan waar in ieder geval
meetpunteD, zij het nu peilbuizen of peillatten, moeten uitgezet worden. Deelgebieden zijn
gebieden die elk afzonderlijk ontwaterer\ze zijn veelal gescheiden door kleineverhevenhè-
den.

Het_ nut van de hydrograÍische kaart ligt dus voornamelijk in het aangeven van mogelijke
knelpunteninverband methet oppervlaktewater. Die liggenveelal aande randvanhetgebied.
Wie een meetnet opstelt zonder een hydrografische kaart zal dihrijls de randen ierder
verwaarlozen ten opzichte van de meer ecologisch interessante delen (waar de hoogste
natuuurwaarden te situeren zijn) van het natuurgebied. Dit kan leiden tot een verkeeide

9



inschatting van de problemen en het opstellen van een meetnet waar de nodige informatie
niet is uit af te leiden.

2. Bodem en$rater

Grondwaterstromingen en grondwaterstanden zijn slechts in grove trekken af te leiden uit
hydrografische kaarten. Voor grondwater hebben we andere informatie nodig, die echter
minder gemakkelijk te verkrijgen is. Het beoordelen van de toestand van de ondergrond is
specialistenwerk. Toch is het nuttig om tijdens het plaatsen van peilbuizerS de aangeboorde
grond in de mate van het mogelijk te karalrteriseren Vier begrippeu worden hier kort
uitgelegd: textuur, profielonnrikk.hg, doorlatendheid enreductiehorizont. Eengoed inzicht
hierin is nuttig voor een eerste karakterisatie van de oppervlakkige ondergrond tot de
maximale diepte waarop een peilbuis geplaatst wordt (15 à 25 m).

textuur

De textuur heeft betrekking op de grootte van de korrels waaruit de bodem is opgebouwd.
Met betrekking tot de textuuÍ kan men drie hoofdt)?es onderscheiden: klei, leem en zand.
Daarnaast onderscheiden we nog veen, grint en vast gesteente.
In het veld is klei te herkennen door zijn kleverigheid in vochtige oustandighedea Wanneer
de grond tussen duim en wijsvinger geu/reven wordt is het oppervlak niet korrelig maar glad
en blinkend. Vochtige leem kan eveneens kleverig zijn, maar blijld toch altijd korrelig te zijn
waardoor geen blinkend oppervlak ontstdat bij hetwrijven T-arrd is los van struktuur enzeeÍ
korrelig en kleeft weinig tot nietbij vochtigheid. Naast deze hoofdcategorien bestaan er ook
tussenvormen- Het herkennen van deze fussenvormen vereist ervaring. ',:., " ' ''' .- 

'' 
.

Veenlagen zijn te herkennen aan hun donkerbruine kleur eD aan de aanwezigheid van
plantendelen (vezeligheid). Grindlagen zijn zeer grof en door hard gesteente kunnen we met
de handboor niet heendringen.

profielonnrikkeling

Op drogere gronden onder bos, niet geploegd grasland of heide, is dil«djls een opeenvolging
van bodemlaagies te onderscheideq bodemhorizonten genoemd. Die horizonten ontstaan
doorhetuitspoelenvanhumus enkleinere fractieszoals klei.Innatte grondenis zelden sprake
van enige profielonnrrikkeling, tenzij van veenlaagies aan de oppervlakte. De opeenvolging
vanbodemlagen in de diepte is er geen gevolgvanprofielonnvikkeling maar het resultaat van
verschillen in afzettingen van klei, zand of leemsedimenten bij overstroming.

doorlatendheid

De snelheid waarmee water doorheen de bodem beweegt is veel kleiner dan aan de opper-
vlakte. Toch spreken we van goed doorlatende gronden en slecht doorlatende gronden, op
basis van de verschillen in strooÍnsnelheden. Goed doorlatende gronden zijn zandgronden,
slecht doorlatende zijn kleigronden.
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Tijdens het boren van een boorgat voor het plaatsen van een peilbuis, worden herhaaldelijk
verschillende bodemlagen aangetroffen. Zokm een kleipakket rusten op een laag van zand
of omgekeerd. Het is nuttig om de aanwezigheid van die lagen én hun dikte te noteren in het
veld en deze informatie te bewaren. In erg heterogene profielen waaÍ goed doorlatende
zandlagen afinisselen met compacte kleibanden heeft dit zelfs een weerslag op het plaatsen
van de peilbuizen. Wanneer bv. op een diepte van 1.5 m een compacte kleilaag aangeboord
wordt van ca20 cm dikte, is het aan te bevelen om twee peilbuizen te plaatsen; één tot op een
diepte van 1.4 m zodat bij deze buis de compacte laag niet wordt geraakt, én een buis tot op
2.5 mwaarvan het frlter onder de compacte laag gesitueerd is. In geen geval mogen de filters
van de buizen in het midden van de slecht doorlatende laag geplaatst worden, omdat daardoor
niet bruikbare afleringen voor de ons gestelde doelen bekomen worden. Het peil van de
bovenste watervoerende laag kan immers sterk afivijken van het peil onder de compacte laag.
'Wanneer 

deze afdichtende lagen voorkomen, is het van groot belang dat dit genoteerd wordt.

reductiehortzorrt

In natte gebieden met permanent hoge grondwaterstand is dihvijls een nglelprofiel" te
herkennen. Dit is een afirisseliug van roeswlekken, aftomstig van geoxideerd ijzer, en grijs-
blauwe vlekken, de kleur van niet geoxideerd (gereduceerd) ijzer. De hoeveelheid roestvlek-
keuvermindert met de diepte tot enkel de grijsblaure tot blauwe kleur overblijft" In principe
vangt deze permanent gereduceerde zone aanbij de laag;ste grondwaterstand die op die plaats
bereilÍ wordt. Als genoteerd wordt op welke diepte deze zone aanvangf heeft men een eerste
indruk over de laagste grondwaterstand. Deze grens is niet te bepalen uranneer de laagste
grondwaterstand bereikt wordt in een veenlaag. De grens is ook moeilijk te bepalen in lagen
die afgezet werden in een droge periode in het verleden, omdat daar dihrijls nog roeswlekken
op grotere diepten dan de laagste'grbndwatentand aanwezig'àjn.In die gevallen waar de
reductiehorizont wel duidelijk te herkeruren is, kan deze gebruikt worden als een maatstaf
voor de lengte van de peilbuis. Als de buis ten minstg 0.5 m dieper wordt gestoken dan de
diepte van de reductiehorizont, zijnwe er zekervan dat de buis wijwel altijd water zal voeren.

3. Peillatten en peilbuizen

Peillatten zijn vertikaal in het water geplaatste latten waarop een centimeterverdeling is
aangeduid. De latten dienen stevigverankerd te worden.Zeworden geplaatst op de belang-
rijlste aan- en afuoerpunten en open waterpartijen. Ze geven de schommelingen van het
oppervlaktewater op die plaats aan.Ze worden best geplaatst op een kleine afstand van de
oever, om er zeker van te zijn dat ze niet droogvallen wanneer in de rest van de waterloop nog
wateÍ stroomt én om vandalisme wat minder kansen te geven. Het is van belang te noteren dat
de peillatten geen hindernis mogen vorÍnen voor de doorstroming van water, datze geplaatst
worden binnen de perimeter van het resemaat, en dat de benodigde toelatingen verkregen
zijn voor die peillatten die aan de rand vanhet reservaat worden geplaatst. De peillat moet
verder nog goed zichtbaar zijn voor de personen die de aflezingen doen.

Peilbuizen zijn vertikaal in de grond geplaatste holle PVC-buizen met een diameter van 4-8
cm. Het onderste deel van de buis wordt geperforeerd over een afstand van 2G50 cm. Dit
gedeelte wordt het filter genoemd. Het onderste open gedeelte van de buis wordt afgedicht
met behulp van een permanente stop, het bovenste gedeelte met een afschroefbare stop.
Onder de bovenste stop moet een zeer klein gaatje geboord of. gezaagd worden om te
vermijden dat de buis onder druk komt te staaÍL wat tot verkeerde aflezingen leidt. Om
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dichtslibben van het filtergedeelte te voorkomen, moet het omwikkeld worden met een
filterkous.

De plaatsing van de peilbuis gebeurt in de volgende stappen:
- het boren van een boorgat in arrare gronden
Met behulp van een Edelmanboor of een gutsboor van iets grotere diameter dan de buis wordt
geboord tot de vereiste diepte, gewoonlijk 1.5 tot 2.5 meter. Het verdient aanbeveling het
aangeboorde materiaal te beschrijven (texnrur, gleyprofiel diepte). Het opgeboorde materiaal
wordt later opnieuw gebruil:t bij het afdichten.
- het boren van een peilbuis in zandgronden
In zandige grondeu slempt het boorgat dihrijls dicht wanneer de grondwatertafel bereikt
wordt. Dit komt veel voor in de duineq ZandrgMaanderen, de Kempen en in Limburg. In
die gevallen moet gebruik gemaalt worden van een pulsboor met voerbuizen-
-het plaatsenvan de buis in avare gronden
Na het boren van het boorgat van gewenste diepte wordt de met een kous overtrokken buis
in het gat gebracht. Daarna wordt een gedeelte van het opgeboorde materiaal in de ruimte
tussen de buis en de wand van het boorgat aangebracht. Liefst eerst wat meer zandig materiaal
om de filter en daarna anaarder materiaal om de buis af te dichtenvoor mogelijkvan bovenaf
infiltrerend water. Hiervoor kan ook bentoniet worden gebruikt.
- het plaatsenvan de buis in lichte gonden :.

Doormiddel van de pulsboor werd een gat gemaakt dat afgedicht is met voerbuiren In dit gat
wordt de peilbuis geplaatst, waarna de voerbuizen omhoog getrokhen worden- Irt erop dat
de peilbuis niet mée omhoog komt. De afdichtinggglel5t op dezelfde manier als bij avare
gronden. Als er geen kleiÍg materiaal voorhanderi.is, §oéd aaDstampen of gebruik maken van

Éentoniet o- een goede àtAi.ltiog van heÍ booigat ró_n! {e peilbuis te verzekeien
Informatie betreffende de peilbuis zoals 1o1gfg,!g.ggtg, Ogm€tg-r.en lengte van de.filter moet

4. Problemen met plaatsen van peilbuizen in beheerde percelen

Ervaring leert ons dat peilbuizen die ver boven de grond uitsteken (0.1 m of meer) dihvijls
verdwijnen of vernietigd worden, ofwel door opzet (vandalisme) ofirel bij de beheerswerk-
zaamheden (bv. maaien). Peilbuizen waarvan de top gelijk ligt met het maaiveld (bodemop-
pervlak) zijn daarentegen niet altijd gemakkelijk terug te vinden Een dure (en in praktijk ook
tijdrovende, maar zekere) oplossing is het werken met een metaaldetector. Naast de peilbuis
wordt dan een stuk metaal oppervlakkig in de grond ingewerkt. Hiermee is de buis wijwel
steeds terug te vinden, al moet men het gehele perceel "stofzuigen". Maar ook hier kan'een
kink in de kabel komen, want er bestaan metaaldetectorclubs. Andere oplossingen zijn het
plaatsenvanpeilbuizen ten opzichtevan eengoed herkenningspunL hetplaatsenop afgelegen
gedeelten welke niet beheerd of betreden worden (zodat ze boven de grond mogen uitsteken),
het frelovent aflezen door eerzelfde persoon, het beschikken over een goed geheugen.In

functie van het beheer is het handig de peilbuizen aan de rand van percelen te plaatserl ze zijn
dan ook gemakkelijker terug te vinden. Dit kan op voorwaarde dat daar geen sloot of rivier
aanwezig is. Het ontwaterend effect van de sloot kan immers leiden tot onbruikbare metingen.
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S-Dichtheid van het meetnet

De l«rnst van het opzetten van een meetnet bestaat erin om met zo weinig mogelijk werk een
maximum aan informatie te verkrijgen. Het heeft geen zin om in elk perceel van het natuur-
gebied een of meerdere meetpunten te plaatsen. Het is niet nodig om om de tien of trrintig
meter volgers een Íaster meetpunten aan te leggen. Voor een klein wij vlak gebied van enkele
ha volstaan gewoonlijk 1 tot 3 peillatten en ca 5 peilbuizen. In grotere wij vlakke gebieden
tussen2O en 50 ha anllen een nvintig meetpuntenveelal volstaan. In meer reliëfrijke gebieden
zal het aantal meetpunten\ryatverhogen, maar ook hier zal men zelfs in grotere natuurgebieden
(die in Maanderen al niet veel voorkomen) kunnen volstaan met niet meer dan 30 meetpunten.
Het aÍlezen van meer dan 50 peilbuizen wordt een omvangrijk werk, dat misschien voor één
jaar kan volgehouden worden, maar niet over 10 jaar.

Om een keuze te maken van de plaatsen waar de meetpunten dienen te komen, vertrekken
we van de hydrografische kaart waar het reliëf, de knelpunten in verband met het oppervlak-
tewater en de hydrologische deelbekkens zijn af te leiden- 'Wanneer we denken volgens een
raster is het reliëf in eerste instantie richtinggevend. Een deel van de buizen wordt loodrecht
op de hoogtelijnengeplaatst. Tracht teu minste drie punten op een min of meer rechte lijn te
laijgeu (precies uitmeten is niet nodig). Een dergelijke lijn wordt een traDsekÍ genoemd. BU
grotere gebieden anlleu meerdere van dergelijke traqqgktennuttig zijn. Trachldeze in de mate
vanhetmogelijke over dehydrologische deelgebiedenteverspreiden. Plaats de buizenzoveel
mogelijkinlijn, zowel loodrechtals evenwijdigmet dsfuslling. Hetrasternenrrerkis nuttigvoor
latere verwerking met computermodelleq indien dit nodig mocht blijken Het is tegelijk een
nuttig denkraam om een goede verspreiding van de meetpunten over het gebied te bekomen.

In bepaalde gevallen kan het nuttig of zelfs nciodzakelijk zijn op bèpaalde plaatsen meetpunten
te concentrere&
\ilaar een peillat in een belangrijke afroergracht staat is het nuttig om in een aangrenzend
perceel loodrecht op de gracht en op een afstand van 5 en 10 m een peilbuis te plaatsen om
de afroer via het grondwater naar de gracht te l«rnnen bepalen. Dit geeft 3 meetpunten die
een goede indruk geven van de doorlatendheid en het ontwaterend vermogen naar de
waterloop.
Waar een belangrijke invloed van hrel vermoed wordt kan overwogen worden om twee
peilbuizen kort bij elkaar op verschillende diepte te plaatsen. Wanneer het profiel niet te
heterogeen is, kan hiermee de invloed van de hrel begroot worden. De diepe peilbuis zal dan
hogere waterstanden vertonen dan de ondiepe, vooral wanneer ze gescheiden zdn door een
slecht doorlatende laag. Dergelijke peilbuizen zijn echter moeilijk uit te voeren. Een goede
afdichting is essentieel, zoniet zullen zij elkaar beihvloeden en worden de aflezingen onbe-
trouwbaar. Dit kan het best venrizenlijkt worden met bentoniet, maar bij hoge waterstanden
is de afdichting met bentoniet in de praktijk moeilijk. Vooral in venige gronden is het een
hactelijke onderneming.

6Sflezingen

Op basis van eigen ervaringen en ervaringen van anderen zijn aflezingen van alle meetpunten
tegelijk om de veertien dagen een goede richtlijn. Daarmee wordt een voldoende inzicht in
de schommelingen in de loop van het jaar verkregen. De aflezing gebeurt best met een
electrisch circuit waarbij de top van de buis als referentieniveau dient. Wanneer in een latere
fase voor alle meetpunten de topografisch ligging wordt bepaald kunnen de metingen met
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elkaar in verband worden gebracht. De hooge van de buis ten opzichte van het bodemopper-
vlak (maaiveld) moet eveneens regelmatig worden gecontroleerd ook om eventuele bescha-
digingen of veranderingen te detectèren. De positie van het grondwater Lo.v. het maaiveld is
belangrijk voor het bepalen van de relatie grondwaterstanden-vegetatie en kan worden
afgeleid uit de hoger vermeldde gegevens.

Behalve voor zeer grote natuurgebieden is het aangev/ezen het meetnet zo op te zetten dat
een meetronde niet langer dan een halve dag in beslag neemt. Voor zeer gtote gebieden moet
men ervooÍ zorgeu,dat een meetronde binnen één dag kan gebeuren. Duurt een meetronde
te lang zal blijken dat de pstingen niet volgehouden worden Besef dat de metingen gedu-
rende vele jaren dienen volgehouden te worden! Een meetronde is geen tijdverspilling, tussen
het meten door is er voldoende tijd over omvan de natuur te genieten of om waarnemingen
te doen.

T.Schommelingen

Slechts in uitzonderlijke omstandigheden treden geen fluctuaties van de watertafel op in de
loop van de tijd. Gewoonlijk zijn de waterstanden het hoogst in de periode december-februari,
bij de aanvang van het groeiseizoen zal het waterpeil dalen om een minimum te bereiken in
september. Ii ueerslagriltr jaren zijn de waterstanden hoger dan gemiddeld, terwjjl droge
zomers bv. 1989 en 1990 nog verscheidene maanden kunnen nawerken Uit ervtaring weten we
dat beheerders zich zorgen beginnen te maken over nabnomaal" lage waterstanden in zeer
droge periodes, terwijl dit een normaal verschijnsel is dat om de zoveel jaren kan optreden.
Dit wijst overigens nogmaals op het belang van het beschikken ovgl lange tijdreelsen die als
referentie kunnen dienen en toelaten watèrpeilschommelingeu te evalueren Zo l«rnnen
probleemsinratiessnellergedetecteerdworden..'.ii
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De Doode Bemde (Dijlevallei), een voorbeeld.

De Dijle heeft zich in de loop der tijd een 40 meter diepe en 1 km brede vallei uitgeschuurd
in het Brabants leemplateau, en kent sinds een paar duizend jaar een alluviaal karakter. De
overstromingen, die tot voor enkele tientallen jaren nog regeLnatig optraderl zorgden voor
de opbouw van een qpisch oeverwallen-komgronden-systeem. De komgronden vormen, door
toedoen van de oeverwallen va^n de vele zijrivieren van de Dijle, gei'soleerde depressies.
Plaatselijk onnrrikkelden zich grote veenpakketten (riet-, ze1ge- en bosveen) regelmatig
vermengd met of afgedekt door sedimenten.
Tijdens de middeleeuwen werden de meeste van deze valleimoerassen drooggelegd door
middet van handgegraven leigrachten Dit verschijnsel deed zich voor op vele plaatsen in
Maanderen. Grote oppenrlakten valleigrond lovamen zo beschikbaar voor de landbouw.
Het naflrurreservaat de Doode Bemde vormt als het ware een dwarsdoorsnede door de
middenloop van de Dijlevallei,zo'18 km stroomopwaarts Leuven.
De Dijle verdeelt het reservaat in twee. Het linkeroevergedeelte maakt deel uit van een
uitgestrekte komgrond (2000 bij 700 meter) en wordt reeds eeuwen gedraineerd door één van
die leigrachten. Het rechteroevergedeelte bevat een wijwel volledig intacte depressie (ca. 800
bij 200 meter) waarin het woegere valleimoerÍs nog te herkennen is. Hier vertrekt een
leigracht aan de noordrand, de komwordt dus slechts gedeeltelijk onnvaterd.
De rechtstreekse aanleiding voor het plaatsen van peilbuizen was het aggressief optreden van
Rietgras (Phalaris arundinacea) na eenamre ruimingvan de laatstgenoemde gracht in 1982.

Grote oppervlakten met Grote Zegge-vegetaties werden toen overwoekerd. Met in het
achterhoofd het herstel van de watertafel in de toekomst (wanneer een voldoende grote,
,aneengesloten oppervla}te als reservaat zou zijn verworven) werd besloten een waarne-
mingsnet in te richten, om de waterpeilschommelingen in het gebied na te gaan (Fig.1.1). Dit
net bestond in eerste instantie uit 11 open peilbuizeq verspreid over de toenmalige percelen
van het reservaat. Beperkend hierbij was de toenmalige kleine reservaatsoppervlakte (ca. 19

ha)
In 1988 werd dit peilbuizennet uitgebreid.
De bedoeling was na te gaan of het verhogeD van het waterpeil in de afroergrachten geen
negatieve invloed zou hebben op de glsmische samenstelling van het grondwater, m.a.w. of
de invloed van het l«velwater nog vanvoldoende belang zouajnzodathet nog merkbaar blijft
in de vegetatie. Er werd geweesd dat regenwater de dominante rol zou gaan spelen en het
'aanrijkend' effect van het lovelwater zou verdunnen.
De graslanden herbergen namelijk nog een hele reels huelafhankelijke soorten : Holpijp
@quisetum fluviatile), rWaterdrieblad (Menyanthes trifoliata), Moeraskartelblad (Pedioilaris
palustris), Waterviolier (Hottonia palustris), Moerasstreepzaad (Crepis paludosa), Brede
orchis (Orchis majalis), Adderwortel (Polygonumbistorta), Veldrus (Junors acutiflorus),...2e
maken een belangrijk deel uit van de natuurbehoudswaarde van het gebied
Daarom werden in totaal 25 peilbuizen en later 6 peilschalen bijgeplaatst, nu meer gericht op
het detecteren van grondwaterstromingen en de invloed van de afuoergrachten, vandaar de
opstelling in raaien. Er werden gesloten peilbuizen gebruikt om chemische analyses van het
grond\r,ater mogelijk te maken. De 'oude'buizen bleven in het netwerk opgenomen. Bij het
plaatsen van peilbuizen werd rekening gehouden met de uit te voeren beheerswerken (bv. zo
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weidg mogelijk buizen midden in machinaal te maaien percelen) en de mogelijke verstoring
van de (ai-) fauna bij het aflezen later (ook midden in het broedseizoen).
Inhetreservaat, meteenhuidige oppervlaltevan 44hqstaannu3dpeilbuizenen6peilschalen
opgesteld. Zewordengezamelijk om de twee weken opgemeten, waarbij de inspectieronde 2
tot 3 uur bedraagt.
De peilbuizen hebbeu tevens reeds hun nut bewezen in onderhandelingen met de provinciale
diensten van Brabant i.v.m. ruimingen van leigrachten. Er kon worden aangetoond dat na te
grote ruimingen het peil in een aantal graslanden was gedaald met enkele tientallen cm. Op
basis daarvan werd een verlaagde ruimingsfrequentie afgesproken.
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Waterpeilmetingen, practisch bekeken.

Voorbereiding van een peilbuis.

PVC-buis Eet diameter van 5 cm (4 tot 10 crr)
Onderste 50 cm (20 tot 100 cm) geperforeerd
( =filter )
Irnge aÍhankelijkvan de diepte waarop de filter
moetworden geplaatst
Onderaan permanente stop
Bovenaan schroefdop
Perforatie bovenaan tegen eventuele dnrkverschillen
Nylon'kous' of filterdoek (tegen dichtslempen)
Rubber ring, houdt filterdoek op zijnplaats

Plaatsen van een peilbuis in fteatische omstandigheden.

Maken van een boorgat met behulp van een grondboor
tot ongeveer 50 cm onder de reductie horizont
( = laagste waterstand)
Plaatsenvan de peilbuis (eventueel eerst boorgat
leegpompen)
Boorgat verder oprnrllen (eventueel want boorgat
kan ook vanzelf dichtslempen) en bovenaan
afdichten (met origineel matèriaal of met bentoniet)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(fig.a.1)

(1)

(2)

$s.a.2)

(fig.a3)

(fig.a.a)

(fig.a.5)

(1)

Opmeten van de peilbuis en het yaterpeil.

Hoogte van de top van peitbuis ten opzichte van het
maaiveld
Diepte van de waterspiegel ten opzichte van de top
van de peilbuis, met behulp van een peilklo§e of een
electrisch circuit (wanneer het peil is gestabiliseerd)
Peilen elke 14 dagen op te meten en positie van de
peilbuis ten opzichte van het maaiveld regeLnatig
controleren.

Formulier voor de opmetingen.
Samenvattende tabel van de opmetingen. (bv. op jaarbasis)

(2)

(fig.a.6)
(fig.a.7)
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