
VLAAMS IMPULSPROGRAMMA 
NATUURONTWIKKELING 

Ecohydrologisch Onderzoek Waterrijke 
Vallei-ecosystetnen VLINA96/03 

20 juni 2000 

Laboratorium voor Bodem Instituut voor Natuurbehoud 
en Water, K.U.Leuven 

V akgroep H ydrologie en 
Waterbouwkunde, V.U.Brussel 



Studie uitgevoerd van 1 april 1997 tot 31 maart 2000 in het kader van 
het Besluit van de Vlaamse regering tot instelling en organisatie van een 

Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling van 8 februari 1995. 

Ecohydrologisch Onderzoek Waterrijke Vallei-ecosystemen 
VLINA 96/03 

door 

\villy Huybrechts, Okke Batelaan, Piet De Becker, Ingeborg Joris en Peter van Rossum. 

Medewerkers aan het onderzoeksproject : 

Instituut voor Natuurbehoud, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Dr. W. Huybrechts (coordinator) 
Ing. P. De Becker 
V. Keppens 
D. van Oevelen 

Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde, Vrije Universiteit Brussel 
Prof. F. De Smedt (promotor) 
Drs. 0 Batelaan 
Drs. P. van Rossum 
Wang Zhong-rv1in 
T. Asefa 

Laboratorium voor Bodem en Water, Katholieke Universiteit Leuven 
Prof. J. Feyen (promotor) 
ir. I.Joris 
Dr. ir. L Hubrechts 
ir. D.Jacques 

IN.R.2000.12 



Samenvatting 

Samenvatting 

Valleigebieden leveren zowel in een internationale als in een regionale 
context een belangrijke bijdrage tot de ecologische rijkdom. In het kader 
van de biodiversiteit, het behoud en de bescherming van zeldzame soorten of 
de ontwikkeling van waardevolle ecosystemen, vervullen zij een essentiele 
rol. In Vlaanderen vormen ze de ruggenngraat van het ecologische netwerk en 
gebieden zoals vogelrichtlijngebieden, natuurimpulsgebieden, speciale 
beschermings zones ZlJn vaak in valleien gesi tueerd of ZlJn er nauw mee 
verbonden. Men mag verwachten dat in de nabije toekomst het ecologische 
belang van valleigebieden nog zal toenemen. Het zijn voor de hand liggende 
locaties voor natuurontwikkeling, vanwege de ecologische waarde van de 
soortenrijke ecosystemen die er tot stand komen. Vooral waterrijke ecotopen 
(wetlands) gebonden aan kwellend grondwater spelen hierbij een belangrijke 
rol. Op Vlaams en internationaal niveau vormen ze een van de prioriteiten 
in het natuurbehoud. 

Voor de ontwikkeling en het functioneren van waterrijke, terrestrische 
ecosystemen in valleien zijn de hydrologische voorwaarden en processen zeer 
belangrijk. Hierbij spelen niet alleen de processen in het vallei
ecosysteem zelf een rol. Deze ecosystemen kunnen niet als geisoleerde 
entiteiten worden beschouwd, omdat ze door waterstromen verbonden zijn met 
andere delen van het ri vierbekken. In valleigebieden komen verscheidene 
waterstromen samen: neerslag, oppervlakte- en grondwater. Ze reguleren de 
water-, mineralen- en nutrientenhuishouding in de bodem. De 
vegetatieontwikkeling is hiervan een rechtstreekse resultante. 

De kennishiaten inzake standplaatsecologie van grondwaterafhankelijke 
plantensoorten en -gemeenschappen zijn nog uitermate groot zoals blijkt uit 
het kennisoverzicht van van der Veen en Garri tsen ( 1994) . Voor 
valleigebieden in Vlaanderen mag men stellen dat de beschikbare kennis 
aangaande hun ecohydrologisch functioneren erg onvolledig is en onvoldoende 
tegemoet komt aan de vragen en de problemen die zich bij natuurontwikkeling 
en -beheer op het terrein aandienen. Er bestaat een grote behoefte aan 
instrumenten waarmede, uitgaande van hydrologische en pedologische 
randvoorwaarden, uitspraken en voorspellingen kunnen worden gedaan met 
betrekking tot de standplaatskenmerken en de karakteristieken van de 
vegetatie. 

De algemene doelstelling van het onderzoeksproject is een beter inzicht te 
krijgen in het functioneren van waterrijke ecosystemen (wetlands) in 
Vlaamse valleigebieden. De samenstelling en karakteristieken van de 
vegetatie kunnen sterk varieren, zowel intern in een bepaald gebied als 
tussen de kwelgebieden onderling. Dit onderzoeksproject heeft tot doel na 
te gaan in hoeverre deze variabili tei t wordt bepaald door hydrologis che 
factoren en process en, en het beheer. Het project onderzoekt de 
effectenketen tussen het waterbeheer en het ecosysteem. 

De invloed van het waterbeheer op de vegetatieontwikkeling in de waterrijke 
gebieden verloopt langs verschillende compartimenten in het landschap, met 
processen die zich op een verschillend schaalni veau afspelen. Naast het 
rechtstreeks beheer worden de samenstelling en de structuur van de 
vegetatie ook bepaald door hydrologische processen op niveau van het 
landschap en op niveau van de bodem. Het beheer van het grondwater, het 
oppervlaktewater en rivier in combinatie met topografische en geologische 
condities regelen de aanvoer van vocht, nutrienten en rnineralen. Deze 
aanvoer stuurt in combinatie met de bodemkarakteristieken de vocht-, 
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mineralen en nutrientenhuishouding in de bodem en de kwantiteit en 
samenstelling van het bodemwater. Ze beinvloeden de belangrij kste 
operationele standplaats factoren van de vegetatie en kunnen bepalend zijn 
voor de samenstelling en de karakteristieken van de vegetatie in het 
vallei-ecosysteem. 

De aandacht in dit ecohydrologisch onderzoek gaat in de eerste plaats naar 
terrestrische, waterrijke ecosystemen, die gebonden zijn aan kwellend 
grondwater. Drie studiegebieden staan hierbij centraal: de Doode Bemde in 
de Dijlevallei, Vorsdonkbos-Turfputten in de Demervallei en de Vallei van 
de Zwarte Beek. Deze studiegebieden zijn grondwaterafhankelijk, voldoende 
groot en aaneengesloten, en interne abiotische gradienten ziJn aanwezig. 
Het is uiterst belangrijk dat de drie gebieden in voldoende mate van elkaar 
verschillen en samen een ruime abiotische variatie omspannen. In de 
valleien worden voor het onderzoek geschikte deelgebieden geselecteerd. De 
Doode Bemde staat model voor de middenloop van riviervalleien in de 
leemstreek, met de typische oeverwal-komgrond morfologie. De Vallei van de 
Zwarte beek kan als representatief worden aanzien voor een Kempisch 
beekdal. Vorsdonkbos tenslotte is een typisch kwelgebied voor het Hageland. 

Diverse wetenschappelijke disciplines worden ingeschakeld om de 
effectenketen tussen hydrologie en vegetatie te onderzoeken waarbij 
verschillende compartimenten in het landschap worden bestreken. In het 
onderzoeksopzet worden drie grote delen onderscheiden. Ze behandelen elk 
welbepaalde facetten van de werking van ecosystemen die gebonden zijn aan 
grondwaterkwel. In een eerste deelonderzoek (Geohydrologie) staan de 
processen in de verzadigde zone centraal. De relaties tussen de regionale 
grondwaterstroming en het ondiep grondwater (d.i. het ondiep grondwater ter 
hoogte van het vochtige ecosysteem, binnen het bereik van de vegetatie) in 
valleigebieden worden onderzocht. Di t deelonderzoek wordt ui tgevoerd door 
de Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde van de Vrije Universiteit Brussel 
en het Ins ti tuut voor Na tuurbehoud. In het tweede deelonderzoek 
(Bodernhydrologie) wordt de waterhuishouding en hydrochemie in de bodem 
onderzocht. Hierbij staat de onverzadigde zone centraal, waar de invloed 
van de neerslag wordt gekoppeld aan deze van het ondiep grondwater in de 
verzadigde zone. Dit deelonderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut voor 
Land en Wa terbeheer van de Ka tholieke Uni versi tei t Leuven. In een derde 
deelonderzoek ( Standplaatsonderzoek) worden de relaties onderzocht tussen 
de bodem, ondiep grondwater, en het beheer enerzijds en de 
vegetatiesamenstelling en de verspreiding van soorten anderzijds. Dit 
deelonderzoek is de verantwoordelijkheid van het Instituut voor 
Natuurbehoud. 

Het geohydrologisch onderzoek volgt twee sporen. Enerzijds worden de 
hydrologische condities in de kwelgebieden zelf onderzocht, meer bepaald de 
kenrnerken van het ondiepe grondwater. Deze gegevens geven informatie over 
de hydrologische opbouw van de studiegebieden, maar zijn ook essentieel 
voor het verdere standplaatsonderzoek en dienen als controle voor 
geohydrologische en geochemische modelering. Anderzijds wordt het 
grondwater op een meer regionale schaal bekeken en gegevens verzameld over 
de wa tervoerende la gen in de omliggende infil tra tiegebieden. Het betreft 
informatie over stijghoogten en chemische samenste.lling van het grondwater, 
mineralogische samenstelling van de aquifer. De relaties tussen de 
kwelgebieden en het ornliggende landschap worden blootgelegd, waarbij wordt 
nagegaan in hoevere deze bijdragen tot het begrijpen van de hydrologische 
condi ties in de valleigebieden. Er wordt gebruik gemaakt van 
geohydrologische en geochemische modellen die informatie over 
infiltratiegebieden, stroomtijden, chemische processen e.d. aanbrengen. 

In de studiegebieden worden uitgebreide meetnetten met piezometers opgezet 
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om de ruimtelijke variatie in de grondwaterstand en -samenstelling in kaart 
te brengen. De dynamiek van de grondwaterpeilen wordt opgevolgd gedurende 
twee jaar en het grondwater wordt geanalyseerd op zijn chemische 
samenstelling. 

Uit de grondwaterstanden blijkt dat de studiegebieden alle drie zeer 
vochtig ZlJn. Tussen de studiegebieden ZlJn echter wel duidelijke 
vetschillen waargenomen. De Vallei van de Zwarte Beek is het tiatst, gevolgd 
door het Vorsdonkbos en de Doode Bemde (het minst vochtige gebied) . Ook 
binnen de studiegebieden worden vochtgradienten aangetroffen. In de Doode 
Bemde worden die vooral bepaald door de oeverwal-komgrond morfologie, 
terwijl in Vorsdonkbos de aanwezigheid van donken een rol speelt. 
Stijghoogteverschillen in piezometernesten geven aan dat voor de Doode 
Bemde en het Vorsdonkbos in nagenoeg het volledige studiegebied tenminste 
gedurende een (groot) gedeelte van het jaar een opwaartse verticale 
grondwaterstroming aanwezig is, die kan resulteren in kwel. Ook de Zwarte 
Beek is vooral een kwelgebied, maar daar werden geen terreinmetingen 
uitgevoerd. In het algemeen voorspelt het geohydrologisch model, gebaseerd 
op Modflow, goed de kwelgebieden binnen de studiegebieden. De 
modelberekeningen stemrnen in grote mate overeen met deze afgeleid uit de 
vegetatie, schommelingen in de grondwaterstand of kweldruk. De 
grondwatermodellen bakenen tevens de toestromingsgebieden af van de in de 
studiegebieden gelegen wetlands. De gemiddelde stroomtijd van het 
grondwater vanaf de infiltratie tot aan de kwel in het studiegebied is voor 
de Doode Bemde veel lager dan voor het Vorsdonkbos en de Vallei van de 
Zwarte Beek. 

Op basis van de chemische samenstelling worden 4 typen ondiep grondwater 
onderscheiden. Deze watertypen onderscheiden zich in ionensterkte, in de 
verhoudingen tussen de ionenconcentraties en/ of de zuurgraad. Het valt op 
dat in de drie kwelgebieden verschillende watertypen domineren. In de 
Zwarte Beek domineert mineraalarm grondwater (watertype 2), dat nog veel op 
regenwater lijkt. Het uitgesproken mineraalrijke grondwater (type 3), met 
hoge concentraties van calcium en bicarbonaat, is het belangrij kst in de 
Doode Bemde. Vorsdonkbos wordt gekenmerkt door een intermediair type (type 
1) maar kent een belangrijke ruimtelijke variatie met een 
vertegenwoordiging van andere watertypes. De samenstelling van het 
dominante grondwatertype komt opvallend goed overeen met de chemie van het 
toestromende grondwater in de watervoerende pakketten. Hierbij is in de 
eerste plaats de geologische formatie belangrij k, maar ook de variaties 
binnen een bepaalde aquifer vindt men weerspiegeld in de kwelgebieden. De 
stroomtijden door de watervoerende laag van het infiltratiegebied naar het 
kwelgebied die door het model wordt berekend, blijken minder belangrijk te 
zijn. Het grondwater in de Vallei van de Zwarte Beek lijkt ondanks de lange 
toestroomtijden nog sterk op regenwater. Het tegenovergestelde wordt 
waargenomen in de Doode Bemde, waar het grondwater ondanks de zeer korte 
stroomtijd het rijkst is aan opgeloste mineralen. De aanwezigheid en de 
reactiviteit van mineralen in de watervoerende pakketten spelen een 
essentiele rol. 

Het geohydrologisch onderzoek brengt de hydrologische differentiatie tussen 
de verschillende studiegebieden naar voor. De relaties van het kwelgebied 
met het omliggende landschap zijn essentieel voor het begrijpen van deze 
diversiteit. Ze worden tot uiting gebracht en gekwantificeerd in het 
geohydrologisch model. Zowel de grootte van de grondwaterstromen als hun 
chemische samenstelling zijn belangrijk, maar vooral het laatste lijkt een 
dominante rol te spelen. In het verleden werd di t niet of onvoldoende 
onderkend. Uit het vegetatieonderzoek blij kt dat de hydrologische 
diversiteit belangrijke gevolgen heeft voor de vegetatieontwikkeling in de 
kwelgebieden. 
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Ook de interne hydrologische gradienten worden in kaart gebracht. 
Vorsdonkbos heeft chemische gradienten, die in verband kunnen worden 
gebracht met processen op landschapsniveau, met name de bijdrage van twee 
verschillende watervoerende lagen. De Doode Bemde wordt vooral door een 
vochtgradient gekenmerkt. In de Vallei van de Zwarte Beek is de 
hydrologische diversiteit beperkt. 

In de onverzadigde zone van de bodem komen de grondwaterstroom, die de 
verzadigde zone bevoorraadt, en de neerslag samen. Hun wisselwerking en de 
karakteristieken van de bodem bepalen samen de water- en stofbevoorrading 
in de bodem. In de bodemhydrologie worden de bodemprocessen, die een 
schakel vormen tussen grondwater en vegetatie, onderzocht. Om deze 
bodemprocessen beter te begrijpen worden in twee studiegebieden, namelij k 
de Doode Bemde en Vorsdonkbos, experimenten opgezet. Enerzijds worden 
bodemkarakteristieken zoals organisch stofgehalte, basenverzadiging, 
hydraulische parameters e.d. bepaald en anderzijds worden gedurende bijna 
twee j aar de nee rs lag, het vochtgehal te van de bodem en de samenstelling 
van het bodemwater opgevolgd. De gegevens dienen als invoer voor het model 
UNSATCHEM, dat op kwantitatieve wijze de bodemprocessen beschrijft in een 
of twee dimensies. Het model wordt op basis van de metingen geoptimaliseerd 
en getest. Wanneer het model op bevredigende WlJZe de bodemprocessen 
beschrijft, kunnen met scenario-analyses de effecten van bepaalde ingrepen 
in de waterhuishouding van kwelgebieden worden voorspeld. 

De simulaties van de gemiddelde grondwatertafel in het oeverwal-komgrond 
systeem van de Doode Bemde geven de gevoeligheid aan t.o.v. veranderingen 
in de hydrologische randvoorwaarden. Uit de berekeningen is gebleken dat de 
invloed van Dijle, die het proefgebied draineert, beperkt is tot de oevers 
van de ri vier. Veranderingen in de kwelstroom daarentegen hebben grote 
gevolgen voor de vochttoestand in de komgrond. Uit de geohydrologie weten 
we dat de kwelstroom naar de Doode Bemde eerder klein is, in vergelijking 
met andere kwelgebieden. Hieruit blijkt dat bij een afname van de 
kwelstroom de grondwatertafel gevoelig zakt en onder de wortelzone komt te 
liggen, waardoor de standplaats aanzienlij k zou verdrogen. Onder aan het 
bodemprofiel vormt de kwelstroom in de komgrond een druk die ervoor zorgt 
dat de oplossing in het profiel niet ui tspoelt en dat het regenwater 
moeilijk infiltreert. In periodes van uitdroging (vooral in de zomer) komt 
de kwelstroom effectief de bodem binnen. Als deze kwelstroom vermindert, 
verandert de chemische samenstelling van het bodemwater in de komgrond, 
doordat andere processen zoals concentratie/verdunning en uitspoeling 
belangrijker worden. De samenstelling zal ook sterker gaan varieren in de 
tijd. De wortelzone van de oeverwal is minder gevoelig en de condities daar 
worden vooral bepaald door de klimatologische omstandigheden. In het 
komgrond-oeverwal systeem wordt de variatie in de chemische condities in de 
wortelzone in de eerste plaats bepaald door bodemprocessen. Het verschil in 
ionenrijkdom van de bodemoplossing tussen de bodems op de oeverwal en in de 
komgrond is ook deels te wijten aan verschillen in uitwisselingscapaciteit. 
Deze is gekoppeld aan de afzetting van kleine kleideel tj es verder van de 
ri vier in combinatie met vervening in de komgrond. De chemie van het 
grondwater mag niet zonder meer vertaald worden naar de wortelzone. 

Uit berekeningen blijkt dat bodemcondities op hoger gelegen donken in 
Vorsdonkbos niet erg gevoelig ZlJn voor veranderingen in peil of 
samenstelling van het grondwater. Elders in de vallei daarentegen doet een 
verlaging van het hoge grondwaterpeil het gemiddelde bodemvochtgehalte 
dalen. Met de verlagi~g van het grondwaterpeil verhoogt ook de seizoenale 
chemische variatie door concentratie/verdunning van de bodemoplossing en 
eventueel door ui tspoeling van ionen ui t de wortelzone. Het peil en de 
samenstelling van het grondwater zijn dus wel bepalende factoren voor de 
condities in de wortelzone van de bodems buiten de donken. 
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In het standplaatsonderzoek worden de sturende hydrologische variabelen 
onderzocht die de verspreiding van soorten en vegetaties bepalen. Uit 
vroeger onderzoek kwam naar voor dat in kwelgebieden het ondiep grondwater 
hierbij een belangrijke rol speelt, met name standplaatsfactoren die 
gebonden zijn aan de dynamiek en de chemische samenstelling van het ondiepe 
grondwater. Ook het beheer wordt in het onderzoek betrokken, maar aan de 
bodem wordt minder aandacht besteed . Het bodemonderzoek toont de 
belangrijke rol van de bodem in de vocht- en stofhuishouding aan, maar er 
wordt ook aangegeven dat de bodemprocessen vaak gekoppeld ZlJn aan de 
verzadigingsgraad van de ondergrond. De statistische bijdrage ervan zit 
reeds vervat in kenmerken die de verzadiging van bodem beschrijven zoals de 
diepte van het grondwater. 

De karakteristieken en samenstelling van de vegetatie in de studiegebieden 
staat centraal. Een ruime waaier van grondwaterafhankelijke plantensoorten 
en vegetatietypen worden in het onderzoek betrokken. Voor 207 hogere 
planten, 31 mossen en een 20-tal vegetatietypen wordt de verspreiding 
nagegaan in drie gebieden met ongeveer 1700 roostercellen. Het beheer en de 
variabelen die de dynamiek en chemische samenstelling van het ondiep 
grondwater beschrijven worden eveneens naar deze rasters verwerkt. 

Aan de hand van statistische analysen zoals cluster- en 
correspondentieanalysen, wordt nagegaan in hoeverre de verspreiding door de 
hydrologie en het beheer kan worden verklaard, en welke aspecten daarin de 
grootste bijdrage leveren. Met regressieanalyse wordt de relatie tussen de 
verspreiding van soorten, vegetatietypen en standplaatsfactoren op 
kwanti ta ti eve WlJ ze ui tgedrukt in de vorm van respons functies en 
ecologische amplitudes. Het levert een bibliotheek op van mathematische 
relaties die kunnen worden ingezet in studies die de effecten van 
waterhuishouding op vegetatie bestuderen. 

Uit het vegetatieonderzoek blijkt dat grote onderlinge verschillen bestaan 
tus sen de drie kwelgebieden. Het weerspiegel t de brede amplitude 
(hydrologisch en ecologisch) die in de studie wordt onderzocht, gaande van 

mineraalarme Kempische beekdalen met Kleine Zeggevegetaties tot echt 
Rietland in de mineraalrij ke omstandigheden van de Brabantse alluviale 
leemvalleien. Het belang van de gebiedskenmerken wordt erdoor aangetoond. 
Deze gebiedskenmerken worden vooral door de hydrologie bepaald, . en gestuurd 
door het omliggende landschap. Er zijn sterke aanwijzingen dat de chemische 
samenstelling van het grondwater van doorslaggevend belang is. Voor de 
verklaring van de onderlinge diversiteit is het beheer ondergeschikt aan de 
hydrologische randvoorwaarden. Gezien de beperkte overlap tussen de 
studiegebieden op het vlak van de vegetatie wordt het standplaatsonderzoek 
verder per kwelgebied afzonderlijk afgewerkt. 

Statistische analyse toont aan dat de verspreiding van de gekarteerde 
soorten in belangrijke mate door de hydrologie van het ondiep grondwater en 
door het gevoerde terreinbeheer kunnen verklaard worden. Het onderling 
belang van de kenmerken kan echter verschillen naargelang het gebied. In 
Vorsdonkbos spelen de chemische samenstelling van het grondwater en het 
vegetatiebeheer de voornaamste rol bij de interne diversiteit. In de Doode 
Bemde domineren de grondwaterstanden (gekoppeld aan de topografie), en het 
beheer de verspreiding van soorten. In de Vallei van de Zwarte beek 
tenslotte lij kt de bodem, gekoppeld aan het beheer de doors lag te geven. 
Het onderzoek gee ft aanwij zingen dat de chemische samenstelling van het 
ondiep grondwater het meeste gewicht heeft indien verschillende 
watervoerende lagen grondwater leveren aan de kwelgebieden. Bij chemisch 
eerder uniforme gebieden wordt de grondwaterdynamiek (grondwaterdiepte en -
schommeling) dominant. Het beheer van de vegetatie tenslotte wordt 
belangrij ker naarmate op het vlak van chemische samenstelling en op vlak 
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van de dynamiek de variatie beperkt is. 

De rel a ties tussen hydrologie en vegetatie die in di t onderzoek werden 
gevonden worden in ongeveer 3700 statistisch relevante, wiskundige 
vergelijkingen uitgedrukt (responsfuncties). De meeste onder hen 
beschrijven hoe individuele soorten en vegetatietypen reageren op de 
verschillende hydrologische kenmerken in de drie kwelgebieden, en berekenen 
hun optimum en hun bereik. Anderzijds warden de verschillende hydrologische 
kenmerken gecombineerd in een vergeli j king waarmee de kans op voorkomen 
bepaald wordt in de totale hydrologische ruimte. 270 dergelij ke 
vergelijkingen werden opgesteld. 

Ondanks het belang van het ondiepe grondwa ter voor de verspreiding van 
soorten, blijkt uit het onderzoek ook dat de ecologische amplitudes en de 
responsfuncties niet stabiel ZlJn over verschillende kwelgebieden. Voor 
sommige soorten kunnen deze verschillen aanzienlijk zijn. Het wijst erop 
dat andere dan hydrologische kenmerken bij het voorkomen van soorten in 
kwelgebieden een rol spelen. Deze vaststelling geeft de beperkingen aan bij 
het gebruik van responsfuncties of van hydro-ecologische modellen (bv. in 
Nederland ontwikkelde) in het algemeen, voor de voorspelling van het 
voorkomen van soorten en vegeta tietypen. Bij potentieverkenningen, 
streefbeeldanalyse of effectenanalyses, is het absoluut nodig rekening te 
houden met het type van het gebied waarvoor de responsfuncties werden 
opgesteld. Hierdoor kunnen de regionale verschillen worden ondervangen. Het 
probleem stel t zich vooral indien slechts een variabele in beschouwing 
wordt genomen. De kans op verkeerde interpretaties daalt wanneer er gebruik 
gemaakt wordt van meerdere variabelen, wat dan weer een ruime selectie aan 
kwaliteitsvolle meetgegevens vereist. Het toepassingsgebied van de 
responsfuncties uit deze studie strekt zich uit van de westrand van het 
Kempisch plateau tot de Leemstreek met daartussenin het Hageland. 
Geohydrologisch gezien wordt het gebied gevoed door twee watervoerende 
lagen, met name de Formaties van Diest en Brussel. 

In di t ecohydrologisch onderzoek worden process en langs de effectenketen 
tussen waterbeheer en vegetatie nader bekeken op verschillende 
s chaalni veaus. Het project is hierin vrij succesvol geweest. Het levert 
vernieuwende inzichten en informatie op voor het begrijpen van het 
functioneren van kwelgebonden wetlands . De kennis kan als basis dienen voor 
een gefundeerde natuurontwikkeling. Het werk levert verder een belangrijke 
bijdrage in de verklaring van de biodiversiteit in kwelgebieden en tussen 
kwelgebieden onderling. 

Het onderzoek toont overtuigend het belang van de positie van het 
valleigebied in het omliggende landschap aan, voor de diversiteit aan 
kwelgebieden. De regionale topografische en geologische positie sturen de 
grondwaterstroming en zijn van doorslaggevend belang voor de vochttoestand 
in het kwelgebied . De samenstelling van het grondwater is gekoppeld aan de 
regionale watervoerende lagen die worden doorlopen, en bepaalt in 
belangrijke mate de samenstelling van de vegetatie . De hydrologische 
aspecten zijn belangrijker dan bijvoorbeeld het beheer. Voor het behoud of 
het realiseren van een brede diversiteit aan kwelgebieden vormt de 
regionale positie een belangrijke sleutel. Vooral kennis van de chemie van 
het voedende groridwater is nodig om tot gefundeerde keuzes :te komen, een 
kennis die op het ogenblik in Vlaanderen slechts fragmentair beschikbaar 
is. 

De regionale aspecten kunnen ook de interne diversiteit beinvloeden zoals 
in het Vorsdonkbos, maar condities van lokale topografie en bodem, spelen 
vaak een belangrijkere rol. Ze bepalen de . hydrologische gradi~nten in het 
ondiep grondwater en de vertaling daarvan naar de bodemwaterhuishouding. 
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Samenvatting 

Samen met het vegetatiebeheer verklaren zij grotendeels de samenstelling en 
de verspreiding van de vegetatie . 

In het onderzoeksproject staat een modelmatige aanpak centraal . De 
inzichten in de relaties en process en worden gekwantificeerd in 
hydrologische, chemische en vegetatiekundig ecologische modellen . De 
prioriteit gaat uit naar het toepassen, evalueren en eventueel aanpassen 
van bestaande modellen en het operationeel maken van deze modellen voor 
gebruik in valleigebieden in Vlaanderen. De toegepaste geohydrologische 
methodologie van beschrijving en modellering van de regionale hydrologie en 
hydrogeochemie is een essentieel onderdeel van elk integraal onderzoek naar 
het functioneren van kwelgebieden. De algemene locatie van kwelgebieden in 
valleigebieden worden ermee bepaald alsook de stroombanen en herkomst van 
het grondwater. De voorspellingskracht van het geohydrologische model 
m. b.t. kwelgebieden, wordt sterk bepaald door de kwaliteit van ruimtelijk 
variabele gegevens. Deze kwaliteit laat soms te wensen over. Een nauwkeurig 
Digitaal Terrein Model (DTM), en betere gegevens voor hydraulische 
conducti vi tei tswaarden en gemeten grondwaterstanden zou de toepasbaarheid 
van geohydrologische modellen in ecohydrologische problemen sterk 
bevorderen. De chemische karakterisering van watervoerende lagen is 
fragmentair. Nochtans is dit essentieel voor het inschatten van potenties 
en diversiteit van kwelgebieden. Hydrologische monitoringsprogramma' s in 
Vlaanderen dienen meer rekening te houden met de ecohydrologische 
problematiek. Bodemhydrologische modellen kunnen met vriJ grote 
nauwkeurigheid de grondwatertafel voorspellen . Ze zijn geschikt voor het 
evalueren van het effect van beheersmaatregelen op veldschaal en het 
inschatten van de gevoeligheid/kwetsbaarheid van een gebied. Uit de 
waarnemingen is gebleken dat de condi ties in het ondiepe grondwater niet 
altijd zonder meer vertaald kunnen worden naar de condities in de 
wortelzone, maar dat bodemprocessen voor een complexere relatie tussen 
grondwatersamenstelling en bodemwatersamenstelling zorgen. Door het 
toepassen van een mechanistisch model worden oorzaak-gevolg relaties 
achterhaald en wordt het mogelijk voorspellingen te doen voor de condities 
in de wortelzone . Dit type van model vraagt echter veel invoer. Het is niet 
haalbaar gebleken binnen de tijdsspanne van dit project om de parameters 
voor de chemische module van het model te calibreren. 

Een hydro-ecologische model dat op basis van de hydrologische condities 
vegetatieontwikkelingen kan voorspellen wordt in het project niet gebruikt 
of ontwikkeld . Hoogwaardige gegevens werden verzameld, die de basis moeten 
vormen van een dergelijk model voor Vlaamse kwelgebieden . De resultaten van 
het ecohydrologisch onderzoek leveren gebruiksmodaliteiten voor bestaande, 
vooral Nederlandse, hydro-ecologische modellen. 

De kennis van de relaties tussen de hydrologische omgeving en de 
karakteristieken van het ecosysteem is noodzakelij k voor een ecologisch 
gezond en optimaal beheer, en voor een wetenschappelijk onderbouwd beleid . 
De inzichten la ten toe om · de effecten van maatregelen en proj ecten die 
ingrijpen in de watercyclus op vallei-ecosystemen beter te evalueren, en na 
te gaan of ze een bedreiging ·vormen voor de natuurwaarden dan we l 
compatibel ziJn met de natuurfunctie . In deze studie werden enkele 
voorbeelden daarvan gegeven : het effect van een waterwinning in de omgeving 
van Vorsdonkbos, het effect van het Dijlebeheer of het effect van 
kwelstromen op de waterhuishouding in de Doode Bemde. Aan de ander kant 
la ten de inzichten toe om de potenties van ri viervalleien te verkennen , 
realistische streefbeelden op te stellen, natuurherstel of -inrichting te 
onderbouwen en standplaatsfactoren en vegetatie te voorspellen. Dit is 
onder andere van belang bij de identificatie van kansrijke 
natuurontwikkelingszones in valleigebieden, bij het uitwerken van 
ecologische structuren en hun inpassing in het landschap, voor het 
evalueren van hun kwetsbaarheid . 

Ecohydrologisch Onderzoek van Waterrijke Vallei-ecosystemen, VLINA C96/03 
Eindrapport 



Sarnenvatting 

Voor de bescherrning van kwelgebonden waterrijke ecosystemen rnoeten de 
relaties tussen het ornliggende landschap en kwelgebied in beschouwing 
worden genornen. De aard ervan is bepalend voor de te nernen bescherrnende 
rnaatregelen voor de natuurgebieden. Uit deze studie blijkt dat de 
rnaatregelen regionaal gedifferentieerd kunnen zijn. De inzichten rnoeten een 
rol spelen bij de afbakening van natuurlij ke structuren zoals het Vlaams 
Ecologisch Netwerk of het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk. 
Voor de vallei van de Zwarte Beek ZlJ n er argumenten om het volledige 
infiltratiegebied in het VEN op te nemen, terwijl het voor de Doode Bemde 
mag volstaan om bufferstroken te voorzien die de zeer korte 
grondwaterstroombanen beschermen tegen chemische vervuiling . 

Het onderzoek geeft aan dat bij de inrichting en het beheer van waterrijke 
zones als natuurgebied (bv. bij natuurontwikkelingsprojecten) in de eerste 
plaats moet worden uitgegaan van de hydrologische potenties die in het 
gebied aanwezig zijn, om in een tweede fase een beheer te implementeren. Er 
wordt met deze studie een gerichte meetstrategie aangereikt voor de 
ontwikkeling van natuurgebieden gebonden aan opkwellend grondwater. 
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Hoof dstuk 1 Inleiding 

1.1 Probleemstelling en algemene doelstelling 
Valleigebieden leveren zowel in een internationale, nationale als in een 
regionale context een belangrij ke bij drage tot de ecologische rij kdom. In 
het kader van de biodiversiteit, het behoud en de bescherming van zeldzame 
soorten, de ontwikkeling van waardevolle ecosystemen, of het verzekeren van 
verbindingen tussen verschillende l andschapsdelen, vervullen ziJ een 
essentiele rol. In Vlaanderen vormen ze de ruggegraat van het ecologische 
netwerk en gebieden met een officiele status zoals vogelrichtlijngebieden, 
natuurimpulsgebieden, speciale beschermingszones ZlJn vaak in valleien 
gesi tueerd of zijn er nauw mee verbonden. Men mag verwachten dat in de 
nabije toekomst het ecologische belang van valleigebieden nog zal toenemen. 
De oppervlakte beschikbaar voor natuur stijgt er gestadig, en er worden 
grotere natuureenheden gerealiseerd door de aankooppolitiek van prive
organisaties en de overheid. Het zijn voor de hand liggende locaties voor 
natuurontwikkeling, vanwege de ecologische waarde van de soortenrijke 
ecosystemen die er tot stand komen (Cosyns et al. 1994). Vooral waterrijke 
ecotopen (wetlands) gebonden aan kwellend grondwater spelen hierbij een 
belangrijke rol. Op Vlaams en internationaal niveau vormen waterrijke 
gebieden een van de grote prioriteiten in het natuurbehoud. Hun behoud en 
hun restauratie is een belangrijke beleidsdoelstelling. 

Voor de ontwikkeling en het functioneren van waterrijke, terrestrische 
ecosystemen in valleien zijn de hydrologische randvoorwaarden en processen 
zeer belangrijke sturende factoren. Hierbij spelen niet alleen de processen 
eigen aan het ecosysteem een rol. Vallei-ecosystemen kunnen niet in 
isolatie worden beschouwd, omdat ze door waterstromen verbonden zijn met 
andere delen van het rivierbekken. De positie van het gebied in het 
hydrologisch en landschappelijk systeem is hierbij vaak doorslaggevend 
(Bakker et al. 1987, Wassen et al. 1989, Everts en de Vries 1991, van 
Diggelen et al. 1991, Gilvaer et al. 1993). In valleigebieden kornen 
verscheidene waterstromen samen. Neerslag, oppervlakte- en grondwater 
hebben elk een verschillende dimensie en chemische samenstelling en hun 
kenmerken vertonen een ruimtelijke en temporele variabiliteit. Ze reguleren 
de fysisch-chemische en microbiologische bodemprocessen en hebben op deze 
manier ook een onrechtstreeks effect op water-, mineralen- en 
nutrientenhuishouding in de bodem. De vegetatieontwikkeling is hiervan een 
rechtstreekse resultante. In figuur 1.1 worden deze processen op een 
vereenvoudigde manier voorgesteld, waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen positionele, conditionele en operationele factoren (Kernrners 1986) . 
Positionele factoren ziJn factoren waarvan de werking afhangt van de 
positie in het landschap, zoals geologie en topografie. Conditionele 
factoren hebben meer betrekking op standplaatseigenschappen verbonden aan 
de bodem zoals bodemvocht en bazenverzadiging. De operationele factoren 
tenslotte werken in op het milieu in de wortelzone en staan in relatie tot 
de biologische eigenschappen van de soort. 
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Het beheer van grond- en oppervlaktewater bepaalt de hydrologische 
randvoorwaarden voor de watergebonden vegetaties in valleigebieden. In het 
kader van het Integraal Waterbeheer zijn de opvattingen rond dit beheer in 
volle evolutie. In meerdere valleigebieden in Vlaanderen wordt het 
waterbeheer herzien en worden nieuwe Integrale Waterbeheerproj ecten ( IWP) 
opgestart. Dit is onder andere het geval in de Scheldevallei, de 
Dijlevallei, de Demervallei, de Jekervallei en de Netevallei. Een 
essentiele doelstelling hierbij is meer rekening te houden met de 
ecologische functie van de rivieren en hun vallei. Men mag dus verwachten 
dat de randvoorwaarden voor natuurbeheer en natuurontwikkeling ten goede 
zullen evolueren en dat de mogelijkheden voor natuur zullen toenemen. Een 
van de belangrijke uitdagingen van de nabije toekomst is het afstemmen van 
waterbeheer en natuurbeheer, in het bij zonder in valleigebieden. De mate 
waarin deze compatibiliteit kan verwezenlijkt worden wordt bepalend voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden van natuur in valleigebieden. 

Tegen deze achtergrond is het nodig een inzicht te hebben in de 
effectenketen die leidt van het waterbeheer tot het ecosysteem en de 
vegetatieontwikkeling in valleigebieden van het Vlaams Gewest. Inzicht in 
de kritische hydrologische en chemische processen en hun betekenis voor de 
karakteristieken van het ecosysteem is essentieel voor het begrip, de 
kwantificering en evaluatie van het functioneren van waterrijke gebieden. 
De kennis met betrekking tot de relaties tussen hydrologische 
omgevingsomstandigheden en de karakteristieken van het ecosysteem is een 
voorwaarde voor een ecologisch gezond en optimaal beheer, en voor een 
wetenschappelijk onderbouwd beleid. De inzichten laten toe om de effecten 
op vallei-ecosystemen van maatregelen en proj ecten die ingrijpen in de 
watercyclus beter te evalueren en na te gaan of ze een bedreiging vormen 
voor de natuurwaarden dan wel compatibel zijn met de natuurfunctie. Aan de 
ander kant zullen deze inzichten toelaten de potenties van ri viervalleien 
te verkennen, realistische streefbeelden op te stellen en natuurherstel of 
-inrichting te onderbouwen. 

Hoewel de hydrologie van waterrijke gebieden recent meer aandacht krijgt, 
is het een component die niet altijd grondig wordt onderzocht (LaBaugh 
1986, Koerselman 1989). Bij de studie van het hydrologisch functioneren van 
grondwaterafhankelijke gebieden gaat de aandacht naar hun bijdrage tot het 
afvoerpatroon van rivieren (Koerselman 1989, Waddington et al. 1993, Roulet 
1990, Hardegree 1995) of naar de relatie tussen de hydrologische 
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karakteristieken en de ecologie van het kwelmilieu (Grootjans 1985, Bakker 
et al. 1987, Beltman & Rouwenhorst 1991, Glaser et al. 1990, Wassen et al. 
1989, Wassen 1990, van Diggelen et al. 1991, 1994, Van Wirdum 1991, Everts 
& de Vries 1991, Wassen et al. 1992, Schot & Wassen 1993, Gilvaer et al. 
1993, Bernandez et al. 1993, de Mars 1996). Vooral in Nederland wordt veel 
aandacht besteed aan de ecohydrologie van waterrijke, terrestrische 
systemen in valleigebieden. In Vlaanderen daarentegen is ecohydrologisch 
onderzoek een relatief recente ontwikkeling (Boeye 1992, Batelaan et al . 
1993, Boeye et al. 1994, Boeye et al. 1995, Huybrechts & De Becker 1997, De 
Becker et al. 1999) 

De kennishiaten inzake standplaatsecologie van waterafhankelijke 
plantensoorten en -gemeenschappen ziJn echter nog uitermate groot zoal s 
blijkt uit het kennisoverzicht dat werd opgesteld door van der Veen e n 
Garritsen (1994). Het betreft onder andere de invloed van de regional e 
hydrologie op de vegetatie; de verwachte kwaliteit van grondwaterstromingen 
en de ruimtelij ke patronen van waterkwali tei t; de rol van pedologische 
kenmerken (bodemchemie, het transport van stoffen en hun modelering) en 
bodembiota bij hydrologische veranderingen en de ingreep-effect 
voorspelling. 

Voor valleigebieden in Vlaanderen mag men stellen dat de beschikbare kenni s 
aangaande hun ecohydrologisch functioneren erg onvolledig is en onvoldoende 
tegemoet komt aan de vragen en de problemen die zich bij natuurontwikkeling 
en -beheer op het terrein aandienen. Er is bijvoorbeeld onvoldoende inzich t 
in de ingreep-effect relaties in natuurterreinen, onder andere bij 
aanpassingen van of ingrepen in de waterhuishouding. Daarnaast bestaat e r 
een grote behoefte aan aangepaste modellen die de inzichten in het to t 
stand komen van de standplaatskenmerken en de relaties met d e 
vegetatiekarakteristieken en soortensamenstelling integreren en vertalen in 
bruikbare instrumenten. Dergelijke instrumenten kunnen ertoe bijdragen dat , 
uitgaande van hydrologische en pedologische randvoorwaarden, uitspraken en 
voorspellingen kunnen worden gedaan met betrekking tot de 
standplaatskenmerken en de karakteristieken van de vegetatie. Dit wa s 
trouwens de reden om ecohydrologisch onderzoek op te nemen als prioritaire 
thema's van het VLINA programma. 

De algemene doelstelling van het project is een beter inzicht te krijgen in 
het functioneren van waterrijke ecosystemen (wetlands) in Vlaamse 
valleigebieden. In hoofdstuk 4 van dit rapport zal blijken dat de vegetati e 
in de studi egebieden (zie deel 1.4) sterk kan varieren, zowel intern in een 
bepaald gebied als tussen de studiegebieden onderling. Di t 
onderzoeksproject heeft tot doel na te gaan in hoeverre deze variabilitei t 
kan worden verklaard door hydrologische f actoren en process en. Hiervoor 
worden de verschillende compartimenten van het landschap, relevant voor d e 
effectenketen onderzocht (zie verder deel 1.3). De relatie van de vegetat i e 
met hydrologische randvoorwaarden en processen speelt zowel op regiona l e 
als op lokale schaal . Er wordt vooral aandacht besteed aan (1) de krit i sche 
hydrologische en ecohydrologische processen en mechanismen die werkzaam 
ziJn bij het tot stand komen van standplaatsfactoren en (2) de 
identif icatie en evaluatie van de dominante hydrologische en pedologische 
factoren die relevant zijn voor de ruimtelijke voorkomen van vegetatietypen 
en plantensoorten . Het doel is een aantal belangrij ke kennishiaten i n de 
effectenketen tussen w2t erb e h eer en de ontwikke ling van het ecosysteem i n 
te vullen. De processen en mechanismen, die de effectenketen bepalen, 
zullen worden onderzocht, gekwantificeerd en waar mogelijk vertaald in 
modellen. Hierbij wordt in de eerste plaats geopteerd voor het gebruik van 
bestaande hydrologische en ecologische modellen die in andere 
oms t andigheden en probleemstellingen werden ontwikkeld. Ze worden in het 
kader van di t onderzoek getest op hun mogelij kheden in ecohydrologische 
probleemstellingen in de context van Vlaamse valleigebieden, en waar nodig 
aangepast. De verif icatie gebeurt aan de hand van nieuwe gegevens d i e in 
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een aantal zorgvuldig gekozen studiegebieden op een ge.1ntegreerde wij ze 
worden verzameld. Hiervoor zijn omvangrij ke en gedetailleerde bestanden 
nodig met betrekking tot waterhuishouding, bodem en vegetatie. De kennis en 
inzichten moeten in de toekomst bijdragen tot het ontwikkelen instrlLmenten 
die in het natuurbeleid en -beheer ten aanzien van valleigebieden kunnen 
worden ingezet. 

1.2 Relevantie voor natuurontwikkeling. 
In het natuurbeleid en het beheer van natuurgebieden, is het nodig de 
potenties van bepaalde gebieden op lange termijn vaak te kunnen inschatten. 
Deze potenties worden onder andere bepaald door hydrologische en 
pedologische factoren en processen die de ecosystemen sturen. Ook de 
ecohydrologische relaties in het landschap, de verbindingen tussen de 
verschillende onderdelen van het landschap door waterstromen (rivieren, 
grondwater, .. ) is hierbij van belang. Het is nodig om op basis van 
ruimtelijke patronen van abiotische elementen zoals topografie, geologie en 
hydrologie de potenties van gebieden in te schatten en tegenover elkaar af 
te wegen. Bijvoorbeeld het ui twerken van ecologische structuren en hun 
inpassing in het landschap vergt dergelij ke inzichten. De resul ta ten van 
dit onderzoeksproject dragen ertoe bij om kansrijke 
natuurontwikkelingszones in valleigebieden te identificeren, de 
standplaatsfactoren te voorspellen en streefbeelden op te stellen voorde te 
verwachten plantengemeenschappen. De evaluatie van de verwachte 
standplaatscondities en plantengemeenschappen, hun biodiversiteit en hun 
kwetsbaarheid kan zijn toepassing vinden in bij voorbeeld de afbakeningen 
van VEN en IVON gebieden of bij de ontwikkeling van ecosysteemvisies voor 
valleiecosystemen in het algemeen en van gebiedsvisies in het bijzonder. 

Op gebiedsniveau worden op basis van dit onderzoeksproject concrete 
inzichten verwacht in de oorzaak-gevolg relaties die relevant ziJn voor 
natuurontwikkeling. Daardoor wordt wetenschappelijk onderbouwd beheer van 
kwelgebonden ecosystemen mogelij k en kan hun kwetsbaarheid worden 
geevalueerd. De in di t onderzoeksproj ect ontwikkelde en getoetste 
methodologie levert specif ieke resul ta ten op voor de ontwikkeling en het 
beheer van de drie bestudeerde gebieden, maar is toepasbaar in andere 
valleigebieden in Vlaanderen. Ze laat toe beheers- en 
verstoringsscenario's, zoals overstromingen in de riviervlakte, wijzigingen 
in grondwaterkwaliteit of grondwateronttrekking te toetsen. Het 
onderzoeksproject draagt basiskennis en inzichten aan noodzakelijk voor een 
optimale natuurontwikkeling en -beheer in valleigebieden. 

Zoals hoger vermeld wordt het natuurbeheer en -beleid vaak geconfronteerd 
met lacunes in de kennis bij de inrichting en beheer van natuur in 
valleigebieden. In het beheer heeft dit vooral ziJn gevolgen bij de 
voorspelling van de effecten van bepaalde ingrepen op het ecosysteem of bij 
wijzigingen in de randvoorwaarden. Het betreft het aspecten zoals 

• 
• 

wijzigingen in het beheer van de vegetatie 
wijzigingen in het perceelbeheer, zoals 
drainage of de oppervlaktewaterpeilen en 
ecosysteem. 

de begreppeling, 
hun effect op 

de 
het 

• het afwegen van actief beheer tegenover spontane ontwikkeling in 
functie van de abiotische condities 

• ontwikkelen van beheersplannen voor grote oppervlakte natuur, 
waarbij zelfregulerende mechanismen belangrijk zijn, 

• aanpassingen van het hydrologisch beheer van de rivier of de 
val lei en de effecten op het ecosysteem (waterberging, 
drainageverbetering, bemalingen .. ) 

• evalueren van verstoringen zoals verdroging, verzuring en 
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eutrofiering 

Het voorliggende onderzoeksproj ect brengt kennis en inzichten aan, alsook 
methodes en modellen om het natuurbeleid en -beheer in valleigebieden 
wetenschappelijk te onderbouwen. Deze inzichten dragen in belangrijke mate 
bij tot het invullen van hoger gestelde kennishiaten. Di t gebeur t onder 
andere door onderzoek van oorzaak-gevolg relaties en van de 
landschappelijke positionering van valleigebieden. Het onderzoek formuleert 
een antwoord voor kwelgebonden ecosystemen met betrekking tot 

• hoe standplaatskarakteristieken tot stand komen; 
• welke is de invloed van landschappelijk gestuurde processen (bv. 

kwel), en hoe verhouden deze zich tot lokaal bepaalde fenomenen (bv. 
het beheer van neerslaglenzen door drainage); 

• welke milieueisen en abiotische vereisten van bepaalde natuurtypen 
zijn; 

• onder welke condities vegetaties tot ontwikkeling komen en welke de 
standplaatseisen zijn van soorten; 

• welke de variabelen zijn die de verspreiding van de soorten en 
vegetaties beinvloeden; 

• hoe de invloed van het beheer zich verhoudt tot deze van de 
abiotische , hydrologische randvoorwaarden; 

• de invulling van referentiebeelden en normen voor halfnatuurlijke 
biotopen in valleigebieden om potentiele verstoringen zoals 
verdroging, vermesting of verzuring beter te evalueren. 

Het onderzoek levert deze kennis over ecosystemen die een belangrijk 
aandeel uitmaken in de totale reservaatoppervlakte van Vlaanderen en een 
groot deel van de bedreigde plantensoorten is er te vinden. Vele van de 
bestudeerde vegetatietypen zijn opgenomen in de EU habitatrichtlijn en de 
gebieden ziJn onderdeel van een beslissing van de Vlaamse regering met 
betrekking tot speciale beschermingszones in dit kader. De verwachte 
uitkomsten van dit onderzoek (responscurven) en de omvangrijke 
basisgegevens die worden verzameld, ziJn de basis voor het verder 
ontwikkelen van numerische modellen waarin voorspellingen kunnen gebeuren 
in verband met effecten van externe of interne ingrepen in die gebieden op 
de aanwezige of te ontwikkelen plantensoort~n en vegetaties. 

De studie draagt bij tot het invullen van referentiebeelden en normen voor 
halfnatuurlijke biotopen in valleigebieden in Vlaanderen. Dit laat toe 
potentiele verstoringen zoals verdroging, vermesting of verzuring beter te 
evalueren. Het onderzoeksproject levert instrumenten ter ondersteuning van 
het beleid op het vlak van natuur en waterbeheer, en ruimtelijke ordening. 

In Milieubeleidsplannen kan een hydro-ecolog i sch model nuttige diensten 
bewij zen in ondersteuning van acties die gericht zijn op of afhangen van 
effectvoorspelling, streefbeeldanalyse, kwetsbaarheidsanalysen met 
betrekking tot de natuur. In het MBP 1997-2000 komen acties uit de thema's 
Verontreiniging van oppervl aktewater ( 8) , Verdroging ( 9) en Verlies aan 
Biodiversiteit (1 3 ) , daarvoor in aanmerking: 
Actie 51 Referentietoestand van waterhu ishoudkundi ge systemen 
Actie 52 Funct i es e n kwali teitsdoelstellingen toekennen 
verschillende rivierbekkens ; Actie 73 Proefprojecten actief 

bepalen; 
aan de 

peilbeheer 
Act i e 105 
actie 112 

(anti-verdroging ) opstarten; Actie 102 Vlaamse Natuurtypen; 
Ecosysteemvisies voor bepaalde rivier- en beekvalleien; 
Specifieke actieplannen van bijzondere milieukwaliteit 
uitvoeren . 

opmaken en 
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In het Decreet betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu 
voorziet artikel 19 heel specif iek in het onderzoek naar de effecten van 
activiteiten die een hydrologische invloed hebben op het VEN. Hiervoor zijn 
instrumenten nodig die de effecten van ingrepen in de waterhuishouding 
(waterwinning, rivierbeheer, verdroging, ... ) kunnen vertalen naar de 
vegetatie. Artikel 47 van het decreet voorziet in de instelling van 
natuurinrichingsprojecten waarbij het behoud, het hers tel en de 
ontwikkeling van natuur wordt beoogd. Hierbij is het eval ueren van de 
effecten van de inrichtingsmaatregelen en eventuele hydrologische 
scenario's, op de vegetatie een belangrijk element. 

De evolutie naar Integraal Waterbeheer in Vlaanderen, onder andere onder 
impuls van het Vlaams Integraal Wateroverleg Comite (VIWC), vindt zijn 
vertaling in de uitwerking van nieuwe waterbeheersprojecten voor 
verschillende rivierbekkens. Deze nieuwe benadering zou voor natuur meer 
kansen moeten bieden in de valleigebieden. De evaluatie van deze kansen is 
slechts mogelijk als men beschikt over instrumenten die de effectenketen 
tussen waterbeheer en natuur in voldoende mate beschrijven, zodat de 
resultaten van de ingrepen kunnen worden voorzien. 
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1.3 Algemeen onderzoeksopzet 
Het onderzoek van de kennisketen tussen waterbeheer en 
ecosysteemontwikkeling wordt door Garritsen (1993) schematisch voorgesteld 
in figuur 1.2. De invloed van het waterbeheer op de vegetatieontwikkeling 
in de waterrijke gebieden verloopt langs verschillende compartimenten in 
het landschap, met processen die zich op een verschillend schaalniveau 
afspelen. Diverse wetenschappelijke disciplines moeten worden ingeschakeld 
om de effectenketen tussen hydrologie en vegetatie te onderzoeken. Een 
ui twerking van di t concept voor Vlaamse valleien, wordt weergegeven in 
figuur 1.3. Het algemeen, vereenvoudigd stroomschema geeft de belangrijkste 
relaties weer tussen de hydrologische randvoorwaarden en de · vegetatie in 
valleigebieden. Naast het rechtstreeks beheer worden de samenstelling en de 
structuur van de vegetatie ook bepaald door hydrologische processen op 
niveau van het landschap en de bodem. De standplaats van de vegetatie wordt 
gevoed door verschillende waterfluxen. Het beheer van het grondwater, het 
oppervlaktewater en rivier in combinatie met topografische en geologische 
condities regelen de aanvoer van vocht, nutrienten en mineralen. Deze 
aanvoer stuurt in combinatie met de bodemkarakteristieken de vocht-, 
mineralen en nutrientenhuishouding in de bodem en de kwantiteit en 
kwaliteit van het bodemwater. Ze beinvloeden de belangrijkste operationele 
standplaatsfactoren van de vegetatie en kunnen bepalend zijn voor de 
samenstelling en de karakteristieken van de vegetatie in het vallei
ecosysteem. 

Gegeven zijnde dat deze relaties gekend zijn en vertaald in 
deterministische en/of stochastische uitdrukkingen, dan is het in principe 
mogelij k om op basis van de beheersaspecten ( grondwater, oppervlaktewater 
en de rivier) en de abiotische condities de uiteindelijke samenstelling en 
ontwikkeling van de flora in waterrijke terrestrische ecosystemen te 
voorspellen. 

A 
B 

C D l>v~etatlel 

Figuur 1.2 Onderzoeksstappen in de oorzaak-gevolg keten tussen waterbeheer 
en vegetatie (A: geohydrologier B: geohydrologie/ecohydrologier C: 
agrohydrologie/ geohydrologie/ hydrochemie/ bodemhydrologier D: hydro
ecologie (Garritsen 1993) 
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De aandacht in dit ecohydrologisch onderzoek gaat in de eerste plaats naar 
terrestrische, waterrijke ecosystemen, die gebonden ziJn aan kwellend 
grondwater, zoals weergegeven op de linker helft van figuur 1.3. Hiervoor 
zijn verschillende redenen: 
• de ecologische waarde van waterrijke gebieden (waardevolle, soortenrijke 

systemen) wordt algemeen erkend; ze spelen een belangrijke rol in het 
behoud van bedreigde soorten. ( Grootj ans et al. 19 8 8, Wass en et al. 
1989, Bernaldez et al. 1994); 

• internationaal vormen waterrijke gebieden een van de grote prioriteiten 
in het natuurbehoud. 

• de ecotopen zijn vaak (naar Westeuropese normen) 
door antropogene activiteiten en bijgevolg zeer 
beschrijving van referentietoestanden; 

het minst 
geschikt 

verstoord 
voor de 

• de kans op de aanwezigheid van hydrologische gradienten is er groot; 
• ze worden gekenmerkt door een relatief stabiele hydrologisch toestand, 

waardoor het ecosysteem in evenwicht is met abiotische condities. 

Het laatste aspect is een belangrijke praktische overweging. Het is niet 
evident om in halfnatuurlijke systemen, waar een aanzienlijke invloed van 
antropogene activiteiten heeft en nog steeds blijft bestaan, dit evenwicht 
en de stabili tei t terug te vinden. De meeste kans hierop is aanwezig in 
kwelgebonden ecosystemen, maar een zorgvuldige selectie van de 
studiegebieden blijft een bezorgdheid. In overstroombare gebieden, waar 
inundaties optreden waarvan de frequentie, duur, diepte en impact moeilijk 
ziJn in te schatten, zijn de voorwaarden voor dit type onderzoek minder 
gunstig. De gebeurtenissen worden er in zekere mate gekenmerkt door een ad 
random karakter hebben, Door de keuze van de studiegebieden, waar vooral de 
neerslag en het grondwater belangrijk ziJn, kunnen de effecten van het 
oppervlaktewater grotendeels (maar niet helemaal) buiten beschouwing kunnen 
worden gelaten. 

! Perceelsbeheer 1---

l Vegetatiebeheer ~ 

GRONDWATERBEHEER I OPPERVLAKTEWATERBEHEER I 

/ Regionale grondwaterstroming/ 

Ondiep grondwater 
Peil, dynamiek 

Waterhuishouding Bodem 

VEGETATIE 

! 
I RIVIERBEHEER I 

r---~' -, ~-~+ ---------, 
Overstromingsgebieden 

Sedimenten 

Figuur 1.3 Ecohydrologische relaties in valleigebieden in Vlaanderen 
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Zoal s aa~gegeven in figuur 1.3 kunnen op basis van structuur van de 
problematiek en de daaraan gebonden methodologische en technische aspecten 
in het onderzoek drie grote delen worden onderscheiden. Ze behandelen elk 
welbepaalde facetten van de werking van ecosytemen die gebonden zijn aan 
grondwaterkwel. Deze deelonderzoeken komen overeen met de onderzoeksstappen 
B, C en D in het modeleringsschema van Garritsen (1993) (Figuur 1.2). Hij 
geeft ook de verschillende onderzoeksdisciplines aan hierin kunnen 
bijdragen. Deze disciplines werden in dit onderzoeksproject samen gebracht. 

In een eerste deelonderzoek (Geohydrologie) staan de processen in de 
verzadigde zone centraal. De relaties tussen de regionale 
grondwaterstroming en het ondiep grondwater (d.i. het ondiep grondwater ter 
hoogte van het vochtige ecosysteem, binnen het bereik van de vegetatie) in 
valleigebieden worden onderzocht (Figuur 1.3,A). De nadruk ligt op 
enerzijds het onderzoek van de chemische en dynamische karakteristieken van 
het ondiep grondwater en anderzijds op de identificatie en karakterisering 
van de kwelstromen die de vallei voeden. Bij het laatste worden de 
kwantitatieve en kwalitatieve kenmerken van grondwater- en kwelstromen 
behandeld, op basis van ruimtelijke geohydrologische systeemmodellering. 
Dit deelonderzoek wordt uitgevoerd door de Vakgroep Hydrologie en 
Waterbouwkunde van de Vrije Universiteit Brussel en het Instituut voor 
Natuurbehoud. 

In het tweede deelonderzoek (Bodemhydrologie) wordt de waterhuishouding en 
hydrochemie in de bodem onderzocht (Figuur 1.3,B). Hierbij staat de 
onverzadigde zone centraal, waar de invloed van de neerslag wordt gekoppeld 
aan deze van het ondiep grondwater in de verzadigde zone. De confrontatie 
tussen de regionale component van het grondwater en de lokale 
neerslagscomponent wordt onderzocht in functie van de standplaatsfactoren 
(vocht-, nutrienten- en mineralenbeschikbaarheid) relevant voor de 
vegetatie. Di t deelonderzoek wordt ui tgevoerd door het Laboratorium voor 
Bodem en Water van de Katholieke Universiteit Leuven. 

De twee eerste deelonderzoeken leveren standplaatsfactoren gebonden aan 
water- en stofhuishouding van het grondwater en bodemwater. Het betref t 
hier zowel op het terrein gemeten als door de modellen berekende 
grootheden. In een derde deelonderzoek (Standplaatsonderzoek) worden de 
relaties onderzocht tussen de bodem en het ondiep grondwater, en de 
vegetatiesamenstelling en de verspreiding van soorten (Figuur 1.3,C) Dit 
deelonderzoek is de verantwoordelijkheid van het Instituut voor 
Natuurbehoud. 

In het onderzoeksproject wordt een modelmatige aanpak voorgestaan. De 
inzichten in de onderzochte relaties en processen worden vertaald in 
hydrologische, chemische en vegetatiekundig ecologische modellen voor 
verschillende niveaus in het relatieschema tussen hydrologische en 
pedologische randvoorwaarden en het ecosysteem. De prioriteit gaat uit naar 
het toepassen, evalueren en eventueel aanpassen van bestaande modellen en 
het operationeel maken van deze modellen voor gebruik in valleigebieden in 
Vlaanderen. De modellen vullen elkaar aan, en wisselen onderling gegevens 
en resultaten uit. Voor de hydrologische en chemische aspecten wordt in de 
eerste plaats gebruik gemaakt van mechanistische modellen; voor de 
ecologische aspecten wordt voor een statistische benadering gekozen. Een 
belangrijk element in het ecohydrologisch onderzoek is de ruimtelijke 
d ifEeren t iatie van hydrologische karakteristieken en vegetatie, en de 
aanwezigheid van gradienten. In het onderzoek wordt bij zondere aandacht 
besteed aan de ruimtelijke component van de verschillende fenomenen: 
kwelgebieden, waterdynamiek, waterchemie, standplaatsfactoren, vegetatie , 
enz . Het beheer van gegevens en resultaten gebeurt binnen een GIS orngeving . 
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1.4 Studiegebieden 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in 3 studiegebieden: de Vallei van de Zwarte 
Beek, Vorsdonkbos-Turfputten in de Demervallei en de Doode Bemde in de 
Dijlevallei (Figuur 1. 4). Deze studiegebieden ziJn grondwaterafhankelijk 
(Batelaan et al. 1996), voldoende groot en aaneengesloten, en interne 
abiotische gradienten zijn aanwezig. Er bestaat een hydrologische en 
ecologische voorkennis van de gebieden en ze hebben de 5 tot 10 
voorafgaande j aren een stabiel beheer gekend. De menselij ke verstoringen 
zoals vermesting of verdroging zijn er de laatste jaren minimaal gebleven, 
het normale grondwaterregime is niet gewijzigd en de bodem is niet 
verstoord. Er mag verwacht worden dat de vegetatie er in evenwicht is met 
de hydrologische condities, en dat eventuele na-ijlings-effecten op de 
vegetatie minimaal zijn. Er wordt een ruime ' ecologische amplitude ' 
(Westhoff et al. 1970) bestreken. De studiegebieden worden gevoed door 
verschillende regionale aquifers en de karakteristieken van het ondiep 
grondwater varieren van mineraalrijk tot mineraalarm. De studiegebieden 
liggen in verschillende fytogeograf ische districten (het Kempisch en het 
Brabants district). Gezien de azonale ecologie van de meeste 
grondwaterafhankelij ke plan ten en gemeenschappen, speel t de fytogeografie 
een ondergeschikte rol in de ruimtelijke verspreiding ervan. De 
riviervalleien zijn alle gesitueerd in ecologische impulsgebieden en grote 
delen hebben het statuut van erkend natuurreservaat. In deze valleien 
werden voor het onderzoek geschikte deelgebieden geselecteerd. In 
Vorsdonkbos-Turfputten en De Doode Bemde treden sporadisch overstromingen 
op. Er mag evenwel worden aangenomen dat de invloed van deze fenomenen op 
de vegetatie beperkt blijft in verhouding tot de invloed van het 
grondwater. 

De Doode bemde staat model voor valleien in de middenloop van rivieren in 
de leemstreek, met de typische oeverwal-komgrond morfologie. De Vallei van 
de Zwarte beek kan als representatief worden aanzien voor een Kempisch 
beekdal. Vorsdonkbos tenslotte is een typisch kwelgebied voor het Hageland. 

Figuur 1.4: Localisatie van de studiegebieden 
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1.4.1 De Doode Bemde 
De Doode Bemde is gelegen in de vallei van de Dijle op ongeveer 8 kilometer 
ten zuiden van Leuven, op een hoogte tussen 27 en 29 m. T.A.W. (NGI 
kaartblad 32/5-6) (Figuur 1. 5). Het is een typische alluviale vallei (ca 1 
km breed) met een ui tgesproken oeverwallen-komgrondenprofiel. De bodem 
bestaat vooral ui t alluviale leem aangevuld met colluviale zandleem en 
oppervlakkig venig materiaal (in het diepste deel van de komgronden). Het 
21 ha grote studiegebied omvat een volledige komgrond, en maakt integraal 
deel uit van het natuurreservaat de Doode Bemde (80 ha groot) dat beheerd 
wordt door de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud i. s. m. 
Natuurreservaten v.z.w. Het gebied wordt gevoed door mineraalrijk 
grondwater uit de Formatie van Brussel en een klein gedeelte ervan, in het 
diepste deel van de · komgrond wordt 's winters regelmatig overstroomd. Op 
een klein spontaan evoluerend Mesotroof Elzenbroek na worden de Riet- en 
Grote Zegge- en Moerasspirearuigten, Dotter- Kamgras- en 
Glanshavergraslanden regelmatig beheerd. 

Figuur 1.5: Het studiegebied in de Doode Bemde/ Dijlevallei 
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1.4.2 Het Vorsdonkbos-Turfputten 
Het Vorsdonkbos-Turfputten (in het vervolg van dit rapport aangeduid met 
het verkorte Vorsdonkbos) is g e legen aan de voet van een typische 
Hagelandse ijzerzandsteenheuvel, de Eikelberg, aan de zuidrand van de 
vallei van de Demer. Het ligt 5 kilometer ten westen van Aarschot, op een 
hoogte van 11 tot 12 m T.A.W (NGI kaartblad 24/7-8) (Figuur 1.6) Naast 
zandige klei en sporadisch een zandig ri vierduintj e is de bodem 
voornamelijk venig. Het gebied wordt hoofdzakelijk gevoed met mineraalarm 
grondwater uit de Formatie van Diest en vermoedelijk ook met mineraalrijk 
water uit de Formatie van Brussel. Het private natuurreservaat wordt 
beheerd door Natuurreservaten Oost-Brabant i. s. m. Natuurreservaten v. z. w. 
Het studiegebied beslaat 26 ha in een noord-zuid doorsnede door het gebied, 
gaande van de voet van de Eikelberg tot de Moutlaak. Naast spontaan 
evoluerende Oligotrofe en Mesotrofe Elzenbroeken, en Moerasspirearuigten 
komen hier ook intensief beheerde Blauwgraslanden, Kleine Zeggevegetaties 
en Dottergraslanden voor. Over een aantal voormalige turfkuilen zijn tevens 
embryonale trilveenontwikkelingen aanwezig. Het beheer van het gebied is 
erop gericht om een vrij grote oppervlakte hooilanden opnieuw te 
herstellen. Momenteel zijn daarvan slechts een paar hectare aanwezig, 
terwijl het grootste deel van de oppervlakte bedekt is met broekbossen en 
ruigten. 
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1.4.3 De Va/lei van de Zwarte Beek 
De Val lei van de Zwarte Beek is gesi tueerd op het grondgebied van de 
gemeente Koersel, deelgemeente van Beringen. Het gebied ligt voor het 
grootste deel in het Militaire domein "het kamp van Beverlo (NGI 
kaartbladen 25/3-4 en 17/7-8) (Figuur 1.7) De Zwarte beek ontspringt i~ 
Helchteren op de waterscheiding tussen Schelde en Maas en een hoogte van 70 
m T. A. W. Ze is ingesneden in de westrand van het Kempisch plateau. Het 
gebied wordt gevoed door relatief mineraalarm en oligotroof grondwater uit 
de Formatie van Diest.Het studiegebied maakt deel uit van een 1200 ha groat 
Vlaamse privaat natuurreservaat, dat wordt beheerd door Natuurreservaten 
v . z.w. Het beslaat ongeveer 26 Ha en ligt tussen 52 en 55 m T.A.W. De 
bodem bestaat bijna volledig uit dikke veenafzettingen (vaak dikker dan 4 
meter) en is niet of nauwelijks door ontwatering be.1.nvloed. De aanwezige 
vegetatietypen varieren van Kleine Zeggevegetaties, Blauwgraslandrelicten, 
Dottergraslanden Grote zegge - en Rietruigten, Grauwe wilgestruwelen, Meso
en Eutrofe Elzenbroeken en Eiken-Berkenbossen. Grote delen kennen een 
spontane ontwikkeling, beperkte oppervlakten warden gemaaid. Het gebied 
wordt veelvuldig gebruikt als referentiesituatie voor het herstel van 
Kempische beekdalen. 

Figuur 1 . 7 Het studi egebied in de Vallei van de Zwarte Beek 
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LS Leeswi.jzer 
Dit rapport is opgebouwd uit 6 hoofdstukken. Na deze Inleiding (hoofdstuk 
1) behandelen hoofdstukken 2, 3 en 4 van de deelonderzoeken in de drie 
verschillende landschappelijke compartimenten, respectievelijk de 
geohydrologie, de bodemhydrologie en het standplaatsonderzoek. In Hoofdstuk 
5 worden de deelresultaten geintegreerd tot een totaalbeeld van het 
hydrologische en ecologische functioneren van kwelgebieden en de daaraan 
gebonden vegetatie. In hoofdstuk 6 ten slotte wordt een overzicht gegeven 
van administratieve aspecten van het onderzoeksproject en wordt het 
onderzoeksproj ect geevalueerd volgens de ins true tie van het beheerscomi te 
van VLINA. Ten slotte horen bij het rapport een aantal afzonderlijke 
boekdelen als bijlage, namelijk ecohydrologische atlassen van de drie 
studiegebieden. 
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H oofdstuk 2 Geohydrologie 

2.1 Inleiding 
Het functioneren van wetland ecosystemen is gebaseerd op een veelvoud van 
complexe en onderling gerelateerde processen. De groep van hydrologische 
processen speelt hierbij een zeer belangrijke rol. Vooral de 
afhankelijkheid van wetlands, vanuit biologisch en ecologisch oogpunt, van 
een constante bron van water met een specifieke kwaliteit geeft de 
hydrologie een centrale plaats. 

De deelstudie geohydrologie was daarom gericht op het begrijpen van de 
kwantitatieve en kwalitatieve relaties tussen het water in de wetlands, de 
oppervlakkige aan- en afvoer van water en de regionale grondwaterstroming, 
met name wat betreft de toe levering en de kwali tei t van het water in de 
wetlands. Voor de drie bestudeerde wetlands, de Doode Bemde, het 
Vorsdonkbos en de Zwarte Beek, waren de beoogde doelstellingen: 

• De afbakening van kwelzones in de bestudeerde wetlands. 

• Analyse van de dynamiek van het ondiepe grondwater in kwelgebieden 

• De bepaling van de waterkwaliteit en watertypen in de wetlands. 

• De bepaling van stroombanen en stroomtijden voor het grondwater dat naar 
de wetlands stroomt. 

• De afbakening van de infiltratiegebieden van de wetlands 

• De bepaling van de relatieve bijdrage van verschillende kwelfluxen aan 
het grondwater 

• De analyse van de geochemische evolutie van het grondwater vanaf de 
infiltratie in de toestromingsgebieden tot aan de kwel in de wetlands. 

• De invloed van menselijke activiteiten, zoals ·waterwinning, landgebruik 
en landbouwactiviteiten op de beschikbare kwantiteit en kwaliteit van het 
water in de wetlands. 
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2.2.1 In/eiding 

Geohydrologie J16 

Meerdere studies tonen het belang aan van het grondwater voor de 
ontwikkeling van de vegetatie. Vooral in waterrijke gebieden kan het ondiep 
grondwater een dominante rol spelen (Grootjans 1985, Wassen et al. 1989, De 
Mars 1996, Huybrechts & De Becker 1997). Het ondiep grondwater is een bron 
van vocht en voedingsstoffen voor de planten. Bij zeer ondiepe 
grondwaterstanden kan deze bron rechtstreeks worden aangesproken, of het 
water en de stoffen kunnen door bodemprocessen (bv. capillari tei t) in de 
wortelzone terecht komen. In di t hoofdstuk worden de kenmerken van het 
ondiepe grondwater in de drie studiegebieden behandeld. Het verzamelen van 
de gegevens, hun verwerking en de resultaten worden toegelicht. Daarbij 
staan twee aspecten centraal: het regime en de chemische samenstelling van 
het grondwater. De verzamelde gegevens geven inzicht in de werking van 
waterrijke ecosystemen. Verder warden de veldgegevens in dit 
onderzoeksproject op verschillende plaatsen ingezet, met name voor de 
constructie, calibratie en evaluatie van de geohydrologische (hoofdstuk 2), 
bodemhydrologische (hoofdstuk 3) en ecohydrologische modellen (hoofdstuk 
4). 

In dit onderdeel van het rapport wordt en selectie van de resultaten 
opgenomen. De volledige hydrologische en vegetatiekundige informatie werd 
in bijlage, in drie ecohydrologische atlassen opgenomen. 

2.2.2 Ve/dstudie 

2.2.2.1 Piezometernetwerk in de studiegebieden 

De toegang tot het ondiep grondwater wordt bekomen door middel van 
piezometers. In elk studiegebied werden piezometernetwerken uitgebouwd die 
de volledige oppervlakte beslaan en waar de gegevens met betrekking tot de 
dynamiek en de samenstelling van het ondiep grondwater verzameld. In totaal 
werden meer dan 170 piezometers in de meetnetten van de drie studiegebieden 
betrokken. Hiervan werden er 73 in de Vallei van de Zwarte Beek opgesteld 
(ongeveer 3 per ha), 51 in Vorsdonkbos (ongeveer 2 per ha) en tenslotte 45 
in de Doode Bemde (ongeveer 2.5 per ha) (Figuur 2.1). De piezometers werden 
opgemeten ten opzichte van de Tweede Algemene Waterpassing. Op basis van de 
huidige kennis van de gebieden worden deze netwerken voldoende geacht om de 
interne variatie van de dynamiek en de chemie van het ondiep grondwater te 
bestrijken. De details over de locatie van de piezometers worden in bijlage 
1 opgenomen. In een 10-tal locaties per gebied worden piezometernesten 
voorzien met filters op verschillende diepte . Hiermede werden de 
stijghoogteverschillen tussen 'verschillende' watervoerende lagen bepaald, 
op basis waarvan de verticale component van de grondwaterstroming kan 
worden geevalueerd. 
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Figuur 2.1: Piezometernetwerken in De Doode Bemde ( a) r Vorsdonkbos (b) en 
de Val lei van de Zwarte Beek (c) 
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De piezometernetwerken hebben reeds een langere geschiedenis. In de meeste 
gebieden werd aangevangen met enkele piezometers, die later uitgebouwd 
werden tot een netwerk. In Vorsdonkbos werden de eerste piezometers 
geplaatst in 1991. In de Doode Bemde zijn er reeds waarnemingen sinds 1989, 
terwij 1 we in de Val lei van de Zwarte Beek sinds 1990 over waarnemingen 
beschikken. Met ui tzondering van de Doode Bemde waar in 1994 reeds een 
belangrijk waarnemingsnet was, werden de piezometernetwerken vooral sinds 
1996 uitgebouwd in het kader van dit onderzoek . De oudere waarnemingen en 
meetpunten worden waar nodig in het onderzoek geintegreerd . 

2.2.2.2 Stijghoogtenmeting van het ondiepe grondwater 

De stijghoogten in de piezometers worden tweewekelijks opgemeten. De 
opmetingen startten onmiddellijk na de plaatsing van het netwerk in de 
lente van 1997 en liepen tot eind mei 1999. We beschikken voor de meeste 
van de 170 piezometers over tijdsree ksen met een lengte van twee volledige 
jaren. Voor een aantal is de tijdsreeks korter; ze werden later geplaatst 
om onvolkomenheden in het netwerk op te vangen. Voor andere piezometers is 
de tijdsreeks langer doordat ze reeds voor dit onderzoek werden 
gemonitored. De meetperiode van 24 maanden kan in een ruimer tijdsvenster 
worden geplaatst. In dit onderzoek werden echter voor alle gebieden enkel 
de metingen in de periode april 1997 tot mei 1999 gebruikt 

Zoals blijkt uit figuur 2.2 is 1997 eerder een droog jaar mag genoemd 
worden, terwijl 1998 en gemiddeld jaar is. 
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Bij de keuze van de studiegebieden werd ernaar gestreefd dat de kans op een 
evenwicht tussen hydrologische condities en de vegetatie zo groot mogelijk 
zou z ijn. Dit is belangrijk bij de studie van de relaties tussen vegetatie 
en hydrologie, zoniet worden schijnrelaties onderzocht. Vandaar dat de 
keuze viel op natuurgebieden die reeds een geruime tijd een stabiel beheer 
kennen. Toch zijn problemen op dit vlak niet geheel uit te sluiten, en 
kunnen ze aanleiding geven tot 'ruis'. Uit beschikbare meetgegevens blijkt 
dat zich in recente verleden toch hydrologische wijzigingen hebben 
voorgedaan in de Doode Bemde en de Val lei van de Zwarte Beek. Ui t de 
tijdsreeksen van de Doode Bemde (Figuur 2.7) blijkt dat tijdens de 
hydrologische meetperiode de komgronden de toestand vernat zijn. Dit heeft 
te maken met een moeilijkere afvoer van gebiedswater. De vegetatiekartering 
is in de jaren voordien uitgevoerd, zodat daar discrepanties te verwachten 
zijn. In Vallei van de Zwarte Beek stelt men hetzelfde vast. De succesvolle 
experimenten die door de beheerders werden ui tgevoerd zorgden voor een 
vernatting van het gebied in de periode voor 1995 (figuur 2.3). De 
vegetatieopname en de hydrologische monitoring zijn samen na de vernatting 
gebeurd, maar het naijlen van sornrnige soorten of vegetaties kan niet worden 
uitgesloten. Hiermede dient rekening te worden gehouden bij de 
interpretatie van de resultaten. 
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Figuur 2.3: Tijdserie van twee piezometers in de Vallei van de Zwarte Beek. 
Een cpstuwing uit het begin van de jaren negentig kan een effect hebben op 
de resultaten van het standplaatsonderzoek 
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Tijdens vier campagnes, twee in het voorjaar en twee in de winter, werd het 
grondwater bemonsterd en chemisch geanalyseerd. De gevolgde methoden en 
procedures staan uitvoerig beschreven in Huybrechts & De Becker (1997), en 
werden ook door andere auteurs gevolgd (Wassen et al., 1989; Pedroli, 1990; 
van Wirdurn, 1991; Boeye, 1992; Stuyfzand, 1993; van Diggelen et al., 1994; 
Huybrechts & De Becker, 1997). 

Voor de staalname werden de piezometers gereinigd en leeggepompt. Dit zorgt 
voor een homogeen waterstaal en er wordt met zekerheid grondwater 
bemonsterd zoals het op dat ogenblik in de ondergrond aanwezig is ter 
hoogte van de filter. Eventueel ingespoeld slib wordt uit de buis 
verwijderd, zodat het niet meer kan reageren met het grondwater. De 
staalname gebeurt met een chemisch inerte teflondarm en het monster wordt 
in zuurbestendig polyethyleen buisjes verzarneld en getransporteerd. Er 
wordt een dubbele meting van conductiviteit uitgevoerd: een eerste in het 
veld bij de staalnarne en een tweede in het laboratorium bij de aanvang van 
de analyse. Het verschil geeft een idee van de ontwijking van CO2. Grote 
verschillen tussen beide wijzen op onbetrouwbare stalen. 

Een 35 ml staal wordt gefilterd met een hyperfilter (met poriengrootte van 
0.35µ) en aangezuurd tot pH=2. De aanzuring voorkomt neerslagvorming; 
nagenoeg alle zouten ·blijven erdoor in oplossing. Het aangezuurd staal mag 
geen gesuspendeerd materiaal bevatten, aangezien onder invloed van de 
lagere pH geabsorbeerde ionen vriJ komen. Op dit deelstaal worden de 
kationen geanalyseerd. Het tweede, niet aangezuurde deelstaal (ca. 50 ml), 
wordt volledig afgevuld. Op di t deelstaal worden de anionen bepaald. De 
stalen worden zo snel mogelijk na de rnonstername geanalyseerd. Indien nodig 
werden ze korte tij d ( enkele uren) in een donkere koele (ca. 4 °C) ruimte 
bewaard. 

Ana!Jse 

De grondwaterstalen werden geanalyseerd op hun chemische samenstelling in 
de laboratoria van het Instituut voor Natuurbehoud en van het Departement 
Biologie (UIA) . Dertien hydrochemische variabelen werden beschouwd (Tabel 
2 .1). 

Tabel 2.1 Hydrochemische variabelen. 

Zuurtegraad - pH (dimensieloos) 
Elektrische Conductiviteit - Cond (in µS/crn) 
Bicarbonaat - HC03 - (in ppm HC03 -) 

Ortho-fosfaat - H2 P04 -) (in ppm H2 P04 -) 

Nitraat - N03 - (in ppm N0 3 -) 

Ammonium - NH/ ( in ppm NH/) 
Sulfaat S04 2

- (in ppm so/-) 
Chloride - c1- (in ppm cl-) 
Natriurn - Na+ ( in ppm Na+) 
Kali urn - K+ ( in ppm K+) 
Calcilun - Ca2 + ( in ppm Ca2 +) 

Magnesium - Mg2 + (in ppm Mg2 +) 
totaal IJzer - Fe ( in ppm Fe2+) 

Alle metalen, met name Na+, K+, Ca2+, Mg2+ en Fe2+ worden uit het aangezuurde 
deelstaal geanalyseerd met behulp van plasma-emissie-spectroscopie. HC03-
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wordt ti trimetrisch bepaald met O. 0 lN HCl tot een pH van 4. 2. De anionen 
c1-, so/-, N03-, ortho-fosfaat (eigenlijk 'Soluble Reactive Phosphorus') en 
NH 4 + ) werden bepaald op basis van atomaire absorptie met een 'SKALAR' -
continuous flow auto-analyser. De pH en de conductiviteit worden een eerste 
maal bepaald op het veld, met behulp van een draagbare pH- en 
conductiviteitsmeter. Bij de aanvang van de labo-analyse worden deze 
metingen herhaald. Ortho-fosfaat zal steeds beschouwd worden als H2P04-. 
Dat is de fosfaatvorm die onder het gegeven zuurtegraad interval dominant 
aanwezig is (Stumm & Morgan, 1981). Tenzij expliciet anders vermeld zijn 
alle chemische variabelen in deze tekst uitgedrukt in 'parts per million' 
(ppm). Dit is voor waterige oplossingen gelijk aan mg/1. Een uitzondering 
hierop is uiteraard pH -log [H+ J, die eenheidsloos is en de 
conductiviteit die in µS/cm wordt uitgedrukt. Voor sornmige statistische 
analysen en grafische voorstellingen werden alle gegevens omgerekend naar 
meq/1 . 

Betrouwbaarheid 

In een betrouwbaar staal moet de ladingsbalans neutraal zijn. De 
ladingsbalans wordt ui tgedrukt als een percentage van de totale milli
equivalentsom van alle anionen en kationen samen. De reactiefout of het 
elektroneutraliteitspercentage is dan 

L, kationen + L, anionen 
EN%= * 100 L, kationen - L, anionen 

Een fout tot (2 % is nagenoeg onvermijdelijk. Er schort wat aan de 
staalname of aan de analyse als de fout groter wordt dan 2 tot 10 % , 
afhankelijk van de bron (Lloyd & Heathcote, 1985; Pedroli, 1990; Van 
Wirdum, 1991; Stuyfzand, 1993; Frapporti et al., 1993; van Diggelen et 
al., 1994) . Het elektroneutrali tei tspercentage als betrouwbaarheidstest 
houdt het risico in dat verschillende fouten elkaar kunnen compenseren 
zonder dat dit uit de berekeningen blijkt. De methode kan daarnaast enkel 
toegepast worden als alle belangrij ke ionen gemeten worden (van Wirdum, 
1991). Wordt bijvoorbeeld Ca2+ niet geanalyseerd, is er geen controle met 
behulp van EN% mogelijk . In deze studie werden de aanvaardingsgrenzen + 
10 % en - 10 % gehanteerd (Beltman & Rouwenhorst, 1991; Everts & de Vries, 
1991; Frapporti et al., 1993; van Diggelen et al., 1994). 

Tabel 2.2: Overzicht van de bemonstering van de piezometers voor chemische 
analyse en van de betrouwbaarheid van de waterstalen 

Gebied Datum aantal aanvaarde aanvaarde 
stalen stalen stalen % 

Doode Bemde 15/7/97 43 34 79 
12/2/98 43 31 72 
8/6/98 43 28 65 
15/2/99 41 35 85 

Vordonkbos 30/6/97 50 42 84 
23/2/98 61 57 93 
29/6/98 51 35 69 
22/2/99 45 39 87 

Zwarte beek 7 /7 / 97 54 14 26 
12/3/98 69 48 70 
6/7 /98 55 22 40 
1/3/99 55 18 33 

Totaal 601 403 67 
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De beste resultaten worden bekomen in Vorsdonkbos. Gemiddeld moest minder 
dan 20 % van de genomen stalen worden uitgesloten voor verdere verwerking. 
Di t gemiddelde wordt bepaald door de slechte score in het voorj aar van 
1998, wanneer slechts 65 % van de stalen betrouwbaar is. Ook in de Doode 
Bemde vormt deze bemonsteringsperiode de meest problematische. Slechts 65 % 
van de stalen wordt aanvaard, terwijl het gemiddelde er 75% bedraagt. 

De grootste problemen doen zich echter voor in de Vallei van de Zwarte 
Beek. Gemiddeld zijn slechts 44 % van de stalen betrouwbaar, en zonder de 
goede resultaten in maart 1998 zou dit nog lager geweest zijn. In andere 
perioden bedraagt de score minder dan 30%. De waterstalen zijn er dus erg 
instabiel en neerslag- en ui twij kingsreacties komen zeer veel voor. Ook 
moet rekening gehouden worden met de lage concentraties van de meeste 
ionen, waardoor beperkte verschui vingen in de evenwichten s terker 
doorwegen. 

2.2.2.4 Bepalen van kwelzones 

In dit onderzoek staan kwelgebonden ecosystemen centraal. De drie 
studiegebieden zijn gekend als belangrijke kwelgebieden. Onder kwel wordt 
het uittreden van grondwater verstaan, aan grondoppervlak, in sloten, 
drains of via capillaire opstij ging (Anoniem 198 6) Het grondwater 
infiltreert buiten het bestudeerde gebied en stroomt onder de invloed van 
stijghoogteverschillen naar de valleien waar het aan de oppervlakte komt. 
De juiste afbakening van kwelzones is belangrijk voor begrijpen van 
functioneren van het kwelgebonden ecosysteem, maar ook voor de toetsing van 
de voorspellende kracht van modellen. De afbakening is evenwel geen 
eenvoudige zaak, gezien kwel niet rechtstreeks kan worden gemeten, maar 
onrechtstreeks moet worden afgeleid. Hiervoor kan men verschillende 
indicatoren gebruiken, elk met zijn voor- en nadelen. 

Indien de kwelstroom voldoende groot is, kan men daar op het terrein 
indicaties voor vinden, zoals zeer vochtige omstandigheden waardoor 
greppels het grootste gedeelte van het jaar met water gevuld staan, of de 
weelderige aanwezigheid van ijzeroxiderende bacterien. Dergelijke 
waarnemingen vormen echter geen doorslaggevend argument (Van Wirdum, 1991). 

Kwel kan eveneens worden afgeleid ui t metingen van stij ghoogten. In de 
eerste plaats op basis van stijghoogteverschillen. In piezometernesten, met 
piezometers op verschillende diepten, kan de verticale component van de 
grondwaterstroming worden geevalueerd. In het vervolg van de tekst wordt 
met 'positieve' stijghoogteverschil bedoeld dat de diepere piezometer een 
hogere stijghoogte heeft (dus een opwaartse verticale stroming zich 
voordoet in het grondwater op die plaats). Een 'negatief' 
stijghoogteverschil wij st op neerwaartse grondwaterstroming, en een 
'neutrale' situatie betekent dat beide stijghoogten gelijk zijn en geen 
uitspraken mogelijk zijn met betrekking tot eventuele verticale 
grondwaterstroming. De benadering heeft echter twee beperkingen naar kwel 
toe. 
(1) Het stijghoogteverschil wordt wel bepaald door de verticale component 
van de grondwaterstroming, maar is anderzijds ook afhankelijk van de 
hydraul ische conducti vi tei t van de sedimen ten tussen de filters (Wet van 
Darcy) . De afwezigheid van meetbare stijghoogteverschillen kan wij zen op 
het ontbreken van een verticale stromingscomponent, maar kan tevens het 
gevolg zijn van grote hydraulische conductiviteiten. Bij gebrek aan 
informatie over de hydraulische conductiviteit geven de gemeten 
stijghoogteverschillen enkel een indicatie voor de richting van de 
kwelstroom, niet over zijn grootte . 
(2) De aanwezigheid van een verticale opwaartse component in het 
grondwater, betekent niet noodzakelijk dat het grondwater de oppervlakte of 
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de wortelzone bereikt, en ter beschikking staat van de vegetatie . De 
kwelstromen kunnen bijvoorbeeld door rivieren worden afgevangen. 

Stijghoogteverschillen kunnen een seizoenale karakter hebben. De grootte 
kan wiJzigen in functie van het seizoen maar ook de richting van de 
verticale component. In sornmige delen van de studiegebieden is de kwel dus 
slechts in een bepaalde perioden van het jaar aanwezig, waarvan de lengte 
kan varieren. 

Geringe seizoenale waterpeilschornmelingen WlJzen op de aanwezigheid van een 
kwelstroom. Het neerslagtekort in de zomer wordt in kwelgebieden in mindere 
of meerdere mate gecompenseerd door de aanvoer van grondwater, zodat de 
peilen niet zo ver wegzakken. 

Tenslotte kan de vegetatie en haar samenstellende soorten ook een indicatie 
geven voor opkwellend grondwater. Bepaalde soorten staan bekend als 
indicatorsoorten voor kwel. Het betreft hier onder andere een aantal 
zeggesoorten zoals Moeraszegge (Carex acutiformis), Scherpe zegge (Carex 
acuta), Pluimzegge (Carex paniculata), Elzenzegge (Carex elongata), 
Sterzegge (Carex echinata), en Zompzegge (Carex curta), een aantal 
veenrnossoorten zoals Sphagnum palustre, S. firnbriaturn, S. flexuosum en S. 
fallax en Riet (Phragmites autralis). 

2.2.3 (;.egevensver1JJerking 

2.2.3.1 Selectie van hydrologische variabelen. 

De meetgegevens met betrekking tot de dynamiek en chemie van het ondiep 
grondwater leveren voor elke piezometer 22 hydrologische variabelen op. 
Voor de dynamische aspect en worden 9 variabelen af geleid ui t de 
tijdreeksen, en vooral de duurcurven (Nieman 1973, Kernmers & Jansen 1979, 
Everts & de Vries 1991, de Haan 1992, Wullink 1993, de Mars 1996, 
Huybrechts & De Becker 1997). Ze worden beschreven in Tabel 2.3 en Figuur 
2.4. Hiervoor werden alle betrouwbare metingen gebruikt in de periode april 
1997 tot mei 1999. Voor piezometers met een kortere meettijd, werd een uit 
die periode een vol ledig j aar geselecteerd. Voor Vorsdonkbos de werden 
uitzonderlijk hoge waterstanden die het gevolg waren van . de overstroming 
van septernber 1998 genegeerd. Voor de 13 chemische variabelen werd per 
piezometer wordt de gemiddelde waarde over de vier bemonsteringsperioden 
gebruikt ( tabel 2. 3) . Enkel de electroneutrale stalen kwamen hierbij in 
aanrnerking. Daarnaast werden nog een aantal stalen 
Vorsdonkbos, omdat er uitzonderlijke concentraties werden 
duidelij k gekoppeld konden worden aan overstromingen in 
sarnenstelling van het ondiep grondwater werd er op 
waarschijnlijk beinvloed door het oppervlaktewater. 

verworpen in 
opgetekend die 

het gebied. De 
dat ogenblik 

Tabel 2. 3 Variabelen die de dynamiek van het ondiep grondwater 
beschrijven (figuur 2.4) 

Variabele 

Gemiddelde stijghoogte in de 
waarnemingsperiode (m TAW) 
Gemiddelde diepte onder maai veld in 
de waarnemingsperiode (m) 
Minimale diepte onder maaiveld in de 
waarnemingsperiode (m) 
Maximale diepte onder maaiveld in de 
waarnemingsperiode (m) 

Gebruikte afkorting 

Head 

Mean 

Min 

Max 
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Maxima le schommeling in de 
waarnemingsperiode (m) 
Concaaf buigpunt op de duurcurve (%) 
Convex buigpunt op de duurcurve (%) 
Helling van centraal gedeelte van de 
duurcurve (m x 100) 
Helling van rechter gedeel te van de 
duurcurve (m x 100) 

SlOPECEN 

C.AAf 

VEX 

25 50 

Kans op overschrijding van de diepte (%) 

Ampli 

Caaf 
Vex 
SlopeCen 

SlopeSum 
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MEAN 

75 

Figuur 2.4: Duurlijnen van grondwaterstanden en enkele karakteristieke 
variabelen. 

2.2.3.2 Kaarten 

De ruimtelijke variatie van de 22 hydrologische variabelen wordt 
voorgesteld in kaarten. Hoewel de waarnemingspunten een min of meer 
uniforme ruimtelijke verspreiding over de studiegebieden hebben, blijven 
het discrete waarnemingen die niet volledig gebiedsdekkend ziJn. Teneinde 
een duidelijk cartografisch beeld te bekomen van de verschillende 
hydrologische variabelen in de studiegebieden, worden de discrete 
waarnemingen omgezet naar patronen van isolijnen. De interpolatie gebeurt 
op basis van de Kriging procedure, zoals die standaard in het pakket SURFER 
is opgenomen. De waarde en · de betrouwbaarheid van de isolijnenpatronen 
blijven vanzelfsprekend bepaald door het oorspronkelijke waarnemingsnet. Ze 
moeten geinterpreteerd worden in functie van de distributie van de 
piezometers en hun dichtheid, en de aanwezige gradienten. Hoewel op de 
randen van de studiegebieden voldoende piezometers werden voorzien, zijn de 
interpolaties nabij de grenzen het rninst betrouwbaar. In de onderstaande 
tekst wordt een selectie van de cartografische informatie gegeven. de 
volledige kaartenmap vindt men in de ecohydrologische Atlassen in Bijlage. 

2.2.3.3 Clusteranalyse toegepast op het ondiepe grondwater 

Clusteranalyse laat toe om niet vooraf bepaalde groepenstructuren te vinden 
in multidimensionele datasets. Ze kan gebruikt worden om op basis van de 
hydrologische variabelen de piezometers mathematisch in te delen en te 
klasseren in een aantal min of meer homogene groepen. Bij de toepassing van 
clusteranalysen dient een aantal keuzen te worden gemaakt. Deze hebben 
vooral betrekking op de afstandsmaat of similariteitsindex, de manier 
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waarop de afstanden tussen clusters onderling en individuele stalen worden 
berekend, het aantal groepen dat op het einde van de analyse wordt 
weerhouden, en tenslotte welke gegevens in de clustering worden betrokken. 

De dynamische en de chemische karakteristieken van het ondiepe grondwater 
werden in afzonderlijke clusteranalyses behandeld. In de clusteranalyse met 
betrekking tot de samenstelling van het grondwater werden alle variabelen 
betrokken, die bijdragen tot de ionensom, en aangevuld met pH en 
conductiviteit . Er worden geen variabelen uitgesloten omwille van hun 
beperkt belang zoals bv. voor N0 3 - of H2 P04 -, of omwille van eventuele sterke 
correlaties tussen bepaalde variabelen onderling. Van de piezometernesten 
werd enkel de ondiepe piezometer gebruikt . Voor de clusteranalyse met de 
dynamische karakteristi~ken, werden sterk gecorreleerde variabelen 
weggelaten. De analyse werd ui tgevoerd met Max, Ampli, Slopecsurn, Vex en 
Caaf 

De datamatrices worden gestandaardiseerd en het pakket STATISTICA werd 
gebruikt. Een aantal cornbinaties van similariteitsindex en 
samenvoegingstechniek werden vooraf uitgetest. Er werd gecontroleerd of er 
zich geen methodologische problemen stelden zoals kettingvorming of slechte 
stratificatie, en de resultaten werden geevalueerd op basis van de al dan 
niet aanwezigheid van ruimtelij ke patronen die in relatie staan met de 
fysische situatie op het terrein. Op basis van deze verkenning werd 
geopteerd voor de veralgemeende toepassing van WARD-samenvoegingstechniek 
in cornbinatie met de gekwadrateerde euclidische afstandsmaat. In de analyse 
werden alle piezometers van alle studiegebieden gelijktijdig betrokken. 
Enkele tests waarbij de drie studiegebieden afzonderlijk werden bekeken, 
leverden geen extra inzichten op in de hydrochemische opbouw van het 
gebied, waardoor de optie werd verlaten. 
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2.2.4 Resultaten 

2.2.4.1 De dynamiek van het ondiepe grondwater 

Doode Bemde 

De topografische hoogte in de ruime omgeving van de Doode Bemde daalt van 
80 tot 90 m meter en meer op het leemplateau naar 27 tot 30 meter TAW in de 
Dijlevallei. De meest oostelijke delen van het studiegebied zijn nog op de 
voet van de valleiwand gelegen, met hoogten tot meer dan 3 0 meter. De 
topografie loopt echter snel af naar 27 meter, de gemiddelde hoogte in het 
centrum van de komgrond. In westelijke richting neemt de hoogte opnieuw toe 
tot meer dan 2 8 meter nabij de Dij leri vier. De oeverwallen die langs de 
rivier werden opgebouwd liggen gemiddeld meer dan 1. 5 meter hoger dan de 
diepere delen van de komgrond. In het noorden en het zuiden wordt de 
komgrond afgesloten door oeverwallen van de Molenbeek en de Zij loop. Ten 
zuiden van de Zij loop komt in het studiegebied een deel van een kleinere 
komgrond voor, gelegen op een hoogte van ongeveer 28 meter (kaart 3 in De 
Becker & Huybrechts 2000). 

Figuur 2. 5: De 
s tij ghoogte van 
grondwa ter in de 
( in m TAW) 

gemiddelde 
het ondiep 
Doode Bemde 

Figuur 2.6 De gemiddelde 
diepte ( in m) van het ondiep 
grondwater in de Doode Bemde 

De stijghoogte van het ondiep grondwater (Figuur 2.5) neemt af van bijna 30 
meter op de voet van de valleiwand in het oosten tot minder dan 27 meter in 
het westen van het studiegebied. Een algemene grondwaterstroming van oost 
naar west blijkt hieruit. Opvallend is de vrijwel horizontale 
grondwaterstand in de kern van de komgrond met zelf s de aanwezigheid van 
een lichte depressie. De horizon tale stroming valt er nagenoeg stil. Het 
grondwater komt er waarschijnlijk aan de oppervlakte en wordt via grachten 
oppervlakkig afgevoerd naar het noorden. De verdere daling van de 
stijghoogte naar de Dijle toe is het gevolg van de drainerende werking van 
de rivier die tot op een afstand van 100 tot 150 meter reikt. 
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Uit de gemiddelde diepte van het grondwaterpeil (figuur 2.6) blijkt dat De 
Doode Bemde een zeer vochtig gebied is. In het overgrote deel, vooral in 
het oosten en in het centrum, staat het grondwater minder dan 20 cm onder 
het rnaaiveld, en over een belangrijke oppervlakte er zelfs gelijk mee. De 
diepte neernt zeer s terk toe naar de ri vier, waar gemiddelde diepten tot 
rneer dan 1.5 meter worden genoteerd. Dit is een gecombineerd effect van de 
dalende stij ghoogte in die richting en de toenemende topografische hoogte 
gekoppeld aan de oeverwal. Een duidelijke differentiatie in vochtigheid van 
de habitat is aanwezig. Hetzelfde patroon vindt men terug bij de maximale 
en rninimale diepte van het grondwater in de waarnemingsperiode, hoewel de 
absolute waarden van de diepte en de gradienten kunnen varieren (kaarten 5 
en 8 in De Becker & .Huybrechts 2000). In de winter kan de volledige 
komgrond onder water komen te s taan. Mees tal is di t het gevolg van een 
accumulatie van oppervlaktewater van de zij lopen en ui t het gebied zelf, 
bij een moeilijke afvoer (bv. door hoge waterpeilen in de Dijle). In de 
omgeving van de Dij le staat het grondwater dan slechts 60 cm onder het 
maaiveld. Ook in de zomer blijft het centrum van de komgrond zeer vochtig, 
het grondwater staat er maximaal 60 cm onder het maaiveld, vaak minder, 
rnaar naar de Dijle toe kan dit oplopen tot meer dan 2.5 meter. De 
schommelingen van het grondwaterpeil varieren tussen 40 tm in de komgrond 
tot meer dan 2 meter nabij de Dijle (Figuur 2.8). 

De dynamische gradient van oeverwal naar komgrond komt tot uiting in de 
tijdreeksen in figuur 2.7. DYLP017X is gelegen op het hoogste punt van de 
oeverwal en heeft een waterstand tot 2 meter onder het rnaaiveld; de 
amplitude bedraagt ongeveer 1. 6 meter. Piezometer DYLP024X is gelegen in 
het diepste punt van de komgrond. Het grondwater staat er maximaal 55 cm 
onder het maaiveld en de jaarlijkse amplitude is kleiner dan 60 cm. Zowel 
de diepte als de amplitude van de grondwatertafel nemen af van de oeverwal 
naar de komgron~. 
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Figuur 2. 7 Tijdreeksen van piezometers geordend van de kom naar de oeverwal 
in de Doode Bemde. 
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Figuur 2.8: Maximale schomme
ling van het ondiep grondwater 
in meter (1997-1999) 
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Figuur 2. 9: Stijghoogte-verschillen 
in de Doode Bemde. + altijd 
positief,, (+) gemiddeld positief 
maar seizonaal negatief; ( = ) 

gemiddeld neutraal maar seizonaal 
negatief of positief,, (-) gemiddeld 
negatief maar seizonaal positief,, ? 
indicatief weinig waarnemingen. 

Uit de stijghoogteverschillen in de piezometernesten (Figuur 2. 9) blijkt 
dat in nagenoeg het volledige studiegebied een opwaartse verticale 
grondwaterstroming aanwezig (de stijghoogte van de diepere waterlagen 
overtreft deze van de bovenste laag) . Op drie piezometernesten na is het 
posi tieve stij ghoogteverschil niet continu aanwezig maar wissel t af met 
periodes waar de grondwaterstroming een neerwaartse component heeft. In 
sommige gevallen zijn deze seizoenaal gebonden. Ook op de oeverwallen treft 
men vaak positieve stijghoogteverschillen aan . In tegenstelling tot de rest 
van het studiegebied is het weinig waarschijnlij k dat deze stroming de 
wortelzone bereikt. De amplitude en de diepteligging van het grondwater 
suggereren dat de stroming wordt afgevangen door de Dijle, en men dus niet 
van kwel kan spreken. 
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Vorsdonkbos 

De topografische hoogte in het studiegebied daalt gemiddeld van ongeveer 12 
m meter en meer in het zuiden naar iets meer dan 11 meter in het uiterste 
noorden, nabij de Moutlaak. In het westelijk gedeelte verloopt deze 
hoogteafname zeer onregelmatig. Lagere gelegen gedeelten (op een hoogte van 
11.6 meter en minder) wisselen af met kleine verhevenheden. Slechts in het 
ui terste noorden nabij de Moutlaak daal t de topograf ie vrij snel naar 11 
meter. Hoewel niet voor alle verhevenheden de genese is aangetoond, mag men 
ervan uitgaan dat het bij een aantal onder hen om donken gaat. Het ziJn 
rivierduinen, bestaande uit opgewaaide fluviatiele zanden. Ze situeren zich 
op een hoogte van ongeveer 12 meter in het rivierlandschap. In het 
zuidoosten is eveneens een verhevenheid aanwezig, die op de valleiwand 
aansluit. Zij wordt van de westelijke gescheiden door een centrale 
depressie met een zuid-noord orientatie, die ongeveer O. 5 meter lager is 
gelegen: tussen 11.0 en 11.3 min de noordelijke helft en oplopend naar het 
zuiden. (kaart 3 in Huybrechts & De Becker 2000) 

De stijghoogte van het ondiep grondwater (Figuur 2.10) neemt af van 12.2 in 
het zuiden, nabij de valleiwand, tot minder dan 10. 6 m in het noorden, 
waaruit een noordelijk gerichte horizontale component van de 
grondwaterstroming in het gebied kan worden afgeleid. In Vorsdonkbos heeft 
de grondwaterstroming echter ook een sterke verticale opwaartse component 
( zie verder) . Het verloop van de freatische watertafel in noordelij ke 
richting is vrij regelmatig, met een helling van 25 cm op 100 meter. In 
het lijnenpatroon is nog wel de centrale depressie te herkennen. 

N 

t - I 
100 150 200 

Figuur 2.10: Gemiddelde 
stijghoogte van het ondiep 
grondwater in Vorsdonkbos 
( in m, 19 9 7-19 9 9) . 
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Figuur 2 .11: 
diepte van 
grondwa ter onder 
Vorsdonkbos (in 
1999). 
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Uit de gemtddelde diepte (Figuur 2.11) van het waterpeil blijkt dat 
Vorsdonkbos een zeer vochtig gebied is. In het overgrote deel van het 
gebied staat het grondwater minder dan 10 cm onder het maaiveld. Dit is 
vooral zo in de zuidelijke helft, met een uitloper naar het noorden via de 
centrale depressie. In de omgeving van de Moutlaak en op de belangrijkste 
donken staat het grondwater iets dieper, maar het maximum bedraagt 
nauwelijks 40 cm. Er moet echter worden rekening gehouden met het feit dat 
1998 een uitzonderlijk jaar was met belangrijke en ook langdurige 
overstroming van de Demer en haar bijrivieren, tijdens het najaar. Bij de 
laagste grondwaterstand (kaart 6 in Huybrechts & De Becker 2000), IN 

augustus 1998, is de ruimtelijke differentiatie groter In het zuiden, nabij 
de voet van de valleiwand, en in de depressie naar het noorden blijft de 
diepte beperkt. Het grondwater staat er doorgaans minder dan 60 cm onder 
het maaiveld, tot plaatselijk minder dan 20 cm. Nabij de belangrijkste 
donken loopt de diepte geleidelijk op tot meer dan 1 meter. Door het 
gecombineerd effect van de donken en de nabijheid van de Moutlaak, ontstaat 
in het noordwesten een vrij grote zone met de waterpeilen tussen 0.8 en 1 
meter diepte. De hoogste waterstanden (kaart 7 in Huybrechts & De Becker 
2000) worden vooral bepaald door water afkomstig van overstromingen en 
neerslag die tij delij k in het gebied worden geborgen. Een groot gedeel te 
van het gebied overstroomt regelmatig, met waterstanden tussen 10 tot 20 cm 
boven het maaiveld, maar plaatselijk werd tot 40 cm water gemeten. De 
hoogst gelegen delen van het studiegebied, de donken, komen slechts onder 
water bij uitzonderlijke overstromingen zoals september 1998. In de 
samenstelling van de kaarten werd met deze uitzonderlijke omstandigheid 
evenwel geen rekening gehouden. De amplitude (Figuur 2.12) is in de 
zuidelijke helft beperkt tot minder dan 60 cm en in het zuidwesten zelfs 
minder dan 40 cm. Naar het noorden toe neemt de amplitude geleidelijk toe 
tot meer dan 1 . 2 meter Figuur 2.14). 

Figuur 2.12: Maximale 
schommeling van het ondiep 
grondwater (1997-1999). 

(t) 7 

(+l ... \ 
... 

... 
... 

4 

t+)? : 4 '-.[+) 
. ft-) 

_ ....(:t) .?. . -------.-

4 t 

Figuur 2 .13 
verschillen 
me ternes ten. 
positief, 
posi tief, 

·._ .... 

... 

+ ... 4 ... 

N 

t 

Stij ghoogte-
in 13 piezo-

+ al tijd 
(+) seizoenaal 
? indicatief, 

weinig waarnemingen. 

Ecohydrologisch Onderzoek van Waterrijke Vallei-ecosystemen, VLINA C96/03 
Eindrapport 



Geohydrologie 131 

VOTP003X VOTP032X VOTP059X VOTP024X VOTP025X 

0.20 -, 0.20 

1 
~ 

-0.20 \ I \ / \ .., \ 
, \ r" \ ,_-;:_.,, . '. . ... . , , \""'\, 

r. \V \ II '/ . .., ' . 
\ • \ I / / ''!, \ \ 

\/ ·, \ ~ \ f\ ) /\'- I I ·, \ \ / I · 
.\ 1\'1/" (" I \ j. \ ',1'1! 
\ ' · . I 1' \ • I 

! '· \ 1 I.I .\.I . · , \ f I \ I . \ V I . 
I \ \ II 1\ ·; '. \ I ! 

·, ' ,; \ / / 
·,/ .I/ \ J" / __ ,. •. -: \, __ /~, •. , .. --. ·, \ . I 

_,.. .. , ,, r \ ;, • , , ' : / \ ' . ... . / \ . . '. "i/ 
\ !\ '._, ·, ! j\ .. ..i \/ \,.. '· il 
\ I \ . I. . 
··, .. J \. ... . . ! \ '.; ! 

\ '"i \ :\ ; \ . 
V \ i \ ! 

\~··' \ ! ~ d 
"i 

1 
-0.20 

~ E 1 'ai 
...J j I 

1 
-0.60 0 

-l.00 

·0.60 

-1.00 

- 1 .40 '--......L--'----'---'----'---'---'-----''---'---'--'----'---'---'---'----'---'---'---'---' -1 .40 

414/1997 24/1 Q/1997 11.15/1998 3/12/1998 23/6/1999 

Figuur 2.14 Tijdseries ondiep grondwater, Vorsdonkbos. Piezometers 
geordend van zuid naar noord. 

De stij ghoogteverschillen in de piezometernesten ( Figuur 2 .13) geven aan 
dat in nagenoeg het volledige studiegebied ten minste gedurende een 
gedeel te van het j aar een opwaartse verticale grondwaterstroming aanwezig 
is. Positieve stijghoogteverschillen komen er voor (de stijghoogte van de 
diepere waterlagen overtreft deze va..r1 de bovenste laag) . In een aantal 
locaties, gelegen in de zuidelijke helft met een uitloper naar het noorden, 
is de verticale opwaartse stroming gedurende het volledige jaar aanwezig. 
In de overige piezometernesten doet de opwaartse component zich niet 
permanent voor, maar wisselt af met een neerwaartse. Meestal is opwaartse 
stroming er tijdens de zomer actief; in de winter overheerst infiltratie. 
Deze plaatsen zijn gelegen op of in de nabijheid van de donken. De ondiepe 
ligging van het grondwater wijst erop dat daar waar de opwaartse stroming 
in de verzadigde zone aanwezig is, inderdaad kwel optreedt. Het grondwater 
bereikt er de wortelzone . 

Figuren 2.15 en 2.16 geven voor een aantal piezometernesten de (positieve) 
stij ghoogteverschillen weer. Naarmate de piezometerkoppels verder in het 
noorden van het studiegebied gelegen zijn vermindert het 
stijghoogteverschil (van zuid naar ~oord piezometernesten VOTP009X/10X, 
VOTP005X/6X, VOTP007B/8B en tenslotte VOTP047X/48X). In het zuiden worden 
zeer hoge stijghoogteverschillen gemeten tot meer dan een halve meter. De 
diepere piezometers geven stijghoogten die tot 30 boven het maaiveld kunnen 
ui tkomen. Met de verminderende st i j ghoogteverschillen neemt ook de 
seizoenale variatie toe., wa t beves tigt da t in noordelijke r i chting de 
kwelflux afneemt. In piezometernest: VOTP007B/8B komt in de winter 
regelmatig i nfiltratie voor, maar in de zomer is er systematisch kwel. 
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Figuur 2.15: Tijdseries ondiep grot2dwater, Vorsdonkbos (VOTP006X en OlOX 
zijn diepe piezometers) 
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Figuur 2.16 Tijdseries ondieo grondwaterr Vorsdonkbos (VOTPOOBX en 
VOTP048X zijn diepe piezometer) 

Ecohydrologisch Onderzoek van Waterrijke Vallei-ecosystemen, VLINA C96/03 
Eindrapport 



Geohydrologie j34 

Vallez' van de Zwmte Beek 

Het studiegebied beslaat de volledige de bodem van de vallei van de Zwarte 
Beek. In het zuiden wordt het begrensd door de zuidelij ke val lei wand, in 
het noorden stroomt de rivier 'De Zwarte beek' tegen de noordelijke 
valleiwand. De gemiddelde helling van het dal bedraagt ongeveer 0.27%, met 
centraal een zeer vlak gedeel te omgeven door longi tudinale hellingen tot 
0.5% (kaart 3 in Huybrechts & De Becker 2000c). Centraal in het 
studiegebied begint de "Oude Beek", die instaat voor de ontwatering van dit 
gedeelte van het beekdal. Hoewel ze stroomafwaarts van het studiegebied een 
vrij natuurlijk karakter heeft, is het geen natuurlijke loop. Ze werd met 
drainagedoeleinden gegraven,. 

De stijghoogte van het grondwater neemt longitudinaal af langsheen de 
val lei, met gemiddeld een helling van ongeveer O. 13 % . Centraal in het 
studiegebied is de helling onregelmatiger en bevindt zich een kleine 
depressie De gemiddelde diepte van het grondwater geeft een eenvoudig 
ruimtelijk beeld (figuur 2.17). Het grondwater is vrijwel overal gemiddeld 
minder dan 20 cm diep gelegen onder het maaiveld, meestal zelfs minder dan 
10 cm, met een aantal kernen waar het grondwater gelijk met het maaiveld 
staat. Naar valleiwanden en rivier toe wordt de diepte groter. De hoogste 
waterstanden werden bereikt in de winter 1998/1999. Behalve op de randen 
van het studiegebied en in een centraal gelegen zone stond het water toen 
in grote delen van de vallei tussen Oen 20 cm boven het maaiveld (kaart 7 
in Huybrechts & De Becker 2000). 

Figuur 2.17: Gemiddelde stijghoogte van het ondiep grondwater in de Vallei 
van de Zwarte Beek (in m, 1997-1999). 

Figuur 2. 18: Maxima le diepte •7an het grondwa ter onder maai veld in de 
Vallei van de Zwarte Beek (in m. 1997-1999). 
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In de zomer wordt de differentiatie op het vlak van grondwaterstanden 
groter in het studiegebied (Figuur 2.18). Het centrum van de vallei blijft 
zeer vochtig, het grondwater staat er minder dan 60 cm n vaak minder dan 20 
cm diep. Op de randen loopt de diepte echter op, tot meer dan 80 cm en 60 
cm nabij de rivier. De amplitude is hier een weerspiegeling van, met een 
beperkte schommeling van minder dan 40 cm in het centrum, tot 60 cm nabij 
de rivier en meer dan 80 cm aan de voet van de zuidelijke valleiwand. 

Vergelgking grondwaterregime in de verschillende gebieden 

In figuur 2.19 wordt het grondwaterregime in de drie studiegebieden 
onderling vergeleken. Hierbij komen twee fenomenen naar voor: 

(1) Wat betreft vochttoestand kan men de drie studiegebieden duidelijk 
differentieren. De Val lei van de Zwarte Beek is het natst, gevolgd door 
Vorsdonkbos en tenslotte De Doode Bemde dat het minst vochtige gebied is. 
De gemiddelde diepte (Mean) is duidelijk groter in de Doode Bemde, maar 
voor beide overige gebieden wordt ongeveer dezelfde waarde bekomen. De 
variabelen Max, Vex, SloceCen duiden daarenboven op de nattere condities in 
de Vallei van de Zwarte Beek ten opzichte van Vorsdonkbos. 

(2) De interne variatie in de studiegebieden neemt af van de Doode Bemde 
over Vorsdonkbos naar de Zwarte beek. Dat komt in de eerste plaats naar 
voor bij de grondwateramplitudes, die de variatie in de tijd weergeven. 
Daarnaast is het bereik van de verschillende variabelen systematisch het 
grootst in de Doode Bemde. De gemiddelde diepte varieert van -120 cm tto + 
20 cm (outliers buiten beschouwing gelaten). Voor meerdere variabelen, 
mean, min, Vex, SlopeCen, is het bereik het kleinst in de Vallei van de 
Zwarte Beek. 
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Figuur 2 .19: Box-plots van de variabelen voor de grondwaterdynamiek voor de 
verschillende studiegebieden. 
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Tjpen grondwaterregime. 

Een clusteranalyse deelt de totale dataset op in 4 groepen, waarvan er een 
verder werd onderverdeeld, zodat 5 entiteiten ontstaan. Hun kenmerken vindt 
men in figuur 2.20. De clusteranalyse was gebaseerd op de variabelen Max, 
Ampli, Vex, Caaf en Slopesum. De overige drie variabelen werden niet 
gebruikt wegens een grote correlatie met Max. 

Van Regimetype O tot Regimetype R nemen de diepte van de grondwaterstand 
onder maaiveld (gemiddeld, maximum en minimum) en de amplitude. Bij 
regimetype 01 staat het grondwater gemiddeld gelijk met het maaiveld, en 
komt voor in de zones waar gedurende een groot gedeelte van het jaar staand 
water aanwezig is in de drie gebieden. De overschrijdingskansen nemen 
sneller toe met de diepte van regimetype R naar 0, zoals weerspiegeld in de 
variabele Slopecen. Het type 02 verstoort di t algemene patroon in zekere 
mate. De variabele Vex is voor de typen O en P van dezelfde orde, en 
duidelijk groter dan voor typen Q en R. 

De verdeling van de regimetypen over de verschillende studiegebieden vindt 
men in tabel 2.4. Hieruit blijkt dat typen Q en R vooral in de Doode Bemde 
voorkomen, terwi j 1 type O vooral in De val lei van de Zwarte Beek. De 
ruimtelij ke verdeling van deze regimetypen vindt men in Figuur 2. 21. De 
vallei van de Zwarte Beek wordt gedomineerd door regime type O met zeer 
ondiep, weinig schommelend grondwater. Op de randen van het studiegebied 
komen regimetypen Q en R sporadisch voor. In Vorsdonkbos wordt het 
zuidelijke deel ingenomen door regimetype 0, met 01 in het zuidwesten meer 
naar het oosten. Regimetype R komt in het uiterste noorden voor, terwijl 
type Q gebonden lijkt te ziJn aan donken in het gebied, die drogere 
condities kennen. In de Doode Bemde tenslotte bepaalt de alluviale kom de 
verdeling van de regimetypes. In het centrum van de kom komen regimetype 0 
en P voor. Daar rond situeert zich type Q en tenslotte op de oeverwallen 
komt regimetype R voor. 

De verschillen tussen de drie studiegebieden op het vlak van de regimetypen 
en de differentiatie tussen de verschillende regimetypen komt niet sterk 
tot uiting in de principale componenten analyse. De twee eerste componenten 
bij de DCA bijvoorbeeld verklaren meer dan 70 % van de variatie in de 
dynamiek, maar in de twee-dimensionale ruimte is geen differentiatie tussen 
hetzij de regimetypen hetzij de studiegebieden (figuur 2.·22 ) mogelijk. 

Tabel 2.4 Verdeling van typen grondwaterregime over de verschillende 
gebieden. 

Type Doode Bemde Vorsdonkbos Zwarte Beek Totaal 
grondwater 
regime 

01 2 12 20 34 
02 1 10 21 32 
p 5 3 7 15 
Q 17 13 6 36 
R 11 3 2 16 

Totaal 36 41 56 133 
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Figuur 2.20: Box-plots van de variabelen voor de grondwaterdynamiek voor de 
verschillende regimetypen. 
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Figuur 2.21: Verspreiding van regimetypen in de studiegebieden 
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Figuur 2. 22: Twee eerste assen van de DCA van de dynamische variabelen van 
het ondiepe grondwater. De letters verwijzen naar de studiegebieden: Doode 
Bemde (D), Vorsdonkbos (V) en Vallei van de Zwarte Beek (Z). 
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2.2.4.2 Chemie van het ondiepe grondwater. 

Doode Bemde 

Geohydrologie j42 

De chemische samenstelling van het ondiep grondwater in het studiegebied 
van de Doode Bemde vertoont geen erg grote variatie, zeker als men het 
vergelijkt met gebieden zoals Het Walenbos (Huybrechts & De Becker 1997). 
Binnen di t project echter worden voor een aantal chemische variabelen de 
grootste amplitudes bekomen in de Doode Bemde (zie verder deel 4). De 
patronen worden in hoofdzaak bepaald door de relatie met de valleiwand en 
de rivier (oeverwal-komgrond), maar er is ook noord-zuid gradient aanwezig. 

Extreme waarden worden in het uiterste zuiden en noordoosten aangetroffen, 
maar in het grootste deel in centrurn zijn de gradienten beperkt (Figuur 
2.23). De pH van het grondwater bedraagt ongeveer 6.9 in het noorden van 
het studiegebied, en neemt lichtjes af tot 6.3 in de kleine komgrond in het 
zuiden. De elektrisch conductiviteit (Elektrisch Geleidend Vermogen, EGV), 
bicarbonaat en calcium vertonen in grote lijnen eenzelfde patroon. In het 
centrurn komt een gebied voor met de laagste waarden, respectievelijk 500 
µS/cm, 300 ppm en 100 ppm, die westelijke richting (naar de rivier) 
toenemen met ongeveer 5 0 % . Naar het zuiden toe verminderen de 
concentraties van deze variabelen en bereiken een minimum in de kleine 
zuidelijke komgrond. De hoogste waarden worden bekomen in het noordoosten, 
maar deze kern is vooral gebonden aan een piezometer. Er is eveneens een 
toename in oostelijke richting (naar valleiwand) die vooral wordt bepaald 
door twee piezometers nabij de spoorweg. Een invloed hiervan op de 
concentraties is niet helemaal ui t te slui ten (Huybrechts & De Becker 
2000) . 

Sulfaat- en natriurnconcentraties nemen algemeen af van respectievelijk 60 
en 25 ppm bij de valleiwand, naar de rivier waar concentraties van ongeveer 
10 ppm worden bereikt. In het centrale gedeel te komen echter kernen voor 
met concentraties tot 40 ppm voor sulfaat en 25 ppm voor natriurn. Ze zijn 
gekoppeld aan enkele piezometers. Magnesium heeft twee maxima, in het 
noordwesten en het noordoosten, met concentraties tot 10 ppm. Vanaf deze 
maxima neemt de concentratie af om in het zuiden het minimum van 2ppm te 
bereiken. Chloride heeft overal een concentratie van 10 en 20 ppm. Enkel in 
het noordoosten verhoogt de concentratie tot 60 ppm. Kalium heeft zeer lage 
concentraties, doorgaans kleiner dan 2 ppm. Aan de oostelijke grens komen 
twee maxima voor. IJzer heeft een concentratie van 10 ppm behalve in 
centrurn waar een kern met maximum 70 ppm voorkomt. Dit maximum is eveneens 
sterk gebonden aan twee piezometers langsheen de spoorweg. Voor ni traat, 
ammonium en fosfaat (H2 P0 4 -) z1Jn de concentraties zeer klein, doorgaans 
kleiner dan 1 ppm. Voor nitraat zijn er twee kernen met hogere waarden. In 
het zuidoosten worden waarden tot 15 ppm bereikt in een piezometer. Voor 
ammonium is er een dergelijk maximum nabij de Dijle. 
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Vorsdonkbos 

In Vorsdonkbos worden de hydrochemische patronen vaak bepaald door een 
zuid-noord gradient tussen de valleiwand en de Moutlaak (Figuur 2.24). De 
gradient wordt verstoord door de aanwezigheid van een topografische 
depressie ongeveer centraal in het gebied met een zuid-noord orientatie, en 
de aanwezigheid van verscheidene topografische verhevenheden in het gebied, 
vaak donken 

Laagste pH waarden komen voor in het zuiden van het gebied, nabij de 
valleiwand. De pH is er doorgaans lager dan 6 met minimum van 4.0. In het 
zuidoosten loopt de pH-6.0-lijn vrij ver het gebied in, en op de oostelijke 
grens van het gebied verder naar het noorden. In de rest van het gebied 
schommelt de pH tussen 6 en 7 eenheden. De elektrisch conductiviteit 
(Elektrisch Geleidend Vermogen, EGV), bicarbonaat, calcium en sulfaat 
vertonen in grote lijnen eenzelfde patroon. In het zuidoosten komt een 
uniform gebied voor met relatief lage waarden. De concentraties z1Jn er 
vrij constant, bv. sulfaat 50 ppm, en EGV 350 µS/cm, of lopen geleidelijk 
op in noordwestelijke richting. In het noordwesten van het gebied komt dan 
een kern voor met hoge waarden. EGV bereikt er 850 µS/cm, bicarbonaat 300 
ppm, sulfaat 250 ppm. calcium 140 ppm, Ook bij magnesium is een 
gelijkaardig patroon herkenbaar, zij het minder duidelijk. 

Chloride en natrium geven een totaal ander beeld. De concentraties zijn het 
grootst in het zuiden en nemen gemiddeld af in noordelijke richting: van 50 
ppm tot minder dan 20 nabij de Moutlaak voor chloride en van 25 ppm naar 10 
ppm voor Natrium. In het westen blijven de concentraties relatief hoog. De 
concentraties van kalium vertonen bijzonder weinig variatie; ze schommelen 
rond 4 ppm. In zuiden en oosten is een smalle band aanwezig met lichtjes 
grotere waarden, met een maximum van 8 ppm. Hetzelfde geldt voor ijzer, met 
concentraties rond 10 ppm. Alweer in zuiden en oosten zijn de concentraties 
iets hoger, met een opvallende kern tot 50 ppm 

Voor nitraat, ammonium en fosfaat (H2P0 4-) zijn de concentraties zeer klein. 
Ze blijven steeds kleiner dan 1 ppm, en er zijn geen duidelijke patronen te 
onderscheiden. De lijnconfiguratie wordt bepaald door een aantal kernen met 
hogere waarden bij ammonium en fosfaat, vaak bepaald door een piezometer. 
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De Va/lei van de Zwarle Beek 

Het hydrochemisch onderzoek van het ondiep grondwater in de Vallei van de 
Zwarte Beek heeft sterk te lijden onder de chemische instabiliteit die 
optreedt bij het bemonsteren van het grondwater ( zie deel 2. 2. 2. 3) . De 
analyses van minder dan 50% van de waterstalen kunnen als betrouwbaar 
worden bestempeld. De combinatie van vier bemonsteringsperioden was hier 
noodzakelijk om een redelijk beeld van de ruimtelijk verspreiding van de 
verschillende chemische variabelen te bekomen. 

De hydrochemische variatie in het studiegebied beperkt is (Figuur 2.25). De 
belangrijkste gradienten situeren zich op de randen van het gebied: aan de 
voet van de zuidelijke valleiwand, nabij de rivier in het noorden (de 
rivier stroomt tegen de noordelijke valleiwand aan), en in het 
stroomoowaartse deel van het studiegebied. De centrale en grootste zone is 
voor de meeste variabelen vrij uniform, en de laagste concentraties komen 
er voor. 

Verschillende voorbeelden illustreren dit. De pH bijvoorbeeld (figuur 
2. EEE) schommel t tussen 6 en 6. 5, en op de randen lagere waarden bereikt 
tot 5.0. De elektrische conductiviteit schommelt tussen 150 en 100 µS/cm in 
het grootste gedeelte van het gebied, aan de randen neemt de waarde toe tot 
250 µS/cm.S. Calcium heeft een gelijkaardig patroon met vooral 
concentraties tussen 10 en 20 ppm. Voor sulfaat zijn de concentraties 
doorgaans kleiner dan 10 ppm. Enkel op de randen treedt een verhoging op 
tot een maximum van 60 ppm. Kalium heeft hetzelfde patroon met 
concentraties meestal kleiner dan 2 ppm. Ook magnesium komt vrijwel niet 
voor, het heeft concentraties tussen 2 en 3 ppm. IJzer heeft een 
concentratie van ongeveer 10 ppm, met een locatie waar concentraties tot 40 
ppm toenemen. 

Natrium en chloride leveren iets complexere patronen op. Ze nemen af van 
respectievelijk ongeveer 30 ppm en 14 ppm in het zuiden en het oosten tot 
minder dan 10 ppm en 6ppm in het noorden. Fosfaat, ammonium en nitraat 
hebben zeer kleine, verwaarloosbare concentraties. 

I .,, 
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Figuur 2.25: Ruimtelijke patronen in pH (a), elektrische geleidbaarheid (b) 
calcium (c) en sulfaat (d) in de vallei van de Zwarte Beek. 
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Grondwaterrypen 

Een clusteranalyse waarin alle piezorneters en alle hydrochernische 
variabelen werden betrokken resulteerde in vier grondwatertypen: Watertype 
1 tot Watertype 4. In Watertype 1 werd nog een onderscheid gernaakt tussen 
twee gelijkwaardige groepen: Watertype la en Watertype lb. De piezorneters 
z1Jn evenwichtig verdeeld over de verschillende watertypen: 30 tot 40 
piezorneters per type; enkel Watertype 4 is het aantal beperkt tot 9. 

Tabel 2.4b : Het aantal piezome:ers per wa tertype 

Watertype Doode Bernde Vorsdonkbos Zwarte Beek Totaal 

la 5 12 6 23 
lb 0 16 5 21 
2 3 1 36 40 
3 22 9 2 33 
4 6 3 0 9 

Totaal 36 41 49 126 

Watertype l a Watertypelb 
pH 4.8 aecoo J71 µS/an pH 6.8 EJ.Cond J9B µS/cm 

Ca 
Ca 

S04 S04 

Watertype 2 Watertype 3 Watertype 4 
pH 5.20 8.Cond 162 µS/cm pH 6. 7 El.Cond 4.36 µS/an pH 6.5 EJ.Cald 867 JR/an 

HC03 

HC03 

a 

Ca 
Ca 

Figuur 2.26 Mauchadiagrammen van vijf watertypen in de studiegebieden 

De hierna volgende bespreking is gebaseerd op 4 figuren: figuur 2.26 geeft 
de relatieve verhoudingen tussen de belangrijkste ionen weer in 
Mauchadiagrarnrna; figuur 2.27 toont de totale ionenactiviteit in 
Stiffdiagrarnrna; figuur 2.28a geeft box-plots met de rnediaanwaarde en 
spreiding van de verschillende variabelen; figuur 2.28b tenslotte toont de 
twee eerste assen een principale cornponenten analyse. Voor beide eerste 
figuren werden de gerniddelden gebruikt van de piezorneters die tot deze 
bepaalde clustergroep behoren. 

Ecohydrologisch Onderzoek van Waterrijke Vallei-ecosysternen, VLINA C96/03 
Eindrapport 



Geohydrologie j49 

Watertype 1 heeft een vrij evenwichtige verdeling van Na 2+, so/-, HCO/- en 
Cl - , terwij 1 Ca 2

+ iets sterker is vertegenwoordigd. Het verschil tussen 
~>-?.: de subtypen manifesteert zich op het v l ak van de pH die gemiddeld 2 
eenheden groter is in Watertype lb, en een bredere amplitude heeft. De 
absolute concentraties van bicarbonaat, calcium, magnesium zijn gemiddeld 
hoger, en natrium en chloride gemiddeld lager (Figuur 2.FFF). 

Op het vlak van de verhoudingen tussen de ionen zijn watertypen 2, 3 en 4 
sterk gelijkend. Respectievelijk calcium en bicarbonaat domineren de 
kationen en anionen. In wate~type 2 hebben magnesium, natrium, chloride en 
sulfaat nog een zeker relatief belang, en zijn min of meer in evenwicht met 
elkaar. In Watertype 3 is het belang ervan sterk afgenomen en in Watertype 
4 heeft enkel sulfaat nog een relatieve betekenis. De absolute 
ionenconcentraties zijn voor de meeste ionen het grootst in watertype 4 en 
het kleinst in watertype 2. Dit wordt weerspiegeld in de hoge elektrische 
conductiviteit van meer dan 800 µS/cm gemiddeld met een uitschieter tot 
1200 µS/cm in Watertype 4 en slechts 160 µS/cm voor Watertype 2. 
Bicarbonaat, calcium, magnesium, natrium en chloride nemen toe van 
Watertype 2, over Watertype 3 naar Watertype 4. Watertype 1 is wat betreft 
totale ionenactiviteit vergelijkbaar met Watertype 3, maar voor de 
indi vi due le ionen wissel t di t. De bicarbonaatconcentratie bijvoorbeeld is 
lager in watertype 1 en sluit nauw aan bij watertype 2. Sulfaat, natrium en 
chloride daarentegen liggen duidelijk hoger dan in Watertypen 2 en 3. 

Watertype 2 sluit nauw aan bij het regenwater, met geringe ionenactiviteit, 
maar heeft reeds een calcium en bicarbonaat aanrijking. In watertype 1 is 
ook de ionensterkte van Sulfaat iets toegenomen 

In Figuur 2. VV worden de twee eerste assen voorgesteld uit een Principale 
componenten analyse. De verschillende watertypen ziJn zeer goed 
gedifferentieerd in deze twee-dimensionele ruimte. Er is nauwelijks overlap 
Het onderscheid tussen watertypen la en lb is minder duidelij k. Sulfaat, 
bicarbonaat, elektrische conductiviteit, magnesium, calcium en pH zijn de 
belangrij kste bepalende variabelen. 53 % van de variatie wordt verklaart 
door de eerste twee assen. Uit het diagram blijkt nogmaals dat: Watertype 3 
zich onderscheidt van 1 en 2 door de hogere pH en hogere concentratie van 
bicarbonaat; Watertype 2 zich onderscheidt door lagere elektrische 
conductiviteit, magnesium en calcium; Watertype 1 zich onderscheidt door de 
hogere chloride en sulfaat concentraties; en tenslotte dat Watertype 4 
sterk verschilt van de andere watertypen. 

Watertype 1 grondwater met hoge ionenconcentratie, gedomineerd door 
calcium en met vrij belangrijk aandeel van sulfaat, 

Watertype 2: grondwater met een zeer lage ionenconcentratie, nog sterk 
gelijkend op regenwater, en een dominantie van calcium en bicarbonaat. 

Watertype 3 : grondwater met een hoge ionenconcentratie, 
dominantie van calcium en bicarbonaat. 

Watertype 4: grondwater met een zeer hoge 
dominantie van calcium en bicarbonaat, 
aanwezigheid van sulfaat en ijzer 

ionenconcentratie, 
maar ook een 

met sterke 

een sterke 
belangrijke 
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watertype la. watertype lb wa.tertype 2 

Na C1 Na Cl Na Cl 

Ca llC03 Ca llC03 Ca HC03 

liq SC>i liq SC>i liq SC>i 

re NOJ fe NOJ re NOJ 

NH4 Nl!4 NH4 

10 8 6 4 2 2 4 6 8 10 (rncq/ l) 10 8 6 4 2 2 4 6 8 lO (rncq/ l) 10 8 6 4 2 2 4 6 8 10 (mcq/ l l 

pH 4. 8 EG 371 µS/cm pH 6. 8 EG 398 µS/cm pH 5 .2 EG 162 µSiem 

watertype 3 wa.tertype 4 

Na Cl Na Cl 

Ca HC03 Ca HC03 

liq SC>i l!q SC>i 

re NOJ fe NOJ 

NH4 Nl!4 

10 8 6 4 2 2 'I 6 8 10 (!nCq/ l) 10 8 6 4 2 2 'I 6 8 10 (rncq/1) 
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Figuur 2.27 Stiffdiagrammen voor de vijf watertypen in de studiegebieden 
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Figuur 2.28a: Box-plots van de variabelen van de wa terchemie voor de 
verschillende watertypen 
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Watertypen in de verschi!lende studiegebieden 

In de drie studiegebieden domineren verschillende watertypen (Figuur 2.29). 
In de Doode Bemde is Watertype 3 het belangrijkst. Meer dan 60 % van de 
piezometers behoren ertoe, en het watertype neemt het hele centrale 
gedeelte van het studiegebied in. Aan de oostrand van het gebied is 
Watertype la beperkt tot een smalle strook aan de voet van de valleiwand. 
Watertype 2 is enkel aanwezig in de zuidelijke komgrond. Watertype 4 is 
aanwezig op een aantal geisoleerde plaatsen. Twee locaties zijn gesitueerd 
nabij de Dijle, twee nabij de spoordijk en tenslotte twee locaties in het 
noorden. 

In Vorsdonkbos domineert watertype 1. Watertype la is beperkt tot de 
directe omgeving van de valleiwand, terwijl watertype lb zich verder in de 
vallei uitstrekt, vooral in het oostelijk gedeelte. Watertype 3, met meer 
lithotrofe aspecten, komt enkel in het noordwestelijke deel van het gebied 
voor. Hier situeert zich ook een kern van 3 piezometers met het watertype 
4. Ze komen voor ten noorden van een donk, waar in de zomer de laagste 
waterstanden worden genoteerd. 

In de val lei van de Zwarte Beek tenslotte komt vooral watertype 2 voor, 
waarin calcium en bicarbonaat domineren maar met een elektrisch geleidend 
vermogen dat laag blijft. De volledige vallei wordt erdoor ingenomen. Enkel 
in een aantal piezometers juist buiten het studiegebied of op de zuidelijke 
rand, komen watertypen la en lb voor. In de Vallei van de Zwarte Beek is de 
gemiddelde concentratie van bijna alle ionen lager dan in de overige 
studiegebieden. 

De ruimtelijke segregatie van de watertype komt ook tot uiting in de PCA
plot in Figuur 2. 3 0. De drie studiegebieden liggen gescheiden in de twee 
dimensionale ruimte, met slechts een tiental overlappingen. Op de eerste 
as, die bepaald wordt door elektrische conductiviteit, magnesium en calcium 
en in mindere mate bicarbonaat en pH., zijn de drie gebieden mooi geordend. 
Vordonkbos situeert zich tussen De vallei van de Zwarte Beek en de Doode 
Bemde. Een groot gedeelte van de piezometers in Vorsdonkbos strekken zich 
uit langs de 2e as die wordt bepaald door sulfaat en chloride 

Figuur 2.31 geeft de boxplots voor de verschillende hydrochemische 
variabelen opgesplitst naar studiegebied. Ze laat toe de studiegebieden met 
elkaar te vergelijken. Een aantal duidelijk trends komen naar voor. Op het 
vlak van ionenconcentratie z1Jn de gebieden duidelijk van elkaar te 
onderscheiden. De totale ionenconcentratie daalt van de Doode Bemde over 
Vorsdonkbos naar de Zwarte Beek. Dit wordt weerspiegeld in de elektrische 
conductiviteit, maar komt ook bij individuele ionen naar voor zoals 
bicarbonaat, calcium en magnesium. Ook de pH, die duidelijk hoger is in de 
Doode Bemde, volgt een vergelijkbare trend. Gemiddeld is de pH in Vorsdonk 
hoger dan in de Zwarte Beek, maar de variatie is er groter, zeker als de 
outliers buiten beschouwing worden gelaten. Ook ijzer past enigszins in dit 
patroon. De medianen verschillen weliswaar niet, maar de bestreken 
amplitude is het grootst in de Doode Bemde en het · kleinst in de Zwarte 
Beek. De natriumconcentraties zijn eveneens het laagst in de Zwarte Beek; 
voor de twee andere gebieden beslaan ze ongeveer eenzelfde amplitude. 

Voor chloride, sulfaat en kalium worden gemiddeld de hoogste concentraties 
bereikt in Vordonkbos. Opvallend hierbij is de zeer grote arnpli tude die 
voorkomt in Vorsdonkbos voor sulfaat. Er worden duidelijk hogere waarden 
genoteerd dan elders. Voor ammonium,, nitraat en fosfaat zijn geen 
uitspraken mogelijk. 

Men mag stellen dat de Vallei van de Zwarte 
hydrochemische variabelen aan de ondergrens van 

Beek zich voor meerdere 
de ecologische amplitude 
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bevindt, terwijl voor de Doode Bernde rneestal het orngekeerde geldt. 
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Figuur 2.30 PCA-plot van de eerste twee assen met aanduiding van de 
verschillende studiegebieden. 
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Figuur 2.31: Box plots van hydrochemische variabelen per studiegebied 
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2.3 Regionale grondwaterstroming 

2.3. 1 Inleiding 

Geohydrologie J57 

Het doel van het regionaal hydrologisch onderzoek was inzicht verkrijgen in 
de toestrorning van grondwater naar de wetlands en de factoren die hierop 
van invloed zijn. Dit kan ook ornschreven worden als voorspellingen kunnen 
doen van de kwantitatieve en kwalitatieve karakteristieken van de kwel in 
de wetlands gebaseerd op een ruimtelijke en dynarnische hydrologische 
systeemrnodellering. Deze voorspellingen zullen randvoorwaarden zijn voor 
het deelonderzoek bodemhydrologie en standplaatsfactoren z1Jn voor bet 
deelonderzoek vegetati~. Orn tot uitvoering te kornen worden een 5 tal 
werkfasen voorzien (zie ook figuur 2.32 voor een schernatisch overzicht): 

• De conceptualisatie van de toplaag ornvat de productie van een hoogwaardig 
DTM op basis van kaartrnateriaal en veldgegevens. Daarnaast wordt op basis 
van satellietbeelden (LANDSAT en SPOT), digitale bestanden en 
conventioneel kaartmateriaal een landgebruikskaart gernaakt. Orn de 
grondwaterdynarniek (t.g.v. de grondwatervoeding) te kunnen rnodelleren 
wordt voor ieder seizoen een landgebruikskaart opgesteld. Eveneens zullen 
in deze fase door rniddel van een supra-regionale grondwatermodellering, 
rond de drie studiegebieden, de hydrologische randvoorwaarden van die 
studiegebieden bepaald warden. Dit zal uitgevoerd kunnen warden door een 
actualisatie van de studie 'Regionale grondwaterstrorning rond een aantal 
kwelafhankelijke natuurgebieden' (Batelaan en De Srnedt, 1994). 

• In de hydrogeologische conceptualisatie wordt een driedirnensionaal 
hydrogeologisch model opgebouwd. Di t ornvat zowel informatie met 
betrekking tot de geologie, grondwaterstanden en de hydrochemie. 

• In de rnodelleringsfase wordt het numeriek model opgebouwd. Voor sirnulatie 
van de waterkwanti tei t wordt het bestaande model, WetSpass (Water and 
Energy Transfer in Soils Plants and Atmosphere, Batelaan et al. 1996) 
aangepast en uitgebreid voor de specifieke ornstandigheden van de 
studiegebieden. WetSpass sirnuleert de ruirntelijke (10-50 rn) en ternporele 
dynamiek (1-30 dagen) van de grondwatervoeding, berekent de 
grondwaterstrorning en het hydrologische systeern met kwel- en infiltratie
gebieden. Grondwatervoeding wordt een-dimensionaal gesirnuleerd en de 
grondwaterstroming wordt twee- of waar nodig drie-dimensionaal 
gesirnuleerd. De hydrologische systeemafbakening zal gebeuren door rniddel 
van particle tracking software. Voor de grondwaterchemie zal gebruik 
warden gemaakt van bestaande hydrochernische rnodellen zoals Wateqf, 
Netpath en Phreeqc gekoppeld met WetSpass. 

• De kalibratie en verificatie fase is gericht op de bijsturing en 
kalibratie van de rnodellen aan de hand van veldgegevens en 
sensitiviteits- en verificatie-analyses. In de studiegebieden worden 
piezorneternetwerken ui tgebouwd waar de dynarniek en de chemie van het 
ondiepe grondwater wordt opgevolgd, in samenwerking met het Instituut 
voor Natuurbehoud. 

• De laatste fase betreft het genereren, met behulp van de geteste 
rnodellen, van de relevante standplaatsfactoren. Dit betreft o.a. de 
afbakening van kwel en infiltratiegebieden, kwantificering en chernische 
samenstelling van de kwelfluxen. 
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Figuur 2.32: Schematisch overzicht van de activiteiten binnen het regionaal 
geohydrologisch onderzoek. 
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2.3.2 Gegevensverzameling en -voorbereiding 
Voor de drie studiegebieden en hun bijbehorende hydrologische bekkens is de 
basisinformatie verzarneld bet ref f ende rneteorologie, hydrologie, geologie, 
landgebruik, boderntype, topografie en riviernetwerk . Deze gege
vensverzarneling wordt hieronder beschreven. 

2.3 .2.1 Topografie 

Kwali tatief goede topograf ische gegevens, lief st digi taal, ziJn van groot 
belang voor vrijwel elke hydrologische rnodellering. Hoewel bij het 
Nationaal Geografisch Instituut (NGI) digitale topografische gegevens 
beschikbaar ziJn, konden deze niet worden gebruikt. Ervaring heeft 
aangetoond dat deze digitale gegevens voor hydrologische rnodellering een te 
beperkte nauwkeurigheid hebben. Daarorn werd veel energie gestoken in het 
creeren van kwalitatief goede digitale topografische gegevens. 

Voor het in kaart brengen van de topografie van de drie studiegebieden zijn 
topografische kaarten op schaal 1:10.000 van het NGI gebruikt als 
uitgangsrnateriaal. De hoogtelijnen (of contourlijnen) op deze kaarten, 
rneestal met een interval van 2. 5 meter ziJn gedigitaliseerd. Op basis 
hiervan is vervolgens een digitaal terrein model (DTM) geconstrueerd. De 
opeenvolgende stappen in dit proces kunnen als volgt sarnengevat worden: 

S tap 1: S cannen van gedmkte topogrcifische kaarten: 

Als eerste stap werden de gedrukte topografische kaarten gescand en bewaard 
als grafische cornputerbestanden ( in TIFF-forrnaat) . Daar de topografische 
kaarten veel groter zijn dan de rnaxirnale papiergrootte van de gebruikte 
scanner, rnoest ieder blad in 12 subbladen ( ongeveer A4-forrnaat) gesneden 
worden. Elk subblad werd vervolgens gescand . 

Orn een goede kwaliteit gescande kaart te verkrijgen en om later een 
vereenvoudigd traceringsproces te hebben, werden alle gescande kaarten 
bewaard met een hoge scanresolutie van 450 dpi (punten per inch) en een 
hoge kleurresolutie (rniljoenen kleuren). Door deze hoge resoluties, narn een 
beeld van ongeveer A4-forrnaat, 70 MB (megabyte) aan schijfruirnte in. Dit 
rnaakte de hierop volgende beeldverwerking tot een zwaar proces. Orn een 
aantal van deze problernen te verrninderen, werden de gescande beelden 
verwerkt met Photo Shop, een sof twarepakket voor beeldverwerking. Met di t 
pakket werden de hoogtelijnen geselecteerd (een hoge kleurresolutie is nu 
noodzakelij k) en daarna vervangen door een prirnaire kleur, bij voorkeur 
rood. Op deze wijze werd in het beeld een hoog contrast verkregen tussen de 
hoogtelijnen en andere lijnelernenten in de kaart. Hierdoor kon dan ook het 
aantal kleuren verrninderd worden tot 16, zonder verlies aan effectiviteit 
gedurende de digitalisatie. Het resulterende beeld (zie bijvoorbeeld figuur 
2.33) werd hierdoor ook drie rnaal zo klein (25 MB). 
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Figuur 2.33: Gescande topografische kaart met hoogtelijnen 
Dijlevallei rond de Doode Bemde. 

van de 
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Sup 2: Omzetting van gescande bee/den naar gridkaarten in het GIS 

Om de hoogtelijnen te digi taliseren werd de traceringsmodule van het GIS 
(Arcinfo) gebruikt. Hiervoor moesten echter eerst de gescande beelden 
omgezet warden naar het gridformaat in het GIS. Noodzakelijke stappen die 
hierbij moesten plaats vinden, waren coordinaatregistratie en verwijdering 
van beelddeformatie. 

Stap 3: Tracering en digita!isatie van de hoogte!fjnen 

De traceringsmodule van het GIS is een gesofisticeerde functie om 
vectorelementen van een gescand beeld te digitaliseren. Voor een goed 
gescand en voorbewerkt beeld, is het traceringsproces semi-automatisch. 
Menselijke tussenkomst is alleen noodzakelijk daar waar hiaten in de 
contourlijnen voorkomen. Helaas was dit veelvuldig het geval met de 
contourlijnen van gebruikte topografische kaarten van het NGI. 

S tap 4: Con/role en samenvoeging van getraceerde hoogte!fjnen 

Onvermijdelijk werden vele fouten gemaakt bij het semi-automatisch traceren 
van de hoogtelijnen. Daarom was een controle- en correctiefase van groot 
belang. Hiervoor is binnen het GIS een controle- en correctieprograrnma 
geschreven, waarmee vele fouten automatisch opgespoord en verwijderd kunnen 
warden. Handmatige controle blij ft echter al tij d noodzakelij k om ook de 
laatste fouten op te sporen. 

Na de correcties werden alle deelkaarten samengevoegd. Vervolgens moest bij 
de grenzen van de deelkaarten nog een aantal fouten verbeterd worden. 

S tap 5: Toe kenning van attribuutwaarden aan de getraceerde hoogte!fjnen 

Vervolgens moest in het GIS aan elke getraceerde hoogtelijn een 
attribuutwaarde worden toegekend, dat wil zeggen de van de gedrukte 
topografische kaart af te lezen hoogte ten opzichte van TAW. In het GIS 
werden deze attribuutwaarden bewaard in een gegevensbestand (database 
file), waarin een relatie werd gelegd tussen de hoogtelijnen en de 
overeenkomstige attribuutwaarden. Voor elk studiegebied werd zo een kaart 
verkregen (bewaard in vectorformaat) van de gedigitaliseerde hoogtelijnen 
met de bijbehorende attribuutwaarden (zie bijvoorbeeld figuur 2.34). 
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Figuur 2. 34: Gedigi taliseerde hoogtelijnenkaart (bewaard in vectorformaa t) 
van de Dijlevallei rond de Doode Bemde (zie ook figuur 2.33). 

Stap 6: Conversie naar digitale terreinmodellen (DTM's) 

Om de digitale topografische informatie in een hydrologisch model te kunnen 
gebruiken, moesten eerst de gedigitaliseerde hoogtelijnenkaarten (bewaard 
in vectorformaat) omgezet worden door middel van interpolatie naar continue 
rasterkaarten, oftewel digitale terreinmodellen (DTM's) . 

Voor de creatie van hydrologisch correcte DTM' s vanui t digi tale 
hoogtelijnen- en rivierenkaarten is de in het GIS aanwezige module TOPOGRID 
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gebruikt. Bovendien kunnen in deze module andere bestanden met informatie 
betreffende meren, steilwanden en hydrologische grenzen gebruikt worden om 
een beter interpolatieproces te verkrijgen. 

Vanwege het belang van DTM's in dit onderzoek, is het noodzakelijk om een 
eenvoudige inleiding te geven in de criteria van de interpolatie en de 
wijze van interpolatie, rekening houdend met de verschillende beschikbare 
invoerbestanden zoals kaarten met hoogtelijnen, rivieren en meren. 

Het interpolatieproces is ontworpen om gebruik te maken van verschillende 
bronbestanden, tezamen met algemeen bekende karakteristieken van de 
topografie. Deze methode gebruikt een iteratieve eindige verschillen 
interpolatietechniek. Het is geoptimaliseerd om zo rekenkrachtig te zijn 
als een lokale interpolatiemethode, zoals bijvoorbeeld interpolatie volgens 
afstand, en zonder het verlies aan oppervlaktecontinufteit, zoa1s die 
voorkomt in globale interpolatiemethoden als kriging en splines. In 
essentie is het een gediscretiseerde dunne plaat spline techniek, waarbij 
de ruwheidsparameter is aangepast om de DTM de abrupte veranderingen in de 
topografie, als gevolg van rivieren en steilwanden, te kunnen laten volgen. 

Water is de primaire erosieve kracht die de algemene vorm van de meeste 
landschappen bepaald. Daarom hebben de meeste landschappen veel 
heuveltoppen (lokale maxima) en slechts enkele dalen (lokale minima), dit 
resulteert in een verbonden drainagepatroon. TOPOGRID gebruikt deze kennis 
van de oppervlakken en zet limieten op het interpolatieproces, zodat een 
verbonden drainagestructuur en een juiste weergave van steilwanden en 
ri vieren wordt verkregen. Door deze opgelegde drainagecondi tie wordt met 
minder gegevens een nauwkeuriger oppervlak verkregen. De hoeveelheid 
benodigde gegevens kan hierdoor een grootte-orde kleiner zijn dan normaal 
noodzakelijk zou ziJn, om een oppervlak op basis van de hoogtelijnen te 
definieren. Dit vermindert de productiekosten van een nauwkeurig DTM 
aanzienlijk. De globale drainageconditie voorkomt ook grotendeels de 
noodzaak voor aanpassing of nabewerking, bijvoorbeeld voor het verwijderen 
van overmatig aanwezige lokale minima in het gegenereerde oppervlak. Het 
programma is conservatief in het verwijderen van lokale minima en zal geen 
drainageconditie opleggen op locaties waar dat in tegenspraak zou zijn met 
de hoogtegegevens. 

Stap 7: Verfijning van de DTM's 

In de grondwatermodellering spelen de digitale topografische gegevens een 
zeer belangrijke rol in het bepalen van de ligging van de kwelgebieden. De 
grondwaterstand wordt immers gelimiteerd tot maximaal de hoogte van het 
maai veld. Geringe lokale hoogteverschillen kunnen daardoor cruciaal zij n, 
vooral binnen de drie studiegebieden. Daarom zijn hier in TOPOGRID de DTM's 
verfijnd door toevoeging van gemeten hoogteliggingen in de studiegebieden 
zelf. Voor de verfijning van de DTM van de Demervallei rond het Vorsdonkbos 
is bovendien een zeer gedetailleerd hoogtepuntenbestand voor de Demervallei 
gebruikt, gebaseerd op luchtfotografie. 

Als voorbeeld wordt in figuur 2.35 het uiteindelijk verkregen DTM voor de 
Dijlevallei rond de Doode Bemde getoond. 
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Figuur 2.35: Digitaal terreinmodel (DTM) voor de Dijlevallei rond de Doode 
Bemde). 

2.3.2.2 Geomorfologie 
Er zijn een aantal toepassingen van het gebruik van DTM's voor oppervlakte
en grondwatermodellering. Een van de meest voorkomende toepassingen, die 
nodig is in de WetSpassmodellering, is de berekening van een hellingskaart. 
Met behulp van het GIS is dit een vr1J simpele operatie. Als voorbeeld is 
in figuur 2.36 een van de verkregen hellingskaarten gegeven. 
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Figuur 2.36: Hellingskaart voor de Dijlevallei rond de Doode Bemde met in 
het wit de hoogtelijnen. 

2.3.2.3 Landgebruik 

Landgebruiksgegevens z1Jn elementair in de bestudering van 
vegetatieveranderingen en menselijke be1nvloeding van het 
systeem in het algemeen en van wetlands in het bijzonder. In 
van bekkenontwikkeling en -beheer, kunnen 
landgebruiksscenarios toegepast worden om de impact op het 

de impact van 
hydrologische 

de bestudering 
verschillende 
hydrologische 
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regime en daarmee op het wetland te kunnen onderzoeken. 

Een naar landgebruik geclassificeerd LANDSAT 5 beeld van augustus 1996 van 
de Vlaamse Landmaatschappij (VLM, 1998a) is gebruikt om digi tale 
landgebruikskaarten te maken voor de drie studiegebieden binnen de 
grondwaterstromingsgebieden waartoe zij behoren. Het geclassificeerde 
LANDSAT 5 beeld is overgebracht naar het GIS, waarbinnen het 
gereclassif iceerd is naar de 14 mogelij ke landgebruiksklassen ( inclusief 
open water), die in het WetSpass model gebruikt worden (zie tabel 2.5). 

Tabel 2. 5: Landgebruikstypen voorkomend in WetSpa.ss 

. ~ ~-
Landgebruikstypen in SW~tSpas,s 

• • ~ ~ - ' ~& 

• gewas of gemengde teel t 

• kort gras 
• groenblijvend naaldbos 
• loofverliezend naaldbos 

• loofverliezend loofbos 
• groenblijvend loofbos 

• lang gras 
• ge:i.rrigeerd gewas 

• moeras 
• groenblijvend struikgewas 
• loofverliezend struikgewas 

• gemengd bos 
•onbegroeide bodem, verhard oppervlak 

• open water 

Als voorbeeld van deze geproduceerde landgebruikskaarten, wordt in figuur 
2.37 het landgebruik in de Doode Bemde en ruime omgeving getoond. Duidelijk 
herkenbaar is, dat ten westen van de Dijle veel gras- en akkerlanden 
voorkomen, terwijl in het zuidoosten grotere bosgebieden voorkomen. 
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Figuur 2.37: Landgebruikskaart voor de Dijlevallei rond de Doode Bemde 

2.3.2.4 Bodemtypen 
Bodemtype-informatie is een essentieel onderdeel voor een hydrologische 
modellering, daar bodemeigenschappen belangrij ke hydrologische parameters 
zoals infiltratiesnelheid, hydraulische conductiviteit en bodemvochtgehalte 
bepalen. Met name voor de modellering met WetSpass is de beschikbaarheid 
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over kwalitatief goede bodemkaarten van de studiegebieden dan ook van groot 
belang. 

In deze studie was aanvankelijk alleen de vereenvoudigde bodemkaa_rt van 
Vlaanderen, in de vorm van de Fysische Systeemkaart van de Vlaamse 
Landrnaatschappij (Honnay en Lhermitte, 1994), beschikbaar. Volgens de 
bodemtypendefinities in het WetSpass model is deze kaart, binnen het GIS in 
een raster van 20 bij 20 m, vertaald naar 13 mogelijke klassen 
(standaardreeks zand-klei; U.S. Department of Agriculture, 1951; zie tabel 
2.6) 

Tabel 2.6 Bodemtypen voorkomend in WetSpass 

Bodemtypen in WetSpas.s: 

• zand 
• lemig zand 
• zandig leem 
• siltig leem 

• silt 
• leem 
• zandig kleileem 
• siltig kleileem 
• kleileem 
• zandige klei 
• sil tige klei 

• klei 
•ondoorlatend (verhard) 

In een later stadium kwamen, via het Ondersteunend Centrurn GIS-Vlaanderen, 
digitale bodemkaarten, omvattende de provincies Oost-Vlaanderen en 
Antwerpen, beschikbaar (VLM, 1998b). De hierrnee verkregen bodemgegevens 
waren een grote verbetering ten opzichte van de eerder verzamelde gegevens, 
die waren gebaseerd op de Fysische Systeemkaart. De bodemkaarten voor het 
Vorsdonkbos en de Vallei van de Zwarte Beek konden op basis van de nieuwe 
bodemgegevens worden hermaakt en werden weer geklassificeerd naar de 13 
bodemtypen in WetSpass ( zie tabel 2. 6) . Voor de Doode Bemde was di t niet 
mogelijk en werd dus verder gewerkt met de reeds eerder verzarnelde 
gegevens. 

Uit deze en voorgaande studies is gebleken dat controle door vergelijking 
van de bodemkaart met de landgebruikskaart een belangrij ke procedure is 
voor het opsporen van inconsistenties. Beide kaarten hoefden niet al tij d 
met elkaar in overeenkomst te zijn, daar ze op verschillende tijdstippen 
vanuit verschillende bronnen met verschillende resoluties gemaakt zijn. Zo 
kwam het voor dat een bosgebied op de landgebruikskaart op de bodernkaart 
was aangeduid als stedelijk gebied. Omdat dergelijke inconsistenties niet 
aanvaardbaar zijn voor een verwerking van de kaarten in een modellering, 
was correctie van een van beide of beide kaarten noodzakelijk. Hierbij is 
zoveel mogelijk de landgebruikskaart gevolgd en de bodemkaart aangepast. De 
betrouwbaarheid van de landgebruikskaart was groter, daar deze een nieuwer 
was en een hogere resolutie had. Tenslotte werd voor de verbeteringen in de 
landgebruiks- en de bodemkaart ook gebruik gemaakt van additionele 
geografische informatie uit de topografische kaarten. Figuur 2.38 toont de 
uiteindelijke bodemkaart voor de Dijlevallei. 
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Figuur 2.38: Bodemkaart voor de Dijlevallei rond de Doode Bemde 

2.3.2.5 Meteorologie 
Meteorologische en hydrologische basisgegevens z1Jn niet alleen belangrijk 
voor hydrologische rnodelontwikkeling, rnaar ook voor het begrijpen van de 
rneteorologische en hydrologische karakteristieken van een stroorngebied. 
Eveneens, zijn ze van belang voor het bepalen van rnogelijke veranderingen 
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in het klimaat en het hydrologische regime in de studiegebieden. 

De meteorologische en hydrologische gegevens noodzakelijk in deze studie 
zijn lange-termijn gemiddelde neerslag, oppervlakkige afvoer, potentiele 
evapotranspiratie, dagelijkse afvoer, neerslag en luchttemperatuur in het 
stroomgebied van Dijle en Demer. 

Om de ruimtelijke variabiliteit van de lange-termijn neerslag en potentiele 
evapotranspiratie te kunnen onderzoeken z1Jn twee contourkaarten 
gedigitaliseerd betreffende neerslag en evapotranspiratie voor heel Belgie 
(Figuur 2.39 en 2.40), gepubliceerd door het K.MI (Dupriez en Sneyers, 1979; 
Gellens-Meulenberghs en Gellens, 1992). De twee contourkaarten zijn gescand 
als een image en daarna orngezet naar GIS gridkaarten. Door gebruik te maken 
van de traceringsmodule van het GIS konden de contourlijnen van de twee 
kaarten gevectoriseerd worden vanuit het image. Tenslotte zijn de 
vectorkaarten door mi nnPl v.::in. ell? ,C::PT,TT\TF. int-i=,rpnl .:=it-i o-f,,,..,,-.t-.; 0 '""'r.',gezct tct 22~ 

continue rasterkaart met neerslag en evapotranspiratie waarden. 

Een aantal tij dreeksen zijn verzameld van dagelijkse meteorologische en 
hydrologische gegevens voor een aantal stations in het Dijle- en 
Demerbekken. Een groot deel van deze gegevens werd onttrokken aan de VUB
HYDRBASE. 

Figuur 2.39: Gescande neerslagkaart 
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Figuur 2.40: Gescande potentiele evapotranspiratiekaart 

2.3.2.6 Hydrogeologie 

De hydrogeologische inforrnatie, zoals aquiferligging, dikten van de 
aquifers en hydraulische conducti vi tei t, is essentieel voor de toepassing 
van de grondwaterrnodellering. Voor deze studie zijn daarorn de relevante 
nieuwe geologische kaartenbladen (Aarschot, Leuven, Mol en Hasselt) 
gedigitaliseerd, evenals een aantal additionele inforrnatielagen betreffende 
de dikte en posi tie van lagen. In f iguur 2. 41 wordt de gedigi taliseerde 
geologische kaart van de Dijlevallei getoond. Eveneens is inforrnatie 
betreffende de diepteligging van een aantal lagen uit het boorarchief van 
de Belgische Geologische Dienst verzarneld. Ook ·piezornetrische en 
onttrekkingsgegevens voor de studiegebieden zijn voorhanden. 

Ecohydrologisch Onderzoek van Waterrijke Vallei-ecosysternen, VLINA C96/03 
Eindrapport 



Geohydrologie 172 

• Formatie: Glauconietzand van Diest D Formatie van Tienen 
Formatie: Zand van Bolderberg • Formatie van Hannut 

D Formatie van Berchem (Lid van Antwerpen} D Formatie: Krijt van Gui pen 
:,.1t.RSIT£1,-• Formatie van Boom (Lid van Puttel ~ 6>~ • Formatie van Boom (divers} N 

/~~ D Formatie van Bilzen (Lid: Zand van Berg) w., r J.. . ~ D Formatie van Borgloon 
D 

Cf) - -~ (J'.) 

Formatie: Zanden van St-Huibrechts-Hern ····· 0. ~ 
D Formatie van Maldegem (Lid van Onderdalel 

/ \ ··-. ~ : ~QJ 
4 ':,~ • Formatie van Maldegem (Klei van Asse) s v,Ncrnf-"' 

• Formatie van Maldegem (Lid van Wemmel) 
D Formatie: Kalkzand van Lede SCALE 1 :15DOOO 

D Formatie: Zanden van Brussel 0 2000 4000 6000 8000 10000 

D Formatie van Kortrijk METER 

Fig. 1. GEOLOGISCHE KAART VAN BELGIE - kaartblad 24 & 32 

Figuur 2.41: Geologische kaart van de Dijlevallei 
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Het functioneren van wetlandecosystemen is gebaseerd op een groot aantal 
complexe, onderling gerelateerde processen. De groep van geohydrologische 
processen speelt een zeer belangrijke rol binnen de door dit project 
onderzochte wetlands. Een goed begrip van deze processen, door middel van 
een nauwkeurige modellering van de ruimtelijke en temporele variatie, vormt 
dan ook een hoofdopgave in deze studie. 

Het model, ontwikkeld voor deze studie, zal volgende vragen, direct of 
indirect, kunnen beantwoorden: 

• Wat zijn de brongebieden voor de drie studiegebieden, in andere woorden, 
waar ligt binnen het studiegebied het kwelgebied en waar ligt het hierbij 
behorende infiltratiegebied? 

• Wat is de kwalitatieve samenstelling van het oppervlakkige grondwater in 
het kwelgebied? Meer specifiek, wat is het aandeel grondwater en 
oppervlaktewater in het kwelgebied? 

• Volgens welke weg en hoe lang duurt het voor het (grond)water om naar het 
kwelgebied te stromen? 

• Hoe beinvloeden menselij ke acti vi tei ten zoals landgebruiksveranderingen 
en waterwinning het functioneren van het kwelgebied? 

• Wat kan het effect zijn 
verandering in temperatuur, 
evolutie van het kwelgebied? 

van eventuele 
neerslagpatroon 

klimaatwijzigingen, 
en -hoeveelheid, 

zoals 
op de 

• Welke beheersstrategieen moeten ontwikkeld worden om tot een stabiel 
beheer van het studiegebied te kunnen komen? 

Om al deze vragen te kunnen beantwoorden moest het hydrologische model, dat 
ontwikkeld moest worden voor deze studie, een ruimtelij k verdeeld en op 
fysische wetten gebaseerd model ZlJn. Het moest veel verschillende 
variabelen, zoals meteorologische, klimatologische, landgebruik, bodemtype, 
topografische, hydrogeologische en hydrologische, gebruiken in de 
procesbeschrijving. Daarnaast is een combinatie van grondwater- en 
oppervlaktewatermodellering noodzakelijk voor een nauwkeurige voorspelling. 
Een particle tracking model moet gekoppeld worden aan het hydrologisch 
model om een voorspelling van de stroompaden en verblijftijden in het 
bekken te kunnen uitvoeren. Een geochemisch model moet aan het hydrologisch 
model gekoppeld worden om de ruimtelij ke dynamiek van de 
grondwaterhydrochemie in de studiegebieden te kunnen verklaren en eventueel 
te kunnen voorspellen. Tenslotte, moet het hydrologisch model geintegreerd 
ZlJn in een GIS om efficient gegevensvoorbereiding en -verwerking van 
resultaten mogelijk te maken. 

2.3.3.2 WetSpass 
WetSpass (Water and Energy Transfer in Soils Plants and Atmosphere in 
Steady State, Batelaan et al. 1996) is een fysisch gebaseerd, ruimtelijk 
verdeeld model, in ontwikkeling bij de Dienst Hydrologie, voor simulatie 
van de water- en energiestromen tussen bodem, planten en atmosfeer op 
regionale of bekkenschaal. Het model deelt het hydrologische systeem in een 
bekken op in vijf lagen: atmosferische laag, vegetatielaag, wortellaag, 
percolatielaag en verzadigde zone. Het bekken wordt ruimtelijk opgedeeld in 
vierkante cellen. Voor elke eel moeten de water- en energiestromen in 
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balans blijven. De waterstroming in de onverzadigde zone (wortellaag en 
percolatielaag) wordt tot een een-dimensionale verticale stroming 
gesimplificeerd. Het model simuleert Horton-type afstroming en afstroming 
volgens het variabele brongebied. 

In het model zijn in feite een grondwaterstromingsmodel en een model van de 
oppervlakkige afvoer geintegreerd en gekoppeld, waardoor een grotere 
nauwkeurigheid wordt verkregen bij de interactie tussen het grondwater en 
het oppervlaktewater, zoals dat in kwelgebieden voorkomt. 

2.3.3.3 Opbouw van de modellagen 
Zoals hierboven beschreven, bestaat het WetSpass model ui t vij f lagen: 
atmosferische laag, vegetatielaag, wortellaag, percolatielaag en verzadigde 
zone ( zie figuur 2. 42) . Vanwege de heterogeni tei t binnen een bekken is 
iedere laag opgedeeld in gridcellen. Elke gridcel wordt verder nog eens 
opgedeeld in een kale bodem en een begroeid deel. Voor ieder deel moet de 
waterbalans in evenwicht blijven. Figuur 2.42 toont schematisch de 
beschouwde hydrologische processen. 
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Figuur 2.42: Schematisch overzicht van de beschouwde processen in WetSpass 

Atmosferische laag 

Deze laag beschouwt de processen en variabelen in de atmosferische laag en 
simuleert de verdamping en vegetatietranspiratie door middel van een 
Penman-Monteith methodologie (Monteith, 1965). Het is evident dat de 
verdamping nauw gerelateerd is aan het landgebruik, het bodemtype en de 
vochthuishouding in de bodem. 

Vegetatielaag 

De vegetatielaag is ontwikkeld in WetSpass om het effect van verschillende 
vegetatietypen op de hydrologie, meer in het bij zonder de energie- en 
waterbalans, te bepalen. In WetSpass wordt de vegetatiebedekking versimpeld 
tot het concept van het 'groot blad' . Interceptie wordt geparametriseerd 
als een vegetatie-afhankelijke fractie van de neerslag. 

Wortellaag 

Binnen het hydrologische systeem is de wortellaag een zeer actieve laag. De 
herverdeling van de neerslag in oppervlakkige afvoer, infiltratie, 
percolatie en bodemvocht voor transpiratie vindt hier plaats. Bodemtype, 
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landgebruik en meteorologische condities spelen een grote rol bij dit 
herverdelingsproces. 

Een goede beschrijving van de hydrologische processen in deze laag zal 
antwoord kunnen geven op de vraag hoeveel oppervlakkige afvoer en 
grondwaterkwel geproduceerd wordt na een regenbui en in hoeverre bodem, 
landgebruik, topografie en meteorologie invloed hebben op deze 
afvoerprocessen in het bekken. 

Percolatielaag 

De percolatielaag is de laag in de onverzadigde zone beneden de wortellaag 
en boven de grondwaterspiegel. Geinfiltreerd water, dat niet verbruikt 
wordt door de plan ten voor · transpiratie, wordt door deze laag 
getransporteerd naar de verzadigde zone. De waterverplaatsing in deze laag 
wordt gesimplificeerd tot een een-dimensionale verticale stroming, die 
voornamelijk beinvloed wordt door het bodemtype en het bodemvochtgehalte. 
De uitstroming uit deze laag is de grondwatervoeding, een zeer belangrijke 
variabele in de bepaling van de beschikbare hoeveelheid grondwater. 

Verzadigde zone 

De waterbalans in de verzadigde zone wordt beinvloed door 
grondwatervoeding, onttrekking door capillaire stijging, evapotranspiratie 
en kwel. WetSpass bevat een grondwatermodel, welke de grondwaterstroming 
twee-dimensionaal, Dupuit-Forchheimer type stroming, of eventueel drie
dimensionaal beschrijft. Door het oplossen van de numerieke vergelijkingen 
met de nodige randvoorwaarden, zoals een ondoorlatende of constante 
stij ghoogtegrens, kan de posi tie van de grondwaterspiegel bepaald worden. 
De vergelijkingen warden opgelost door middel van toepassing van een 
eindige verschillen methode, voor iedere gridcel. 

De grondwaterstroming wordt voornamelij k bepaald door de hydrogeologie en 
de topografie. Door middel van een grondwatersimulatie is WetSpass in staat 
om vragen te beantwoorden betreffende de grondwatervoeding en 
kwelafhankelijkheid van het studiegebied, met name in relatie tot het 
landgebruik. 

2. 3. 3. 4 Ontwikkeling van de grondwaterstromingsmodellen 

MODFLOW 

Voor de modellering van de grondwaterstroming in de ruime omgeving van de 
studiegebieden is gekozen voor het gebruik van het grondwatermodel MODFLOW. 
Voor de technische details van het model wordt verwezen naar McDonald en 
Harbaugh (1988) en Harbaugh en McDonald (1996). Voor de modellering van de 
locatie van de kwelgebieden en de kwelintensiteiten is in het kader van het 
VLINA project het MODFLOW pakket ui tgebreid met een specifiek 'SEEPAGE 
Package' (Batelaan en De Smedt, 1998; Batelaan, 1999). 

GIS-ondersteuning van modellering 

Gezien het fei t dat de vers chillende modellen met ruimtelij k verdeelde 
gegevens met een hoge resolutie (20 bij 20 m) werken, was het van groot 
belang een efficient sys teem ter verwerking, analyse en beheer van de 
gegevens te hebben. Hiervoor werd gebruik gemaakt van Arc/Info. Om de 
modellering efficient uit te voeren, was dan ook een interface noodzakelijk 
tussen het gegevensbeheerssyteem, d.w.z. het geografische informatie 
systeem (GIS), en de modellen. Hiervoor werden verschillende stukjes 
interface tussen het GIS en de modellen gemaakt door middel van 
programmering van AML, UNIX scripts en C/C++ programma's. De scripts maken 
het mogelijk op eenvoudige wijze de modelgegevens voor MODFLOW en MODPATH 
voor te bereiden (export GIS gegevens naar modelgegevens), de modellen te 
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draaien, de resultaten terug te brengen naar het GIS, de resultaten te 
analyseren en resultaatkaarten automatisch te produceren. 

S upra-regionale modellering 

Voor de modellering van de drie studiegebieden waren realistische 
randvoorwaarden in de vorm van bekende stij ghoogten of fluxen van het 
grondwater noodzakelij k. Er waren niet genoeg gemeten stij ghoogten in de 
ruime omgeving van het studiegebied voorhanden, net zo min als bekende 
natuurlij ke grenzen ( ri vieren en waterscheidingen) om randvoorwaarden te 
definieren. Daarom is gekozen voor het definieren van de randvoorwaarden 
door middel van 'telescopic refinement'. Dit wil zeggen dat eerst een 
supra-regionaal model opgezet wordt. Op basis van de berekende 
grondwaterstanden in dit model worden de randvoorwaarden voor het regionaal 
model vastgesteld. Hierbij kan het ziJn dat de randvoorwaarden van een 
grovere resolutie naar een fijnere resolutie geinterpoleerd moeten worden. 

Voor deze studie is gebruik gemaakt van het supra-regionaal model van het 
Nete-, Demer- en Dijlebekken (zie figuur 2.43; Batelaan en De Smedt, 1994). 
Dit model is verbeterd met een actuele, door middel van WetSpass berekende, 
grondwatervoeding. Een vij ftal keer (vij f i teraties) is het modelkoppel 
supra-regional model-WetSpass uitgevoerd. Bij iedere berekening van het 
grondwatermodel werd de nieuwste berekende grondwatervoeding gebruikt, 
vervolgens werd de grondwatervoeding herberekend met de meest recent 
berekende grondwaterstand. De ui teindelij k berekende grondwaterstanden in 
het supra-regionale model zijn vervolgens gebruikt om de 
grondwaterstij ghoogten op de randen van de drie regionale (sub) modellen 
(rondom de studiegebieden) vast te leggen. Hierbij moest de resolutie van 
de berekende grondwaterstand geinterpoleerd worden van 50 m, voor het 
supra-regionale model, naar 20 m voor het regionale model. 
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Figuur 2.43: Het supra-regionale model van het Nete-, Demer- en Dijlebekken 
en de regionale (sub)modellen rond de drie studiegebieden. 

Opbouw regionale grondwatermodellen 

De hydrogeologische conceptualisatie van de regionale grondwatermodellen is 
gebaseerd op het model van Batelaan en De Smedt (1994). De 
grondwatervoeding is voor de modelgebieden met een resolutie van 20 bij 20 
m berekend door middel van een WetSpass simulatie. In het Vorsdonkbosmodel 
is een vaste stijghoogte gedefinieerd voor de Demer op basis van het 
gekende gemiddelde (1991-1997) rivierpeil van 9. 8 m in Aarschot en een 
geschat verval van 0.5 m/km . Ook voor de Dijle en voor de Zwarte Beek is in 
de regionale modellen een vaste stijghoogte gedefinieerd. 

De maximale grondwaterstand is bepaald door middel van een Arc/Info 
Topogridtool interpolatie van de beschikbare topografische gegevens ( zie 
paragraaf 2 . 3 . 4.4) . Figuur 2 . 44, 2.45 en 2 . 46 geven respectievelijk de 
topografie voor het regionale modelgebied van het Vorsdonkbos, de Doode 
Bemde en de Vallei van de Zwarte Beek. 
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Figuur 2.44: Geinterpoleerde topografie voor Vorsdonkbos en omgeving. 
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Figuur 2.45: Geinterpoleerde topografie voor Doode Bemde en omgeving. 
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Figuur 2. 46: Geinterpoleerde topografie voor de Vallei van de Zwarte Beek 
en omgeving. 

2.3.3.5 Kwel in de grondwaterstromingsmodellen 
In de grondwaterstromingsmodellen was in principe sprake van een 
kwelgebied, indien de stijgboogte van bet grondwater bet niveau van bet 
water in de gracbten bereikte of overscbreed. Dit niveau werd voor de Doode 
Bemde door middel van optimalisatie vastgelegd op 31 cm beneden maaiveld, 
voor bet Vorsdonkbos op 25 cm en voor de Vallei van de Zwarte Beek op 50 
cm . Al bet grondwater dat boven dit maximale niveau zou uitkomen, werd in 
de modellen gedraineerd en bescbouwd als kwel. Aldus konden voor de 
kwelgebieden ook kwelfluxen worden bepaald . 
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2.3.3.6 Rivieren in de grondwaterstromingsmodellen 

In de modellering zijn de rivieren (Dijle, Demer en Zwarte Beek) behandelt 
als stijghoogte-afhankelijke modelgrenzen, of meer specifiek als cori~ante 
stijghoogte modelgrenzen ('constant head condition'). Daarbij wordt het 
gemiddeld rivierpeil gebruikt als vaste stijghoogte in de cellen waar de 
rivier doorheen loopt. Dit laat toe dat water locaal in of uit de rivier 
kan stromen, zodat de rivier de omgeving kan draineren of voeden. De 
hoeveelheid stroming wordt bepaald door het stijghoogteverschil tussen een 
eel in de rivier en een naburige eel naast de rivier. 

Voor de invoer van een rivier in een model als 'constant head condition', 
is het belangrijk te weten welke cellen in het model aan die rivier rnoeten 
worden toegekend en wat in die cellen de constante stijghoogte moet zijn. 
Voor het toekennen van cell en aan de ri vieren werd gebruik gemaakt van 
gedigi taliseerde ri vierkaarten die werden gerasterd. Minder eenvoudig was 
het vaststellen van de rivierpeilen, omdat hiervoor slechts weinig gegevens 
beschikbaar waren. 

Voor het regionaal model rond de Doode Bemde werden de rivierpeilen in de 
Dijle gebaseerd op het gemiddelde peil van 26.54 m. TAW (1991-1999) bij het 
meetpunt bij de brug over de Dijle ter hoogte van het studiegebied 
(Reigerstraat te St.Joris-Weert). Om ten opzichte van dit meetpunt het 
stroomafwaartse verval en de stroomopwaartse toename van het rivierpeil te 
bepalen werd gebruik gemaakt van een gemiddeld verhang van 0.74 m/km, dat 
was gebaseerd op peilmetingen bij St.Joris-Weert en Korbeek-Dijle (AMINAL, 
1996a) . 

Voor het regionaal model rond het Vorsdonkbos werd voor het vaststellen van 
de ri vierpeilen in de Demer gebruik gemaakt van het gemiddelde peil van 
9.839 mTAW (1991-1997) bij Aarschot en van het gemiddelde verhang van het 
rivierpeil in de Demer van 0.5 m/km tussen Diest en Werchter. Aangenomen 
werd dat hetzelfde verhang kon worden gebruikt ter hoogte van het 
Vorsdonkbos, direct stroomafwaarts van Aarschot. 

Voor de Zwarte Beek waren geen rivierpeilen beschikbaar in de omgeving van 
het studiegebied. Daarom is voor het regionaal model rond de Vallei van de 
Zwarte Beek een andere methode gebruikt om de rivierpeilen vast te stellen. 
Aangenomen werd dat de Zwarte Beek ter hoogte van het studiegebied de 
topografie volgt, dat wil zeggen dat het rivierpeil steeds op een constant 
niveau onder het maaiveld ligt. Zodoende werd het rivierpeil in het model 
op basis van veldindrukken bepaald · op O. 6 m beneden maai veld. Bij een 
dergelijke aanname is het belangrijk te controleren dat de topografie langs 
de ri vier in stroomafwaartse richting steeds dalend is, daar anders de 
ri vier in het model omhoog zou stromen. De topografie in het regionaal 
model rond de Vallei van de Zwarte Beek voldoet aan deze voorwaarde. 

2.3.3. 7 Pompputten in de grondwaterstromingsmodellen 
In het Nete-, Demer- en Dijlebekken bevinden zich zo'n 1400 pompputten, 
waarmee grondwater onttrokken wordt aan de watervoerende pakketten en die 
onder andere worden gebruikt ten behoeve van drinkwatervoorziening, 
landbouw, industrie en huishoudelijk gebruik. Het betreffen veelal kleine 
onttrekkingen met pompdebieten tot enkele m3 /dag, maar ook grotere met 
pompdebieten tot zo 'n 16000 m3 /dag (AMINAL, 1996b). Deze pornpputten waren 
n i et opgenomen in het supra-regionale model van het Nete- , Demer- en 
Dijlebekken (zie figuur 2 .43; Batelaan en De Smedt, 1994). Inmiddels zijn 
ze daarin wel opgenomen, maar het aangepaste model was nog onvoldoende 
stabiel om in deze studie te worden gebruikt. Derhalve zijn de pompputten 
rechtstreeks opgenomen in de arie regionale (sub)modellen, die waren 
gebaseerd op het supra-regionale model van het Nete-, Demer- en Dijlebekken 
zonder pompputten. Tabel 2.7 geeft voor de drie (sub)modellen een overzicht 
van de pompputten die daarin zijn opgenomen en van de gemiddeld onttrokken 
debieten. 
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Tabel 2.7: Gegevens van de pompputten in de regionale (sub)modellen rand de 
Doode Bemde, bet Vorsdonkbos en de Vallei van de Zwarte Beek (AMINAL, 
1996b). 

regionaal nununer code pornpput Lambert periode gemitlrleld 

(sub)rnodel pompput coordinaten onttrokken 

in model X y debiet 

km km nt3 /dag 

Doode Bemde 26 ID200019 169.260 169.310 1993-1995 508.81 

166 2-959A 171.090 167.670 1993-1995 10.27 

493 2-461A 175.315 169.300 1993-1995 13. 89 

Vorsdonkbos 15 ID200001 183.625 185.625 1993-1995 846.02 

16 ID200002 183.730 185.765 1993-1995 2233.76 

17 ID200003 184.793 186.531 1993-1995 2915.70 

31 ID200026 Put Pl 181.375 183.255 1993-1995 140.52 

32 ID200026 Put P2 181.721 183.373 1993-1995 140.52 

33 ID200026 Put P3 181.901 183.063 1993-1995 140.52 

34 ID200026 Put P4 182.286 183.025 1993-1995 140.52 

35 ID200026 Put PS 182.478 182.751 1993-1995 140.52 

36 ID200026 Put P6 182.950 183.004 1993-1995 140.52 

37 ID200026 Put P7 182.665 182.901 1993-1995 140.52 

38 ID200026 Put pg 181.884 182.699 1993-1995 140.52 

101 2-594A 181. 9 63 186.643 1993-1995 4.11 

115 2-448B 181.121 185.417 1993-1995 167.67 

117 2-333A 184.300 185.500 1993-1995 5.14 

124 2-20A 183.895 185.300 1993-1995 6.16 

141 2-296A 183.410 183.660 1993-1995 10.27 

163 2-765A 185.090 185.460 1993-1995 2.06 

164 2-772A 183.290 183.670 1993-1995 2.22 

166 2-776A 185 .400 183.270 1993-1995 2.06 

481 2-9A 185.900 187.600 1993-1995 36.99 
.. 

486 2-159A 184.801 184.149 1993-1995 18.75 

510 2-621A 181. 740 186 .110 1993-1995 4. 38 

520 2-911A 180.450 185.610 1993-1995 2.06 

563 2-291A 181.900 187.200 1993-1995 2.06 

569 2-485A 183.870 186.490 1993-1995 2.96 

571 2-629A 178.672 181.300 1993-1995 20.55 

619 2-243A 181.100 185.940 1993-1995 8.22 

661 2-474A 182.820 179.320 1993-1995 6.16 

670 2-507A 184.550 185.530 1993-1995 3.08 

707 .2-702A 185.950 183.965 1993-1995 6.16 

776 2-1083A 182.239 186.990 1993-1995 67.50 

1387 2-839A 183.670 180.980 1993-1995 3.00 

Vallei van de 323 7-634A 214.060 196.170 1993-1995 5.14 

Zwarte Beek 673 7-548A 214.260 196.320 1993-1995 28. 77 

676 7-566A 222.490 194.690 1993-1995 11.30 

818 7-1274A 222.190 197.140 1993-1995 2.06 

1059 7-581B 222.126 198.273 1993-1995 61. 64 

1163 7-1275A 222.200 197.260 1993-1995 20.55 

1301 7-1276B 222.180 197.260 1993-1995 82.19 

2.3.3.8 Tracering van toestromingsgebieden 
Door gebruik te maken van de bij MODFLOW behorende traceringsmodule MODPATH 
( Pollock, 1994), werd voor de afgebakende kwelgebieden door middel van 
"back-tracking" bepaald wat de toestromingsgebieden ziJn. Deze 
toestromingsgebieden zijn de gebieden van waaruit grondwater naar een 
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kwelgebied toestroomt. Hiertoe behoort naast de infiltratiegebieden ook het 
kwelgebied zelf, immers in het kwelgebied stroomt het grondwater naar het 
kweloppervlak toe. De afbakening van een kwelgebied vond plaats binnen 
Arcinfo aan de hand van modelsimulaties. 

Door middel van "back-tracking" . and "forward-tracking" met MODPATH werden 
voor het grondwater ook stroombanen in de toestromingsgebieden bepaald. 
Naast stroombanen van infiltratieplaatsen naar het kweloppervlak, werden 
ook stroombanen van en naar bepaalde locaties (en dieptes) binnen en buiten 
de toestromingsgebieden bepaald. Door een zorgvuldige analyse van de 
stroombanen kon mogelijk onderscheid gemaakt worden tussen de infiltratie
en toestromingsgebieden voor verschillende typen van kwelgebieden. 

Met de resultaten van de tracering met MODPATH kon niet alleen de vraag 
beantwoord worden van waar het grondwater in een kwelgebied vandaan komt, 
maar ook de vraag hoe lang de stroomtijd van de infiltratiegebieden naar 
het kweloppervlak is. Deze stroomtijd kan een belangrijke factor zijn voor 
de aard van het kwellende grondwater. Bij een lange stroomtijd (in de orde 
van meerdere decennia of eeuwen) heeft het grondwater in de kwelgebieden 
een overwegend natuurlijke samenstelling. Bij een kortere stroomtijd kan de 
samenstelling van het grondwater beinvloed zijn door menselijk handelen, te 
denken valt aan de infiltratie van meststoffen. De stroomtijd is daarom een 
bepalende factor voor de kwetsbaarheid van de kwelgebieden op korte termijn 
voor bijvoorbeeld verontreinigingen. Bij middellange en lange stroomtijden 
zal het effect van huidige verontreinigingen op de toekomstige 
samenstelling van het grondwater in de kwelgebieden beperkter kunnen zijn 
door de bufferende werking van de watervoerende pakketten waardoor het 
grondwater stroomt. 
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2.3.4 Resultaten van de mode!simu!aties 
In tabel 2.8 is voor de drie studiegebieden een overzicht gegeven ~van de 
voornaamste resultaten van de modelsimulaties. Hierin zijn de kwelgeb-ieden 
gedefinieerd als de gebieden waar gemiddeld kwel plaatsvindt. De gemiddelde 
kwelflux werd bepaald door de hoeveelheid grondwater die per dag door het 
bodemoppervlak van de kwelgebieden naar buiten treedt. De 
toestromingsgebieden zijn de gebieden van waar infiltrerend grondwater naar 
de kwelgebieden in het betreffende studiegebied stroomt. De stroomtijd is 
de tijd, die het grondwater nodig heeft om vanaf de infiltratieplek te 
stromen naar de kwelplek. Het percentage jonge kwel (kwellend grondwater 
met een stroomtijd tot 5 jaar) kan worden beschouwd als maat voor de 
kwetsbaarheid van een gebied, bijvoorbeeld voor verontreiniging. 

Tabel 2. 8: Karakteristieken van de kwel- en toestromingsgebieden van de 
drie studiegebieden met stroomtijden van het toestromende grondwater. 

studiegebied Doede Bernde Vorsdonkbos 
Vallei van de 
Zwarte Beek 

oppervlakte 0.21 km2 0.25 km2 0.26 krn2 

oppervlakte kwelgebieden 0 .11 km2 (52 %) 0.10 km2 (40 %) 0.17 km2 (64 %) 

gemiddelde kwelflux 2.6 rnm/dag 21.1 rnm/dag 16.4 nun/dag 

opp. toestromingsgebieden* 0.57 km2 4.32 km2 2.06 km2 

opp.verhouding toestroming/kwel 5.2 43.2 12.4 

gemiddeldestroomtijd 16 jaar 162 jaar 192 jaar 

maximale stroomtijd 193 jaar 848 jaar 1634 jaar 
··. .· . 

percentage jongekwel (< 5 jaar) 37.5 % 3.8 % 3.0 % 

gemiddelde ouderdom .kwel** 17 jaar 170 jaar 194 jaar 

* exclusief kwelgebieden 

** gewogen gemiddelde van stroomtijd 

In de volgende paragrafen worden de resul ta ten van de modelsimulaties per 
studiegebied besproken en geillustreerd. 

2.3.4.1 Regionaal grondwatermodel voor de Doode Bemde 
Figuur 2.47 geeft de gesimuleerde grondwaterstanden voor de Doode Bemde en 
directe omgeving. In de figuur worden alleen de resultaten voor het 
eigenlij ke studiegebied getoond en niet die voor het ruimere regionale 
gebied. De regionale grondwaterstroming in het gebied van de Doode Bemde is 
naar het westen gericht. In de figuur ziJn eveneens de afwijkingen ten 
opzichte van de gemiddelde grondwaterstanden in de piezometers weergegeven. 
De gemeten en berekende grondwaterstanden blijken redelijk overeen te 
komen, al is in het midden van het kwelgebied de gesimuleerde 
grondwaterstand wat te laag. Dat het niet is gelukt dit in het 
grondwatermodel beter te krijgen is waarschijnlijk een gevolg van de 
heterogeniteit van de ondergrond in de Doode Bemde, meer precies de 
aanwezigheid van kleilagen. De overeenkomsten en verschillen tussen de 
gemeten en berekende grondwaterstanden zullen in meer detail worden 
besproken in paragraaf 2.3.4.4. · 
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Figuur 2.47 Gesimuleerde freatische grondwaterstanden in de Doode Bemde en 
directe omgeving met daarbij de afwijking ten opzichte van de gemeten 
grondwaterstanden. 

Figuur 2. 48 geeft de gesirnuleerde kwelgebieden en -fluxen voor de Doode 
Bernde en directe orngeving. Duidelijk is te zien, dat in de Doode Bernde de 
kwelgebieden vooral in het rniddelste en oostelijke deel voorkornen. De 
totale oppervlakte van de kwelgebieden binnen het studiegebied is 0.11 krn2

, 

dat wil zeggen 52 % van het studiegebied heeft gerniddeld kwel. De kwel 
heeft een gerniddelde flux van 2.6 rnrn/dag. Deze flux is klein in 
vergelijking tot die van het Vorsdonkbos en de Vallei van de Zwarte Beek 
( zie tabel 2. 8) . 
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Figuur 2. 48: Gesimuleerde kwelgebieden en -fluxen in de Doode Bemde en 
directe omgeving. 

Figuur 2.49 geeft de gesimuleerde toestromingsgebieden van de kwelgebieden 
in de Doode Bemde en ook de stroomtijden van het toestromende grondwater . 
De toestromingsgebieden strekken zich ongeveer 3. 5 km in ( zuid) oostelij ke 
richting van het studiegebied uit . De oppervlakte bedraagt 0.57 krn2 

(exclusief kwelgebieden), slechts 5.2 maal groter dan dat van de 
kwelgebieden (zie tabel 2 . 8). Dit toont onmiddellijk aan het hier gaat om 
kortlopende grondwatersystemen . 
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Figuur 2 . 49: Gesimuleerde toestromingsgebieden 
toestromingstijden voor de kwelgebieden in de Doode Bemde. 
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De gemiddelde toestromingstijd voor de kwelgebieden in de Doode Bemde 
bedraagt dan ook slechts 16 jaar, · de maximale 193 jaar. De gemiddelde 
ouderdom van het opkwellend grondwater is 17 jaar. Hierbij werd rekening 
gehouden met de ruimtelijke verdeling van de grondwatervoeding in de 
infiltratiegebieden. Het geringe verschil tussen de gemiddelde 
toestromingstij d voor de kwelgebieden en de gemiddelde ouderdom van het 
opkwellend grondwater laat zien dat de grondwatervoeding in de 
infiltratiegebieden ruimtelijk gelijkmatig verdeeld is en dat er niet of 
nauwelijks gebieden zijn met duidelijk meer of minder grondwatervoeding. De 
geringe ouderdom van het opkwellend grondwater kan een belangrijke factor 
zijn voor de grondwatersamenstelling van de kwelgebieden in de Doode Bemde. 
Het percentage jong grondwater (jonger dan 5 jaar) dat kwelt in het 
studiegebied is 37. 5 % • Dit hoge percentage duidt nog eens aan dat dit 
grondwatersysteem beperkt is, zoals zal blijken uit de volgende paragrafen, 
veel beperkter dan dat van de andere twee studiegebieden (zie tabel 2.8). 
Het gebied is daarmee een jong en kwetsbaar kwel-ecosysteem. 

Door het vergelijken van de gesimuleerde kwelgebieden met de kwelgebieden, 
zoals die zijn afgeleid uit het vegetatie- en grondwateronderzoek in de 
studiegebieden (zie deel 2.2 en hoofdstuk 4), kan de betrouwbaarheid van de 
modellering getoetst worden. Hiertoe z1Jn de met het model berekende 
kwelgebieden vergeleken met de kwelgebieden zoals die zijn bepaald op basis 
van de vegetatie (kwel bij bepaalde vegetatietypen), van schommelingen in 
de grondwaterstand (kwel bij amplitudes tot 0 . 9 m) en van de gemeten 
grondwaterkweldruk (kwel bij een stijghoogte die hoger is in een diepere 
piezometer dan in een ondiepere op dezelfde locatie) . Uit figuur 2. 50 
blijkt dat de modelresultaten goed overeenkomen met de resultaten van de 
drie andere methoden voor kwelbepaling . De vergelijkbaarheid van de 
kwelgebieden vergroot de betrouwbaarheid van de modellering aanzienlijk . 
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Figuur 2.50: Vergelijking van de kwelgebieden in de Doode Bemde, bepaald op 
basis van a. de waargenomen vegetatie, b. de waargenomen schommelingen in 
de grondwaterstand (amplitudes tot 0. 9 m), c. de gemeten 
grondwaterkweldruk end. het grondwatermodel. 
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2.3.4.2 Regionaal grondwatermodel voor het Vorsdonkbos 
Figuur 2.51 geeft de gesimuleerde grondwaterstanden voor bet Vorsdonkbos en 
directe omgeving. De resul ta ten voor de rest van bet ruimere modelgebied 
worden bierin niet getoond. De regionale grondwaterstroming in het ·gebied 
van het Vorsdonkbos is naar het noordwesten gericbt. In de figuur ziJn 
eveneens de afwijkingen ten opzichte van de in de piezometers gemeten 
grondwa ters tan den weergegeven. De geme ten en berekende grondwa ters tanden 
blijken zeer goed overeen te komen. Dit laatste wordt verder besproken in 
deel 2.3.4.4. 

Figuur 2.52 geeft de gesimuleerde kwelgebieden en -fluxen voor het 
Vorsdonkbos. Duidelijk is te zien dat de kwelgebieden voornamelijk 
voorkomen aan de zuidrand van het studiegebied en in een noord-zuid 
gerichte band, ten oosten van het centrum van het studiegebied. De totale 
oppervlakte van de kwelgebieden binnen het studiegebied is O. 10 km2

, dat 
wil zeggen 40 % van het studiegebied beeft permanente kwel. De kwel heeft 
een gemiddelde flux van 21.1 mm/dag (zie tabel 2.8). Deze flux is veel 
groter dan die van de Doode Bemde en iets groter dan die van de Vallei van 
de Zwarte Beek. 

Figuur 2. 53 geeft de gesimuleerde toestromingsgebieden en -tijden van de 
kwelgebieden binnen het studiegebied Vorsdonkbos. De toestromingsgebieden 
strekken zich ongeveer 6 km in zuidoostelijke richting van het studiegebied 
uit. De oppervlakte (exclusief kwelgebieden) bedraagt 4.32 km2

, 43.2 maal 
groter dan dat van de kwelgebieden. Deze verhouding van de infiltratie- en 
kweloppervlakte is veel groter dan in de andere twee studiegebieden. De 
'happen' uit de bovenkant van de toestromingsgebieden zijn het gevolg van 
de grondwateronttrekkingen door de VMW. Het effect daarvan op de kwel- en 
toestromingsgebieden wordt besproken in deel 2.3.5. 

De gemiddelde en maximale toestromingstijd voor de kwelgebieden bedragen 
respectievelijk 162 en 848 jaar (zie tabel 2. 8). Deze toestromingstijden 
zijn wat korter clan in de Vallei van de Zwarte Beek, maar veel langer clan 
in de Doode Bemde. Tezamen met de uitgesterktere toestromingsgebieden tonen 
de relatief lange toestromingstijden de lagere grondwatersnelheden in dit 
stromingssysteem aan. De gemiddelde ouderdom van het opkwellend grondwater 
is 170 jaar. De ruimtelijke verdeling van de grondwatervoeding in de 
infiltratiegebieden lijkt dus weer redelijk gelijkmatig te ZlJn. Het 
geringe verschil tussen de ouderdom van het kwellende grondwater en de 
gemiddelde toestromingstijd kan worden verklaard door een relatief grotere 
grondwatervoeding in het verder weg gelegen deel van bet infiltratiegebied. 
Verder is berekend dat het percentage jong grondwater (jonger clan 5 jaar) 
dat kwelt in het studiegebied 3.8 % is. Dit percentage is relatief klein, 
wat betekent dat dit gebied relatief minder kwetsbaar is voor bijvoorbeeld 
verontreiniging. 

Uit figuur 2.54 blijkt tenslotte, dat de gesimuleerde kwelgebieden redelijk 
overeenkomen met de kwelgebieden zoals die zijn bepaald op basis van de 
vegetatie, van scbommelingen in de grondwaterstand (kwel bij amplitudes tot 
0.6 m) en van de gemeten grondwaterkweldruk (zie deel 2.2 en hoofdstuk 4). 
De kwel zoals die bepaald is op basis van de vegetatie en de schommelingen 
in de grondwaterstand neemt echter wel een groter gebied in dan de met het 
model gesimuleerde kwel. Ook ontbreekt in de kwelkaart op basis van de 
vegetatie de noord-zuid gerichte band ten oosten van het centrum en 
ontbreekt in de kwelkaart op basis van het model de kwel in de oosthoek van 
het studiegebied. Desondanks lijkt de vergelijking de betrouwbaarheid van 
de modelresultaten te bevestigen. 
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Figuur 2. 51 Gesimuleerde frea tische grondwa terstanden voor het Vorsdonkbos 
en directe omgeving met daarbij de afwijking ten opzichte van de gemeten 
grondwaterstanden. 
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Figuur 2. 52 Gesimuleerde kwelgebieden en - fluxen in het Vorsdonkbos en 
directe omgeving. 
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Figuur 2.53 Gesimuleerde toestromingsgebieden 
toestromingstijden voor de kwelgebieden in het Vordonkbos. 
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Figuur 2. 54: Vergelijking van de kwelgebieden in het Vorsdonkbosf bepaald 
op basis van a. de waargenomen vegetatief b. de waargenomen schommelingen 
in de grondwaterstand (amplitudes tot 0. 6 m) f c. de gemeten 
grondwaterkweldruk end. het grondwatermodel. 
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2.3.4.3 Regionaal grondwatermodel voor de Vallei van de Zwarte Beek 
Figuur 2.55 geeft de gesimuleerde grondwaterstanden voor de Vallei van de 
Zwarte Beek en directe omgeving. De resultaten voor het ruimere regionale 
modelgebied worden niet getoond. De regionale grondwaterstroming :Cn het 
gebied van de Vallei van de Zwarte Beek is naar het (noord)westen gericht. 
In de figuur z1Jn ook weer de afwijkingen ten opzichte van de in de 
piezometers gemeten grondwaterstanden weergegeven. De gemeten en berekende 
grondwaterstanden blijken goed overeen te komen. Dit laatste wordt in meer 
detail besproken in paragraaf 2.3.4.4. 

Figuur 2. 56 geeft de gesimuleerde kwelgebieden en -fluxen voor de Vallei 
van de Zwarte Beek. Te zien is dat de kwelgebieden over vrijwel het gehele 
studi9gebied voorkomen, met uitzondering van een zone in het centrum en de 
noord- en zuidgrens van het studiegebied. De to tale oppervlakte van de 
kwelgebieden in het studiegebied is O. 17 km2

, dat wil zeggen dat 64 % van 
het studiegebied permanent kwel heeft. De kwel heeft een gemiddelde flux 
van 16.4 mrn/dag (zie tabel 2.8). Deze flux is wat kleiner, maar in dezelfde 
orde van grootte, als die van het Vorsdonkbos en dus ook veel groter dan 
die van de Doode Bemde. Het hoge percentage kweloppervlak samen met de hoge 
flux zijn een verklaring voor de continue vochtige conditie van dit 
studiegebied. 

Figuur 2. 57 geeft de gesimuleerde toestromingsgebieden en -tijden van de 
kwelgebieden in de Vallei van de Zwarte Beek. De toestromingsgebieden 
strekken zich voornamelijk ongeveer 4 km in zuidoostelijke richting van het 
studiEgebied uit. Een klein toestromingsgebiedje lijkt aanwezig te zijn ten 
noordoosten van het studiegebied aan de andere kant van de Zwarte Beek. De 
oppervlakte van de toestromingsgebieden ( exclusief kwelgebieden) bedraagt 
2 . 0 6 km2

, 12 . 4 maal groter dan da t van de kwelgebi eden. De gemiddelde en 
maximale toestromingstijd voor de kwelgebieden bedraagt respectievelijk 192 
en 1634 jaar (zie tabel 2. 8). De gemiddelde ouderdom van het opkwellend 
grondwater is 194 jaar. Er blijkt weer weinig verschil te zijn in de 
ruimtelijke verdeling van de grondwatervoeding in de infil tratiegebieden, 
zodat de gemiddelde ouderdom van het kwelwater hierdoor nauwelijks 
beinvloed wordt. Van de kwelwater is 3.0 % jonger dan 5 jaar. Wat dat 
betreft is de afhankelijkheid van de kwelgebieden in de Vallei van de 
Zwarte Beek van jong grondwater en daarmee de kwetsbaarheid voor 
verontreiniging van buiten het kleinst van de de drie studiegebieden. 

Tenslotte zijn de gesimuleerde kwelgebieden weer vergeleken met de 
kwelgebieden, zoals die zijn bepaald op basis van de vegetatie (zie 
hoofdstuk 4) en van schomrnelingen in de grondwaterstand (kwel bij 
amplitudes tot 0.7 m, zie deel 2.3). De resultaten hiervan zijn weergegeven 
in figuur 2.58 . Het blijkt dat de modelresultaten, afgezien van de zone in 
het centrum en een strook langs de zuidrand van het studiegebied, goed 
overeenkomen met de resul ta ten van de andere methoden voor kwelbepal ing, 
wat de betrouwbaarheid van de modelresultaten lijkt te bevestigen. Het gat 
in de gemodelleerde kwelgebieden in het centrum blijkt een amplitude van 
0.3 tot 0.7 m te hebben, terwijl in de rest van de gemodelleerde 
kwelgebieden de amplitude overwegend lager dan 0.3 a 0.4 m lijkt te zijn. 
Dit zou er op kunnen duiden dat de grens tussen kwel en geen kwel gekozen 
is bij een te hoge amplitude en dat een grens bij een amplitude van ca. 0.4 
m mogelijk realistischer is. 
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Figuur 2.55 Gesimuleerde freatische grondwaterstanden voor de Vallei van de 
Zwarte Beek en directe omgeving met de afwijking ten opzichte van de 
gemeten grondwaterstanden. 
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Figuur 2.56 Gesimuleerde kwelgebieden en -fluxen in de Vallei van de Zwarte 
Beek en directe omgeving. 
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Figuur 2.57: Gesimuleerde toestromingsgebieden en berekende 
toestromingstijden voor de kwelgebieden in de Vallei van de Zwarte Beek. 
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2.3.4.4 Gevoeligheidsanalyse en calibratie 

Erg veel aandacht is gegaan naar de gevoeligheid van de vast te leggen 
maximale grondwaterstand (potentieel kweloppervlak) op basis van de 
topografische gegevens. De gebruikte topografische gegevens zijn de 
contouren van 1: 10000 kaarten, lokaal opgemeten topografische hoogten van 
het maaiveld in het studiegebied en voor het Vorsdonkbos de topografische 
gegevens voor de Demervallei, gebaseerd op luchtfotografie. De gegevens 
ziJn geinterpoleerd met de Topogridtool interpolator van Arc/Ipfo . Door 
vergelijking van de berekende met de gemeten grondwaterstanden en een 
vergelijking van de berekende kwelpatronen met door middel van vegetatie en 
stijghoogtemetingen afgebakende kwelpatronen is de beste instelling van 
parameters voor de Topogridtool interpolator gevonden. De beste resultaten 
werden met deze interpolator bereikt indien topografische contouren 
(lijngegevens) gebruikt werden voor het regionale patroon van de topografie 
en topografische opmetingen (puntgegevens) in de valleien . Hierbij moest 
Topogridtool opgedragen worden meer gewicht te geven aan de lokale 
topografische puntgegevens. Andere opties die gebruikt werden in 
Topogridtool zijn het niet forceren van drainage in het DTM en geringe 
uitmiddeling van lokale puntwaarden. Door deze opties worden de originele 
topografische opmetingen zoveel mogelijk gerespecteerd, wat de bepaling van 
de locatie van de kwel ten goede komt. 

In het grondwatermodel is voor de bepaling van het kweloppervlak een 
maximale grondwaterstand noodzakelijk. Hiervoor w.ordt het geinterpoleerde 
topografische bestand gebruikt. Meestal wordt echter aangenomen dat de 
grondwaterstand maximaal het niveau van het slootpeil, de topografie minus 
x m (slootpeil onder maaiveld), bereikt. Een initiele redelijke waarde voor 
x werd bepaald op 0.5 m. Door het gemiddelde verschil, d.w.z. de gemiddelde 
fout, te bepalen tussen de gesimuleerde stijghoogte en de gemeten 
stijghoogte voor piezometers in een gesimuleerd kwelgebied kan de x waarde 
optimaal bepaald worden. Voor het Vorsdonkbos, de Doode Bemde en de Vallei 
van de Zwarte Beek blijkt x respectievelijk 0.25, 0.31 en 0.50 m te zijn. 

De uiteindelijk bereikte gesimuleerde grondwaterstanden zijn vergeleken met 
de gemiddelde freatische grondwaterstanden, zoals die zijn gemeten in de 
piezometers en grafisch tegen elkaar uitgezet (zie figuur 2 . 59). In tabel 
2. 9 ,zijn de statistisch berekende gemiddelde afwijkingen gegeven van de 
gesimuleerde grondwaterstanden ten opzichte van de gemeten 
grondwaterstanden. Met name voor het Vorsdonkbos en de Vallei van de Zwarte 
Beek ZlJn de modelresultaten vriJ goed. Het model voor de Doode Bemde 
voorspel t gemiddeld iets te lage grondwaterstanden, maar op basis van de 
gemiddelde afwijkingen kan worden geconcludeerd dat ook dit model redelijk 
goed voldoet. 

Tabel 2.9 Gemiddelde afwijkingen van de gesimuleerde grondwaterstanden ten 
opzichte van de gemiddelde grondwaterstanden in de piezometers. 

studiegebied Vorsdonkbos 
Vallei van de 

Doode Bemde 
Zwarte Beek 

gemiddelde afwijking -0.18 m -0.04 m -0.08 m 

(mean error) 

gemiddelde absolute afwijking 0.33 m 0.10 m 0 . 23 m 

(mean absolute error) 

wortel gem. kwadratische afwijking 0. 43 m 0.13 m 0.39 m 

(root mean square error) 
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2.3.4.5 Waterbalansen 

Tabel 2.10 geeft voor elk studiegebied de waterbalans voor bet gehele 
systeern van kwelgebieden en bijbehorende toestrorningsgebieden. Ui~ deze 
waterbalansen blijkt dat voor de Vallei van de Zwarte Beek de 
grondwatervoeding door infiltratie van neerslag in de toestrorningsgebieden 
per oppervlakte-eenheid relatief hoog is ten opzichte van de twee andere 
studiegebieden (0.95 ten opzichte van 0.52 en 0.49 rnrn/dag). Verder blijkt 
dat dit studiegebied ook voor een aanzienlijk deel (61.7 %) wordt gevoed 
door de Zwarte Beek (constant head conditie), al draineert de Zwarte Beek 
ook. De netto voeding door de Zwarte Beek bedraagt 22.6 % van de kwel. Deze 
twee grondwatervoedingsbronnen verklaren de hoge kwel (2729 rn3 /dag) in dit 
studiegebied en de ~elatief grote ornvang van de betrokken 
grondwatersysternen (5079-5242 rn3 /dag). 

De grondwatersysternen in bet Vorsdonkbos (2097-2114 rn3 /dag) en vooral die 
in de Doode Bernde (297-302 rn3 /dag) ziJn duidelijk veel beperkter. In bet 
Vorsdonkbos en de Doode Bernde worden de kwelgebieden (bijna) geheel gevoed 
door de infil tratie van neerslag in de toestrorningsgebieden. In de Doode 
Bernde vindt weliswaar ook enige voeding vanuit Dijle plaats (2.0 %), rnaar 
overall draineert de Dijle dit studiegebied. 

Tenslotte blijkt ook uit de waterbalansen dat de grondwaterrnodellen 
redelijk consistent zijn. De fouten in de waterbalansen (tot 3 .1 %) zijn 
irnrners beperkt. 

Tabel 2.10: Berekende waterbalansen voor de drie studiegebieden. 

studiegebied 

oppervlakte toestromingsgebieden* . A 

oppervlakte kwelgebieden B 

instroom A = instroom B: 

infiltratie van neerslag in A a 

voedingvan A door rivier*** b 

totale instroom c=a+b 

uitstrooni A = uitstroom -B: . 
drainage . van A door rivier*** d 

kwel ·in .B e .. .. 

totale uitstroom f==d+e 

waterbalans A= waterbala.ns B: 

verschil in- en uitstroom g==c-f 

procentuele fout h= (2g/ (c+f)) 

x100% 

voedina van A door infiltratie: 

infiltratieflux** i=a/ (A-B) 

netto voeding van A door rivier:*** 

verschil voeding en drainage j=b-e 

percentage van kwel in B k= (j le) 

x100% 

* inclusief kwelgebieden 

** exclusief kwelgebieden 

*** vaste stijghoogte (constant head) 

Vorsdonkbos 
Vallei van de 

Doode · Bemde Zwarte ·Beek 

0.68 km2 4.42 km2 2.23 km2 

0 .11 km2 0.10 km2 0 .1 7 km2 

296 m3 /dag 2097 m3 /dag 1948 m3 /dag 

6 m3 /dag n .v.t. 3131 m3 /dag 

302 m3 /dag 2097 m3 /dag 5079 m3 /dag 

13 m3 /dag n.v.t. 2513 m3 /dag 

284 m3 /dag 2114 m3 /dag 2729 n? /dag 

297 m3 /dag 2114 m3 /dag 5242 m3 /dag 

5 m3 /dag -17 rn3 
/ dag -163 m3 /dag 

1. 5 % -0.8 % -3.1 % 

0.52 mm/dag 0.49 mm/dag 0.95 mrn/dag 

-7 m3 /dag n.v.t. 618 m3 /dag 

-2.4 % n.v.t. 22.6 % 
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2.3.5 Effect van grondwateronttrekkingen op het Vorsdonkbos 
Omdat de toestromingsgebieden van het Vorsdonkbos overlap vertonen met het 
waterwingebied van de VMW bij Nieuwrode (Het Rot), is onderzocht _wat de 
effecten ziJn van de waterwinning door de VMW op de kwel in het 
Vorsdonkbos. Hiertoe ziJn met behulp van het grondwatermodel drie 
scenario's doorgerekend: G) een scenario zonder de onttrekkingen bij 
Nieuwrode (Het Rot), waarmee de oorspronkelijke situatie werd gesimuleerd, 
0 een scenario met de huidige onttrekkingen bij Nieuwrode (Het Rot) met de 
debieten (in totaal 1124 m3 /dag) zoals gegeven in tabel 2.11 (zie paragraaf 
2.3.2.7) en® een scenario met een verdubbeling van de onttrokken debieten. 

Figuur 2.60 laat voor de 
0

drie scenario's de berekende toestromingsgebieden 
zien. Duidelijk is dat het verder gelegen deel van de toestromingsgebieden 
als gevolg van de onttrekkingen wat naar het zuiden is verschoven en dat 
dit bij een verdere toename (verdubbeling) van de onttrokken debieten nog 
wat verder naar het zuiden zal verschuiven. De resultaten van de 
modelberekeningen ( tabel 2 .11) la ten verder zien dat er wat betreft de 
omvang en stroomtijden weinig verschil is tussen de toestromingsgebieden in 
de scenario's 2onder en met de onttrekkingen ( G) en 0) , maar dat bij een 
verdubbeling van de onttrekkingen (scenario®) de toestromingsgebieden iets 
minder uitgestrekt worden (kleinere oppervlakte en kortere stroomtijd). Er 
kan een lichte verschuiving optreden naar kortlopende grondwatersystemen. 

Tabel 2.11 Karakteristieken van de kwel- en toestromingsgebieden in het 
Vorsdonkbos en waterbalansen bij de drie berekende scenario's. 

Scenario 

karakteristieken: 

tota:al onttrokken debiet 

oppervlakte toestromingsgebieden* ·A 

oppervlakte kwelgebieden B 

gemiddelde kwelflux 

gem. infiltratie£lux** e=a/ (A-B) 

gemiddelde stroomtijd 

maximale stroomtijd 

instroom A= instroom B: 

infiltratie van neerslag in A a 

uitstroom A = uitstroom B: 

kwel inB b 

waterbalans A= waterbalans B: 
: 

verschil in- en uitstroom c=a~b 

procentuele fout d= (2c/ (a+b)) 

* inclusief kwelgebieden 

** exclusief kwelgebieden 

x] 00% 

G) 0 ® 

0 m3 /dag 1124 m3 /dag 2248 m3 /dag 

4.60 km2 4.42 km2 4.06 km2 

0.10 km2 0.10 km2 0.10 km2 

22.0 mm/dag I 21.1 mm/dag 20.3 rnm/dag 

0.49 mm/dag 0.49 mm/dag 0.48 mm/dag 

160 jaar 162 jaar 155 jaar 

927 jaar 848 jaar 602 jaar 

2195 m3 /dag 2097 m3 /dag 1890 m3 /dag 

2195 m3 /dag 2114 m3 /dag 2031 m3 /dag 

0 m3 /dag -17 m3 /dag -141 m3 /dag 

0.0 % -0.8 % -7.2 % 

Ecohydrologisch Onderzoek van Waterrijke Vallei-ecosystemen, VLINA C96/03 
Eindrapport 



Geohydrologie 1103 

y 

I 

I 

·--+----· 
I 

I I I 
I I I . -t--1--1-

1 ---+ +------
® I Nieuwrode 1 

-_®_l -.~-; ~---- ---------t---- . 
® f-". ® I I 
. : . ~":... I 

185 

184 

183 

---·------ - 182 

I 
--- ---------- -·----- ---------,--- -- --- ------- -- - ----- -- - 181 

I I I 

----+-+-----+---. !-----+--·-- -------
·. _____ J __ _ 

180 

-+-+-- --~L1-~---
X 179 180 181 

toestromingsgebieden van de 
kwelgebieden in het Vorsdonkbos: 

zonder onttrekkingen van de VMW 

met onttrekkingen van de VMW 

llll met verdubbelde onttrekkingen 

182 183 184 

D studiegebied 

® winput van de VMW 

N rivier, waterloop 

185 

A 
0 0 . 5 

179 

km 

1 km 

Figuur 2. 60: Gesimuleerde verschuiving van de toestromingsgebieden van de 
kwelgebieden in het Vorsdonkbos als gevolg van de onttrekkingen ten behoeve 
van de drinkwatervoorziening bij Nieuwrode (Het Rot). 

Figuur 2.61 toont voor de drie scenario's de gesimuleerde kwelgebieden in 
het Vorsdonkbos. De onttrekkingen blijken een zeer gering effect te hebben 
op de omvang van de kwelgebieden en hetzelfde lijkt ogenschijnlijk ook te 
gelden voor de kwelfluxen . Ook uit de resultaten van de modelberekeningen 
(tabel 2 .11) blijkt dit effect marginaal te zijn, zelfs bij een 
verdubbeling van de debieten. Hoewel in het waterwingebied zelf in het 
laatste decennium een significante verlaging van de grondwaterstanden is 
waargenomen (1 a 2 m), lijken de effecten op de kwelgebieden en -fluxen in 
het Vorsdonkbos dus minimaal. 
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kwelflux: D studiegebied 
N 

A < 5 mm/dag a 20 - 50 mm/dag 0 piezometer tondiep) 

;<; :; 5 - 20 mm/dag -50 152 mm/dag ,,,.,.,-•"' rivier, water loop 0 100 200 m 

Figuur 2.61: Gesimuleerde kwelgebieden en -fluxen in het Vorsdonkbos in de 
drie berekende scenario's: a. scenario CD zonder onttrekkingen in Nieuwrode 
(Het Rot) ten behoeve van de drinkwatervoorziening, b. scenario 0 met de 
huidige onttrekkingen, en c. scenario CT> met een verdubbeling van de 
onttrokken debieten. 

Wel moet met deze conclusies met enige voorzichtigheid worden omgegaan. Het 
gebruikte grondwatermodel is immers gericht op de kwelgebieden in het 
Vorsdonkbos en de daarmee samenhangende grondwatersystemen. Het is dus niet 
specifiek gericht op de effecten van de onttrekkingen bij Nieuwrode (Het 
Rot) . Om die effecten nauwkeuriger te bestuderen zou dus eigenlijk een 
specifiek daarop gericht grondwatermodel moeten worden ontwikkeld. 
Desalniettemin kan toch warden gesteld dat op basis van de ui tgevoerde 
modelberekeningen geen grote effecten te verwachten zijn. 
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2.4 Geochemische evolutie van het grondwater 

2.4.1 Inleiding 
De hydrochemische component van bet onderzoek had als doel de analyse van 
de geochemische evolutie van bet grondwater van de toestromingsgebieden 
naar de wetlands. Dit is van belang om de verschillen in 
grondwatersamenstelling in de studiegebieden beter te kunnen doorgronden. 

De grondwaterstromingsmodellen werden toegepast bij bet 3-dimensionaal in 
kaart brengen van de stroombanen waarlangs bet grondwater naar de 
studiegebieden toestroomt. Het is belangrijk om te weten door welke 
watervoerende pakketten bet grondwater stroomt (bier de Formatie van Diest 
en/of Brussel) en hoeveel tijd daarvoor nodig is. In elk watervoerend 
pakket kunnen specifieke processen optreden, die uiteindelijk bepalend zijn 
voor de samenstelling van bet kwelwater in de studiegebieden. 

Aan de hand van de resultaten van bet hydrochemisch onderzoek als ook die 
van de andere deelonderzoeken ziJn de grondwaterstromingsmodellen verder 
getoetst. Er was hier dus sprake van een terugkoppeling. Zo kon ui t bet 
hydrochemisch onderzoek blijken of de voorgestelde stroombanen al dan niet 
waarschijnlijk waren of dat de grondwaterstromingsmodellen wat dat betreft 
enige aanpassing behoefden. 

Hierboven werd reeds vermeld, dat de hydrochemische component van dit 
deelonderzoek zich richt op de geochemische evolutie van bet grondwater van 
de infiltratiegebieden naar de drie waterrijke studiegebieden. Het gaat 
daarbij om de verklaring van de chemische samenstelling van bet kwelwater 
in de studiegebieden en van de verschillen daarin. Een goed begrip van de 
geochemische processen, die voor die samenstelling verantwoordelijk zijn en 
die optreden bij de infiltratie, in de watervoerende pakketten en/of bij de 
kwel, is van belang, omdat daarmee veranderingen in die samenstelling beter 
kunnen worden voorzien. Dit is weer van belang, omdat de samenstelling van 
bet kwelwater een van de voornaamste standplaatsfactoren is voor de 
vegetatie. 

2.4.2 Chemie van het ondiepe grondwater nader beschouwd 
Wanneer bet kwellende ondiepe grondwater in de studiegebieden niet vermengd 
is met lokaal infiltrerend oppervlakte- of regenwater, dan kan de 
samenstelling ervan worden beschouwd als bet eindproduct van de 
geochemische processen in de watervoerende pakketten. De initiele 
samenstelling zou dan die van bet water zijn, dat eens infiltreerde in de 
toestromingsgebieden. Aangenomen wordt dat dit voornamelijk regenwater is 
geweest. Door de chemie van bet ondiepe grondwater in de studiegebieden 
nader te bestuderen, kan waarschijnlijk iets meer gezegd worden over de 
geochemische process en in de watervoerende pakketten, die ervoor 
verantwoordelijk waren. 

2.4.2.1 Veronderstelde herkomst van de watertypen 

Ui t bet grondwateronderzoek in de studiegebieden ( zie paragraaf 2. 2) was 
gebleken dat op basis van de samenstelling van bet ondiepe grondwater in de 
studiegebieden vij f watertypen konden worden onderscheiden met elk eigen 
karakteristieken. Hun verspreiding over de studiegebieden is besproken in 
paragraaf 2. 2. 4. 2. Verondersteld werd dat deze watertypen elk een eigen 
geochemische wordingsgeschiedenis hebben, die gebaseerd is op bepaalde 
(korte of langere) verblijfstijden in de Formatie van Diest en/of de 
Formatie van Brussel, de bier aanwezige watervoerende pakketten. 

Zo lijkt watertype la, dat slechts gevonden wordt langs de valleiranden, 
aan de kant van de toestromingsgebieden, te zijn gerelateerd aan relatief 
beperkte grondwatersystemen met korte, ondiepe stroombanen. Alleen wanneer 
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oppervlak komt zou 
anders alleen met de 

Het sterk gelijkende watertype lb, dat wat meer in de valleien voorkomt, 
zou dan gerelateerd kunnen zijn aan wat uitgebreidere grondwatersystemen 
met wat langere en diepere stroombanen. De kans dat watertype lb in contact 
is geweest met de Formatie van Brussel zou hierdoor wat groter kunnen zijn. 

Het kalkrijke watertype 3 en het relatief zeer kalk- en sulfaatrijke 
watertype 4 werden verondersteld gerelateerd te zijn aan uitgebreidere 
grondwatersystemen met lange stroombanen door de (dieper gelegen) Formatie 
van Brussel. De hoge sulfaatconcentraties in watertype 4 zouden echter ook 
kunnen duiden op meer oppervlakkige processen. 

2.4.2.2 Toestromingsgebieden van de watertypen 

Om de herkomst van de watertypen in de studiegebieden nader te bepalen, is 
voor het Vorsdonkbos onderzocht wat voor · elk watertype ooi t het 
infiltratiegebied is geweest, van waar het grondwater naar het studiegebied 
toestroomde. Gekozen is voor het Vorsdonkbos, omdat daar de diversiteit in 
de grondwatersamenstelling het grootste is. 

In de eerste plaats is voor elk meetpunt ( ondiepe piezometer) binnen het 
Vorsdonkbos door middel van "back-tracking" en "forward-tracking" (zie 
paragraaf 2.3.4) bepaald waar het grondwater in de piezometers infiltreerde 
en waar het naar toe stroomde. Hiertoe was het wel van belang gebruik te 
maken van een grondwaterstromingsmodel waarin de onttrekkingen ten behoeve 
van de drinkwatervoorziening zijn ui tgeschakeld ·( zie paragraaf 2. 3. 5) . In 
het toestromingsgebied van het Vorsdonkbos vinden deze onttrekkingen immers 
pas sinds het laatste decennium plaats, terwijl het ondiepe grondwater in 
de studiegebieden vaak veel langer onderweg is geweest en er dus 
grotendeels niet door beinvloed is geweest. De resultaten van de tracering 
van de infiltratie- en kwellocaties voor het grondwater in de meetpunten 
zijn gegeven in figuur 2.62a. 

Op basis hiervan zijn binnen de kwelgebieden van het Vorsdonkbos elf 
subgebiedj es afgebakend waarin een bepaald watertype verwacht mag worden 
( zie f iguur 2. 62a) . Zoals is gedaan voor alle kwelgebieden tezamen ( zie 
paragraaf 2.4.4), is voor elk afgebakend subgebiedje door middel van "back
tracking" het toestromingsgebied bepaald, waarbij ook hier in het 
grondwaterstromingsmodel de onttrekkingen ten behoeve van de 
drinkwatervoorziening waren uitgeschakeld. Behalve voor watertype 2, werden 
zo voor elk in het Vorsdonkbos waargenomen watertype de oorspronkelij ke 
toestromingsgebieden bepaald. Het grondwater van watertype 2 bleek volgens 
de "forward-tracking", net als het andere grondwater in het noordoosten van 
het Vorsdonkbos, een kwelgebied ten noorden van het Vorsdonkbos te hebben 
(bij de Demer) en werd daarom buiten beschouwing gelaten. De resultaten van 
de "back-tracking" van de subgebiedjes zijn weergegeven in figuur 2.62b. 
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infiltratiegebieden tender}, 
per watertype:** 

type la 

type lb 
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** watertype 2 kwelt niet in 
het studiegebied, wel 
noordelijker bij de Demer 

Figuur 2. 62: Kwelgebieden en berkomst van bet ondiepe grondwater in bet 
Vorsdonkbos/ per watertype: a. verspreiding van de watertypen in de 
kwelgebieden en b. oorspronkelijke toestromingsgebieden van de watertypen. 
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Wanneer figuur 2.62b wordt bekeken, lijkt op het eerste gezicht, dat 
watertype 3 vooral van relatief ver komt, watertype la meestal van relatief 
nabij en watertype lb van ergens daartuss e n. Watertype la lijkt ook van 
relatief ver te kunnen komen, maar daarbij moet worden opgemerkt dat de 
"staart" van het noordelijke toestromingsgebied van watert-y--pe la _ niet 
gebaseerd is op waarnemingen in de meetpun t en. In de "staart" liggen geen 
beginpunten van stroombanen d oor piezomete~s in het Vorsdonkbos , zodat de 
"staart" en het bijbehorende kwelgebied ir: het midden van het Vorsdonkbos 
even goed kunnen behoren tot een ander wa t ertype, zoals bij voorbeeld lb. 
Verder lijkt het er op, dat het toestrcr:-,i ngsgebied van watertype 3 wat 
zuidelijker ligt dan dat van watertype lb, ~ aar zeker is dit niet. 

Watertype 4 lijkt vooral van de westkant van het Vorsdonkbos zelf te komen. 
Waarschijnlijk betreft het kleine grondwa t ersystemen in de daar aanwezige 
rivierdonken. Ook voor watert-y--pen lb en 3 =..ijken een aantal stroombanen van 
de westkant van het Vorsdonkbos zel f te k'--lnnen komen .' Deze kwellen in het 
midden of noorden van het Vorsdonkbo s , in het midden met de stroombanen van 
watertypen lb en 3 die van ver komen. In het kwelgebied in het midden van 
bet Vorsdonkbos lijkt dan ook een menging van de watertypen lb, 3 en 4 voor 
te kunnen komen. Een deel van he t grondwater dat daar kwelt, zou dus uit de 
ri vierdonken aan de westkant ·.·an bet Vorsdonkbos kunnen komen (watertype 
lb, 3 en 4) en ander deel van re l atief ver (watertypen lb en 3). 

2.4.2.3 Grondwatersystemen 
Om meer inzicht te krijgen in de grondwatersystemen van bet Vorsdonkbos 
zijn aan de hand van berekende stroombanen drie verticale profielen gemaakt 
van het toestromingsgebied (A-A', B-B' en C-C', zie figuur 2.63). De 
onderzochte stroombanen passeerden of de locatie van onderzochte diepe 
piezometers in de toestromingsgebieden van bet Vorsdonkbos ("VDOl/02/03 en 
VD22/23) of de locatie van een ondiepe piezometers in bet Vorsdonkbos zelf 
(VOTP029X). Verder vertrokken de onderzochte stroombanen van grenzen tussen 
de toestromingsgebiedjes om een beeld te krijgen van de grondwatersystemen 
per watertype. Voor profiel A-A' vertrok de onderzochte stroombaan vanaf 
bet begin van de dubieuze "staart", nabij bet beginpunt van de stroombaan 
door piezometer VOTP037X (waarin watertype la is aangetroffen). 
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Figuur 2. 63: Profielen van de grondwatersystemen in het oorspronkelijke 
toestromingsgebied van het Vorsdonkbos/ ingedeeld per .watertype (zie figuur 
2.62): a. ligging van de profiellijnen/ b. profiel A-A'/ c. profiel B-B' en 
d. profiel C-C'. De grens tussen de Formatie van Di est en de Formatie van 
Brussel is op basis van boorgegevens indicatief gekozen op 3 0 m boven de 
hydrologische basis. 

Uit de profielen blijkt, dat watertype la, afgezien van de dubieuze 
"staart", zoals verwacht deel ui t zou maken van relatief korte, ondiepe 
grondwatersystemen. Watertypen lb en 3 blijken deel uit te kunnen maken van 
relatief langere, diepere grondwatersystemen. Voor watertype 3 geldt dit 
mogelijk nog wat meer dan voor watertype lb, al zijn de grondwatersystemen 
voor deze watertypen moeilijk te onderscheiden. Uit de profielen blijkt ook 
dat grondwater van watertype 3 en waarschijnlijk ook dat van watertype lb 
deels door de Formatie van Brussel zal ZlJn gestroomd. Grondwater van 
watertype la lijkt niet in contact te kunnen zijn geweest met de Formatie 
van Brussel. 

De in profiel A-A' veronderstelde ondergrens van het grondwatersysteem 
behorende bij watertype la zou op basis van de analyseresul ta ten voor 
piezometers VDOl/02/03 redelijk juist kunnen liggen. Gezien de 
samenstelling van het grondwater in piezometer VD02 wat meer lijkt op dat 
van de diepere piezometer VDOl dan dat van de ondiepere piezometer VD03, 
zou de ondergrens ook wat hoger kunnen liggen (boven piezometer VD02), maar 
waarschijnlijk niet veel lager. De dubieuze "staart" van het noordelijke 
toestromingsgebied van watertype la zou dan inderdaad niet behoren tot 
watertype la. 
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2.4.2.4 Toekomstige spreiding van de watertypen 
Nu in het toestromingsgebied van het Vorsdonkbos sinds een tiental jaren de 
grondwaterstroming beinvloed wordt door de onttrekkingen bij Nieuwrode (Het 
Rot) ten behoeve van de drinkwatervoorziening ( zie paragraaf 2. 3. 5 r-, kan 
verwacht wo~den dat de verspreiding van de watertypen in dit studiegebied 
langzaam wat zou kunnen veranderen. Vanwege de ligging van de pompputten in 
bet midden van het toestromingsgebied zouden vooral verschuivingen tussen 
watertypen lb en 3 verwacht kunnen worden. Ook zou een lichte verschuiving 
naar kortlopende grondwatersystemen (watertype la) op kunnen treden. Het 
grondwaterstromingsmodel schiet echter tekort om over de aard en de omvang 
van die verschuivingen iets met redeli j ke zekerheid te kunnen zeggen. 
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2.4.3 Chemie van het toestromende grondwater 

2.4.3.1 Inventarisatie van de samenstellingsgegevens 

Geohydrologie /111 

Om de samenstelling van het naar de studiegebieden toestromende diepere 
grondwater te kunnen bestuderen, werd eerst een inventarisatie gemaakt van 
beschikbare gegevens v oor de samenstelling van het diepere grondwater (meer 
dan 2 m diep) in de studiegebieden en de bijbehorende toestromingsgebieden. 
Hiertoe werd gebruik gemaakt van het gegevensbestand "kwalitatieve metingen 
Vlaanderen.xls", dat afkomstig was van AMINAL (1998). 

Deze inventarisatie leverde niet het gewenste resultaat op. Het bleek dat 
in twee van de drie studiegebieden, de Doode Bemde en de Vallei van de 
Zwarte Beek, geen piezometers aanwezig zijn die reiken tot in het diepere 
grondwater, laat staan dat er gegevens van de samenstelling beschikbaar 
zijn. 

In en nabij het toestromingsgebied van het Vorsdonkbos is wel een redelijk 
aantal piezometers aanwezig (9-104 m diep), een drietal (VDl-3) ligt zelfs 
aan de rand van het Vorsdonkbos ( zie tabel 2 .12) . In het gegevensbestand 
van AMINAL war en voor deze piezometers echter geen of alleen 
nitraatgegevens beschikbaar. Navraag bij de VMW (1999) leverde voor acht 
pompputten (zie tabel 2.12) in het waterwingebied Nieuwrode (Het Rot) wel 
complete gegevens van de watersamenstelling op. 

Tabel 2. 12 Gegevens van de piezometers 
toestromingsgebieden van de Doode Bemde 
Valle i va n de Zwarte Beek (ZB). 

in het 
(DB) r 

grondwa ter in of nabij 
het Vorsdonkbos (VD) en 

de 
de 

code nieuwe originele plaats Lambert hoogte filter aqu i grand datum 

filter filtercode coordinaten maai diep t.e ferb water staal name 

c ode X y velda standc 

km km ·mTAW mmv :mmv 

VDlO winput Put Pl INieuwrode 181.375 183.255 54.2 104.0 017W 34.0 1998-1999d 
VD13 winput Put P2 Nieuwrode 181.721 183.373 47 . 8 104.0 017W 29.0 1998-1999° 

VD14 winput Put P8 Nieuwrode 181.884 182 . 699 60.0 104.0 017W 39.5 1998 - 1999d 

VD15 winput Put P3 Nieuwrode 181.901 183.063 50.3 104.0 017W 30 . 6 1998-1999d 

VD24 winput Put P4 Nieuwrode 182.2 8 6 183.025 52.6 104.0 017W 39.0 1998 - 1999d 

VD28 winput Put PS Nieuwrode 182.478 182.751 61. 8 104.0 017W 40.4 1998 -1 999d 

VD29 winput Put P7 Nieuwrode 182.665 182 . 901 65 .5 104.0 017W 43.9 1998-1999° 

VD30 winput Put P6 Nieuwrode 182.950 183.004 65.3 104.0 017W 43.0 1998-1999° 

ZB04 7-0210.2 A7P-PL44 nr . 2 Grote Heide 221.490 196.763 72.5 42 009W 7.1 1990-1992e 

ZBOS huisput? Lavrijsen Grote Heide 222.630 197.450 / 72. 5 7 009W 12.2 21 - 05-1992.t 

ZB06 huisput? Martens Hoef 220 . 200 200.040 68.0 30 002W 13 .1 21-05-1992£ 

a cursief gedrukte waarden zijn afkomstig uit de grondwaterstromingsmodellen 

b 002W = Formatie van de Kempen , 009W = Formatie van Diest, 017W = Formatie van Brussel 

c voor ZB04 gemiddelde van 1986-1999, voor de overige piezomet.ers zijn de cursief gedrukte 

waarden afkomstig uit de grondwaterstromingsmodellen 

d 3 of 4 staalnamen door VMW (1999) in mei en november 1998 en juni en november 1999 

e 2 staalnamen door LISEC (AMINAL, 1998) in juli 1990 en maart 1992 

f staalname door LISEC (AMINAL, 1998) 

j_.. ~1et v erlengde en i n de nabijheid van het toestromingsgebied van de 
Vallei van de Zwarte Beek zijn wel enkele piezometers aanwezig (7-43 m 
diep) en in drie daarvan was het grondwater bemonsterd en (gedeeltelijk) 
geanalyseerd ( zie tabel 2. 12) . Nabij het toestromingsgebied van de Doode 
Bemde, in het Meerdaelbos, bleek tenslotte een aantal pompputten voor 
huishoudelijk gebruik beschikbaar te zijn, die bemonsterd konden worden 
(zie paragraaf 2.4.3.2). 
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Vanwege het belang van gegevens van de samenstelling van het diepere 
toestromende grondwater voor het verkrijgen van een beter inzicht in de 
geochemische processen en de aanwezigheid van piezometers in o f nabij de 
toestromingsgebieden van de studiegebieden, is het grondwater in een .-aantal 
piezometers alsnog bemonsterd en geanalyseerd. 

2.4.3 .2 Staalname en chemische analyse van het toestromende grondwater 

De gegevens varr de bemonsterde piezometers zijn gegeven in tabe l 2.13. De 
pompputten voor huishoudelijk gebruik (huisputten) in het Meerdaelbos 
konden bemonsterd \v'orden vanui t de kraan. De piezometers in en nabij het 
toestromingsgebied van het Vorsdonkbos werden vanwege de lage 
grondwaterstand bemonstera. met behulp van een dompelpomp (het pompen werd 
ui tgevoerd door Geologica ui t Antwerpen) . Voor de staalname werd eerst 
minimaal anderhalf keer het volume van de huisput of piezometer afgetapt en 
daarna werd net zolang grondwater afgetapt tot een constante EG en pH waren 
bereikt. 

De staalname (door de Dienst Hydrologie van de VUB) en de analyse van het 
grondwater ( in de laboratoria van het IvN) vonden plaats zoals beschreven 
in paragraaf 2 . 2.2.3, alleen werden nu ook aluminium- en siliciumgehalten 
bepaald. Dit gebeurde met behulp van plasma-emissie-spectroscopie, net als 
de analyse van de overige metaalionen. De aluminium- en siliciumgehal ten 
werden bepaald, omdat deze, zoals zal blijken, een beeld kunnen geven van 
de reactiviteit van aanwezige kleimineralen. 

Tabel 
nabij 
(VD). 

2 .13 Gegevens van bemonsterde piezometers 
de toestromingsgebieden van de Doode Bemde 

in het grondwa ter in of 
(DB) en het Vorsdonkbos 

c ode nieuwe originele p l aats Lambert hoogtelfilter aqui I grand I ·.· 

filter fi l tercode 
: 

coordinaten maai diepte fer' i water 

code X y velda ! stanac l 

km km mTAW mmv rnmv I ! 

DB1 3 huisput !LUC Meerdaelbos 172.950 167.920 67.7 ± 30 017W 7.9 
DB14 huisput H Meerdaelbos 172.030 167.520 65. 9 ± 30 017W 6.4 

DB1 5 huisput PAV Meerdaelbos 173.700 165.450 68.4 ± 30 017W 6 . 1 

VDOl 2-0086 V2AA-ROT.PP11 Vorsdonkbos 180.032 184.654 14 . 9 63.3 017W 2.9 

VD 0 2 2-0087 V2AA-ROT.PP12 Vorsdonkbos 180.032 184.654 14 . 9 34.4 009W 2.9 

VD03 2-0085 V2AA-ROT.PP13 Vorsdonkbos 180.032 184.654 14.9 8.6 009W 3 . 0 

,mos 2-0080 V2AA-ROT.PP20 Nieuwrode 180.606 182. 711 48.l 97 . 0 017W 28.3 

VD16 2-0083 V2AA-ROT.PP1 Nieuwrode 181.916 183 . 069 50 . 1 79.0 017W 30.0 

VD17 2-0084 V2AA-ROT.PP2 Nieuwrode 181.916 183.069 50.1 45.0 009W 30.0 

VD22 2 - 0099 V2AA-ROT . PP7 Nieuwrode 182 . 279 182.368 35 . 9 60.0 017W 14.0 

VD23 2-0100 V2AA-ROT.PP8 Nieuwrode 182.279 182.368 35.9 29.0 009W 13. 9 

a cursief gedrukte waarden ziJn afkomstig uit de grondwaterstromingsmodellen 

b 009W = Formatie van Diest, 017W = Formatie van Brussel 

datum 

staal name 

13 - 12 -1999 

13-12-1999 

13-12-1999 

22-02-2000 

22-02-2000 

22-02-2000 

21-02-2000 

21-02-2000 

21-02-2000 

21-02-2000 

21 - 02-2000 

c gemiddelde van 1992-1995, voor VD08 en VD23 van 1990-1995, cursief gedrukte waarden zijn 

afkomstig uit de grondwaterstromingsmodellen 

2.4.3.3 Samenstelling van het toestromende grondwater 

Tabel 2 . 14 geeft een overzicht van de verworven analyseresultaten voor het 
grondwater in of nabij de toestromingsgebieden van de drie studiegebieden. 
De analyseresul ta ten voor de piezometers VDlO, VD13, VD14, VDlS, VD24, 
VD28, VD29, VD3 0 en ZB04 betreffen berekende gemiddelden van de 
analyseresultaten voor de stalen die zijn genomen in de perioden die zijn 
opgegeven in tabel 2. 12. De gemiddelde pH werd hierbij berekend ui t de 
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gemiddelde H+-concentratie . De analyseresultaten voor de piezorneters VDlO , 
VD13, VD14, VD15, VD24, VD28, VD29 en VD30 zijn afkornstig Van de VMW (1999) 

.. ~::..e voor de p iez orneters ZB04, ZB05 en ZB06 van LISEC (AMINAL, 1998). 

Tabel 2.14 Sa~ enstelling van het 
toes tromingsgebieden van de Doode Bemcie 
Vallei van de Zwarte Beek (ZB). Zie 
loca tiegegevens. 

grondwater in of nabij 
(DB) r het Vorsdonkbos (VD) en 

tabel 2.12 en 2.13 voor 

de 
de 
de 

code EG pH Cl l HC03 S04 P04 N03 . NH4 \ Na K Ca Mg Fe Mn Al Si02 
I 

µS/cm mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/l f mg/1 mg/1 mg / 1 mg/1 mg/1 µg/1 µg/1 mg/1 

DB13 454 7 . 4 10 203 39 0.1 <0 . 5 <0.3 1 8.9 2 . 5 84.0 4 . 7 <0.5 <20 23. 5 

DB14 677 7.4 17 225 90 0 . 2 38 . 1 <0.3 : 14.4 12.7 128.0 2 . 6 <0.5 <20 21. 4 

DB15 764 7.3 18 330 64 0.1 36.0 <0 . 3 ! 8.3 2.3 130. 0 17.0 <0.5 <20 24 . 2 

VDOl 315 7.6 10 . 148 22 0.3 <0 . 5 <0.3 ! 6.9 6.4 52.9 3 . 6 0.7 <20 30 . 6 

VD02 313 7.3 13 114 39 0.6 <0.5 <0.3 '. 7.7 4.8 49.4 3.9 1. 3 <20 22.2 

VD03 433 6 . 7 16 155 51 <0.1 <0.5 O.S 24.5 8.5 49 . 9 4.6 9 . 7 107 18.3 

VD08 355 7 . 5 18 164 11 0 . 3 <0.5 <0.3 : 10.6 5.8 55.4 5.1 2 . 5 <20 24 . 9 

VDlO 367 7.2 24 . 169 34 0 . 5 0.8 O.l J 8.5 5 . 3 61. 4 5.9 2.3 23 8 27.8 

VD13 306 7.3 17 , 147 28 0.6 0.8 0.1 : 7.0 4.0 51. 5 4.9 1.6 12 8 26.7 

VD14 317 7.3 13 : 142 37 0.7 0.5 <O.l f 8.0 3.4 55.0 4.3 2.2 13 9 27. 7 

VD15 298 7.3 16 i 139 31 0 . 6 0.7 0 . 1 : 7.5 3.5 52.1 4.2 1. 7 11 7 26 . 7 

VD16 264 6.6 1 r : o , 76 30 0 . 1 <0.5 <0.3 : 10 . 9 3.6 31. 0 5.1 6 . 3 <20 27. 4 

VD17 428 6.4 30 ! 126 48 <0.1 <0. 5 <0 . 3 [ 17.l 5.0 48.9 7.8 15 . 3 <20 26.2 

VD22 372 7.4 1 10 1 158 39 0 . 1 <0.5 <0.3 i 12.2 2.3 58.9 4.1 8 . 2 <20 30 . 1 

VD23 693 6.6 4'7 i I ; 14 241 <0.1 <0.5 <0.3 ; 21. 9 11.9 66.9 6.5 65.9 <20 25 . 3 

VD24 327 7.2 17 i 147 37 0.6 0.3 <O.l ! 9.0 3.5 56.1 4.2 2.4 15 6 28 . 2 

VD28 337 7.2 20 1 152 35 0.5 0.8 0.1 1 9.0 3.3 59.5 3.8 2.5 24 8 29. 0 

lVD29 293 7.4 13 I 143 28 0.5 0.5 0.1 : 9.3 4.0 50.5 4.1 1. 2 12 5 28 . 7 

IVD30 285 7.4 17 1 125 32 0.4 0.5 0 . l J 7.3 4.1 47 . 4 4.0 1.1 19 6 27 . 5 

ZB0 4 103 6.4 9 1 43 10 <0 . 1 0 .7 <0.3 ! 3.3 0.9 6.4 0.8 1 7a 

ZB05 372 4.0 46 1 15 61 <0.1 50 . 5 o.s [ 15.1 11. 3 17.5 9.5 25a 

ZB06 115 4.9 12 / 15 19 <0 . 1 14.0 <0.3 ! 3 .1 2.7 14.3 1. 2 5a 

a schatting op basis van de kationen- en anionenbalans 

Voor de locaties waar gegevens van de watersarnenstelling werden gebruikt 
van de VMW en LISEC, werd het (gemiddelde) bicarbonaatgehalte (HC03 -) 

berekend ui t de gegeven totale alkalini tei ten TAP en TAM. Dez e 
alkaliniteiten worden bepaald door titratie met een sterk zuur (bijv. HCl) 
tot het ornslagpunt van fenolftaleien bij pH 8.3 (TAP) of van rnethyloranje 
bij pH 4.5 (TAM). Vanwege de zuurconstanten van koolzuur (voor H2C03 is de 
pKz,1 6.35 en de pK2 , 2 10.33), is TAP hierdoor een rnaat voor het 
carbonaatgehalte (Co/-) en TAM voor de carbonaat- en bicarbonaatgehalten 
tesarnen. Het verschil tussen TAM en TAP is dan dus het bicarbonaatgehalte. 

Een probleern bij de berekening van de carbonaat- en bicarbonaatgehalten 
was, dat in de gegevens van zowel LISEC als de VMW TAP en TAM waren 
ui tgedrukt in Franse hardheidsgraden ( °F) , waarbij 1 °F overeenkomt met 
10 mg/1 CaC0 3 • In figuur 2.64 wordt geillustreerd hoe uit de opgegeven TAP 
en TAM de carbonaat- en bicarbonaatgehalten zijn berekend. Gezien hiermee 
gernakkelijk fouten worden gemaakt (en door verschillende instanties ook 
zi j n gernaakt), verdient het aanbeveling bij de analyse direct de carbonaat
en bicarbonaatgehal ten te berekenen en deze nie t a ls TAP en TA1'1 u i t te 
d r ukken i n Franse hardheidsgra den, rnaar in rng/1 of rnol/1. 
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Stel TAP = l. 0 °F en TAM = 2. O °F: 

TAP= 1.0 °F = 10 mg/1 CaC03 (/ 100.09 g/mol) = 0.10 mmol/1 CaC03 

= o .10 rnmol/1 co/- {x 60. 01 g/mol) = 6. o mg/1 co/-

TAM - TAP= 1.0 °F = 10 mg/1 CaC03 {/ 100.0~ g/mol) = 0.10 mmol/1 CaC03 

- 0.10 mmol/1 co/- (x 2 eq/mol) = 0.20 meq/1 co/-= 0.20 meq/1 H+ 

- 0.20 meq/1 HC03- (/ 1 eq/mol) = 0.20 mmol/1 HC03 - (x 61.02 g/mol) 

12. 2 mg/1 HC03-

Figuur 2. 64: Voo!:beeld vobr de omrekening van de to tale alkalini tei ten TAP 
en TAM naar het carbonaat - en bicarbonaatgehalte (C0 3

2
- en HC0 3 - ). 

De gebruikte gegevens van de watersamenstelling voor de Doode Bemde en het 
Vorsdonkbos voldeden alle aan de EN-test (zie paragraaf 2.2.2.3). Voor de 
gegevens van de VMW varieerde de EN van -0. 57 tot 1. 27 eq%, voor de 
analyseresultaten van het IvN was de EN steeds positief, doch lager dan 10 
eq% (2.85 tot 8.45 eq%) 

De gebruikte gegevens van de watersarnenstelling voor de Vallei van de 
Zwarte Beek voldeden in twee gevallen niet aan de EN-test: voor ZB04 was de 
EN= -35.75 eq% en voor ZB05 was de EN= -14.25 eq%. De gegevens voor ZB06 
voldeden nog wel aan de EN-test, maar ook hier was de EN sterk negatief (-
8.08 eq%). De negatieve afwijking van de EN in de stalen voor de Vallei van 
de Zwarte Beek wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door het ontbreken van 
analyseresultaten voor met name lJ zer. Wanneer wordt aangenomen dat dat 
inderdaad zo is, kan een schatting van de ijzergehalten worden gemaakt op 
basis van de kationen- en anionenbalans: 

[Fe 2
+] in mg/1 = (Lan-Lkat) in meq/1 x 27.93 g/eq 

waarin Lan en Lka t de sornrnen van de anionen- en kationenconcentraties 
zijn (hier uitgedrukt in meq / 1). 

De aldus geschatte ijzergehalten voor het grondwater nabij het 
toestromingsgebied van de Vallei van de Zwarte Beek zijn cursief gedrukt in 
tabel 2.14. Ze zijn vergelijkbaar met ijzergehalten die in het ondiepe 
grondwater van het toestromingsgebied en het natuurgebied zelf werden 
aangetroffen (zie deel 2.2.4.2). 

2.4.3.4 Bespreking van de analyseresultaten 

Wanneer de analyseresultaten voor het grondwater in of nabij de 
toestromingsgebieden van de drie studiegebieden nader worden beschouwd, 
valt op dat de calcium- en bicarbonaatgehalten (Ca2

+ en HC03 -) relatief hoog 
zijn nabij het toestromingsgebied van de Doode Bemde en relatief laag zijn 
nabij het toestromingsgebied van de Vallei van de Zwarte Beek. De calcium
en bicarbonaatgehalten in en nabij het toestromingsgebied van het 
Vorsdonkbos liggen er tussen in, een enkele uitzondering daar gelaten. Dit 
waste verwachten, daar in de omgeving van de Doode Bemde de watervoerende 
pakketten deel uitmaken van de kalkrijke of kalkhoudende Formatie van 
Brussel, in de omgeving van de Val lei van de Zwarte Beek van de kalkarme 
Formatie van Diest en in de omgeving van het Vorsdonkbos van beide. 

Tegen de verwachting in vertoonden de calcium- en bicarbonaatgehalten in en 
nabij het toestromingsgebied van het Vorsdonkbos, waar zich op drie 
locaties piezometers op verschillende diepten bevinden (VDOl/02/03, 
VD15/16/17 en VD22/23), geen duidelijke verticale trends. De calcium- en 
bicarbonaatgehalten namen niet altijd naar boven toe af. In piezometers op 
diepten van ca. 100 rnrnv, onderin de Formatie van Brussel, werden echter 
geen relatief lage calcium- en bicarbonaatgehalten aangetroffen. 
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In vergelijking met de calcium- en bicarbonaatgehalten in het ondiepe 
grondwater in de studiegebieden valt op, dat i n alle dr ie studiegebiede n 
s i gni fican t hogere calcium- en bicarbonaatgehalten worden aangetroffen dan 
in of nabij de bij behorende toestromingsgebieden. Di t kan betekenen dat 
verderop langs de diepere stroombanen van het grondwater nog meer- kalk 
oplost of dat het ondiepe grondwater in de studiegebieden nog een andere 
bron van calcium en bicarbonaat heeft. 

Behalve nabij het toestromingsgebied van de Vallei van de Zwarte Beek, 
lijkt in de watervoerende pakketten een sterke pH-buffering op te treden. 
In of nabij de toestromingsgebieden van de Doode Bemde en het Vorsdonkbos 
is het grondwater overwegend neutraal tot licht basisch. In of nabij het 
toestromingsgebied van he~ Vorsdonkbos is nu wel een duidelijke verticale 
trend te zien, in de bovenste piezometers is het grondwater wat zuurder dan 
in de onderste. Dit lag in de lijn der verwachting. 

Verrassend is echter wel, dat vooral in het Vorsdonkbos, maar ook in de 
Doode Bemde, het ondiepe grondwater in veel gevallen zuurder is dan in het 
grondwater in of nabij de toestromingsgebieden. · Dit kan betekenen, dat het 
ondiepe grondwater, waar het zuurder is, niet (alleen) gerelateerd is aan 
het onderzochte grondwater of dat het al onderhevig is geweest aan 
bodemprocessen, die kunnen optreden wanneer het kwellende grondwater aan 
het oppervlak komt. 

Opvallend is verder, dat in bijna alle piezometers die zich dicht onder de 
grondwatertafel bevinden (DB13, DB14, DB15, VD03, VD17, VD23 en ZB05) de 
sulfaatgehalten (SO/-) relatief hoog zijn. In of nabij het 
toestromingsgebied van het Vorsdonkbos, en mogelijk ook dat van de Valle i 
van de Zwarte Beek, gaan deze relatief hoge sulfaatgehal ten gepaard met 
relatief hoge ijzergehalten (Fe). In of nabij de toestromingsgebieden van 
de Doode Bemde en de Vallei van de Zwarte Beek lijken de relatief hoge 
sulfaatgehalten ook gepaard te gaan met wat hogere calciumgehalten, in of 
nabij het toes t romingsgebied van het Vorsdonkbos is dat echter minder 
duidelijk. Tenslotte gaan in of nabij alle toestromingsgebieden de relatief 
hoge sulfaatgehalten gepaard met een relatief hogere electrische 
geleidbaarheid (EG). 

De relatief hoge sulfaatgehalten in het grondwater, dat zich dicht onder de 
grondwatertafel bevindt, en de mogelijke samenhang met relatief hoge ijzer
en calciumgehal ten zouden kunnen duiden op geochemische processen die bij 
de infiltratie van het grondwater ziJn opgetreden. Het betreffende 
grondwater is immers naar alle waarschijnlijkheid niet lang geleden 
geinfiltreerd. Bij de geochemische processen, die daarbij kunnen ziJn 
opgetreden, kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de oxidatie en oplossing 
van ij zersulfiden, zoals amorf FeS en pyriet ( FeS 2 ) , of aan de oplossing 
van gips (CaS04 • 2H2 0) . 

De relatief hoge sulfaatgehalten, die zijn aangetroffen in of nabij de 
toestromingsgebieden, zijn voor elk studiegebied vergelijkbaar met de 
relatief hoge sulfaatgehalten die in het ondiepe grondwater van de 
studiegebieden zelf zijn waargenomen. Mogelijk is het relatief sulfaatrijke 
ondiepe grondwater in de studiegebieden gerelateerd aan het relatief 
sulfaatrijke grondwater in of nabij de toestromingsgebieden, maar 
waarschijnlijker is het op een vergelijkbare wijze onderhevig geweest aan 
geochemische process en. Di t zou impliceren, dat het eveneens niet lang 
geleden is geinfiltreerd en dat het t i jdens de inf iltrat i e op vergelijkbare 
wijze geochemisch gevormd is. 

Een extra aanwijzing hiervoor is, dat in de bodemhydrologische deelstudie 
( zie hoofdstuk 3) in het bodemvocht van het Vorsdonkbos zelf s nog hogere 
sulfaatgehal ten ( tot 405 mg/ 1) en elektrische geleidbaarheden ( tot 155 8 
µS/cm) zijn gemeten. De lagere sulfaatgehalten in het onderliggende ondiepe 
grondwater en de lage sulfaatgehalten in het diepere grondwater in of nabij 
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het toestromingsgebied van het Vorsdonkbos, zouden erop kunnen duiden dat 
het sulfaatgehalte afneemt zodra het infiltrerende water de verzadigde zone 
bereikt heeft. Di t zou het gevolg kunnen zijn van een bufferende werking 
van de watervoerende pakketten . 

Tenslotte dient te worden opgernerkt dat in vier piezometers in of nabij de 
toestrorningsgebieden van de Doode Bemde en de Vallei van de Zwarte Beek 
verhoogde nitraatgehalten (N03 - ) ziJn waargenornen. In het grondwater in 
piezometer ZBOS wordt zelfs de drinkwaternorm (SO mg/1) overschreden . Het 
aangetroffen nitraat is waarschijnlijk in het grondwater terecht gekomen 
als gevolg van locale landbouw of veeteelt . Vastgesteld is dit echter niet. 

In de piezometers in of nabij het toestromingsgebied van het Vorsdonkbos, 
als ook in de overige piezometers in of nabij de toestromingsgebieden van 
de Doode Bemde en de Vallei van de Zwarte Beek, ziJn alleen lage 
nitraatgehalten aangetroffen (onder of net boven de detectielimiet). 
Hetzelfde geldt voor de ondiepe piezometers in de studiegebieden. Alleen in 
piezometer DYLPOOlX werd een wat hoger ni traatgehal te aangetroffen ( 16. 3 
mg/1) . Enerzijds valt hieruit op te maken, dater over het algemeen in de 
watervoerende pakketten voldoende buffercapaci tei t voor ni traat aanwezig 
is, anderzijds blijkt uit het licht verhoogde nitraatgehalte in piezometer 
DYLPOOlX ook de kwetsbaarheid van de Doode Bemde voor verontreinigingen uit 
de omgeving . 

2.4.4 Chemie van het inflltrerende regenwater 
Omdat de geochemische wordingsgeschiedenis van het grondwater in de 
s tudiegebieden en de bijbehorende toestromingsgebieden lijkt te zijn 
b egonnen met de infiltratie van regenwater, is het van belang de gemiddelde 
samenstelling van het regenwater in en nabij de studiegebieden te kennen. 
Daarom zijn de beschikbare analyseresultaten van het regenwater verzameld. 
Voor het Vorsdonkbos kon gebruik gemaakt worden van analyseresultaten uit 
1995 van het regenwater in het nabijgelegen Walenbos (Huybrechts en De 
Becker, 19 9 7) . Voor de . Val lei van de Zwarte Beek werd het meerj arige 
gemiddelde berekend van de analyseresultaten van het meetstation Bokrijk 
(Boonen en Avermaet, 2000). Voor de Doode Bemde werden de analyseresultaten 
ui t het bodemhydrologisch deelonderzoek gebruikt ( zie hoofdstuk 3) . De 
verzamelde en verder gebruikte gegevens zijn gegeven in tabel 2.15. 

Tabel 2.15 Samenstelling van het regenwater in of nabij de studiegebieden. 

codea datum EG pH Cl HC03 S04 P04 N03 NH4 Na K Ca Mg Fe 
staalname µS / cm mg/1 rng/1 mg / 1 mg/1 mg /1 mg/ 1 mg/1 rng/1 rng/1 mg/1 mg/1 

DBNOl 1999-2000b 56 6. 5 4 <16 5 8.5 1. 6 1. 3 3.2 0 . 4 

WLN03 20-03-1995c 50 5 . 8 10 2 3 <0 . 1 3 . 1 2.3 2.5 1. 9 2.7 0.7 

BKNOl 1994-1997d 50 4 . 8 4 4 0.1 4.6 1.1 3. 3 0 . 4 1. 2 0.3 

a DB= Doode Bemde, WL = Walenbos, BK= rneetstation Bokrijk, N = regenwater (neerslag) 

b gerniddelde van analyseresultaten van het ILWB, K.U.Leuven (zie hoofdstuk 3) 

c analyseresultaat van het IvN voor staal WALN03XX (Huybrechts en De Becker, 1997) 

d rneerjarig gerniddelde van analyseresultaten van de VMM voor rneetstation Bokrijk (Boonen en 

Avermaet, 2000) 

0.1 

0 . 1 

Uit tabel 2.15 blijkt dat de beschouwde samenstellingen van het regenwater 
weinig van elkaar verschillen en zoals verwacht weinig ionen bevatten (lage 
EG, lage ionengehalten). Derhalve kon worden verondersteld dat de gebruikte 
analys eresultaten representa t ief ziJn voor het regenwater dat in de 
onderzoeksperiode in de toestromingsgebieden van de studiegebieden viel en 
dat daar na gedeeltelijke indamping deels infiltreerde . 
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2.4.5 Chemie van het nabfje rivierwater 
Omda t de studiegeb i eden liggen in riviervalleien, kunnen overeenkomsten 
verwacht worden tussen de samenstelling van het rivierwater. - en de 
samenstelling van het grondwater in de studiegebieden. Dit geldt met name 
voor de Doode Bemde en de Vallei van de Zwarte Beek, die direct langs de 
Dijle en de Zwarte Beek liggen, terwijl het Vorsdonkbos wat verder weg ligt 
van de Demer. In de Doode Bemde en de Vallei van de Zwarte Beek zijn vooral 
langs de rivieren en in delen die eventue~l door de rivieren overstroomd 
kunnen worden relaties te verwachten tussen het rivierwater en het 
grondwater. Veelal zal het rivierwater gevoed ziJn door het grondwater, 
maar zoa l s uit de berekende waterbalansen voor de studiegebieden bleek (zie 
paragraaf 2.3.4.5) is loc:aal het omgekeerde ook mogelijk. In het laatste 
geval zou de samenstelling van het grondwater beinvloed zijn door die van 
het rivierwater. 

Vanwege de mogelijke rol van het rivierwater ziJn ook gegevens verzameld 
van de samenstelling van het rivierwater in de Dij le en de Zwarte Beek . 
Voor de Dijle betreft dit gegevens van het IvN, voor de Zwarte Beek 
analyseresul ta ten die afkomstig zijn ui t de op het internet beschikbare 
meetdatabank van de VMM (1999). Tabel 2 .16 geeft een overzicht van de 
meetpunten waar het rivierwater is bemonsterd en tabel 2.17 geeft de 
analyseresultaten of het berekende meerjarige gemiddelde daarvan. 

Tabel 2.16 Meetpunten voor de bepaling van de samenstelling van het 
rivierwater nabij de studiegebieden. 

codea rivier code plaats Lambert 
meetpunt coordinaten 

X y 

km km 
·. 

DBROl Dijle 96/1298 (7) bruggetje bij de Doode Bemde 169.495 167.345 

DBR02 Dijle 96 /1299 (8) iets ten noorden van DBROl 169 . 510 167 . 600 

ZBROl Zwarte Beek 420300 Koersel 214.310 197.560 

ZBR0 2 Zwarte Beek 420500 Hechtel 220.270 199.020 

a DB= Doode Bemde, ZB = Vallei van de Zwarte Beek, R = rivierwater 

b analyseresultaten van het IvN 

c meerjarig gemiddelde van analyseresultaten van de VMM (1999) 

datum 
s t aalnarne 

12-12-1996b 

12-12-1996b 

1994-1998c 

1993-1998c 

Tabel 2.17 Samenstelling van het rivierwater nabij de studiegebieden. 

code EG pH Cl HC03 S04 P04 N03 NH4 Na K Ca Mg Fe 
µS/cm mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1, mg/1 mg/1 mg/1 rng/1 mg/1 mg/1 

DBROl 859 7.8 67 147 79 0 . 1 25.8 3 . 5 36 7.4 114 13 0.4 

DBR02 858 7.8 67 151 79 0.1 26.4 3. 5 36 7.2 113 14 0.4 

ZBROl 191 7.1 14 0.2 11. 8 0.6 24a 

ZBR02 406 6 . 3 32 0.4 50 . 0 2.7 49a 

a hardheid uitgedrukt in mg/1 Ca (= maximum Ca-gehalte) 

Voor de Val lei van de Zwarte Beek waren geen volledige analyseresul ta ten 
beschikbaar. De gehal ten van bicarbonaat, sulfaat en de meeste kationen 
ziJn er niet bepaald. De opgegeven calciumgehalten ziJn de maximale 
c a lciumgeha l ten, di e ziJ n berekend uit de t ota l e hardheid . Dez e tota l e 
hardheid wordt echter ook, maar waarschijnlijk in veel mindere mate, 
bepaald door magnesium-, ijzer- en andere meerwaardige kationen. Bij 
benadering kunnen de berekende maximale calciumgehalten dus worden gebru ikt 
als indicatie voor de werkelijke gehalten. 
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2.4.6 De herkomst van de watertypen nader beschouwd 
Om de herkomst van de watertypen in de studiegebieden nader te onderzoeken 
zijn de analyseresul ta ten van het ondiepe grondwater in de studiegebieden 
vergeleken met die van het diepere grondwater in de watervoerende pakketten 
in of nabij de toestromingsgebieden, met die van het rivierwater in de 
Dijle en de Zwarte Beek en met die van het regenwater in de Doode Bemde, 
het Walenbos en het meetstation Bokrijk. Hiertoe zijn de analyseresultaten 
gerniddeld per watertype, watervoerend pakket, rivier en/of studiegebied. De 
resultaten hiervan zijn gegeven in tabel 2.18. 

Tabel 2.18 Samenstelling van het ondiepe, kwellende grondwater, het 
toestromende grondwater, het rivierwater en het regenwater in of nabij de 
studiegebieden, gemiddeld per studiegebied, watertype, watervoerend pakket 
en/of rivier. Zie tabellen bijlage 2, 2.12, 2.13 2.14, 2.15 en 2.17, voor 
de onderliggende analyseresultaten. 

codea EG pH Cl HC03 S04 P04 N03 NH4 Na K Ca Mg Fe Mn Al Si02 

µS/cm mg/ 1 mg./1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 µg/1 µg/1 mg/1 

ALGTla 371 4 .8 39 62 61 0.1 1. 3 0.2 19.S 8.0 37.4 3.6 14.2 

ALGTlb 398 6.0 36 93 69 0.1 0.5 0.3 14.4 3.6 53.6 5.6 11. 8 

ALGT2 152 5.2 11 61 14 0.3 0.4 0.2 6.7 1. 6 17.7 2.4 6.9 

ALGT3 436 6.7 17 245 15 0.3 0.5 0.5 12 . 7 1. 7 71. 7 5.8 14.S 

ALGT4 867 6.5 28 436 101 0.1 0.5 1. 4 18.8 2.3 170.4 10.2 31. S 

DBGTla 574 6.8 39 191 73 0.1 3.6 0.1 24.6 4. 3 93.0 S. 0 1. 4 

DBGT2 192 6.1 10 60 24 0.2 0.7 0.1 9.0 1. 0 24.1 2.1 2.2 

DBGT3 501 6.7 19 287 14 0 . 3 0.5 0.5 15.0 0.7 83.9 6.1 18.2 

DBGT4 883 6.8 25 556 26 0.1 0.3 2.0 18 .S 0.6 175.7 10.4 42.4 

VDGTla 338 4.6 46 29 57 <0.1 0.6 0.2 20.0 5.9 22.3 3. 0 24.0 

VDGTlb 442 6.0 38 95 85 0.2 0.5 0.3 14.0 4.2 61. 6 6.3 10.6 

VDGT2 369 7.1 18 189 22 1. 0 0.3 0.3 8.4 5.3 62.S 3.9 2.2 

VDGT3 320 7.1 14 162 15 0.2 0.5 0.2 8.4 4.2 49.9 5.0 2.1 

VDGT4 835 6.3 34 197 249 0.1 0.9 0.3 19.3 5.6 159.7 10.0 9.6 

ZBGTla 269 5.1 27 19 61 0.2 0.7 0.3 14.1 15.3 21. S 3.6 5.4 

ZBGTlb 259 6.2 31 84 19 0.1 0.3 0.1 15.7 1. 6 27.7 3.5 15.7 

ZBGT2 143 5.2 11 58 13 0.3 0.3 0.2 6.5 1. s 15.9 2 .4 7.5 

ZBGT3 246 6.4 10 155 28 0.4 0.3 1. 2 6.3 1. 7 36.8 5.4 28.7 

DBGBR 632 7.3 15 253 64 0.1 24.7 <0.3 10.S 5.8 114. 0 8.1 <0.5 <20 23.0 

VDGBR 320 7.2 16 143 30 0.4 <0.5 <0.3 8.9 4.1 52.6 4.4 2.7 16 <20 27.9 

VDGDS 467 6.7 27 102 95 0.1 <0.5 <0.3 17.8 7.5 53.8 5.7 23.0 27 23.0 

ZBGDS 238 4.3 28 29 36 <0.1 25.6 <0.3 9.2 6.1 12.0 5.2 21b 

DBGRV 859 7.8 67 149 79 1. 0 26.1 3.5 36.0 7.3 113. S 13. 5 0.4 

ZBGRV 299 6.5 23 0.3 30.7 1. 6 37c 

DBNOl 56 6.5 4 <16 s 8.5 1. 6 1. 3 3.2 0.4 0.1 

WLN03 so 5.8 10 2 3 <0.1 3.1 2.3 2.5 1. 9 2.7 0.7 0.1 

BKNOl so 4.8 4 4 0.1 4.6 1.1 3. 3 0.4 1. 2 0.3 

a AL= alle studiegebieden, DB= Doode Bemde, VD= Vorsdonkbos, ZB = Vallei van de Zwarte 

Beek, WL = Walenbos, BK= meetstation Bokrijk, G = gemiddelde, T = watertype, BR= Formatie 

van Brussel, DS = Formatie van Diest, RV= rivierwater en N = regenwater (neerslag) 

b gebaseerd op schattingen op basis van kationen- en anionenbalansen 

c hardheid uitgedrukt in mg/1 Ca (= maximum Ca-gehalte) 

2.4.6.1 Stiff diagrammen 

In de eerste plaats zijn de gemiddelde analyseresultaten uitgezet in Stiff 
diagranunen (zie figuur 2. 65). Hierin zijn in een figuur de concentraties 
van de rneest bepalende kation- en anionen ten opzichte van elkaar uitgezet. 
Orn hun bijdragen aan de kationen- of anionensom met elkaar te kunnen 
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vergelijken ziJn de concentraties uitgedrukt in meq/1. De vorm van de 
figuur is aldus kenmerkend voor het watertype. Voor het maken van de Stiff 
diagrammen is gebruik gemaakt van het programma AquaChem. 

Ui t de vergelij king van de Stiff diagrammen komt het volgende duidelij k 
naar voren. Watertypen la en lb lijken weinig te verschillen, al bevat 
watertype lb wel duidelijk wat meer calcium en bicarbonaat en is watertype 
la veel zuurder. In watertypen 2, 3 en 4 domineren calcium en bicarbonaat, 
maar verder zijn er weinig overeenkomsten. Watertype 2 is duidelijkst het 
mineraalarmste watertype en lijkt het meest op regenwater waarin een weinig 
kalk is opgelost. Watertype 3 en vooral 4 zijn veel mineraalrijker. 

Het relatief mineraalrijke grondwater in de Formatie van Brussel nabij de 
Doode Bemde lij kt het meest op watertypen 3 en 4. In de Doode Bemde 
domineren deze watertypen. Het lijkt daarom aannemelijk dat veel van het 
ondiepe grondwater in de Doode Bemde afkomstig is ui t de Formatie van 
Brussel. Het grondwater in de Formatie van Brussel nabij de Doode Bemde 
lijkt echter ook sterk op het rivierwater in de Dij le en zou dus daaraan 
gerelateerd kunnen zijn. Waarschijnlijk zou de Dijle dan gevoed worden met 
grondwater uit de Formatie van Brussel, al mag het omgekeerde zeker locaal 
langs de Dijle niet worden uitgesloten. 

Net als het grondwater in de Formatie van Brussel nabij de Doode Bernde 
lijkt ook het rivierwater in de Dijle op het ondiepe grondwater van type 4 
en rnisschien ook op dat van type 3, al zijn de bicarbonaatconcentraties in 
de Dij le wel beduidend lager. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het 
ernaar lij kt dat watertype 4 vooral, maar zeker niet ui tslui tend, wordt 
aangetroffen in de buurt van de Dij le en de beken die daarin ui tmonden. 
Mogelijk is op die plaatsen het ondiepe grondwater van type 4 gerelateerd 
aan het rivierwater in de Dijle, maar bewezen is dit zeker niet. Het kan 
ook nog altijd afkornstig zijn uit de Formatie van Brussel of locaal zijn 
geinfiltreerd in de daargelegen oeverwallen. 

Nabij het Vorsdonkbos is het grondwater in de Formatie van Brussel 
duidelijk wat minder mineraalrijk dan nabij de Doode Bemde. Wel lijkt ook 
hier het grondwater in de Formatie van Brussel het meest op watertype 3, 
maar niet rneer op watertype 4. Dit bevestigt het idee dat het ondiepe 
grondwater van type 3, dat kwelt in het zuidwesten, midden en noordenwesten 
van het Vorsdonkbos, afkomstig zou kunnen zijn uit de Formatie van Brussel. 

Watertype la en vooral watertype lb, die in het midden en aan de zuid- en 
oostkant van het Vorsdonkbos voorkornen, komen het meest overeen met het 
grondwater dat nabij het Vorsdonkbos in de Formatie van Diest wordt 
aangetroffen. Nabij het Vorsdonkbos ziJn de verschillen tussen het 
grondwater in de Formatie van Brussel en de Formatie van Diest echter niet 
zo heel groot, hoewel het grondwater in de Formatie van Brussel wel 
significant meer bicarbonaat bevat en minder sulfaat en ijzer. Hoewel het 
er op lijkt dat watertypen la en lb ziJn te relateren aan het nabije 
grondwater in de Formatie van Diest, valt daarom met name voor watertype lb 
niet uit te sluiten dat er enige bijmenging heeft plaatsgevonden van 
grondwater uit de Formatie van Brussel. 
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Figuur 2.65: Stiff diagrammen voor de vijf watertypen in de studiegebieden, 
het toestromende grondwater in de watervoerende pakketten, het regenwater 
in het Walenbos (Huybrechts en De Becker, 1997) en de Doode Bemde (zie 
hoofdstuk 3) en het rivierwater i~ de Dijle nabij de Doode Bemde. 
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Omdat in het grondwater in de Formatie van Diest nabij het Vorsdonkbos net 
als in het ondiepe grondwater van type 4 relatief hoge sulfaatgehalten zijn 
2 .::1. ngetroffen, was het. eigenlij k verrassend dat het grondwater in de 
Formatie van Diest veel meer overeenkomsten vertoonde met watertyp~ la en 
lb dan met watertype 4. Daar watertype 4 ook weinig gelijkenissen vertoonde 
met het grondwater in de Formatie van Brussel nabij het Vorsdonkbos en 
watertype 4 niet is aangetroffen in de buurt van een rivier of beek, is het 
aannemelijk dat het ondiepe grondwater van type 4 een anderssoortige 
herkomst heeft, bijvoorbeeld een locale. 

Het mineraalarme grondwater in de Formatie van Diest nabij de Vallei van de 
Zwarte Beek komt het best overeen met watertype 2, dat domineert in de 
Vallei van de Zwarte Beek. Daar het erg mineraalarm is, verschilt het ook 
weinig van regenwater. Hetzelfde geldt voor het niet afgebeelde rivierwater 
in de Zwarte Beek. Het is dus niet mogelijk vast te stellen of het 
overgrote deel van· het ondiepe grondwater in de Vallei van de Zwarte Beek 
afkomstig is uit de Formatie van Diest, uit de Zwarte Beek of direct uit de 
neerslag. Veel lijkt dat overigens niet uit te maken, daar zowel het 
grondwater in de Formatie van 'Diest nabij de Vallei van de Zwarte Beek als 
het rivierwater in de Zwarte Beek waarschijnlijk afkomstig is van 
regenwater en naar het lijkt weinig onderhevig is geweest aan geochemische 
processen. Daarom kan worden geconcludeerd dat watertype 2 het meest lijkt 
op regenwater, dat al dan niet vervoerd is door de Zwarte Beek en waarmee 
geochemisch gezien na de infiltratie weinig is gebeurd. Mogelijk gaat dit 
laatste ook op voor watertype 2 in de Doode Bemde. In het Vorsdonkbos lijkt 
watertype 2 echter meer op watertype 3 (zie tabel 2.18). 

Tenslotte geven de significant verschillende grondwatersamenstellingen in 
zowel de Formatie van Brussel als de Formatie van Diest aan dat deze 
watervoerende pakketten geochemisch gezien sterk heterogeen zijn. Opvallend 
is daarbij, dat het grondwater in de Formatie van Diest nabij de Vallei van 
de Zwarte Beek, ondanks de lange toestromingstijden (zie paragraaf 
2. 3. 4. 3) , zo mineraalarm is, te:r-wij 1 dat in de Formatie van Brussel nabij 
de Doode Bemde, ondanks de zeer korte toestromingstij den ( zie paragraaf 
2.3.4.1), juist zoveel mineraalrijker is. Het grondwater in de 
watervoerende pakketten nabij het Vorsdonkbos lijkt zich ergens daartussen 
te bevinden, zowel wat betreft samenstelling als toestromingstijden. De 
watervoerende pakketten dus naar het zuiden toe veel mineraalrijker en 
reactiever worden. 

2.4.6.2 Van Wirdum diagrammen 

Om de herkomst van het ondiepe grondwater verder te onderzoeken, zijn de 
analyseresultaten voor alle studiegebieden tesamen en voor elk studiegebied 
afzonderlijk uitgezet in Van Wirdurn diagrammen (zie figuur 2.66). Hierin is 
voor elke grondwaterstaal de ionenratio (IR) uitgezet tegen de electrische 
geleidbaarheid (EG), waarbij IR de verhouding is tussen de Ca2+-concentratie 
en de som van de Ca 2+- en cl-concentraties, uitgedrukt in meq/1 (IR 
[Ca2 +] / ( [Ca2 +] +[Cl-]); Van Wirdurn, 1980; Kemmers, 1993) . Ter vergelijking 
zijn in de Van Wirdum diagrammen voor de afzonderlijke studiegebieden ook 
de analyseresul ta ten opgenomen van het diepere grondwater in of nabij de 
toestromingsgebieden, het nabije rivierwater en het regenwater. 

De EG kan nu worden gezien als een maat voor het zoutgehal te van het 
grondwater en de IR als een maat voor het aandeel van Ca2+ in de kationen
som. Omdat dit aindeel vooral wordt bepaald door de geochemische reacties 
van het grondwater met minera~en, zoals bijvoorbeeld calciet, is de IR 
ru1NWeg een maat voor de geochemische processen die in het grondwater hebben 
plaatsgevonden en dus voor de tijd dat het grondwater in de watervoerende 
pakketten heeft verbleven. Wanneer het grondwater nog lijkt op regenwater, 
is zowel de EG als de IR relatief laag (gem. 50-100 µS/cm, resp. 0.24). Het 
grondwater wordt dan atmotroof genoemd. Voor mineraalrij k of li thotroof 
grondwater is de EG, maar vooral de IR een stuk hoger (gem. 500 µS/cm, 
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grondwater is de EG, maar vooral de IR een stuk hoger (gem. 500 µS/cm, 
resp. 0.88) Voor grondwater dat afkomstig is uit de zee en nog veel lijkt 
op zeewater, en daarom thalassotroof wordt genoemd, is de EG nog veel hoger 
(gem. 5000 µS/cm), maar is de IR weer laag (gem. 0.04). Ter indicati_e ZlJn 
de referentiepunten voor atmotroof, lithotroof en thalassotroof grondwater 
in de Van Wirdum diagrammen aangegeven (Van Wirdum, 1980; Kemmers, 1993). 
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Figuur 2.66: Van Wirdum diagr2I111T1en voor het ondiepe grondwater in de 
studiegebieden,. gegroepeerd per watertype,. voor alle studiegebieden (a) en 
voor de afzonderlijke studiegebieden (b,. c end) Ter vergelijking zijn ook 
het diepere grondwater in en nabij de toestromingsgebieden en het 
rivierwater en regenwater opgenomen. De referentiepunten voor atmotroof,. 
li thotroof en thalassotroof grondwa ter zijn aangegeven met At,. Li en Th 
(Van Wirdum,. 1980; Kemmers,. 1993). 

Uit het Van Wirdum diagram voor alle studiegebieden blijkt, dat watertypen 
la en 2 atmotroof tot lithotroof van aard zijn. Dit kan duiden op beperkte, 
ondiepe grondwatersystemen waarin nog weinig mineralisatie van het 
grondwater heeft plaatsgevonden. Watertype lb en met name 3 en 4 lijken een 
overwegend lithotroof karakter te hebben. Het grondwater behorende tot deze 
wa tertypen zou mogelij k deel ui t kunnen ma ken van ui tgebreide, diepere 
grondwatersystemen. 

Wanneer de Van Wirdum diagr~""1ffien voor de afzonderlij ke studiegebieden 
worden bekeken, dan is duideli jk dat het ondiepe grondwater in de Doode 
Bemde vooral lithotroof van aard is. Een deel van het ondiepe grondwater in 
het Vorsdonkbos en vrijwel al ondiepe grondwater in de Vallei van de Zwarte 
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Dezelfde trend lijkt min of meer op te gaan voor het diepere grondwater in 
of nabij de toestromingsgebieden. Daarbij kan voor de Doode · Bemde en het 
' .. ·c".:':jdc·nkbos op basis va n de Van Wirdum diagrammen worden geconc l udeerd, dat 
de aard van di t grondwater het meest overeenkomt met dat van watertype 3, 
wat weer bevestigt dat watertype 3 aan diepere grondwatersystemen kan zijn 
gerelateerd. In sommige gevallen neigt de aard van het diepere grondwater 
echter ook naar dat van watertype lb of 4, wat zou impliceren dat ook deze 
watertypen deel u i t zouden kunnen maken van diepere grondwatersystemen. In 
die laatste gevallen betreft het overigens juist het grondwater, dat zich 
in of nabij de toestromingsgebieden dicht onder de grondwatertafel bevindt 
en dat ook relatief veel sulfaat bevat. Dit is weer een indicatie, dat dit 
grondwater en het ondiepe grondwater van type 4 een vergelijkbare 
geochemische wordingsgeschiedenis zouden kunnen hebben. 

Verder kan uit de ligging van de punten voor het rivierwater in de Dijle en 
de Zwarte Beek worden opgemaakt, dat het water in deze rivieren gerelateerd 
kan zijn aan het ondiepe grondwater in resp. de Doode Bemde en de Val lei 
van de Zwarte Beek. Di t hoef t echter niet te betekenen da t het ondiepe 
grondwater in deze studiegebieden afkomstig is uit de betreffende rivier. 
De onderlinge relatie kan immers ook andersom liggen, wat aannemelijker is 
omdat geen duidelijke relatie zichtbaar is met bepaalde watertypen. 
Tenslotte kan een en ander ook berusten op toeval. 

2.4.6.3 Verzadiging ten opzichte van mineralen en gassen 

Een andere methode om de samenstelling van het ondiepe grondwater in de 
studiegebieden beter te kunnen begrijpen, is te onderzoeken in hoeverre dit 
ondiepe grondwater en het diepere grondwater in of nabij de 
toestromingsgebieden verzadigd is ten opzichte van de meest voorkomende 
mineral en en gas sen . Een gebruikelij ke maat voor deze verzadigi:ng is de 
verzadigingsindex SI, die is gedefinieerd als de logaritme van de 
verhouding tussen het reactiequotient Qr en de evenwichtsconstante Keq: SI= 
log ( Qr ! Keq) . Het reactiequotient Qr is hierin het quotient van de producten 
van de concentraties van de reactieproducten en de concentraties van de 
reactanten voor de oplossingsreactie van het betreffende mineraal of gas 
(voor AB(sl = A+ (aqJ + B- (aqJ geldt Qr [A+] [B-] / [AB] [A+] [B- ]) . Bij een 
chemisch evenwicht tussen het grondwater en het betreffende mineraal of gas 
geldt Qr = Keq, zodat SI = 0. Het grondwater is dan precies verzadigd ten 
opzichte van dat mineraal of gas. Wanneer meer van het mineraal of gas is 
opgelost dan bij chemisch evenwicht mogelijk is, is het grondwater eveneens 
verzadigd ( of eigenlij k oververzadigd) en geldt Qr > Keq en SI > 0. Evenzo 
is het grondwater onderverzadigd, als Qr < Keq en SI < 0. De SI gee ft aldus 
de mate weer waarin het grondwater met een mineraal of gas gereageerd heeft 
of nog kan reageren en de mate waarin het mineraal of gas uit het grond
water kan neerslaan (Langmuir, 1997) 

Om de SI' s te kunnen berekenen is gebruik gemaakt van het hydrochemisch 
rekenprogramma PHREEQC (Parkhurst en Appelo, 1999; Post, 1999) en het 
meegeleverde gegevensbestand WATEQ4F. DAT (Ball et al, 1987) . Di t 
gegevensbestand bevat voor vele mineralen en gassen de vergelijkingen van 
de oplossingsreacties en de bijbehorende evenwichtsconstanten (Keq). Daarmee 
kan met PHREEQC voor al deze mineral en en gas sen een SI worden berekend, 
mits de concentraties van de betrokken ionen bekend ziJn. Dus hoe meer 
kationen en anionen geanalyseerd zijn, hoe meer SI' s met PHREEQC kunnen 
worden berekend. 

Aldus werden SI' s berekend voor elke afzonderlijke staal van het ondiepe 
grondwater in de studiegebieden, voor de gemiddelde samenstelling van de 
watertypen in alle studiegebieden tesamen en in elk van de studiegebieden, 
voor elke afzonderlijke staal van het diepere grondwater in of nabij de 
toestromingsgebieden van de studiegebieden en voor de gemiddelde 
samenstelling van dit diepere grondwater per studiegebied en watervoerend 
pakket. Voor het ondiepe grondwater in de studiegebieden en het grondwater 
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in de Formatie van Diest nabij de Val lei van de Zwarte Beek was di t 
mogelijk voor maximaal 43 mineralen (waaronder ijzer(hydr)oxiden, 
carbonaten zoals calciet (kalk), fosfaten, sulfaten en sulfiden) en 6 
gassen (waaronder zuurstof, kooldioxide en ammoniak). Voor het grondwater 
in of nabij de toestromingsgebieden van de Doode Bemde en het Vorsd6hkbos, 
waarvoor vaak ook aluminium-, silicium- en mangaangehalten beschikbaar 
waren, was dit ook mogelijk voor aluminium- en mangaan(hydr)oxiden, 
silicaten en kleimineralen en kon voor maximaal 103 mineralen en 6 gassen 
de SI worden berekend. 

Hierbij deden zich echter wel enkele moeilij kheden voor. In de 
analyseresul ta ten kon een concentratie ziJn opgegeven als kleiner dan een 
bepaalde detectielimiet 'of derhalve als 0. De keuze moest dan worden 
gemaakt of die concentratie in PHREEQC werd opgegeven als zij nde O (waarmee 
PHREEQC dan niet rekent), de detectielimiet zelf of iets daartussen. 
Gekozen is om de helft van de detectielimiet te gebruiken als benadering 
voor de betreffende concentratie. Wanneer de detectielimiet niet bekend 
was, is daarbij ui tgegaan van die van de laboratoria van het IvN. Omdat 
PHREEQC met concentraties van O niet rekent, is er verder voor gekozen om 
een waarde van O. 001 mmol/1 te gebruiken, wanneer een concentratie door 
omrekening (naar mmol/1) en afronding O. 000 mmol/1 zou worden. Tenslotte 
zijn voor de ijzergehalten in de Formatie van Diest nabij de Vallei van de 
Zwarte Beek de geschatte waarden gebruikt (zie tabel 2.14) . Uiteraard moet 
in al deze gevallen de berekende SI-waarde met voorzichtigheid worden 
bekeken. 

In de tabellen 2.19 tot en met 2.23 ziJn de berekende SI's gegeven voor de 
belangrijkste mineralen en gassen, ten opzichte waarvan verzadiging in een 
of meer stalen voorkomt ( SI >= 0) of bijna voorkomt ( SI > -2) . Sterk 
vergelijkbare mineralen zoals maghemiet (Fe 203), silicagel (Si02 ), aragoniet 
( CaC03) , anhydriet ( CaS04 ) , greigiet ( Fe3S4 ) en verschillende variaties van 
kleimineralen zijn niet in de tabellen opgenomen, al kon verzadiging ten 
opzichte van deze mineralen eveneens (bijna) voorkomen. 

Tabel 2.19 Verzadigingsindices (SI-waarden) voor het ondiepe grondwater in 
de studiegebiedenr gemiddeld per watertype met het aantal verzadigde stalen 
(vet) op het totale aantal waarvoor de SI berekend is. 

mineraal structuurformule S/-waarden S/-waarden S/-waarden SPwaarden S/-waarden 

of gas 
watertype 1 a watertype 1 b watertype 2 watertype 3 watertype 4 

Slqem SI> O Slqem SI> O Slqem SI> O Slqem SI> 0 Slqem SI> O 

goethiet 1 FeOOH -0.09 10 / 23 2.26 20 I 21 1.29 32 I 40 I 3.87 33 / 33 3.92 9/9 
hematiet Fe203 0.63 13 / 23 5.34 20 I 21 3.39 34 / 40 8.55 33 I 33 8.65 9/9 

magnetiet Fe304 -1.05 10 / 23 5.25 20 I 21 2.57 30 I 40 9.48 33 I 33 9.76 9/9 

calciet CaC03 -4.33 O I 23 -2 .25 O I 21 -3.39 0 I 40 -0.80 O I 33 -0 .49 3/9 

dolomiet CaMg(C03)2 -9.45 0 I 23 -5 .33 O I 21 -7.48 0 I 40 -2.57 O I 33 -2.09 0/9 

magnesiet MgC03 -5.65 0 I 23 -3 .61 0 I 21 -4.61 0 I 40 -2 .30 0 I 33 -2.12 0/9 

sideriet FeC03 -2.78 0 I 23 -0.84 2 / 21 -1 .80 3 / 40 0.29 23 I 33 0.71 8/9 

kooldioxide C02cq) -2.18 O I 23 -1 .83 0 I 21 -2.05 O I 40 -1.72 0 I 33 -1 .47 0/9 

hydroxy-apatiet Cas(P04)30H -16.80 O I 23 -10 .22 O I 21 -13.21 0 I 40 -4.44 0 I 33 -5.67 0/9 

vivianiet Fe3(P04)2.8H20 -6.57 O I 23 -3.19 1 / 21 -4.31 6 / 40 -0 .73 12 / 33 -1 .23 1 / 9 

gips CaS04.2H20 -2 .32 0 I 23 -2 .00 O I 21 -3.26 0 I 40 -2.51 0 I 33 -1 .69 0/9 

mackinawiet FeS -10.96 0 I 23 -16 .87 O I 21 -16.05 O I 40 -22.39 0 I 33 -20.45 0/9 

pyriet FeS2 -8.17 7 I 23 -20.05 O I 21 -18.14 3 / 40 -30 .93 O I 33 -27.49 0/9 

zwavel s -9.53 0 I 23 -15 .50 O I 21 -14.42 0 I 40 1 -20 .87 O I 33 -19.36 0/9 
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Tabel 2. 20 Verzadigingsindices (SI-waarden) voor het ondiepe grondwa,ter in 
de Doode Bemder gemiddeld per watertype met het aantal verzadigde stalen 
(vet) op het totale aantal waarvoor de SI berekend is. 

mineraal structuurformule Doode Bemde Doode Bemde Doode Bemde Doode Bemde I Doode Bemde 

of gas 
watertype 1 a watertype 1 b watertype 2 watertype 3 I watertype 4 

S/qem SI> O S/qem SI> O S/qem Sl>O S/qem Sl>O 

goethiet FeOOH '2.94 5/5 0.90 3/3 3.85 22 I 22 4.44 6/6 

hematiet Fe203 6.68 5/5 komt 2.62 3/3 8.51 22 I 22 9.70 6/6 

magnetiet Fe304 6.71 5/5 niet 1.26 2/3 9.49 22 I 22 11.20 6/6 

calciet CaC03 -0 .84 0/5 voor -2.79 0/3 -0.74 O I 22 -0.10 3/6 

dolomiet I CaMg(C03)2 -2.83 0/5 -6.50 0/3 -2.51 O I 22 -1.31 0/6 

magnesiet MgC03 -2.51 0/5 -4.24 0/3 -2.30 O I 22 -1.74 0/6 

sideriet FeC03 -0.68 0/5 -2.22 0/3 0.49 18 / 22 1.23 6/6 

kooldioxide C02(Ql -1.78 0/5 -1.94 0/3 -1.58 O I 22 -1 .35 0/6 

hydroxy-apatiet Cas(P04)30H -5.15 0/5 -11.17 0/3 -4.48 O I 22 -4.83 0/6 

vivianiet Fe3(P04)2.8H20 -4.00 0/5 -6.18 0/3 -0.32 10 / 22 -0.39 1 / 6 

gips CaS04.2H20 -1.61 0/5 -2.53 0/3 -2.52 O I 22 -2.05 0/6 

mackinawiet FeS -22.17 0/5 -17.50 0/3 -21.64 O I 22 -21.69 0/6 

pyriet · .· .·. FeS2 -29.67 0/5 -20.23 0/3 -29.65 O I 22 -30.12 0/6 

zwavel s -19.82 0/5 -15.06 0/3 -20.33 O I 22 -20 .75 0/6 

Tabel 2.21 Verzadigingsindices (SI-waarden) voor pet ondiepe grondwater in 
het Vorsdonkbos r gemiddeld per wa tertype met het aan tal verzadigde stalen 
(vet) op het totale aantal waarvoor de SI berekend is. 

mineraal structuurformule Vorsdonkbos I Vorsdonkbos Vorsdonkbos Vorsdonkbos Vorsdonkbos 

of gas 
watertype 1 a watertype 1b watertype 2 watertype 3 watertype 4 

S/Qem Sl>O S/qem Sf >0 S/qem Sf>O Slqem Sl>O Slqem Sl>O 

goethiet FeOOH -0.82 4 / 12 2.22 15 / 16 4.18 1 / 1 4.09 9/9 2.87 3/3 
hematiet Fe203 -0.83 6 I 12 5.24 15 / 16 9.17 1 / 1 8.98 9/9 6.56 3/3 

J::agnetiet Fe304 -2.84 4 / 12 5.11 15 / 16 10.17 1 / 1 9.86 9/9 6.87 3/3 

calciet CaC03 -5.33 0 I 12 -2.19 O I 16 -0.59 O I 1 -0.73 0/9 -1.27 0/3 

dolomiet CaMg(C03)2 -11.40 o I 12 -5.25 · 0 I 16 -2.28 0/1 -2.34 0/9 -3.63 0/3 

magnesiet MgC03 -6.59 O I 12 -3.58 O I 16 -2.21 O I 1 -2.14 0/9 -2.88 0/3 

sideriet FeC03 -3 .19 O I 12 -0.88 1 / 16 0.10 1 / 1 -0.12 4/9 -0.32 2/3 

kooldioxide C02<ol -2 .25 O I 12 -1.83 O I 16 -1.97 O I 1 -2.07 0/9 -1.71 0/3 

hydroxy-apatiet Cas(P04)30H -21.04 O I 12 -9.70 O I 16 -1.06 O I 1 -3.68 0/9 -7.36 0/3 

vivianiet Fe3(P04)2.8H20 -7.29 0 I 12 -3.14 1/16 0.20 1 / 1 -1.80 1 / 9 -2.92 0/3 

gips CaS04.2H20 -2.67 O I 12 -1.73 O I 16 -2.20 0 I 1 -2.50 0/9 -0.96 0/3 

mackinawiet FeS -7.49 O I 12 -16.61 0 I 16 -24.40 0 I 1 -25.04 0/9 -17.98 0/3 

pyriet FeS2 -1.70 6 I 12 -19.52 0 I 16 -34.54 O I 1 -35.64 0/9 -22.25 0/3 

zwavel s -6.53 O I 12 -15.23 0 I 16 -22.47 O I 1 -22.92 0/9 -16 .59 0/3 
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Tabel 2.22 Verzadigingsindices (SI-waarden) voor het ondiepe grondwater in 
de Vallei van de Zwarte Beek/ gemiddeld per watertype met het aantal 
verzadigde stalen (vet) op het totale aantal waarvoor de SI berekend is. 

mineraal structuuriormule Vallei van de Vallei van de Vallei van de Vallei van de Valiefvan de 

of gas Zwarte Beek Zwarte Beek Zwarte Beek Zwarte Beek Zwarte Beek 

watertype 1 a watertype 1 b watertype 2 watertype 3 watertype 4 

S/qern Sf> 0 Sl,;em SI> 0 S/qem SI> O S/qem SI> O . 

goethiet FeOOH -1.15 1 / 6 2.42 5/5 1.24 28 I 36 3.12 2/2 

hematiet I Fe203 -1.49 2/6 5.64 5/5 3.29 30 I 36 7.06 2/2 komt 

magnetiet Fe304 :3_95 1 / 6 5.67 5/5 2.46 27 I 36 7.62 2/2 niet 

calciet CaC03 -5.23 0/6 -2.43 0/5 -3.52 O I 36 -1 .82 0/2 voor 

dolomiet CaMg(C03)2 -11.09 0/6 -5.61 0/5 -7.70 O I 36 -4.32 0/2 

magnesiet MgC03 -6.38 0/6 -3.70 0/5 -4.71 O I 36 -3.02 0/2 

sideriet FeC03 -3.73 0/6 -0 .73 1 / 5 -1.82 2 I 36 -0.07 1 / 2 

kooldioxide C02(ql -2.36 0/6 -1.84 0/5 -2.06 0 I 36 -1.71 0/2 

hydroxy-a pa ti et Ca5(P04)30H -18.05 0/6 -11.87 0/5 -13.71 O I 36 -7.45 0/2 

vivianiet Fe3(P04)2.8H20 -7.29 0/6 -3.35 0/5 -4.28 5 / 36 -0.39 1/2 

gips CaS04.2H20 -2.22 0/6 -2.85 0/5 -3.35 O I 36 -2.45 0/2 

mackinawiet FeS -8.57 0/6 -17.68 0/5 -15.69 O I 36 -18.63 0/2 

pyriet FeS2 -3.20 1 / 6 -21.73 0/5 -17.51 3 I 36 -23.81 0/2 

zwavel s -6.95 0/6 -16.37 0/5 -14.15 O I 36 -17.50 0/2 

Tabel 2.23 Verzadigingsindices (SI-waarden) voor het diepere grondwater 
unabij de studiegebieden/ gemiddeld per watervoerend pakket en studiegebied 
met het aantal verzadigde stalen (vet) op het totale aantal waarvoor de SI 
berekend is. De waarden tussen haakj es geven weer in hoeveel gevallen de 
berekende verzadiging onzeker was door onzekere analyseresultaten. 

mineraal structuurformule grondwater in Formatie van Brussel grondwater in Formatie van Diest 

of gas nabij 

I 
nabij nabij nabij 

Vorsdonkbos 
Vallei van de 

Doode·Bemde Vorsdonkbos 

I 
Zwarte Beek 

S/qern SI> 0 S/qern Sl>O Sfoem SJ>O S/qem Sf>O 

goethiet FeOOH 4.02 3/3 (3) 4.80 12 / 12 3.94 4/4 I -0.33 1 / 2 (1) 

hematiet Fe203 8.84 3/3 (3) 10.41 12 / 12 8.69 4/4 0.15 1 / 2 (1) 

magnetiet Fe304 9.40 3/3 (3) 11.82 12 / 12 9.76 4/4 -1.50 1 / 2 (1) 

diaspoor 
.· 

AIOOH 2.67 3/3 (3) 2.60 12 / 12 (4) 3.24 4/4 (3) 

gibbsiet Al(OH)3 1.51 3/3 (3) 1.44 12 / 12 (4) 2.08 4/4 (3) 
Al niet bepaald 

illiet Ko.eMQo.2sAl2 3Si3_s01 o(OH)2 3.39 3/3 (3) 3.40 12 / 12 (4) 4.16 4/4 (3) 

kaoliniet AbSi20s(OH)4 5.37 3/3 (3) 5.39 12 / 12 (4) 6.50 4 / 4 (3) Al en Si 
montmorilloniet Cao.17Al2_33Si3,e101o(OH)2 4.54 3/3 (3) 4.61 12 / 12 (4) 5.61 4/4 (3) niet bepaald 

pyrophylliet . Al2Si4010(0H)2 7.02 3/3 (3) 7.21 12 / 12 (4) 8.15 4 /4 (3) 

chalcedoon Si02 0.32 3/3 0.40 12 / 12 0.31 4/4 

kwarts Si02 0.80 3/3 0.88 12 / 12 0.79 4 /4 
Si niet bepaald 

calciet CaC03 0.03 2/3 -0.58 O I 12 -1.53 0/4 -5.34 0/2 

dolomiet CaMg(C03)2 -1 .09 0/3 -2.11 o I 12 -3.91 0/4 -11.14 012 

magnesiet MgC03 -1.65 0/3 -2.05 o I 12 -2.91 0/4 -6.33 0/2 

sideriet FeC03 -0.47 0/3 0.21 10 / 12 -0.02 1 / 4 -2.81 0/2 

kooldioxide CO2 (ql -2 .11 0/3 -2.28 O I 12 -2.17 0/4 -2.25 0/2 

hydroxy-apatiet Cas(P04)30H -1.42 0/3 -1.67 1 / 12 I -7.31 0/4 -21.69 0/2 

vivianiet Fe3(P04)2.8H20 -3.91 0/3 -0.04 6 I 12 -1.30 0/4 -6.59 0/2 

aluniet KAl3(S04)2(0H)e -2.02 0/3 -2.51 1 / 12 (1) 1.94 3/4 (2) Al niet bepaald 

gips CaS04.2H20 -1.62 0/3 -2.14 O I 12 -1.80 0/4 -4.32 012 

mackinawiet FeS -27.26 0/3 -25.87 O I 12 -20.66 0/4 -9.73 0/2 

pyriet FeS2 -39 .26 0/3 -37.49 o I 12 -27.77 0/4 -6.31 1 / 2 (1) 

zwavel s -24.32 0/3 -23.95 0 I 12 -19.44 0/4 -8.90 0/2 
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Het ondiepe grondwater in de studiegebieden bleek meestal (in ruim 80 % van 
de 126 onderzochte stalen) ver=adigd te ziJn ten opzichte van de 
i j zer(hydr)oxiden, waaronder goethiet (FeOOH), hematiet (Fe 20 3 ) en magnetiet 
(Fe 30 4 ). Alleen in watertype la i::1 het Vorsdonkbos en de Vallei van de 
Zwarte Beek komt onderverzadiging ten opzichte van ijzer(hydr)oxidert-voor. 
De veel voorkomende verzadiging te~ opzichte van ijzer(hydr)oxiden was niet 
onverwacht, omdat juist het oranjegekleurde neerslag van deze 
ijzermineralen in de kwelslootjes kenmerkend is voor de studiegebieden. De 
onderverzadiging in watertype la zou kunnen samenhangen met de lagere pH. 

Ten opzichte van calciet (CaC0 3 ) is het ondiepe grondwater in de 
studiegebieden meestal niet verzadigd, al scheel t dat met name voor het 
ondiepe grondwater van type lb, 3 of 4 meestal niet veel. Een en ander 
cornbinerend was het dan ook niet verrassend, dat de meeste stalen van het 
ondiepe grondwater van type 3 en 4 licht verzadigd zijn ten opzichte van 
sideriet (FeC03 ). Verzading ten opzichte van gips (CaS0 4 • 2H 20) komt echter 
niet voor, ondanks de relatief hoge calcium- en sulfaatconcentraties in 
watertype 4. Daarnaast komt in een aantal stalen lichte verzadiging voor 
ten opzichte van vivianiet (Fe 3 (P04 ) 2 .8H20), dit geldt met name voor het 
ondiepe grondwater van type 3 in de Doode Bemde en het ondiepe grondwater 
van type 2 in de Zwarte Beek. Tenslotte zijn 10 stalen van het ondiepe 
grondwater van type la en 2 in het Vorsdonkbos en de Vallei van de Zwarte 
Beek verzadigd ten opzichte van pyriet (FeS 2 ) en meteen sterk verzadigd ook 
(SI's tot 10.13). In deze 10 stalen komt het grondwater ook in de buurt van 
verzadiging ten opzichte van mackinawiet (FeS) en elementair zwavel (S). 

Pyrietverzadiging lijkt juist daar voor te komen, waar onderverzadiging 
heerst ten opzichte van de ijzer(hydr)oxiden. Het valt op dat dit met name 
het geval is net buiten de Vallei van de Zwarte Beek en aan de valleirand 
van het Vorsdonkbos. Voor de daar veronderstelde beperkte, korte 
grondwatersystemen, en mogelijk ook voor de meer uitgebreidere, zou er een 
verband kunnen zijn tussen enerzijds pyrietoplossing bij de infiltratie van 
het water en anderzijds oververzadiging ten opzichte van ijzer(hydr)oxiden 
aan het einde van de stroornbaan. 

Ook het diepere grondwater nabij de studiegebieden bleek meestal verzadigd 
te zijn ten opzichte van de onderzochte ijzer(hydr)oxiden, al was dit voor 
het grondwater in de Formatie van Brussel nabij de Doode Bemde en dat in de 
Formatie van Diest nabij de Vallei van de Zwarte Beek niet zeker (zie tabel 
2.24). Het was opvallend dat ook bij lage ijzergehalten (zelfs onder de 
detectielimiet) het grondwater ten opzichte van ijzer(hydr)oxiden verzadigd 
kon zijn. Die verzadiging lijkt daarmee meer bepaald door de (hogere) pH 
(de andere parameter) dan door het ijzergehalte. Het is daarom raadzaam om, 
alleen wanneer het grondwater ook aantoonbaar iJzer bevat, uit een 
posi ti eve SI voor ij zer (hydr) oxiden te concluderen dat het grondwater in 
contact is of is geweest met reactieve ijzer(hydr)oxiden. Voor het ondiepe 
grondwater in de studiegebieden, het diepere grondwater in de Formatie van 
Diest en misschien ook het diepere grondwater in de Formatie van Brussel 
nabij het Vorsdonkbos lijkt deze conclusie te kunnen worden getrokken. Voor 
het diepere grondwater in de Formatie van Brussel nabij de Doode Bemde kan 
dat niet. 

De relatief hoge gemiddelde ijzergehalten in watertype 3 en 4 in de Doode 
Bemde zijn daarmee niet te herleiden tot de Formatie van Brussel (zie tabel 
2.18). Dit lijkt in tegenspraak met de veronderstelling dat het grondwater 
van deze typen in de Doode Bemde afkomstig zou zj_ jn ui t de Formatie van 
Brussel, maar dat h o~~c echter niet het geval te z i Jn. Ondiepe geochemische 
processen in de Doode Bemde kunnen hierin een bijrol hebben gespeeld. 

Voor de verzadiging ten opzichte van aluminium(hydr)oxyden, zoals diaspoor 
(AlOOH) en gibbsiet (Al(OH) 3 ), lijkt hetzelfde te gelden als voor de 
verzadiging ten opzichte van ijzer(hydr)oxiden. Ook hier kan al verzadiging 
optreden bij lage aluminiurngehalten en lijkt die verzadiging meer bepaald 
te worden door de pH. Ook hier is een positieve SI alleen niet voldoende om 
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te kunnen concluderen dat het grondwater in contact is (geweest) me~ 
reactieve aluminium (hydr) oxyden. Daarvoor lij kt ook de aanwezigheid va.::-i 
aluminium een vereiste, die slechts in een staal duidelijk is aangetoond. 

Voor de verzadiging ten opzichte van silic~ten, zoals chalcedoon en rkwarts 
(beide zijn vormen van Si02 ), ligt de situatie anders. Hier wordt de 
verzadiging van het diepere grondwater nabij de studiegebieden, in alle 
onderzochte stalen waarin het siliciumgehalte bepaald is, wel (mede ) 
bepaald door het siliciumgehalte. Bij een halvering van he~ 
siliciumgehalte, dat dan nog steeds ver boven de detectielimiet van 5 mg/l 
ligt, zou het grondwater niet meer in alle gevallen verzadigd ziJn te:1 
opzichte van chalcedoon en bij siliciumgehalten rond de detectielimiet oo~ 
niet meer ten opzichte van kwarts. De aangetroffen verzadiging ten opzichte 
van silicaten lijkt daarom te kunnen impliceren dat zowel de Formatie va:1 
Brussel als de Formatie van Diest reactieve silicaten kunnen bevatten. I:1 
de volgende paragraaf zal blijken dat silicaten verweringsproducten va:1 
kleimineralen kunnen zijn. 

Wat betreft de berekende Sl's voor de kleimineralen in tabel 2.24 (positie£ 
in alle onderzochte stalen) kan worden opgemerkt, dat deze niet bij el~ 
aluminium- en siliciumgehalte positief zouden zijn. Met name ten opzichte 
van illiet en montmorilloniet is het grondwater bij lagere aluminium- eri 
siliciumgehalten (rond de detectielimieten) niet of nog maar net verzadigd. 
Ook zijn negatieve SI' s berekend voor enkele andere . kleimineralen, zoals 
halloysiet (dat dezelfde structuurformule heeft als kaoliniet) of 
phlogopiet (KMg 3A1Si 30 10 (0H) 2 ). Ten opzichte van phlogopiet is het grondwater 
in alle onderzochte gevallen zelfs sterk onderverzadigd (Sl's tot -14.15). 
De positieve Sl's voor de kleimineralen in tabel 2.24 lijken daarom 
significant, wat impliceert dat de watervoerende pakketten reactieve 
kleimineralen kunnen bevatten. 

Verder is het diepere grondwater nabij de studiegebieden nog in .een aantal 
gevallen verzadigd ten opzichte van calciet (in de Formatie van Brussel bij 
de Doode Bemde), sideriet, hydroxy-apatiet (Ca 5 (P04 ) 30H) en vivianiet. Nabij 
het Vorsdonkbos is het diepere grondwater in enkele onzekere gevallen 
verzadigd ten opzichte van aluniet (KA1 3 (S04 ) 2 (OH) 6 ) en in de Formatie van 
Diest nabij de Vallei van de Zwarte Beek lijkt het grondwater verzadigd te 
kunnen zijn ten opzichte van pyriet. 

Geconcludeerd kan worden dat het ondiepe grondwater in de studiegebieden en 
het toestromende grondwater voornamelijk in contact kunnen zijn (geweest) 
met reactieve ijzer- en misschien ook aluminium(hydr)oxiden, silicaten, 
kleimineralen (waarvan de silicaten mogelijk afkomstig zijn) en naar het 
lijkt ook calciet . In een aantal gevallen kunnen sideriet, vivianiet en 
pyriet een rol hebben gespeeld. Uiteraard dienen de betreffende mineralen 
wel daadwerkelijk aanwezig te ziJn (geweest). Bovendien betekent 
onderverzadiging ten opzichte van mineralen of gassen niet altijd dat deze 
mineralen of gassen geen rol kunnen hebben gespeeld, zeker niet wanneer het 
om een lichte onderverzadiging gaat (zoals bijvoorbeeld voor gips en 
kooldioxide) . 

Omdat silicaten en kleimineralen een rol blijken te kunnen spelen in de 
geochemie van het grondwater dat naar de studiegebieden stroomt, had het om 
deze rol beter te kunnen doorgronden goed geweest wanneer in alle 
onderzochte grondwaterstalen, ook die van het ondiepe grondwater van de 
studiegebieden zelf, het aluminium- en siliciumgehalte was bepaald. Het 
verdient dan ook aanbeveling om dit in de toekomst bij soortgelijke studies 
van begin af aan te doen. 
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2.4. 7 JVfineralogisch onderzoek 
Om een beter beeld te krijgen van de reactieve mineralen in ce 
watervoerende pakketten, die daadwerkelijk een rol kunnen hebben ge,.?pee~d 
in de geochemische processen die het grondwater hebben gevormd tot wat he~ 
nu is, is een mineralogisch onderzoek uitgevoerd. 

In de eerste plaats is de literatuur geraadpleegd over het voorkomen van 
mineralen in de Formatie van Brussel (De Smet, 1980; Houthuys 1983) en ce 
Formatie van Diest (Van Ranst en De Coninck, 1982, Schiltz et al., 1990 ) . 
Hieruit bleek dat de For~atie van Brussel voornamelijk bestaat u~c 
kwartszand, dat verkit kan zijn tot zandsteenconcreties. Afhankelijk van ce 
plaats en de diepte kome; daarnaast al dan niet en in verschillende mat.e 
kalk, kleimineralen (met name glaukoniet), ijzer- en aluminium(hydr)oxidec, 
zwarte korrels en specifieke zware mineralen voor. De kalkhoudende zanden 
in de Formatie van Brussel kunnen tot 35 % kalk bevatten, de zanden kunnen 
echter ook ontkalkt zijn. De glaukoniethoudende zanden bevatten meestal 
zo'n 10 % glaukoniet, maar het glaukonietgehalte kan ook 50 % zijc. 
Daarnaast kan glaukoniet ook (vrijwel) afwezig ZlJn. Ook de ijzer- en 
aluminium(hydr)oxiden kunnen (met kwartszand). verkit zijn. Zo komen banken 
van ijzerzandsteen (zandkorrels gecementeerd met ijzer(hydr)oxidec) 
veelvuldig voor. De kenmerkende zwarte korrels bestaan uit toermalijn en 
donker silex (microkristallijne silicaten). Wat betreft de zware mineralen 
is andalusiet typisch voor de Formatie van Brussel. De Formatie van Diest 
bestaat voornamelij k ui t, plaatselij k kleiige, glaukonietrij ke zanden met 
banken van ijzerzandsteen, grind en zwarte silexkeitjes. 

Glaukoniet is een ijzerhoudend kleimineraal, dat bij verwering haar ijzer 
kan verliezen (Weaver en Pollard, 1973; Keppens, 1981; Van Ranst en De 
Coninck, 1982; Chapelle en Knobel, 1983; Odin, 1988) . Verondersteld wordt 
dan ook, dat het lJ zer in het grondwater van de Formaties van Diest en 
Brussel afkomstig kan zijn uit het glaukoniet (o.a. Vandenberghe, 2000). 
Omdat het glaukoniet, naast o . a. kalk en de ijzer(hydr)oxiden, dus l ijkt te 
behoren tot de reactieve mineralen in de watervoerende pakketten, is 
bij zondere aandacht geschonken aan het voorkomen van di t kleimineraal en 
haar eventuele verweringsproducten (kleimineralen als nontroniet en 
kaoliniet, ijzer- en aluminium(hydr)oxiden en silicaten). 

Van ANRE (1999) werden gegevens verkregen betreffende het glaukonietgehalte 
in de Formatie van Brussel zoals bepaald in zes zandgroeven in de wijde 
omgeving van de Doode Bemde. In het zand van deze groeven blij kt het 
glaukonietgehal te sterk te varieren (van O tot 23 % ) • Zelfs op geringe 
afstand (een km) kan de variatie al enorm zijn. 

In een andere groeve, gelegen in het Meerdaelbos in de directe nabijheid 
van het toestromingsgebied van de Doode Bemde, werden stalen genomen van 
het glaukoniethoudende zand en de aanwezige concreties. Nogal wat 
concreties hebben een "wortelvormige" structuur, waarschijniijk doordat ze 
gevormd zijn in wormgangen (bioturbatie). Opmerkelijk is dat een aantal van 
deze wortelvormige concreties volledig verroest is, terwijl andere bestaan 
uit groengelig zand met fijne zwartige glaukonietkorrels. Verder zijn 
klonten aangetroffen van een zacht wittig materiaal, dat zeker geen kalk is 
(het reageerde niet met zoutzuur) , maar dat mogelij k chalcedoon is, een 
heel fijn kwarts gevormd ui t gehydrateerde silicaten. Na visuele analyse 
werden de genomen stalen gemengd ten behoeve van verder onderzoek. 

Ook voor het Vorsdonkbos en de Vallei van de Zwarte Beek konden bodemstalen 
worden verkregen van de watervoerende pakketten. Deze waren afkomstig uit 
het archief van de BGD (2000b) en werden geselecteerd op basis van 
boorbeschrijvingen (BGD, 1999 en 2000a). Voor het Vorsdonkbos werden drie 
stalen geselecteerd die genomen waren bij een boring op locatie VDlO in het 
toestromingsgebied ten behoeve van de plaatsing van pompput Pl in het 
waterwingebied Nieuwrode (Het Rot) (VMW, 1999). De stalen waren afkomstig 
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van verschillende diepten, t',vee uit de Formatie van Diest en een uit de 
Formatie van Brussel. Voor de Val lei van de Zwarte Beek werd een staa.l 
geselecteerd uit de Formatie van Diest, de Formatie van Brussel is hie::::
niet aanwezig. De gegevens va~ de stalen zijn opgenomen in tabel 2.24. 

Tabel 2.24: Gegevens van de onderzochte bodemstalen. Met uitzondering VcL--:: 

staal DB16/grv waren de stalen afkomstig uit het archief van de BG~ 
(200Gb). Staal DB16/grv betrc: een mengstaal genomen op 13 december 1999. 

staal plaatscode plaats type xi y diepte Formatie 

kml km m-mv 

DB16/grv onbekend Meerdaelbos groeve I 174.250 1 165.200 n.v.t. Brussel 

VD10/14m 75W337 Nieuwrode boring 181.375 ! 183.250 13-14 Diest 

VD10/37m 75W337 Nieuwrode boring 181.375 1 183.250 36-37 Diest 

VD10/75m 75W337 Nieuwrode boring 181.375 1 183.250 74-75 Brussel 

ZB07/27m 62W293 Koerselse Heide boring 215.922 1 196.547 27 Diest 

XRD-ana!Jse 

Tesamen met het mengstaal DB16/grv uit de groeve in het Meerdaelbos, werden 
de uit het archief van de BGD geselecteerde bodemstalen aan de Universiteit 
Gent (Van Ranst, 2000) onderworpen aan een mineraalanalyse door middel va~ 
R6ntgendiffractie(XRD)-analyse. Bij XRD-analyse wordt de staal bestraald 
met R6ntgenstralen (X-rays), waarna de weerkaatsingshoeken van die 
R6ntgenstralen en de bijbehorende stralingsintensiteit warden gemeten. Voor 
mineralen met een regelmatige kristalstructuur zijn bepaalde 
weerkaatsingshoeken en stralingsintensi tei ten kenmerkend. Zulke mineral en 
zijn gemakkelijk te herkennen in een XRD-spectrum, waarin de gemeten 
stralingsintensiteiten (I) zijn uitgezet tegen de weerkaatsingshoeken (8), 
die gerelateerd zijn aan de regelmatige afstanden ( d) tussen repeterende 
kristalvlakken. Amorfe mineralen en mineralen met een onregelmatige of 
verstoorde kristalstructuur zijn niet of nauwelijks terug te vinden. 

Omdat in de stalen de zandfractie sterk overheerst, is naast een XRD
analyse van de verpoederde staal ook een aantal XRD-analyses uitgevoerd van 
de afgescheiden kleifractie. Zo kon de aanwezigheid van glaukoniet en haar 
eventuele verweringsproducten ( kleimineralen als nontroniet en kaoliniet) 
bestudeerd warden. Om nu de resultaten van de XRD-analyse te kunnen 
toelichten, is het eerst nodig kart een beeld te schetsen van de structuur 
van de kleimineralen glaukoniet, nontroniet en kaoliniet. 

S tructuur van k!eiminera!en 

In het algemeen zijn kleimineralen opgebouwd uit lagen die bestaan uit T
lagen van Si0 4 -tetraeders, waarin het silicium (Si) vervangen kan zijn door 
aluminium (Al), en 0-lagen van Al(OH) 6 -octaeders, waarin het aluminium (Al) 
vervangen kan zijn door met name ijzer (Fern en Fen) en magnesium (Mg) en 
waarin de hydroxylgroepen ( OH) dee ls vanvangen zijn door de oxidegroepen 
( 0) van de Si04 -tetraeders. Wanneer het vierwaardige Si vervangen is door 
het driewaardige Al of het driewaardige Al door het tweewaardige Fen of Mg, 
onstaat een ladingstekort, dat wordt opgeheven door de aanwezigheid van 
kationen als K+, Na+, Ca2+ en Mg2 + in de tussenlaag, de ruimte tussen de 
lagen met T- en 0-lagen. Tenslotte kan de tussenlaag al dan niet laagjes 
water (H20) bevatten (Langmuir, 1997). 

Glaukoniet is een mica. Het is een 2:1- of T:0:T-klei (zie figuur 2.67a), 
waarvan elke laag bestaat uit twee tetraeders (T), waarin Si deels is 
vervangen door Al, en een octaeder (0), waarin een groat deel van het Al is 
vervangen door Ferrr, Fen en Mg. Ter compensatie van het ladingstekort bevat 
de dunne tussenlaag vooral K+ -ionen. De hele structuur van de T: O: T-laag 
met tussenlaag heeft een dikte van ongeveer 10 A (1 A= 10 nm). Net als 
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andere kleimineralen heeft glaukoniet geen eenduidige structuurformule. Wel 
kan een algemene structuurformule worden gegeven (Weaver en Pollard, 1 97 3; 
Keppens , 1981; Odin, 1988; Deer et al., 1992): 

a. b. C. 

7 A 
10 A 14 A 

K+ z+ Na+ ca2+ 
Mg Ca2+ 

Ca2+ - Na+ Mg2+ 

Figuur 2. 67: Schematische weergave van de structuur van glaukoniet (a) r 

nontroniet (b) en kaoliniet (c). De tetraeders warden voorgesteld door 
driehoekjes met gesloten rondjes (Si of Al)/ de octaeders door liggende 
ruitjes met open rondjes (Al/ Ferrr r Ferr of Mg). De tussenlaagkationen/ de 
waterstofbruggen (stippellijntjes) en de dikte van de T:0:T- of T:0-laag 
met de tussenlaag zijn ook weergegeven. 

Wanneer glaukoniet verweert, wordt onder andere Ferr geoxideerd tot Ferrr. 
Het kleimineraal kan daarbij gaan zwellen. Door de afname van het 
ladingstekort van de T: O: T-laag wordt de binding met de K+ -ionen zwakker. 
Een deel hiervan wordt verdreven, een ander deel kan door de toegenomen 
ruimte in de tussenlaag makkelijker worden uitgewisseld met andere, grotere 
kationen zoals Na+, Ca2+ en Mg2 +. Langzaam kunnen ook H20-moleculen de steeds 
ruimer wordende tussenlaag binnendringen en begint het kleimineraal te 
zwellen tot een totale dikte van ongeveer 14 A. Het gaat langzaam over in 
een smectiet, zoals nontroniet (zie figuur 2.67b; Weaver en Pollard, 1973; 
Keppens, 1981; Odin, 1988; Deer et al., 1992): 

Het kleimineraal kan bij verwering ook volledig uiteen vallen in silicaten 
en aluminium- en ijzer(hydr)oxiden, of deels uiteen vallen in silicaten en 
ijzer(hydr)oxiden en kaoliniet. In tegenstelling tot mica's als glaukoniet 
en smectieten als nontroniet, is kaoliniet een 1:1 of T:0-klei (zie figuur 
2.67c). Elke laag bestaat uit een tetraeder (T) en een octaeder (0). Ook 
hier kunnen het Si en het Al vervangen zijn door Al, Ferrr, Ferr en Mg, al is 
kaoliniet doorgaans een relatief zuiver mineraal. Meestal is er niet of 
nauwelijks een ladingstekort, dat met kationen gecompenseerd moet worden. 
De T:0-lagen zijn via waterstofbruggen direct aan elkaar gebonden en hebben 
elk een dikte van ongeveer 7 A. De structuurformule voor het zui vere 
kaoliniet wordt gegeven door (Deer et al., 1992; Langmuir, 1997): 

XRD-ana!Jse van de verpoederde sta!en 

Ui t de XRD-analyse van de verpoederde stalen bl eek dat deze voornainelij k 
uit kwarts (Si02 ) bestaan. De voor kwarts kenmerkende pieken (hoogste bij d 
= 3.34 A en andere bij d = 4.26, 2.46, 2.28, 2.24, 2.13, 1.98, 1.82, 1.67, 
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1.54, 1.37 en 1.38, A) overheersten de XRD-spectra. De stalen (behalve 
VD10/14m?) bevatten daarnaast overwegend veldspaten (kenmerkende pieken bij 
d = 3.28 en 3.24 A). In het mengstaal DB16/grv en in staal VD10/14m is ook 
goethiet (a-FeOOH) aanwezig (kenmerkende piek bij d = 4.20 A). De piekjes 
van de kleimineralen (bijv. bij d 10 of 7.13 A) waren door de 
overheersing van het kwarts vaak niet of nauwelijks te zien in de XRD
spectra, maar blijkens het meetrapport wel aanwezig. 

XRD-ana!Jse van de kleifracties 

Door de kleifracties afzonderlijk te analyseren konden ook kenmerkende 
piekjes van de verschillende· kleimineralen worden waargenomen. Voor mica's, 
zoals glaukoniet, ligt de voornaamste piek bij d = 10 A, andere piekj es 
liggen bij 5.0, 3.3 en 2.5 A. Bij zwellende mica's is de hoogste piek 
verschoven in de richting van d ~ 14-15 A, de kenmerkende piek voor 
smectieten. Kaoliniet heeft kenmerkende pieken bij d = 7.2 en 3.6 A en soms 
bij d = 4.5 A. 

Bij de XRD-analyse van de kleifracties werd elke kleifractie in zes 
verschillende oplossingen geanalyseerd: water, drie geconcentreerde 
oplossingen met K+ waarvan twee verwarmd tot 350 en 520 °C, een 
geconcentreerde oplossing met Mg 2+ en een geconcentreerde oplossing met Mg 2+ 
en glycol (1,2-ethaandiol). Voor zwellende mica's en smectieten verschuift 
de hoogste piek bij verzadiging met K+ zeker bij verwarming (terug) naar d 
= 10 A, bij verzadiging met Mg 2 + naar d = 14-15 A en bij verzadiging met Mg2 + 
en glycol naar d 17-18 A. Voor niet-verweerde glaukoniet blij ft de 
hoogste piek in alle oplossingen bij d = 10 A liggen. Ook de pieken van 
kaoliniet verschuiven niet, maar ze verdwijnen wel bij verwarming boven 500 
°C, omdat kaoliniet daar niet tegen bestand is. 

In de drie stalen van de Formatie van Diest was vooral glaukoniet aanwezig 
en een beetje kaoliniet. Verschuivingen van de glaukonietpiek bij d = 10 A 
kwamen niet of nauwelijks voor. Het (nog) aanwezige glaukoniet is niet aan 
het zwellen en is waarschijnlijk nog nauwelijks verweerd. Als hier toch 
glaukonietverwering heeft plaatsgevonden, dan is daarbij het glaukoniet 
niet gaan zwellen (tot een smectiet), maar uiteengevallen in aluminium- en 
ijzer(hydr)oxiden, silicaten en mogelijk ook kaoliniet. De aanwezigheid van 
het beetj e kaoliniet zou daarop kunnen duiden. Daar met ui tzondering van 
staal VD10/14m geen pieken werden gevonden van aluminium- of 
ijzer(hydr)oxiden zijn deze mineralen niet of elders gevormd of amorf. In 
het XRD-spectrum van staal VD10/14m werden duidelijke piekjes gevonden van 
de ij zer (hydr) oxiden goethiet (a-FeOOH, d 4. 20 A) en lepidocrociet (y
FeOOH, d = 6.28 A) 

In de XRD-spectra van de twee stalen van de Formatie van Brussel was het 
beeld duidelij k anders. In beide stalen was duidelij k een zwelklei, een 
smectiet zoals nontroniet, aanwezig, die gekenmerkt werd door een piek bij 
d = 15.7 A voor staal VD10/75m en bij d = 14.7 A voor mengstaal DB16/grv. 
In verwarmde K+ -oplossinge:tti .vEh:-schoof deze piek naar d = 10 A, in de Mg 2+ -
oplossing naar d = 14-15 A en in de oplossing met Mg2+ en glycol naar hogere 
d-waarden (zie figuur 2. 68). Vooral in mengstaal DB16/grv, maar ook in 
staal VD10/75m, was naast nontroniet ook een significante hoeveelheid 
glaukoniet aanwezig. In staal VD10/75m, maar niet mengstaal DB16/grv, was 
tenslotte ook enig kaoliniet aanwezig. Zoals reeds vermeld, bevatte 
mengstaal DB16/grv ook goethiet (a-FeOOH) Het lijkt er op dat in de 
Formatie van Brussel een (groot) deel van het eens aanwezige (?) glaukoniet 
is verweerd en daarbij grotendeels is gaan zwellen tot nontroniet en deels 
uiteengevallen is in (amorfe) aluminium- en ijzer(hydr)oxiden, silicaten en 
bij het Vorsdonkbos ook in kaoliniet. Een resterende deel van het eens 
aanwezige glaukoniet is nog niet verweerd of aan het verweren. 
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Figuur 2. 68: XRD-spectra van staal 75W337/75m van de Formatie van Brussel 
in het toestromingsgebied van het Vorsdonkbos. 

Laboratoriumexperimenten 

Voortkomend uit de vraagstelling betreffende de aard en reactiviteit van de 
aanwezige kleimineralen en de veronderstelde oplossing van onder andere 
ijzer bij de verwering van die kleimineralen, is buiten deze studie binnen 
de Vakgroep Geologie van de VUB een kort onderzoeksproject gestart naar de 
hydrogeochemische verwering van de kleimineralen in de Formatie van Diest 
en de Formatie van Brussel (Keppens, 2000). In laboratoriurnexperimenten 
worden bodemstalen van deze formaties in contact gebracht met verschillende 
oxische oplossingen, die het infiltrerende regenwater en het grondwater dat 
de formaties passeert nabootsen. Vervolgens wordt op verschillende momenten 
onderzocht welke ionen vanuit de bodemstalen zijn opgelost. Zo mogelijk zal 
uit de resultaten kunnen blijken of de verwering (oxidatie) van glaukoniet 
of andere aanwezige kleimineralen onder de onderzochte omstandigheden (die 
model staan voor de veldsituatie) kan optreden en of daarbij daadwerkelijk 
ijzerionen en/of andere ionen vrijkomen. De experimentele aantoning hiervan 
zou de betreffende veronderstellingen in deze studie in sterke mate verder 
kunnen onderbouwen . 
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2.4.8 Anajyse en modellering van de geochemische processen 
Uit literatuurgegevens en het rnineraalonderzoek was een beeld verkregen van 
de rnineralen die in de watervoerende pakketten van de toestrorningsge)=2ieden 
aanwezig zijn en daa r een rol kunnen hebben gespeeld in de geochernische 
processen die bepalend zijn geweest voor de sarnenstelling van het ondiepe, 
kwellende grondwater in de studiegebieden. Met deze kennis is getracht de 
geochernische processen die het toestrornende grondwater had ondergaan in 
kaart te brengen door rniddel van een inverse rnode llering met het 
hydrochernisch rekenprograrnrna PHREEQC (Parkhurst en Appelo, 1999; Post, 
1999) . 

Bij een inverse rnodellering wordt kwantitatief berekend welke processen in 
welke mate aan de hand van de aanwezige reactieve rnineralen kunnen hebben 
plaatsgevonden om een bepaalde eindoplossing vanuit een gegeven 
beginoplossing te verkrij gen. Zo zou in principe kunnen worden bereke nd 
welke van de aanwezige rnineralen rnoeten zijn opgelost, ziJn overgegaan in 
andere rnineralen of juist ziJn gevorrnd om vanuit het in de 
toestrorningsgebieden infiltrerende regenwater het ondiepe, kwellende 
grondwater in de studiegebieden te kunnen verkrijgen. 

Wanneer bepaalde eenduidige processen overheersen kan een inverse 
rnodellering vrij eenvoudig ui tgevoerd worden. Vaak is de situatie echter 
niet zo sirnpel en wordt de beschrijving van de geochernie gecornpliceerd door 
tal van minder eenduidige processen die de sarnenstelling van het water wel 
danig kunnen beinvloeden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de adsorptie van 
anionen aan ijzer(hydr)oxiden of aan de uitwisseling van kationen in 
kleirnineralen. Een ander probleern is, dat niet altijd alle reactieve 
stoffen eenduidig gedefinieerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het geval 
is voor de aanwezige kleirnineralen (zie paragraaf 2.4.7). Hierdoor kunnen 
ook de reacties die deze stoffen ondergaan niet eenduidig gedefinieerd 
worden. Afhankelij k van de cornplexi tei t van de geochernie, zal een inverse 
rnodellering onnauwkeuriger de opgetreden processen beschrijven en kunnen 
resulteren in rneerdere uitkornsten. Er zijn dan verschillende rnogelijkheden 
om vanu i t de beginoplossing de eindoplossing te verkrij gen. Geochernisch 
inzicht en veldinzicht rnoeten dan zo rnogelijk bepalen welke uitkornst de 
rneest waarschijnlijke is. 

Vaak kan echter het aantal uitkornsten van de inverse rnodellering en daarrnee 
de onnauwkeurigheid ook worden teruggedrongen door de inverse rnodellering 
stapsgewij s ui t te voeren. De gebruikte tussenoplossingen rnoeten dan wel 
liggen op de stroornbaan van begin- naar eindoplossing en dus onderdeel zijn 
van het grondwatersysteern. Getracht is de inverse rnodellering zowel in een 
keer als stapsgewijs uit te voeren. Als beginoplossing werd steeds het in 
de toestrorningsgebieden infiltrerende regenwater genornen, als eindoplossing 
het ondiepe, kwellende grondwater in de studiegebieden, gerniddeld per 
watertype, en als tussenoplossingen het diepere, toestrornende grondwater, 
gerniddeld per watervoerend pakket. De sarnenstellingen van de gebruikte 
oplossingen zijn gegeven in tabel 2.18 in paragraaf 2.4.6. 

Tenslotte kan het voorkornen, dat de aanwezige, reactieve rnineralen niet 
ZlJn opgenornen in de gegevensbestanden die met PHREEQC worden rneegeleverd 
(PHREEQC.DAT, WATEQ4F.DAT en MINTEQ.DAT). Hier was dat het geval voor 
glaukoniet en nontroniet. Orn deze rnineralen toch rnee te kunnen nernen in de 
inverse rnodellering, rnoeten ze worden gedef inieerd in het invoerbestand 
(waarin ook de sarnenstelling van de begin- en eindoplossing wordt 
opgegeven). Dit gebeurt door het invoeren van de reactievergelijkingen voor 
de oplossing van de betreffende rnineralen. 
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2.4. 8. 1 Reactievergelijkingen voor de betrokken kleimineralen 

C~ de reactievergelijkingen voor de oplossing van glaukoniet en nontroniet 
te kunnen geven, rnoet eerst worden vastgesteld wat hun -- exacte 
structuurforrnules zijn. Dit is gebeurd op basis van literatuurgegevens-. 

Voor glaukoniet is gebruik gernaakt van de analyseresultaten van Van Ranst 
en De Coninck (1982), die voor drie stalen van glaukoniet uit de Forrnatie 
van Diest een elernentenanalyse hebben uitgevoerd. Met het gerniddelde van de 
elementenanalyses is als volgt een structuurforrnule gecontrueerd. 
Allereerst is op basis van het totale 0- en H-gehalte berekend hoeveel 
kristalwater de structuurforrnule bevat (nH 20 in de algemene 
structuurformule in paragraaf 2. 4. 7) . Vervolgens ziJn het Si en Al eerst 
toebedeeld aan de (Si 4_ct,Alct)-tetraeders en is het resterende Al tesarnen met 
Ferrr en Ferr toebedeeld aan de (Al 2 _a-b-c, Fe 1 rr a, Ferrb, Mgc) -octaeders, die verder 
zijn opgevuld met een deel van het Mg. Daarna zijn het resterende Mg en het 
Ken Ca toebedeeld aan de tussenlaag (Na was niet aanwezig) Tenslotte is 
gecontroleerd of de structuurformule netto ongeladen was. 

In de elernentenanalyses van Van Ranst en De Coninck (1982) was geen 
onderscheid gemaakt tussen Ferrr en Ferr. Orn di t toch te kunnen doen is 
aangenornen dat 15 % van het Fe aanwezig was als Ferr. Dit percentage is 
gebaseerd op elernentenanalyses van diverse Tertiaire glaukonieten in het 
buitenland (Weaver en Pollard, 1973) en van glaukoniet in de Kempen (Van 
Ranst en De Coninck, 1983) Aldus werd voor glaukoniet de volgende 
structuurforrnule bepaald: 

De in PHREEQC op te geven vergelijking voor de oplossingsreactie is: 

+ 1.22 Fe 3 +(aq) + 0.24 Fe 2 +(aq) + 0.68 Al 3 +(aq) + 3.59 H4Si04(aq) 

Voor nontroniet is gebruik gernaakt van elernentenanalyses van Brigatti 
(1983) voor nontroniet uit Andreasberg in Duitsland (Deer et al ., 1992). Op 
dezelfde wijze als voor glaukoniet is hieruit een structuurforrnule afgeleid 
(zij het dat tussen Ferrr en Ferr nu wel onderscheid was gemaakt) 

De in PHREEQC op te geven vergelijking voor de oplossingsreactie is: 

+ 0.38 Mg 2 +(aq) + 1.44 Fe 3 +(aq) + 0.21 Al 3 +(aq) + 3.97 H4Si04(aq) 

Voor kaoliniet is in het gebruikte gegevensbestand (WATEQ4F.DAT) reeds een 
structuurforrnule en een vergelijking voor de oplossingsreactie opgenomen: 

Bij een inverse rnodellering van de verwering van glaukoniet kan nu de 
oplossing van glaukoniet gecornbineerd worden met de vorrning van nontroniet, 
kaoliniet, lJ zer- en aluminium (hydr) oxiden en bijvoorbeeld chalcedoon. In 
werkelijkheid zal glaukoniet ook zonder volledige oplossing omgezet kunnen 
worden in deze rnineralen. Thermodynamisch rnaakt dat echter geen verschil. 
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2.4.8.2 Verdere keuze van reactieve mineralen 

De verdere keuze van reactieve mineralen en gassen waarmee de inverse 
modellering is u itgevoerd is gebaseerd op de berekende verzadigingsindices 
(zie paragraaf 2.4.6 . 3). Daarbij is voor elk type mineraal, waarvoor 
verzadiging (bi j na) voorkwam, een mineraal gekozen dat als representatief 
kan worden besch ouwd, voor de ijzer(hydr)oxiden bijvoorbeeld goethiet. 

Om het aantal uitkomsten van de inverse modellering te beperken en ook om 
onwaarschijnlijke uitkomsten te vermijden is voor de meeste mineralen 
opgegeven dat ze alleen kunnen oplossen of alleen kunnen neerslaan. 
Daarnaast ziJn de kleimineralen glaukoniet en nontroniet ook ingevoerd als 
kationenui twisselaars , . zij kunnen kationen opnemen in hun t u ssenlagen ( zie 
figuur 2.65 in paragraaf 2.4 . 7). Ook hier geldt dat de kleimineraal
kationcomplexen alleen gevormd kunnen worden of alleen ontbonden kunnen 
worden. 

2.4. 8.3 Resultaten van de inverse modellering 

Vanwege het ontbreken van de benodigde aluminium- en siliciurngehalten in de 
analyseresultaten van het ondiepe grondwater in de studiegebieden, het 
diepere grondwater nabij de Vallei van de Zwarte Beek en het regenwater en 
vanwege de rol van kleiminera l en in de geochemische processen, bleek 
inverse modellering slechts in enkele gevallen zinvol. Het betrof de 
inverse modellering van de geochemische processen in de vorming vanui t 
regenwater van het grondwater in de Formatie van Brussel bij de Doode Bemde 
en dat in de Formatie van Brussel en de Formatie van Diest bij het 
Vorsdonkbos. Voor het regenwater werd hierbij aangenomen dat de aluminium
en siliciumgehalten nog zeer laag zijn (0.1 µmol/1). Deze eerste stap kan 
echter ook representatief zijn voor de volgende stappen langs de stroombaan 
in de vorming van het ondiepe grondwater in de studiegebieden. 

Uit de resultaten van de inverse modelleringen bleek verder, dat de inverse 
modelleringen alleen uitgevoerd konden worden, indien voor de concentraties 
in de beginoplossing (het regenwater) een minimale onzekerheid van 5 0 % 
werd aangenomen. Dat wil zeggen, dat PHREEQC zelf deze concentraties met 50 
% mocht varieren om de inverse model lering ui t te kunnen voeren. Voor de 
e i ndoplossingen (het grondwater in de watervoerende pakketten) was de 
minimale onzekerheid 20 %. Deze percentages zijn niet onacceptabel, daar ze 
van dezelfde orde zijn als de spreidingen in de analyseresultaten waarop de 
gebruikte gemiddelden zijn gebaseerd. 

De resul ta ten van de inverse modelleringen ziJn gegeven in de 
2.25, 2.26 en 2.27 . Positieve waarden betekenen het in oplossing 
het mineraal, gas of uitwisselingscomplex, negatieve de vorming 
mineraal, gas of ui twisselingscomplex. De tabellen geven tevens 
PHREEQC berekende redoxreacties weer. 

tabellen 
gaan van 
van het 
de door 

Duidelijk is dat in alle uitkomsten glaukoniet, gips en een weinig hydroxy
apatiet in oplossing gaan. Bij de vorming van het grondwater in de Formatie 
van Brussel gaat ook in alle uitkomsten calciet in oplossing, bij de 
vorming van het grondwater in de Formatie van Diest is dat duidelijk niet 
het geval. In de Formatie van Brussel zou als gevolg van het oplossen van 
glaukoniet gibbsiet gevormd worden, in de Formatie van Diest kan in plaats 
daarvan ook kaoliniet gevormd worden. De veronderstelde vorming van 
nontroniet en kaoliniet in de Formatie van Brussel (de laatste niet bij de 
Doode Bemde) kwam niet uit de inverse modelleringen naar voren . Dit proces 
was op basis van de invers modelleringen onwaarschijnlijk of voor PHREEQC 
te complex of complexer dan de andere processen. 

Naast glaukoniet kunnen ook andere ij zerhoudende mineral en, zoals goethiet 
en sideriet, in oplossing gaan. Di t zou betekenen dat glaukoniet niet de 
enige bron van het ij zer in het grondwater zou hoeven te zijn . Wel moet 
worden opgemerkt da t de aanwezige ijzerhoudende mineralen al in een eerder 
stadium kunnen zijn gevormd uit de verwering van glaukoniet . Al met a l 

Ecohydrologisch On derzoek van Waterrijke Val l ei-ecosystemen, VLINA C96/03 
Eindrapport 



Geohydrologie 1137 

blijkt ook uit de inverse modelleringen dat de verwering van glaukoniet een 
significante rol kan spelen in de totstandkoming van het typerende 
ijzerhoudende grondwater in de studiegebieden. 

Tabel 2.25 Resultaten van de inverse modellering van de geochemische 
processen/ die in de omgeving van de Doode Bemde vanuit infiltrerend 
regenwater he: grondwater in de Formatie van Brussel hebben gevormd. 

Uitkomst CD G) CT> ® 
beginoplossing 

samenstelling DBN01, regenwater in de Ooode Bemde 

onzekerheid in concentraties (%) 50 
opmerkingen voor [Al] en [Si] is een wif/ekeurige waarde gekozen van 0. 0001 mmo/1 

beginvolume (I) 2.248 2.248 2.248 2.248 

eindoplossing 

samenstelling DBGBR, grondwater in de Formatie van Brussel nabij de Ooode Bemde 

onzekerheid in concentraties (%) 20 

opmerkingen geen 

eindvolume (I) 1.000 1.000 1.000 1.000 

volumeverandering 

verdamping (I) 1.148 1.148 1.148 I 1.148 

opgeloste mineralen (in mmol/1) 

glaukoniet * 0.107 0.107 0.1071 0.107 

nontroniet ** 

goethiet *** 1.084 -2.309 I -0.155 

gibbsiet ** -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 

chalcedoon ** 

calciet * 1.931 1.931 1.931 1.931 

sideriet *** -0 .155 -1.239 2.155 

hydroxy-apatiet * 0.000 0.000 0.0001 0.000 

gips * 0.569 0.569 0.569 0.569 

opgeloste gassen (inmmol/1) 

kooldioxide * 2.309 3.393 2.155 

zuurstof * 0.271 0.848 0.310 

stikstof ** 

ammoniak * 

ontbonden complexen (in mmol/1) 

glaukoniet-K+ * 

glaukoniet-Na+ ** 

glaukoniet-Ca2+ ** -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 

glaukoniet-Mg2+ * 0.231 0.231 0.231 ! 0.231 

nontroniet-K+ ** 

nontroniet-Na + ** 

nontroniet-Ca 2+ ** 

nontroniet-Mg2+ ** 

redoxreacties: (in mmol/1) 
Fe3+ '7 Fe2+ 0.130 1.214 -2.179 1 -0.024 

NH/ '7 N03- 0.152 0.152 0.152 1 0.152 

Y2 02 '7 0 2- 0.542 1.697 : 0.619 

• alleen toegestaan op te lossen, ** alleen toegestaan te vormen uit de oplossing, *** toegestaan op te lossen en te vormen 
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Tabel 2.26 Fesultaten van de inverse modellering van de geochemische 
processenr d.i.e in de omgeving van het Vorsdonkbos vanuit infiltrerend 
regenwater he: grondwater in de ?ormatie van Brussel hebben gevormd. 

Uitkomst G) I 
~ @ © '(3) I 

beginoplossing 

samenstelling WLN03, regenwater in het nabijge/egen Walenbos 

onzekerheid in concentraties (%) 50 

opmerkingen voor [Al] en [Si] is een willekeurige waarde gekozen van 0. 0001 mmo/1 

beginvolume (I) 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 

eindoplossing 

samenstelling VDGBR, grondwater in de Formatie van Brussel nabij het Vorsdonkbos 

onzekerheid in concentraties (%) 20 

opmerkingen geen 

eindvolume (I) 1.000 1.0001 1.000 1.000 1.000 

volumeverandering 

verdamping (I) 0.890 0.890 0.890 0.890 0.890 

opgeloste mineralen (in mmol/1) 

glaukoniet * 0.104 0.104 0.104 0.104 0 .104 

nontroniet ** 

kaoliniet ** 

goethiet *** -0 .107 -0.107 -1.497 -0 .104 

gibbsiet ** -0.071 -0.071 -0.071 -0 .071 -0.071 

chalcedoon ** 

calciet * 0.900 0.899 0.900 0.900 0.900 

sideriet *** I 1.390 -0.003 -0.107 

hydroxy-apatiet * 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

gips * 0.2561 0.256 0.256 0.256 0.256 

opgeloste gassen (in mmol/1) 

kooldioxide * 1.390 1.391 1.393 1.497 

zuurstof * 0.001 0.384 

stikstof ** -0.119 -1.185 -0 .119 -0.119 -0.136 

ammoniak * 0.035 

ontbonden complexen (inmmol/1) 

glaukoniet-K+ * 

glaukoniet-Na+ ** 

glaukoniet-Ca2+ ** -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0 .092 

glaukoniet-Mg2+ * 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 

nontroniet-K+ ** 

nontroniet-Na + ** 

nontroniet-Ca2+ ** 

nof1troniet-Mg2
+ ** 

redoxreacties: (in mmol/1) 
Fe3+ 7 Fe2+ 0.021 0.021 -1.369 0.024 0.127 

NH4+ 7 N03- 0.152 0.151 0.1 52 0.152 0.186 

112 N2 7 N03. -0 .238 -0.237 -0.238 -0.238 -0.272 

112 02 7 0 2· 0.001 0.696 

* alleen toegestaan op te lossen, ** alleen toegestaan te vormen uit de oplossing, *** toegestaan op te lossen en te vormen 
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Tabel 2.27 Resultaten van de inverse modellering va~ de geochemische 
processen / die in de omge vi nq van he t Vorsc!o.1kbos 1J2!1Ui t inf il trerend 
regenwater het grondwater in de Formatie van Diest hebben gevormd. 

Uitkomst CD @ Q) ® ~ ® CZ) ® ® @ 

beginoplossing 

samenstelling WLN03, regenwater in het nabijgelegen Walenbos 

onzekerheid in concentraties (%) 50 

opmerkingen voor [Al] en [Si] is een willekeurige waarde gekozen va,:i 0. 0001 mmo/1 

beginvolume (I) 3.798 3.798 3.798 3.798 3.798 3.798 3.798 3.798 3.798 3.798 

eindoplossing 

samenstelling VOGDS, grondwater in de Formatie van Diest nabij het Vorsdonkbos 

onzekerheid in concentraties (%) 20 

opmerkingen geen 

eindvolume (I) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

volumeverandering 

verdamping (I) 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798 

opgeloste mineralen (in mmol/1) 

glaukoniet * 0.183 0.131 0.132 0.136 0.132 0.183 0.107 0.128 0.128 0.128 

kaoliniet ** -0.062 -0.044 -0 .045 -0.046 -0.045 

goethiet *** 0.102 0.133 0.235 0.102 0.169 0.242 

gibbsiet ** -0.124 -0.072 -0 .086 -0.086 -0.086 

chalcedoon ** -0 .151 -0 .275 

calciet * 0.191 0.209 

sideriet *** 0.291 0.235 0.305 0.242 

hydroxy-apatiet * 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

gips * 1.006 0.885 0.942 1.006 0.942 1.006 0.876 0.942 1.006 0.942 

opgeloste gassen (in mmol/1) 

kooldioxide * 1.247 1.391 1.582 1.289 1.347 1.247 1.373 1.582 1.265 1.341 

zuurstof . 
stikstof ** -0 .173 -0.197 -0.385 -0.173 -0.346 -0 .173 -0.194 -0.394 -0.174 -0.353 

ammoniak * 0.294 0.216 0.305 0.224 

ontbonden complexen (in mmol/1) 
glaukoniet-K+ * 

glaukoniet-Na+ ** 

glaukoniet-Ca2+ ** -0.064 -0.134 -0.064 -0.064 -0.143 -0.067 
glaukoniet-Mg2+ * 0.064 0.134 0.064 0.064 0.143 0.067 

red oxreacties: (in mmol/1) 
Fe3+ ~ · Fe2+ 0.326 0.293 0.396 0.166 0.161 0.326 0.299 0.398 0.156 0.156 
NH4+ ~ N03. 0.257 0.283 0.531 0.237 0.452 0.257 0.280 0.542 0.237 0.461 
% N2 ~ N03. -0.346 -0.394 -0.770 -0.346 -0.692 -0 .346 -0 .388 ·0 .787 -0.348 -0.707 

* alleen toegestaan op te lossen, ** alleen toegestaan te vormen uit de oplossing, *** toegestaan op te lossen en te vormen 
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2.5 Conclusies 
In de studiegebieden werden uitgebreide meetnetten met piezometers opgezet 
om de ruimtelijke variatie in de grondwaterstand en -samenstelling if:i._kaart 
te kunnen brengen. 

Uit de gemiddeld ondiepe grondwaterstanden bleek dat de studiegebieden alle 
drie zeer vochtig zijn. Tussen de studiegebieden zijn echter wel duidelijke 
verschillen waargenomen. De Vallei van de Zwarte Beek is het natst, gevolgd 
door het Vorsdonkbos en de Doode Bemde (het minst vochtige gebied). 

In de drie studiegebieden volgt de grondwaterstand in grote lijnen de 
topografie. In de Doode Bemde en het Vorsdonkbos neemt zij af van de hoger 
gelegen valleiranden tot de lager gelegen ri vier, in de Val lei van de 
Zwarte Beek neemt zij meer longitudinaal af langsheen de vallei. Op grond 
van de Wet van Darcy stroomt het grondwater in dezelfde richting als de 
afname van de grondwaterstand. 

Afwijkend van deze trend zijn de relatief lage en vrijwel horizontale 
grondwaterstanden in de komgrond in het midden van de Doode Bemde met zelfs 
een depressie in de kern van de komgrond. In de zomer staat het grondwater 
dicht aan het maaiveld, in de winter kan de komgrond volledig onder water 
staan. Ook in het Vorsdonkbos zijn de grondwaterstanden relatief lager in 
de centraal gelegen komgronden. Het omgekeerde geldt voor de rivierdonken 
in het westen van het Vorsdonkbos, waar de grondwaterstanden relatief hoger 
ZlJn. Waarschijnlijk worden deze afwijkingen op de meer regionale trends 
veroorzaakt door locale grondwaterstromingen. Mede hierdoor is de interne 
variatie in de grondwaterstand het hoogst in de Doode Bemde, wat lager in 
het Vorsdonkbos en het laagst in de Vallei van de Zwarte Beek. 

Uit de stijghoogteverschillen in piezometernesten blijkt dat voor de Doode 
Bemde en het Vorsdonkbos in nagenoeg het volledige studiegebied tenminste 
gedurende een (groot) gedeelte van het jaar een opwaartse verticale 
grondwaterstroming aanwezig is, die kan resulteren in kwel. Voor de Vallei 
van de Zwarte Beek is dit niet onderzocht. 

Dezelfde hydrologische trends komen naar voren uit de ontwikkelde regionale 
grondwatermodellen, ZlJ het dat de waargenomen locale afwijkingen in de 
grondwaterstanden in de modellen wat afgevlakt zijn . In het algemeen lijken 
de modellen kwelgebieden te voorspellen waar ze in de studiegebieden ook 
ZlJn waargenomen of kunnen worden verwacht op basis van vegetatie, 
schommelingen in de grondwaterstand of kweldruk. In de Doode Bemde is dit 
vooral in het midden en oosten van het studiegebied, dit is onder andere 
waar zich de komgrond bevindt. In het Vorsdonkbos liggen de gesimuleerde 
kwelgebieden aan de zuidelijk valleirand en in een noordzuid gerichte band 
aan de oostkant van het centrum, waar zich ook weer komgronden bevinden. 
Voor de Vallei van de Zwarte Beek voorspelt het betreffende model kwel in 
vrijwel het gehele studiegebied. Alleen langs de zuid- en noordkant en in 
een gebiedje in het midden zou gemiddeld geen kwel voorkomen. 

De grondwatermodellen geven tevens aan dat de toestromingsgebieden van de 
in de studiegebieden gelegen kwelgebieden voor alle drie de studiegebieden 
ten zuidoosten van de studiegebieden liggen. Ze verschillen echter sterk 
van elkaar. Voor het Vorsdonkbos zijn de toestromingsgebieden het grootst, 
2 keer zo groot als voor de Vallei van de Zwarte Beek en 7.5 keer zo groot 
als voor de Doode Bemde. Voor de Doode Bemde zijn de toestromingsgebieden 
slechts S keer groter dan de kwelgebieden, voor de Vallei van de Zwarte 
Beek 12.S keer en voor het Vorsdonkbos zelfs 43 keer. De berekende 
infiltratieflux in de toestromingsgebieden van de Vallei van de Zwarte Beek 
is bijna 2 keer zo groot als die in de Doode Bemde en het Vorsdonkbos. Dit 
alles maakt dat de gemiddelde kwelflux in de kwelgebieden van het 
Vorsdonkbos en de Vallei van de Zwarte Beek vergelijkbaar zijn, terwijl de 
gemiddelde kwelflux in de kwelgebieden van de Doode Bemde veel lager is. 
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De gemiddelde stroomtijd van het grondwater vanaf de infiltratie tot aan de 
kwel in het studiegebied is voor de Doode Bemde ( 1 6 j aar) veel lager dan 
·:oor :1e t Vorsdonkbos en de Va ll e i v a n de Zwarte Beek (162 resp. 192 jaar) . · 
Di t, de lage kwelflux en de beperkte toestromingsgebieden maken de Doode 
Bemde veel kwetsbaarder voor verstoringen van de hydrologie, eutroriering 
en chemische verontreinigingen dan de andere twee scudiegebieden. 

Ui t berekende scenario's blijkt dat de huidige grondwateronttrekkingen van 
de VW:v in de toestromingsgebieden van de kwelgebieden in het Vorsdonkbos 
nauwelijks een effect hebben op de kwel in het Vorsdonkbos. Mogelijk word t 
dit verklaard door de uitgestrektheid van de toestromingsgebieden. 

Op basis van een clusteranalyse werden in de drie studiegebieden 4 typen 
grondwater onderscheiden, waarvan de eerste nog verder werd onderverdeeld 
in watertype la en lb. Deze watertypen onderscheiden zich in ionensterkte, 
in de verhoudingen tussen de ionenconcentraties en/of de zuurgraad . 
Watertype 2 is het armste watertype en lijkt nog veel op regenwater . 
Watertypen la, lb en 3 bevatten duidelijk meer ionen, maar weer minder dan 
watertype 4, dat de meeste ionen bevat. In watertypen la en lb dominee r t 
calcium dat gelijkelijk wordt gecompenseerd door bicarbonaat, sulfaat e n 
chloride, in watertypen 2, 3 en 4 domineren calcium en bicarbonaat, al 
bevat watertype 4 ook een significante hoeveelheid sulfaat. Watertypen la 
en 2 zijn zuur, de andere watertypen min of meer pH-neutraal. 

In de Val lei van de Zwarte Beek is het arme watertype 2 zeer dominan t , 
alleen langs de valleirand komen ook watertypen la en lb voor. In de Dood e 
Bemde domineert het kalkrij ke watertype 3, al wordt langs de valleirand 
watertype la aangetroffen, in de zuidelijke komgronden watertype 2 en onder 
andere langs de Dijle (maar niet alleen daar) watertype 4. In het 
Vorsdonkbos domineren watertypeq la en lb, maar in dit studiegebied is wel 
meer ruimtelijke variatie aanwezig. Watertype la overheerst langs de 
valleirand en lb meer in de val lei, terwij 1 watertypen 3 en 4 overheersen 
in het noordwestelij ke deel van het studiegebied . In het midden van het 
Vorsdonkbos lijkt een menging van de watertypen lb, 3 en 4 voor te komen. 

Uit modelberekeningen voor het Vorsdonkbos volgt dat watertype 3 vooral van 
relatief ver komt, watertype la meestal van relatief nabij en watertype lb 
van ergens daartussen . Watertype 4 lij kt vooral van de westkant van het 
Vorsdonkbos zelf te komen en te behoren tot beperkte grondwatersystemen in 
de daar aanwezige rivierdonken. Ook voor watertypen lb en 3 lijken een 
aantal stroombanen van de westkant te komen . Deze komen uit in het midden 
of noorden van het Vorsdonkbos tussen stroombanen die van ver komen. 

Uit berekende profielen blijkt dat watertype la deel uit lijkt te maken v an 
relatief beperkte en ondiepe grondwatersystemen. Watertypen lb en 3 lij ken 
daarentegen deel ui t te maken van langere en diepere grondwatersystemen . 
Voor watertype 3 geldt dit mogelijk nog wat meer dan voor watertype l b. 
Grondwater van type 3 en waarschijnlijk ook dat van type lb kunnen dee ls 
door de Formatie van Brussel zijn gestroomd . Grondwater van type la li j k t 
niet in contact te kunnen zijn geweest met de Formatie van Brussel. 

De samenstelling van het toestromende grondwater verschilt niet alleen per 
watervoerend pakket, maar vooral ook per studiegebied. In de onderzochte 
gebieden is het grondwater in de Formatie van Brussel weliswaar rijker aan 
opgeloste mineralen (relatief hoge calcium- en bicarbonaatgehalten) en 
minder zuur dan het grondwater i n de Formatie van Diest, maa r b i nn en de 
wat ervoerende pakketten z i jn er grote verschil l en. In de Formatie van 
Brussel is het grondwater bij de Doode Bemde duidelijk mi neraalrijker dan 
bij het Vorsdonkbos en in de Formatie van Diest is het grondwater bij het 
Vorsdonkbos weer veel mineraa l rijker dan het mineraalarme grondwater bij d e 
Vallei van de Zwarte Beek. Bij het Vorsdonkbos zijn de verschillen tussen 
het grondwater in de Formaties van Brussel en Diest weliswaar significant 
maar beperkt. 
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Ui t de tref fende overeenkornsten tussen de watert::_.rpen in de studiegebieden 
en het toestrornende grondwater in de watervoerende pakketten blijkt veel 
van het ondiepe kwellende grondwater in de Doode Bernde (watertypen 3 en 4) 
afkornstig te zijn uit de Forrnatie van Brussel. In het Vorsdonkbos lijkt het 
grond\\'.ater van type 3 eveneens afkornstig te kunnen zijn uit de Forrnat'ie van 
Brussel en dat van type la en lb uit de Forrnatie van Diest. In geval van 
watertype lb kan er sprake zijn van enige bijrnenging van grondwater uit de 
Forrnatie van Brussel. Watertype 4 heeft hier waarschijnlijk een zeer locale 
herkomst, het kan geinfiltreerd ziJn in de rivierdonken . Hetzelfde kan 
gelden voor watertype 4 in de Doode Bernde, dat langs de Dijle gerelateerd 
kan zijn aan het water in de Dijle of daar geinfiltreerd kan zijn in de 
oeverwallen. Het grondwater in de Val lei van de Zv..;arte Beek (voornamelij k 
type 2) kan gerelateerd zijn aan het toestrornende grondwater in de Formatie 
van Diest, rnaar ook aan het rivierwater in de Zwarte Beek, als direct aan 
het regenwater, het verschilt daar immers weinig van. 

Dat het grondwater in de Vallei van de Zwarte Beek (voornarnelijk watertype 
2) nog zoveel lijkt op regenwater is opmerkelijk, gezien de relatief lange 
toestromingstijden. Het tegenovergestelde is daarentegen waargenornen in de 
Doode Bernde, waar het grondwater ondanks de zeer korte toestrorningstijden 
juist het rijkst aan opgeloste rnineralen is. Waarschijnlijk worden deze 
fenornenen veroorzaakt door mogelijke verschillen in de aanwezigheid en 
reactiviteit van rnineralen in de watervoerende pakketten of door andere 
hydrogeochernische ornstandigheden, zoals bijvoorbeeld de uitgebreidheid van 
de onverzadigde en/of oxische zone. 

Het ijzer in het grondwater van de studiegebieden (dat daar de kenrnerkende 
oranj e neerslagen geeft in de' slootj es) en in het toestrornende grondwater 
in de Forrnatie van Diest lijkt opgelost te kunnen zijn beide oxidatieve 
verwering van glaukoniet. Dit kleimineraal is zowel in de Forrnatie van 
Diest als in de Forrnatie van Brussel aangetroffen. De geringe ijzergehalten 
in het grondwater in de Forrnatie van Brussel zijn te verklaren, indien daar 
nu niet of nauwelijks verwering van het glaukoniet plaatsvindt of wanneer 
het glaukoniet bij eerdere verwering veel van zijn reactiviteit verloren 
heeft. Dat in de Forrnatie van Brussel al significante glaukonietverwering 
heeft plaatsgevonden wordt bevestigd door de aanwezigheid van nontroniet, 
een verweringsprodukt. In de Forrnatie van Diest lijkt nog slechts beperkte 
glaukonietverwering te hebben plaatsvonden, die kan hebben geresulteerd in 
de vorming van kaoliniet. Het ijzer in het kwelwater in de Doode Bernde, dat 
uit de Forrnatie van Brussel afkornstig zou zijn, kan ter plaatse vrijgekomen 
zijn uic lJzer\hydr;oxiaen aie in de ondergrond van hec scuaiegenied kunnen 
zijn gevorrnd na verwering van glaukoniet in het toestrorningsgebied. 

In tegenstelling tot de Forrnatie van Diest lijkt in de Forrnatie van Brussel 
kalkoplossing een grote rol te spelen in de vorrning van het grondwater dat 
kwelt in de studiegebieden. In de Forrnatie van Diest vindt slechts beperkte 
kalkoplossing plaats. Hierdoor heeft in de Forrnatie van Brussel en ook in 
het daaraan gerelateerde kwelwater in de studiegebieden een sterkere pH
buffering plaatsgevonden dan in de Forrnatie van Diest en het daaraan 
gerelateerde kwelwater. 

Het sulfaat dat in de studiegebieden is aangetroffen in watertype 4 en dat 
in het toestrornende grondwater vooral net onder de grondwatertafel is 
aangetroffen, kan locaal zijn opgelost bij de oplossing van sulfaathoudende 
rnineralen als gips of bij de oxidatie van sul f idehoudende mineral en als 
pyriet. Een oplossing van ij zersulfiden als pyriet lijkt voor te kunnen 
kornen in de valleiranden van het Vorsdonkbos en de Vallei van de Zwarte 
Beek. De aanwezigheid van gips of ij zersulf iden als pyriet. is vooralsnog 
echter niet aangetoond. 
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Hoof dstuk 3 Bodemhydrologie 

3.1 Inleiding 
In het deelonderzoek bodemhydrologie zijn de samenstelling en kwantiteit 
van het bodemvocht onderzocht en is nagegaan hoe het bodemcompartiment 
functioneert als schakel tussen grondwater en vegetatie. Zoals schematisch 
is weergegeven in Figuur 3.1, worden de fysische en chemische eigenschappen 
van de bodemoplossing in belangrijke mate bepaald door het peil en de 
samenstelling van het grondwater en door de neerslag. Door verschillende 
interacties tussen de neerslag en het opkwellende of infiltrerende 
grondwater in elk bodemprof iel, kan men een variatie in de samenstelling 
van het bodemwater over de gebieden verwachten. 

NEERSLAG 

~ 

VE GET AT IE 

D 
Vochtgehalte 
Temperatuur 
Beschikbare nutrienten 

[--..] 
. BODEM 

u Peil 
Samenstelling 

GRONDWAT ER 

Figuur 3.1 Schematische voorstelling van de relaties tussen grondwater,, 
vegetatie,, neerslag en bodemoplossing. 

In de twee gebieden die onderzocht zijn in dit deelonderzoek, de Doode 
Bemde en Vorsdonkbos, is er een transect geselecteerd gelijklopend met de 
grootste gradient in hydrologische en vegetatiekundige eigenschappen om op 
die manier een zo groot mogelijke waaier aan verschillende bodemvocht-types 
in het onderzoek te betrekken. Langsheen die transecten ziJn de 
belangrijkste bodemeigenschappen b epaald en zijn het bodemvochtgehalte en 
de bodemwatersamens t elling op geregelde tijdstippen gemeten. De neerslag en 
bodemtemperatuur ziJn continu geregistreerd. Al deze gegevens dienen als 
invoer voor het numerieke mechanistische model UNSATCHEM, dat 
bodemprocessen in een of twee dimensies simuleert door 
verzadigde / onverzadigde waters troming te koppelen aan bodemchemische 
processen, rekening houdend met veranderingen in pH, temperatuur, C02 -

gehalte en wateropname door planten (Simunek en Suarez, 1993; Simunek en 
Suarez , 19 9 6 ) . 

In het Hoofdstuk Bodemhydrologie wordt eerst de algemene methodologie 
beschreven. Vervolgens worden de meet- en staalnametechnieken die aangewend 
ziJn, toegelicht en de opgemeten eigenschappen en veldmetinge n worden 
besproken. In een volgend deel wordt dieper ingegaan op het model en de 
calibratie en validatie van het model aan de hand van de verzamelde 
veldmetingen. Tenslotte volgt een toelichting van de betekenis van de 
modelberekeningen voor een beter begrip van de ecosystemen en wordt 
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modelberekeningen voor een beter begrip van de ecosystemen en wordt 
ingegaan op de relevantie van dit type onderzoek voor de studie van . natte 
valleigebieden. 

~2AlgemeneMemod~ogk 

3.2. 1 S electie van transecten en staalname 
In elk gebied (de Doode Bemde en Vorsdonkbos) is er een transect 
geselecteerd dat gelij k loopt met de grootste gradient in bodemkundige, 
hydrologis che en vegeta tiekundige kenmerken. Op bepaalde punt en langs die 
transecten zijn de belangrijkste bodemfysische en -chemische eigenschappen 
bepaald en is de nodige apparatuur geinstalleerd om tijdsreeksen van 
bodemvochtgehalte, bodemwatersamenstelling en bodemtemperatuur te 
verzamelen. 
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Figuur 3.2 Overzichtskaart van Vorsdonk met 
vochtmeting en (.Ii) profielput met meetbuis 
Temperatuurregistratie gebeurt in put E. 

<•J meetbuizen voor 
voor · vochtmeting. 

In Figuur 3. 2 en 3. 3 ZlJ n de transecten in resp. Vorsdonkbos en de Doode 
Bemde te zien. In vij f profielputten per transect zijn op verschillende 
dieptes ( 2-4 dieptes per profiel) keramis che cups geinstalleerd voor de 
bemonstering van de bodemoplossing. Voor de meting van de 
bodemeigenschappen ZlJn in de profielputten van elke horizont stalen 
genomen. In totaal werden er 37 mengstalen genomen voor de bepaling van de 
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chemische eigenschappen. Voor de bepaling van de retentiecurves en de 
conductiviteit zijn 136 ongestoorde bodemstalen in Kopecki ringen (hoogte 5 
cm, volume 100 cm3

) genomen, 4 herhalingen per horizont. Op negen pun ten 
langs elk transect ZlJn er meetbuizen in de bodem geplaatst om het 
vochtgehal te te meten en op een (Vorsdonkbos, Figuur 3. 2) of twee pun ten 
(de Doode Bemde, Figuur 3.3) per gebied is de temperatuur op verschillende 
dieptes in de bodem continu geregistreerd door een datalogger. 
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167200 
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Figuur 3. 3 Overzichtskaart van de Doode Bemde met <•) meetbuizen voor 
vochtmeting en (,..) profielput met meetbuis voor vochtmeting. 
Temperatuurregistratje gebeurt in C en D. 
In de Doode Bemde loopt het transect langs een typisch komgrond-oeverwal 
profiel. De bodem wordt natter naarmate men zich van de oeverwal aan de 
Dijle (profiel E) naar de komgrond (profiel A) begeeft. Daardoor zal er een 
verschillende graad van vermenging en interactie tussen neerslag en 
grondwater optreden langsheen het transect en zullen de condi ties in de 
onverzadigde zone gradueel veranderen. 

Vorsdonkbos is gevormd door een oude meander van de Demer. Het gebied is 
zeer vochtig en laaggelegen met hier en daar hoger gelegen donken. De 
donken Zl}D oude rivierduinen gevormd door ophoping van uitgeschuurd 
materiaal afkomstig van de rivier die ZlJn weg gebaand heeft door de 
vallei. In Vorsdonkbos is er een gradient van nat naar droog als men van de 
lager gelegen putten A-C naar put E op een hoger gelegen donk gaat. Op 
basis van vroeger uitgevoerde metin~en, is er een variatie van mineraalrijk 
naar mineraalarm water te verwachten als men zich van de Demer verwijdert 
(put A ~ put C-E) (Boone en Defilet, 1997). 
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Simunek en Suarez, 1996) wordt de waterstroming en samenstelling van de 
bodemoplossing in elk bodemprof iel gesimuleerd. In de Doode Bemde · is er, 
naast de eendimensionele simulatie van de bodemprocessen per prof ie::._, ook 
een twee-dimensionele simulatie van de gemiddelde grondwaterstand in gans 
het transect uitgevoerd. In eerste instantie is de waterstroming in het 
bodemprofiel/transect beschreven. Na calibratie van het model aan de hand 
van de gemeten grond\vaterstand en volumetrisch vochtgehal te, is de 
chemische module van het model ingeschakeld om de samenstelling van het 
bodemwater te beschrijven. Doel is de processen in de onverzadigde zone te 
beschrijven uitgaande van de wiskundige beschrijving van de verschillende 
bodemprocessen. Op die manier wordt een oorzakelij k verband gelegd tussen 
grondwater, onverzadigde zone en vegetatie en zijn de resul ta ten 
extrapoleerbaar in tijd en in ruimte. 

De vereiste invoer voor de simulaties met UNSATCHEM bestaat uit de 
belangrijkste bodemfysische en bodemchemische parameters, de 
randvoorwaarden aan de grenzen van het domein waarbinnen gemodelleerd 
wordt, en de ini tiele condi ties in de bodem (bodemvochtgehal te, 
bodemwatersamenstelling, temperatuur). Uitgaande van , die gegevens, berekent 
het model als uitvoer het verloop van de drukhoogte h, het 
bodemvochtgehalte, de temperatuur en de samenstelling van het bodemvocht in 
het dome in in functie van de tij d. De opgemeten tij dsreeksen van deze 
variabelen dienen om de uitvoer van het model te evalueren. Indien de 
gesimuleerde en gemeten data niet in voldoende mate overeenkomen, moet er 
aan het model gesleuteld worden (waarden van de parameters, definitie van 
de randvoorwaarden) tot er een goede overeenstemming bereikt wordt. Voor de 
calibratie van het model, zullen de data van 1998 gebruikt worden, de data 
van 1999 dienen voor een validatie van het gecalibreerd model. 

CALIBR.\ TIE 
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parameters ~ 
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Gemeten initiele 
e, kwaliteit 1999 

VALIDA TIE 

Ongecalibreerd 
model 

Parameters aanpassen 

gesimuleerde 8, 
kwaL 1998 1--------, 

Onbekend 
systeem 

Gemeten datareeks 
I---- e, kwal . 1998 

gecalibreerd 
model 

Onbekend 
systeem 

gesimuleerde 8, 
k\val. 1999 >-----

Gemeten datareeks 
e, kwal. 1999 

EVALUATIE 
modelprestatie 

Validatie van 
gecalihreerd nwdel 

EVALUATIE 
modelprestatie 

Onvoldoende 

Voldoende 

recalibrarie 

Onvoldoend 

Voldoende 

Berekening 
van effect van 

mogelijke scenario's 

Figuur 3.4 Algemeen overzicht van de model-calibratie en -validatie. 
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3.3 Bodemeigenschappen 
In Tabel 3.1 en 3.2 wordt een overzicht gegeven van de gemeten 
bodemeigenschappen. De waarden in deze tabellen zijn het gemiddelde van 
alle metingen per horizont. Voor het bepalen van de textuur, het organische 
stofgehalte, de CEC en de baseverzadiging, is uit elke profielput per 
horizont een gestoord mengstaal genomen. De metingen zijn uitgevoerd door 
de Belgische Bodemkundige Dienst. De worteldensiteit is bepaald op 74 
ongestoorde Kopecki-ringen (2 per bestudeerde horizont) en de hydraulische 
eigenschappen op 136 ongestoorde Kopecki-ringen (4 per bestudeerde 
horizont). 

3.3. 1 Textuur 
Voor elke horizont in de tien profielputten is een mengstaal genomen dat 
gescheiden is in vijf groottefracties (0-2 µm, 2-10 µrn, 10-20 µm, 20-50 µm 
en> 50 µm) In Figuur 3.3 en 3.4 is voor elke put het gemiddelde gehalte 
aan zand (> 50 µm), leem (2-50 µm) en klei (< 2 µm) weergegeven voor resp. 
Vorsdonkbos en de Doode Bemde. 

100 

50 

0 

put 
A 

put 
B 

put 
C 

put 
D 

Ozand 

leem 

D klei 

put 
E 

Figuur 3.5 : Textuur in de vijf profielputten in Vorsdonkbos. 

De textuur in de profielputten in Vorsdonkbos wordt zandiger naarrnate men 
zich van de Demer verwijdert. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bij 
put A en in mindere mate put B bij overstroming van de Demer deeltjes 
werden afgezet. Door de afstand tot de rivier gaat het om fijnere deeltjes 
die verder kunnen worden meegevoerd met het water. De andere drie put ten 
zijn verder van de Demer gelegen, put E ligt daarenboven op een 
hogergelegen donk, zodat ze buiten bereik van de overstromingen liggen en 
zandig gebleven zijn. 

De textuur langs het transect in de Doode Bemde vertoont een typisch 
verloop voor een komgrond-oeverwal profiel. Bij overstroming van de Dijle 
kunnen de zwaarste deeltjes het minst lang in suspensie blijven en worden 
daardoor dicht aan de rivier afgezet terwijl lichtere deeltjes over grotere 
af standen worden meegevoerd er:. in de komgrond terecht komen. Het gehal te 
aan leem en klei neemt hier heel duidelijk toe naarmate de putten verder 
van de Dijle liggen (van put E naar put A). 
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Figuur 3.6 Textuur in de vijf profielputten in de Doode Bemde. 

3.3.2 Organische stofgeha!te 
In beide gebieden zijn de organische stofgehal tes in de bodem zeer hoog. 
Terwijl men onder akkerland normaal gehaltes van ongeveer 2 % terugvindt, 
zijn hier gehaltes tot 30 % gemeten. Doordat de grondwatertafel in de 
meeste putten zo hoog is, tot aan het maaiveld gedurende een groot deel van 
het jaar, krijgt de organische stof in de bodem niet de kans om geoxideerd 
en afgebroken te worden en treedt er een vervening van de bodems op. De 
gradient in organische stofgehalte valt samen met de gradient in 
vochtgehalte en in de natste putten waar de grondwatertafei het hoogst is, 
is er duidelijk sprake van vervening. 

3.3.3 CEC 
De kationen uitwisselingscapaciteit (CEC) is de totale hoeveelheid kationen 
die uitwisselbaar zijn door een eenheid massa van de bodem (Bolt en 
Bruggenwert, 1978) Het verloop van de CEC-waarden is sterk gelijkaardig 
aan dat van het organische stofgehal te. Dat kan verklaard worden door de 
grote negatieve lading van de organische stof die een grote hoeveelheid 
neutraliserende kationen tot gevolg heeft. 

3.3.4 Baseverzadiging 
De baseverzadiging van een bodem is een maat voor zijn bufferende 
capaciteit en is gelijk aan de fractie van de CEC die ingenomen wordt door 
basische kationen, waarvan de belangrij kste Ca 2 +, Mg2 +, Na+ en K+ zijn. In de 
bodems van de Doode Bemde en Vorsdonkbos kan de baseverzadiging beschouwd 
worden als de fractie van de CEC ingenomen door Ca 2+. De baseverzadiging 
1 igt in Vorsdonkbos beduidend lager dan in de Doode Bemde. In de Doode 
Bemde ligt de baseverzadiging bijna altijd hoger dan 100 %. Dat kan duiden 
op de aanwezigheid van kalk in de bodem. Hoewel de totale hoeveelheid 
uitwisselbare Ca 2+ -ionen voor de Doode Bemde het laagst is voor de put ten 
aan de oeverwal, put Den put E, vertoont de baseverzadiging een omgekeerde 
trend. Dat kan toegeschreven worden aan de lagere waarde van de CEC in die 
putten waardoor de absolute hoeveelheid Ca 2+-ionen lager is maar ze relatief 
een zeer groot deel van de CEC uitmaken. 

3.3.5 Worteldensiteit 
Voor het bepalen van de worteldensiteit zijn er in totaal 74 Kopecki ringen 
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ger.omen ( 2 per bestudeerde diepte) . De bodem in de Kopecki ringen is 
gezeefd op 1 mm, uit het residu in de zeef zijn de wortels afgescheiden 
doo~ wassen en decanteren en vervolgens zijn de wortels gedroogd gedurende 
48 uur op 9 0 °C. De resul ta ten zijn getoond in Figuur 3. 5. De grootste 
cor:centratie aan wortels bevindt zich in de bovenste 20 cm. De 
worceldensiteit is een belangrijke factor voor het berekenen van de 
waterbalans in de profielen. 
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Figuur 3.7 : De worteldensiteit i~ de vijf profielputten in de Doode Bemde 
( a) en in Vorsdonkbos (b) . 

3.3. 6 Hydraulische parameters 
Om de processen in de onverzadigde zone van de bodem te kunnen beschrijven, 
is het van cruciaal belang de hydraulische karakteristieken van de bodem, 
de retentiecurve 8 (h) en de conductiviteitscurve K (h), te kennen. In het 
UNSATCHEM-model wordt de van Genuchten-parameterisatie toegepast, waarbij 
de niet) lineaire curven worden voorgesteld door een set van parameters 
volgens (van Genuchten, 1980): 
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Op die manier worden voor elk bestudeerd bodemmateriaal beide hoogst niet
lineaire curven voor het hele bereik van mogelij ke bodemvochtgehal tes 8 
weergegeven door een set van 5 parameters. 

Op 136 ongestoorde Kopecki-ringen (4 per onderzochte horizont)is de 
verzadigde hydraulische conductiviteit gemeten met de constante druk
methode. Met de methode van de hangende watertafel en de hoge- en lage
drukpersen ziJn 9 punten van de pF-curve bepaald (Klute, 1986). Met de 
multi-step-outflo-wmethode (van Dam et al., 1994) is de cumulatieve 
uitstroming uit elk staal bij vier opeenvolgende verschillende drukstappen 
bepaald. De ui tstroming ui t de bodemstalen verloopt volgens de Richard
vergelij king en aangezien de randvoorwaarden gekend en gecontroleerd zijn 
en de ui ts troming gemeten wordt, kan men de van Genuchten-parameters (Sr, 

8s, Ks, n, a) bekomen door inverse optimalisatie. De gemeten K5 -waarden ziJn 
als initiele schatting gebruikt en de gemeten pF-waarden worden als extra 
informatie ingevoerd in de inverse optimalisatie MULSTP-code. In Figuur 3.6 
en 3.7 zijn de metingen en de gefitte waarden voor een staal weergegeven. 
Om de hydraulische parameters van een horizont te bepalen, is eerst een 
gemiddelde uitstroming per horizont berekend en vervolgens met het MULSTP
programma de parameters voor de horizont gefit. Deze parametersets zijn 
terug te vinden in Tabel 3.1 en Tabel 3.2. 
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Figuur 3.9 : Gemeten uitstroming en curve gefit met het MULSTP-programma. 

Er zijn wel enkele problemen verbonden aan het experimenteel bepalen van 
retentie-en conductiviteitscurven om toe te passen in veldstudies. De 
metingen in het laboratorium ziJn gebeurd op ongestoorde Kopecki-ringen 
(100 cm3

) en geven niet noodzakelijk een representatief beeld van de 
onderzochte horizont in het veld. Er kunnen bv. meer of minder macroporien 
in de stalen zitten dan in het veld of sommige stalen kunnen niet goed 
genomen zijn en stroming langs de wand vertonen. Hoewel 
laboratoriummetingen accurater en meer gecontroleerd ziJn, brengt het 
toepassen van parameters gemeten op een kleinere schaal ( Kopecki-ring) op 
een grotere schaal (veld) een onzekerheid over de resultaten met zich mee 
(Kutilek en Nielsen, 1994). 

Zoals hoger gesteld, is kennis van beide curven echter onontbeerlijk voor 
een kwantitatieve analyse van waterstroming in de onverzadigde zone. De 
gevonden parameterwaarden zijn in het UNSATCHEM-model gebruikt als initiele 
schatting en ZlJn tijdens de calibratie nog verder aangepast tot de 
veldmetingen voldoende goed door de modelberekeningen beschreven werden. 
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3.3.7 Besluit 

3.3.7.1 Vorsdonkbos 

Het gekozen transect in Vorsdonkbos bestaat eigenlijk uit twee elkaar 
snijdende transecten (zie Figuur 3.2). De drie putten A, Ben C zijn laag 
gelegen en hebben een zeer hoge grondwatertafel gedurende het grootste deel 
van het jaar. Ze hebben alledrie een uitgesproken gley-profiel en een zeer 
hoog gehalte aan organische stof (zie Tabel 3.2). Op basis van de 
ondergrond van het gebied wordt er een chemische gradient in het grondwater 
en eventueel in het bodemwater verwacht van put A tot put C (Boone en 
Defilet, 1997) . 

Van put C naar put Eis er een gradient in hoogte en in vochttoestand. Put 
Eis het hoogst gelegen op een zandige donk en is het droogst van de drie 
putten. Het organische stofgehalte neemt af van put C tot put E en dat gaat 
gepaard met een daling van de CEC. 

De textuur wordt zandiger van put A, het dichtst aan · de Demer, tot put E op 
de zandige donk ( zie Figuur 3. 3) . Het dichtst aan Demer hebben lichte 
deeltjes zich afgezet bij overstroming door de rivier metals resultaat een 
textuur met veel meer klei en leem. De verst en hoogst gelegen putten waren 
vermoedelijk minder bereikbaar voor overstromingen door de Demer en hebben 
hun zandige textuur behouden. 

3.3.7.2 Doode Bemde 

In de Doode Bemde loopt het gekozen transect loodrecht op de Dij le en 
vertoont een typisch oeverwal-komgrond profiel (zie Figuur 3.3). Hier 
hebben zich door overstroming van de rivier zwaardere deeltjes dicht aan de 
oever afgezet terwijl de lichtere leem- en kleipartikels verder zijn 
meegevoerd tot in de komgrond (zie Figuur 3.4). 

Er is een gradient in hoogteligging gepaard met een stijgend grondwaterpeil 
van put E bovenop de oeverwal tot put A dieper in de komgrond. Het 
organische stofgehalte en de CEC vertonen een gelijkaardige stijging van 
oeverwal tot komgrond (zie Tabel 3.1). De hoogste putten Den E vertonen 
een heel hoge baseverzadiging. Dat kan duiden op de aanwezigheid van kalk 
in de ondergrond. 
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3.4 Veldmetingen 

3.4.1 Vochtgehalte 

3.4.1.1 tfethode 

Elke twee weken is van begin 1998 tot eind 1999 ir. de twee gebieden een 
vochtprofiel opgemeten in negen punten langs het trar.sect. De metingen zijn 
gebeurd met een TDR-sonde die men in de meetbuis laat zakken tot op de 
gewenste diepte. TDR (Time Domain Reflectometry) is een veel gebruikte 
methode om het vochtgehalte in een bodem te bepalen en is gebaseerd op het 
verschil in dielectrische constante tussen lucht, water en bodem. 

Bij de TDR-techniek wordt een 
ges tuurd. In vacuum beweegt de 
licht. In een medium wordt dat : 

C 
c= o 

F,µ, 

electromagnetische golf 
golf zich voort met de 

met c = voortplantingssnelheid van de golf 

C0 = snelheid van het licht 

Er= dielectrische constante van het medium 

µr= magnetische permeabiliteit van het medium 

door het medium 
snelheid van het 

In niet-magnetische materialen kan de magnetische permeabiliteit µr gelijk 
gesteld worden aan 1. Dan wordt de voortplantingssnelheid van de golf enkel 
nog afhankelijk van de dielectrische constante Er. Aangezien bij een TDR
meting de dimensies van de sonde gekend zijn en daarmee ook de afstand 
waarover de golf zich verplaatst, is de voortplantingssnelheid equivalent 
met de tijd die de golf nodig heeft om zich in het medium te verplaatsen en 
terug gereflecteerd te worden naar het apparaat. Door het grote verschil 
tussen de dielectrische constante van water (E = 81) enerzijds en lucht (E = 
1) en bodem en de meeste andere materialen (E < 5) anderzijds, is het 
mogelijk uit de voortplantingssnelheid of -tijd .van de golf het 
vochtgehalte van het materiaal te bepalen. 

3.4.1.2 Calibratie 

Topp, Davis en Annan voerden metingen van bodemvochtgehalte uit op minerale 
bodems met de TDR-techniek en kwamen tot volgende correlatie tussen 
bodemvochtgehalte en dielectrische constante (Topp et a l. , 1980): 

Er = 3,03 + 9,38v + 146,08v 
2 

- 76.78/ 

Dat is de meest gebruikte correlatie tussen bodemvochtgehalte en 
dielectrische constante . Bij de Trime TDR-sonde is er een set van 
calibratie-waarden gebaseerd op v erschil l e nde bodems i n tern geprograrnmeerd 
en bij meting geeft de sonde een rechtstreekse aflezing van het 
volurnetrisch bodemvochtgehalte. De gemeten waarde van de dielectrische 
constante is echter niet enkel afhankelijk van het bodemvochtgehalte maar 
ook van het bodemtype, de interactie tussen bodem en water en het organisch 
stofgehalte. Roth, Malicki en Plagge (1992) concludeerden uit experimenten 
op een reeks ui teenlopende bodems, zowel minerale als organische bodems, 
dat er voor alle minerale bodems een algemene calibratievergelijking kon 
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opgesteld worden en een andere vergelijking die algemeen geldig is voor de 
organische bodems. Daaruit blijkt dat bij hoge organische stofgehaltes, de 
invloed van de organi sche stof op de meting van de dielectrische constante 
een niet te verwaarlozen factor kan zijn . 

Daarom is het aan te raden een extra calibratie ui t te voeren op de 
bestudeerde bodems om de accuraatheid van de metingen te verhogen. Dat is 
gedaan door de vochtgehaltes gemeten met de TDR-techniek te vergelijken met 
de gravimetrisch bepaalde vochtgehaltes op dezelfde plek. 

90 

80 
• 

70 

> 60 • 
C'l ... so OJ) 

~ 40 V 

-5 30 

y = 1.0674x 
' ') 

R- = 0.9029 

20 
• 

10 

0 

0 10 20 30 40 50 60 70 

theta TDR 

Figuur 3.10: TDR-calibratie voor Vorsdonkbos en de Doode Bemde. 

De calibratievergelijking uit Figuur 3 .10 geeft goede resultaten (R2 

0,90). De metingen zijn uitgevoerd bij verschillende omstandigheden, zowel 
onder natte als onder droge condities. Afgaande op de resultaten van Roth 
et al. ( 19 92) lij kt het aangewezen een aparte calibratie te doen voor 
putten met een hoog en putten met een lager organische stofgehalte, maar 
bij toepassing hiervan op de dataset bleek dat de correlatie te 
verslechteren, met R2 = 0.79 en R2 = 0.67 voor resp. minerale en organische 
bodems. 

De metingen van de putten met een hoog organische stofgehalte, terug te 
vinden bij de hoogst gemeten vochtgehaltes, lijken onbetrouwbaar hoog. De 
oorzaak hiervoor zou kunnen liggen bij de methode die gebruikt is om het 
gravimetrisch vochtgehal te te bepalen. Hierbij worden de stalen 24 uur 
gedroogd in de oven bij 105 °c. De stalen worden gewogen voor en na het 
drogen en het verschil in gewicht wordt toegeschreven aan verdamping van 
bodemvocht. Volgens sommige auteurs kan bij een dergelijke procedure een 
deel van de organische stof in de droogoven bij zo een hoge temperatuur 
geoxideerd worden tot CO 2 en dan wordt het vochtgehalte overschat. Andere 
auteurs spreken dit tegen en vinden geen fout in op dergelijke manier 
bepaalde vochtgehaltes (Roth et al., 1992). Gardner (1986) raadt aan stalen 
met een hoog gehalte aan organische stof gedurende langere tijd bij lagere 
temperaturen (niet boven 50 °C) te drogen. 

Om de hoge gravimetrisch bepaalde vochtgehaltes te verifieren, is een deel 
van de dataset voor de calibratie op verschillende temperaturen gedroogd. 
De stalen zijn eerst bij 50°C gedroogd tot geen verdere gewichtsafname werd 
vastgesteld, vervolgens werd de temperatuur verhoogd tot 80°C tot het 
gewicht stabiel bleef en ten slotte tot 105°C. Uit analyse van die data 
bleek dat de meeste stalen nog O. 41% tot 1. 56% van hun initieel gewicht 
verloren bij het verhogen van de temperatuur maar dat er geen correlatie 
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verloren bij het verhogen van de temperatuur maar dat er geen correlatie 
was tussen het extra gewicht dat verloren werd bij drogen op 105°C en het 
gehalte organische stof aanwezig in de bodem op de plaats van staalname. Er 
moet dus besloten worden dat de hoge vochtgehaltes toe te schrijven zijn 
aan het vochtadsorberend vermogen van de organische stof. 

3.4.1.3 Metingen 

In Figuur 3.11 en 3.12 worden de vochtprofielen van de verschillende 
meetpunten getoond voor Vorsdonkbos en de Doode Bemde voor de metingen van 
23 en 24 februari 1998. 

Figuur 3 .11 

Figuur 3 .12 
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In bovenstaande figuren is duidelijk de verschillende vorm van de 
vochtprofielen in de toplaag te zien voor beide gebieden. In de Doode Bemde 
is het vochtgehalte in de toplaag hoger dan in de rest van het profiel, in 
Vorsdonkbos is het lager. Dezelfde trend kon ook waargenomen worden bij 
alle andere metingen van het vochtgehalte. Dit verschil is toe te schrijven 
aan de verschillende textuur in beide gebieden. In Vorsdonkbos is de 
textuur zandiger waardoor er een snelle drainage plaatsvindt uit de 
bovenste laag zodat er minder vocht aanwezig is dan in de diepere lagen. In 
de Doode Bemde daarentegen is er veel leem en klei aanwezig. Dat oefent een 
grotere zuigspanning uit op het bodemwater en houdt het water vast bovenin 
het profiel. 

In Figuur 3.13 en 3.14 is het verloop van het vochtgehalte op 10 cm diepte 
resp. in de Doode Bemde en Vorsdonkbos te zien. Het verschil tussen 1998 en 
1999 komt duidelijk naar voren. In 1998 bleef de bodem veel natter en 
klommen de vochtgehaltes vroeg in het najaar snel naar verzadiging . In 1999 
had het neerslagregime geen uitzonderlijk nat karakter en droogde de bodem 
meer uit. Het stijgen van het vochtgehalte in het najaar treedt hier later 
en veel geleidelijker op. 
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Figuur 3.13 : Het verloop van het volumetrisch vochtgehalte op 10 cm diepte 
in de profielen in de Doode Bemde. 
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Figuur 3.14 : Het verloop van het volumetrisch vochtgehalte op 10 cm diepte 
in de profielen in Vorsdonkbos. 
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3.4.2 IV-atersamenstelling 

3.4.2.1 rviethode 

Bodemhydrologie 1159 

In elk van de twee gebieden ziJn maandelij ks stalen genomen waarop de 
samenstelling van het bodemwater is bepaald. De staalname van het 
bodemvocht gebeurt met keramische cups die geinstalleerd ziJn in de 
profielputten op verschillende dieptes in de onverzadigde zone. In Figuur 
3. 15 staat een algemeen schema van de staalname. Met de vacuumpomp wordt 
een zuigspanning aangelegd. Als die zuigspanning groter is dan de 
zuigspanning van de bodem, ontstaat er een drukgradient en kan de 
bodemoplossing in de cup binnenstromen. Via de darmpjes gaat het bodemvocht 
dan vanuit de cup naar de buisjes waarin het staal wordt opgevangen 
(Litaor, 1988). De aangelegde zuigspanning bedraagt in onze opstelling -60 
tot -80 kPa, dat komt overeen met een zuigspanning van de bodem van pF 2,7 
tot pF 2,9. 

De stalen worden geanalyseerd op pH, electro-conductiviteit en concentratie 
van K+, Ca2 +, Mg 2 +, Fe 2 +, N0 3 - , Po/ - , so/-, HC03 - en Cl - . · 

C 

A B 

A: VACUUMPOMP 
B: VACUUMRESERVOIR 
C: VERDEELSTUK (KRAANTJES) 
D: STAALN AMEFLESJES 
E: CERAMISCHE CUPS 

D 

E 

Figuur 3 .15 Schema van de experimentele ops telling voor het bemonsteren 
van bodemwa ter. 

De resultaten van de eerste metingen met deze methode dienen onder 
voorbehoud geinterpreteerd te worden. Wanneer de keramische cups nog maar 
pas geinstalleerd zijn, kan er veel verstoring van de meting optreden. De 
cups zijn nog niet in evenwicht met de bodem en vertonen een verhoogde 
sorptiecapaciteit waardoor de concentratie van sommige opgeloste stoffen 
onderschat wordt (Grossmann en Udluft, 1991) . Een ander probleem is het 
vrijkomen van bepaalde kationen uit het keramisch materiaal (Litaor, 1988). 
Deze processen zullen een rol blijven spelen, maar hun invloed is het 
grootst vlak na de installatie van de cups en bij zeer kleine concentraties 
van de gemeten stoffen (< 0, 1 mmol/liter) (Grossmann en Udluft, 1991). 
Extracties met keramische cups geven echter een goede indicatie van 
variaties in de flux van opgeloste stoffen (Rhoades en Oster, 1986). 
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3.4.2.2 Ivletingen 
De concentraties van Ca2

+, Mg2
+ , anorganisc:ie C en de electroconductiviteit 

worden beinvloed door het effect van ve::.-dunning en concentratie. Zoals 
blijkt uit Figuren 3.16 tot 3.19, neme~ de waarden sterk t oe in het 
voorj aar en zomer, om dan weer af te ne.:nen in het naj aar en de winter 
wanneer de bodem natter is . De trend v oor Ca2

+, HC0 3 - en EC is sterk 
gelij klopend. Ca 2

+ en HC0 3 - zijn resp . het dominante kation en anion in de 
bodemoplossing dus hun concentratie bepaalt voor een groot deel de EC van 
de bodemoplossing . Door hun overwicht en :1un gelijklopende variatie in de 
tijd, blijft de ionenverhouding in de boc.emoplossing vrij constant in de 
tijd en wordt de seizonale variatie beschreven door de variatie in EC. 
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Figuur 3 . 16: Verloop van de electroconductiviteit op verschillende dieptes 
in profiel E in de Doode Bemde . 
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Figuur 3.17 Verloop van de Ca-concentratie op verschillende dieptes in 
profiel E in de Doode Bemde. 
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Figuur 3.18 Verloop van de Mg-concent:ratie op verschillende dieptes in 
profiel E in de Doode Bemde. 
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Figuur 3.19 Verloop van de concentratie van anorganische koolstof op 
verschillende dieptes in profiel E in de Doode Bemde. 

De Fe 2+-concentratie is in hoge mate bepaald door de oxido-reductie-reacties 
in de bodem. In Figuur 3.20 is te zien dater pieken optreden tijdens lange 
periodes van vochtverzadiging wanneer het milieu in de bodem reducerend is. 
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Figuur 3. 20 Ver loop van de Fe-concen tra tie op verschillende dieptes in 
profiel C in Vorsdonkbos. 
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In een aantal prof ielen geven de meti:1gen aan dat sulfaat en chloride 
duidelijk toenemen met de diepte. Dat wijst op een mogelijke aanvoer door 
kwel, ofwel een sterke aanrijking vaI'- deze ionen door oplossings- of 
uitwisselingsreacties in het bodemprofiel. In Figuur 3.21 en 3.22 is te 
zien hoe de concentraties het hoogst ziJn onderaan in het profiel en 
afnemen naarmate men naar het maaiveld g2at. 
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Figuur 3 . 21 Verloop van de sulfaatcor. centratie op versch illende dieptes 
in profiel D van Vorsdonkbos. 
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Figuur 3. 22 Ver loop van de c h lorideconcentratie op verschillende dieptes 
in profiel D van Vorsdonkbos. 
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3.4.2.3 Relatie tussen grondwatersamenstelling en bodemwatersamenstelling 

In Figuur 3.23 en 3.24 is de gemidd elde bodemwatersamenstelling in de 
periode 1998-1999 voor de tien profie~pu tten uitgezet tegen de gemiddelde 
grondwater samenstel l ing op dezelfde p laa t sen voor resp . Vorsdonkbos en ne 
Doode Bemde. De gemiddelde grondwaters amenstelling voor een profielput is 
de geinterpoleerde waarde bekomen ui t de dataset van gemiddelde 
samenstellingsgegevens van de peilbuizen over heel het gebied. 
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Figuu r 3.24 : De gemiddelde pHr EC en concentratie van Ca 2+r anorgan ische Cr 
Kr Mif+r Fe 2+r Cl-r 50 / -r PO/- en N03 - in het bodemwater (BW) t.o.v. die in 
het grondwa ter (GW) voor de 5 prof ielen in Vorsdonkbos. 

Ui t Figuur 3 . 23 en 3. 24 komt een heel verschillend beeld naar voren. 
Terwi j 1 er in Vorsdonkbos ( F iguu r 3 . 2 4) voor de mees te parame t ers een 
evenredigheid bestaat tussen de concentraties in het grondwater en in het 
bodemwater, is daar in de Doode Bemde (Figuur 3 . 23) geen sprake van en is 
e r daar zelfs soms e en omgekeerde evenredigheid te zien . De conclusie die 
h i e r uit getrokken kan worden, i s dat men in de Doode Bemde geen correcte 
schatting kan maken van de concentratie van macro-ionen in de 
bodemoplossing van de wortelzone op basis van de concentraties gemeten in 
de peilbuizen . In Vorsdonkbos daarentegen is de samenstelling van het 
grondwater wel een belangrijke factor in het bepalen van de concentraties 
in de wortelzone . 
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De verk l aring voor dat verschil ligt wellicht in het verschillende 
vochtregime van de bestudeerde deelgebieden. In Vorsdonkbos hebben vier van 
de vijf profielen een gemiddelde hoge grondwaterstand en een dunne 
onverzadigde zone terwijl in de Doode Bemde het komgrond-oeverwal profiel 
een groter scala aan vochttoestanden bestrijkt. Op de oeverwal is er al een 
aanzienlijke onverzadigde zone van enkele meters aanwezig en zijn het 
andere factoren dan enkel de samenstelling van het grondwater die de chemie 
van de wortelz one bepalen. 

Uitgaande van bovenstaande bespreking, is het aangewezen om de meeste 
aandacht bij het modelleren te schenken aan de profielen in de Doode Bemde 
om aan de hand van modelberekeningen na te gaan welke de bepalende 
processen zijn in de onverzadigde zone van dat komgror.d - oeverwal profiel . 

3.4.3 T'e1?1peratuur 
Om de temperatuur in de bodem te meten, zijn er temperatuurssonden 
geinstalleerd in profielputten. In Vorsdonkbos zitten de sondes in profiel 
E op 8 verschillende dieptes, in de Doode Bemde zitten er telkens vier in 
profiel C en in profiel D. De temperatuur wordt bovenaan het profiel elk 
uur gemeten en naarmate men dieper in het prof iel gaat minder frequent 
aangezien de schommelingen daar veel kleiner worden. De gemeten waarden 
worden continu geregistreerd door een datalogger. In Figuur 3. 25 staan de 
resultaten voor de maand januari 1998 in de Doode Bemde. 

Er is duidelijk te zien dat de sonde op 10 cm diepte het snelst reageert op 
veranderingen in de luchttemperatuur. Dat effect vermindert met de diepte 
en op 80 cm is de temperatuur vrij constant en vertoont geen dagminima en -
maxima meer. 

Ook de verschillen tussen put C en put D vallen op. De temperatuur in put D 
verandert sneller en reageert sterker op schommelingen in de 
luchttemperatuur dan die in put C. De verklaring hiervoor ligt erin dat put 
D droger is. De temperatuur in de bodem wordt bepaald door twee factoren: 
de warmtecapaciteit van de bodem en de geleidbaarheid. Aangezien lucht een 
kleinere warmtecapaciteit heeft en dus sneller opwarmt of afkoelt dan 
water, zijn de temperaturen in put C meer gebufferd dan in put D. Er speelt 
ook een tegengesteld effect mee: omdat lucht een slechtere geleider is dan 
water, zal de warmteflux in een droge bodem veel kleiner zijn. Dat effect 
laat zich vooral voelen op grotere afstand van het bodemoppervlak en zorgt 
ervoor dat op grotere dieptes een natte bodem sneller reageert op 
temperatuursveranderingen dan een droge bodem. 
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Figuur 3.25 Tempe::atuursverloop op verschillende dieptes 
de Doode Bemde tijden s de maand januari 1998 (a) in put C en 
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In Figuur 3.26 staan de gemiddelde dagtemperaturen voor 1998 en 1999 in de 
Doode Bemde als ook op 10 cm, 25 cm, 40 cm en 65 cm onder het maaiveld. De 
bufferende werking van de bodem blijkt duidelijk en neemt toe met de 
diepte. Gedurende de hele meetperiode is de gemiddelde dagtemperatuur in de 
bodem nooit tot onder het vriespunt gedaald. 
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Figuur 3.26 Gemiddelde dagtemperaturen van de lucht e_"? op vier 
·verschillende dieptes in profiel D van de Doode Bemde. 
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3.5 Opbouw bodemwatermodel 
Het simuleren van de waterstroming en watersamenstelling in de onverzadigde 
zone, omvat een aantal verschillende stappen eerst dient het domei~ 
waarbinnen de simulaties gebeuren afgebakend te worden en de 
randvoorwaarden gedefinieerd, vervolgens moet een grid opges teld worden e~ 
moeten aan alle punten van het grid passende eigenschappen toegekenQ 
worden. Eens het sys teem op die manier gedef inieerd is en het model de 
eerste berekeningen heeft ~itgevoerd , kunnen de resultaten vergelekel
worden met gemeten data en ka~ de calibratie- en validatiefaze beginnen. 

3.5.1 UNSATCHE1VI: modelbeschrj/ving 
Het UNSATCHEM-model is in staat verzadigde/onverzadigde waterstroming , 
warmtetransport, productie en transport van CO 2 en mul ti-componenc:. 
transport van opgeloste stoffen te beschrijven en heeft een chemische 
module die uitwisseling van kationen met de ,bodemmatrix, oplossen/neerslaa:-o. 
van o. a. calciet en dolomiet en complexatie omva_t. Het is een eindig 
elementen model en de transportprocessen kunnen zowel eendimensionee~ 
(UNSATCHEM) als tweedimensioneel (UNSATCHEM-2D) beschreven worden. 

Eendimensioneel water transport in een gedeeltelijk verzadigd rigide poreus 
medium wordt beschreven door de Richards vergelijking : 

~=l_[K(oh +cosaJJ-s 
dt dz dz 

waarbij 8 = volumetrisch vochtgehalte (L3L- 3
) 

K = onverzadigde hydraulische conductiviteit (LT-1) 
t = tijd (T) 
z ruimtelijke coordinaat (L) 
Ct hoek tussen stroomrichting en verticale as 

S sink/source term die wateropname door planten vertegenwoordigt 
(LJL-JT-1) 

De sink term Sis het volume water verwijderd uit een volume-eenheid van de 
bodem per tijdseenheid door plantopname en wordt beschreven door : 

Waarbij SP = potentiele wateropname snelheid (L 3L- 3T-1) 

a¢(h¢)= osmotische stress respons functie 

as (h) = water stress respons functie 

De osmotische stress en water stress respons functies (0 ~ a ~l)definieren 
de afname van de optimale wateropname snelheid door het optreden van 
ongunstige vocht- of concentratie-omstandigheden in de bodem. De optimale 
wateropname snelheid wordt gedefinieerd als : 
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waarbij TP = potentiele tra:1spiratie (LT- 1
) 

b(z)= functie die ruimtelijke verdeling van wortels in profiel 
beschrijft (L- 1

) 

De onverzadigde hydraulische eigenschappen worden gedefinieerd door de van 
Genuchten vergelijkingen zoals beschreven in paragraaf 3.3.6 en worden voor 
elk materiaal gedefinieerd door een set van 5 parameters . 

Warrntetransport in een dimensie wordt beschreven door de convectie
dispersie vergelijking als : 

waarbij T = temperatuur (K) 

1(8) = thermische conducti vi tei tscoeff icient (WL -iK- 1
) 

CP(8)=volumetrische warmtecapaciteit van het poreus medium (JL- 3K- 1
) 

Cw= volumetrische warmtecapaci teit van de vloeibare faze (JL-3K- 1
) 

De eerste term aan de rechterkant stel t warmtetransport door conductie 
voor, de tweede warmte getransporteerd door de waterstroming en de derde de 
energie-opname door planten bij wateropname door de wortels. 

De volumetrische warmtecapaci tei t kan worden ui tgedrukt door ( de Vries, 
1963) 

met e = volumetrische fractie (L3L-3) 
subscript n minerale vaste faze 
subscript 0 organisch materiaal (vaste faze) 
subscript a gas faze 
subscript w vloeibare faze 

De thermische conductiviteitscoefficient kan uitgedrukt worden als (de 
Mars i ly, 19 8 6) : 

met b1 ,b2 ,b3 = empirische parameters (WL- 1 K- 1
) 

f], = thermische dispersiviteit (L) 

De eerste drie termen aan de rechterkant geven de thermische conductiviteit 
van het medium (matrix + water) weer in afwezigheid van stroming, terwij 1 
de vierde term de macrodispersiviteit weergeeft. 

Ecohydrologisch Onderzoek van Waterrijke Vallei-ecosystemen, VLINA C96/03 
Eindrapport 



Bodemhydrologiel170 

Het CO2-transport in een dimensie wordt beschreven door de vergelijking: 

met Cr= totale concentratie CO2 in het bodem-water systeem (L3L- 3) 

JJa = CO2-flux door di f fusie in de gasf aze (LT- 1) 

Jdw = CO2-flux door dispersie in de opgeloste faze (LT-1) 

Jc = CO2-flux door convectie in de gasfaze (LT-1) 

Jew= CO 2-flux door convectie in de opgeloste faze (LT-1) 

Sew= opgeloste CO2 verwijderd door plantenwortelopname ( L3L -3T-1) 

P= productie door micro-organismen en planten ( L3L-3T-1) 

Eendimensioneel chemisch transport wordt beschre~en door de advectie
dispersie vergelijking volgens: 

waarbij Ck= totale opgeloste concentratie van species k (ML- 3) 

ck= totale geadsorbeerde concentratie van species k (ML- 3) 

ck= totale vaste faze concentratie van species k (ML- 3) 

p = bulk density van het medium (ML-3) 

D = dispersie coefficient (L2T-1
) 

qw= volumetrische flux (LT-1) 

De tweede en derde term aan de linkerkant ziJn nul voor species die geen 
ionenuitwisseling of oplossing/precipitatie ondergaan. 

Het oplossen van al deze transportvergelij kingen vereist kennis van de 
initiele toestand in het domein en een gekende concentratie of flux aan de 
grenzen ervan. 

In de chemische module worden kationui twisselingsreacties van het 
'Gapon'type beschouwd, complexatiereacties en neerslag/ oploss ingsreacties 
voor vier verschillende materialen en het systeem wordt vervolledigd met 
massa- en ladingsbalansen voor alle aanwezige species. 

De waterstromingsmodule van UNSATCHEM ( een dimensie) is gebaseerd op het 
HYDRUS-lD model (Simunek et al., 1998) waarvan de meest recente versie ook 
een inverse optimalisatie routine bevat. Met deze routine kunnen 
hydraulische bodemeigenschappen geschat worden op basis van gemeten 
velddata (bv. gemeten fluxen, bodemvochtgehaltes, drukhoogtes). Een gepaste 
obj ectfunctie moet worden geselecteerd die het verschil aangeeft tussen 
gemeten waarden en modelberekening en in een i teratief proces worden de 
initiele schattingen van de parameters door het model bijgesteld tot de 
gewenste nauwkeurigheid (opgelegde minimumwaarde van objectfunctie) bereikt 
wordt. 
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3.5.2 2D-simulaties in de Doode Bemde 
In Figuur 3.27 is een overzicht gegeven van het domein in de Doode Bemde 
waarbinnen de simulaties zullen gebeuren met de bijhorende randvoorwaarden. 
Het domein is 4 m diep en 200 meter lang en de grenzen van het domein 
volgen de helling van het transect. Aan de linkerkant wordt de grens 
gevormd door de Dij le, aan de rechterkant door een dichtges l ibde 
afwateringsgracht. Bij de 2D-simulaties is gekozen voor een steady state
benadering, waarbij alle randvoorwaarden als tijdsonafhankelijk worden 
beschouwd en de gemiddelde grondwatertafel en gemiddelde bodemvochtgehcltes 
in het gebied berekend worden . Het domein is groot voor dit type van ~ odel 
en complex door de grote lengte t.o.v . een relatief kleine diepte. De grote 
en abrupte veranderingen die kunnen optreden in de onverzadigde zone dicht 
tegen het bodemoppervlak, vereisen een dicht grid in de toplaag . Het 
uiteindelijk geselecteerde grid op basis van deze overwegingen bevat 4 5050 
knooppunten. 

E komgrond 

B A 

TAW 
atmosferische grens (precipitatie/evapotranspiratie) 

28,30 geen flux 

27,26 

25,64 

24,74 

24,30 

Constante head geen flux 

geen flux 

0.2 mm/d t t t 
4.2 mm/d 3 mm/d 1.1 mm/d 

Flux (constant in tijd, varieert langs transect) 

Figuur 3.27 Overzicht van het simulatiedomein in de Doode Bemde met de 
grenzen en randvoorwaarden. 

De rechtergrens van het domein wordt gevormd door e en grachtje dat nu 
dicht zit met organisch mater i aal en dat naar de Molenbeek voert. 
afvoer ver l oopt zeer traag en de rechtergrens wordt als een no 
boundary beschouwd . 

bijna 
Deze 

flux-
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De ondergrens van het g ebied ligt op 4 meter onder het maaiveld en i s dus 
in de v erzadigde zon e gesitueerd. De randvoorwaarde die hier wordt 
opgelegd, is een gekende flux. Die flux wordt gevormd door de kwelstroom en 
de waarde van deze flux is berekend door het deelonderzoek geohydrologie. 

De Dijle vormt de ~inkergrens van het simulatiedomein. Door AMINAL 
(afdeling Water) ziJn d e gegevens van twee lirnnigrafen aan de Dijle, een 
stroomopwaarts (St.-Joris Weert) en een stroomafwaarts (Korbeek- Dijle) van 
het bestudeerde transec t , ter beschikking gesteld. Uit die gegevens van de 
daggemiddelden van het waterpeil in de Dijle, is het waterpeil ter hoogte 
v an het transect afgeleid. In Figuur 3 . 28 zijn die data weergegeven samen 
met de metingen van hec grondwaterpeil in peilbuis 75 die zich op de oever 
van de Dijle bevindt (zie deelonderzoek Ecohydrologie) Uit Figuur 3.28 
blijkt dat de Dij le ',•:ater uit het transect draineert gedurende heel de 
periode met uitzonderi~g van enkele korte periodes. 
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Figuur 3.28: De stand van de Dijle ter hoogte van het transect in de Doode 
Bemde en de grondwaterstand in peilbuis 75 op de oever van de Dijle. 

De Dij le is als een constante druk-grens beschouwd, met h 
wateroppervlak (gesteld op het jaargemiddelde van 25,64 m TAW) 
onderaan de bedding (op 24,74 m TAW) 

0 aan het 
en h = 90 cm 

De randvoorwaarde aan de bovenkant van het domein wordt bepaald door de 
atmosferische condities (neerslag/evapotranspiratie) . Voor de steady-state 
benadering is het gerr.iddelde neerslagsurplus ( totale neerslag totale 
evapotranspiratie)/365 dagen als constante flux ingegeven. 

Door de omvang van c.e berekeningen en de vele bij komende processen en 
parameters die beschouwd worden, is gebleken dat de simulaties van de 
bodemchemie een enor:~e rekencapaciteit vereisen en niet haalbaar zijn 
binnen de projectperiode. 
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3.5.3 1 D-simulaties in de Doode Bemde en Vorsdonkbos 
In de lD-simulaties ".·mrden de bodemprocessen in elk profiel afzonderlijk 
berekend . De onderg~ens voor deze simulaties wordt gevormd door de 
berekende grondwaterf lux ui t het deelonderzoek Geohydrologie of i:::1. somrnige 
gevallen door de gemeten grondwaterstand . De samenstelling van hec ondiepe 
grondwater is gekend ui t de metingen van de peilbuizen ( zie Hoofd stuk 2) . 
De bovengrens is hier ook bepaald door atmosferische condities 
(neerslag/evapotransp::..ratie) De waarden voor deze fluxen warden dag per 
dag ingegeven . 

De neerslag wordt gemeten in de tipping-bucket pluviometer van het 
Instituut voor Natuurbehoud langs het transect. De potentiele 
evapotranspiratie is berekend volgens de methode van Perunan zoals 
beschreven door Doorenbos en Pruitt met het Etref-programma (Doo~enbos en 
Pruitt, 1977; Raes et al., 1986) . Hierbij wordt de potentiele 
evapotranspiratie van een referentie-oppervlak berekend op basis van 
dagwaarden van winds::1.elheid, relatieve luchtvochtigheid, temperatuur, en 
zonnestraling. De .dagtotalen voor neerslag en berekende potentiele 
evapotranspiratie in de Doode Bemde voor het jaar 1998-1999 zijn te zien in 
Figuur 3.29. 
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Figuur 3.29 Dagtotalen voor neerslag en evapotranspiratie i n de Doode 
Bemde voor de period e 1998-1999. 

Aan deze ~~ndimensionele benadering zijn ook nadelen verbonden . Voor 
bovenste randvoorwaarde kan er voor de drogere putten verondersteld worden 
dat neerslag die niet kan infiltreren , onmiddellijk afstroom~. Bij de 
profielen die natter ziJn en waar veelal kwelstroming optreedt, bouwt er 
zich echter een laagje water op bij overvloedige neerslag . Dat 1i'later kan 
enkel weer v erdwijnen door inf i ltratie i n het profiel (gekoppeld aan 
wortelopname) , gedeeltelijke afs t roming of evapora ti e . De precieze 
v e rde li ~~ over d ie v erschillende f l uxen is niet gekend en da a rov er moeten 
ve r onderstellingen gemaakt worden waarvan de juistheid slechts gedeeltelijk 
kan nagegaan worden . Ook de eventuele tweedimensionele stroming in het 
verzadigde deel van h et profiel wordt bui ten beschouwing gelaten. 

Na het ondervinden van veel moeilijkheden bij het calibreren van de 
chemische module van het model vanwege het grote aantal processen die een 
g r oot aantal parameters vereisen, is er voor de chemie uiteindel i jk gekozen 
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voor een soort 'tracer model' benadering. Er wordt een getal toeq2kend aan 
de ionische sterkte van de inkomende fluxen en aan de initi~le toestand in 
het domein, en op c.ie manier kan het effect van het waterregi:ne , op de 
ionenrijkheid van de bodemoplossing worden ingeschat. Deze benadering is 
mogelijk aangezien het verschil in ionische sterkte tussen het ionenarme 
regenwater en het ioLenrijke grondwater zo groot is. Door de domiLantie van 
Ca 2

+ en HC0 3 - blijven c.e ionenverhoudingen in de bodemoplossing vrij constant 
en uit de metingen is gebleken dat de trend van de concentratie van deze 
twee ionen gelij kloopt met de trend in EC en ionische s terkte. Daarui t 
volgt dat de tijdsva~iatie in de ionische sterkte van de bodemoplossing een 
goede indicatie is ,.-an de seizonale variatie in de samenstelli::g van de 
bodemoplossing. Me::. deze benadering kunnen de eff ec"'.::en van 
verdunning/concentratie van de bodemoplossing en het mengen van water met 
een sterk verschil::_ende geleidbaarheid op de ionenrijkheid van de 
bodemoplossing ingeschat worden maar andere belangrijke processen zoals 
wortelopname van ionen en uitwisseling en aanvulling door de bodemmatrix 
komen niet aan bod. In Figuur 3. 3 0 wordt schematisch voorgesteld welke 
processen de samenstelling van de bodemoplossing beinvloeden en welke ervan 
in deze aanpak omvat zijn. 

PLANTEN 
M.O. 

Opname/afgave van ioEen 

Oplossing/preci pita tie 

BODEi\IMINERALEN 

BODEMOPLOSSI.NG 
met 1ua.£;1'0--ioneu 
Ca2+, l\:tg1+, K\ Na\ 
HCOf~ .so,t~ c1· 

~ 
~ 

ionenuitwisseling 

Verdun ning/concentratie 
menging 
uit~poeling 

WATERSTROMING 

'tracer model' benadering 

Figuur 3. 30 Overzicht van de belangrijkste processen e.'l interacties die 
de samenstelling van de bodemoplossing bepalen. 

Uit deze figuur blijkt dat de waterstroming zeker niet de enige factor is 
die de samenstelling van de bodemoplossing bepaalt, maar het kennen en 
juist berekenen van de waterfluxen is wel een sleutelfactor om inzicht te 
krij gen in de bodemwaterchemie. Ui t deze aanpak resul teren geen 
kwantitatieve voorspellingen maar wel meer inzicht in de mate waarin de 
temporele variatie in de samenstelling van de boc.emoplossing kan 
toegeschreven worden aan de waterstroming en daardoor ook in welke mate de 
bodemoplossing gevoelig is voor veranderingen in de water~luxen. Aangezien 
dat eigenlijk een verdere visualisatie is van de bere~eningen van het 
waterstromingsmodel, steunen de resul ta ten ook op de calibratie van het 
waterstromingsmodel en is er geen extra calibratie gebeurd. De resultaten 
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worden besproken in deel 3.7. 

3.6 Calibratie en validatie 
De calibratie en validatie van de modelberekeningen gebeurt met de 'split 
sample' techniek. Een deel van de dataset (de data voor 1998) dient om het 
model te calibreren terwij l de rest van de dataset gebruikt wordt om de 
modelvoorspellingen te valideren. 

3.6.1 2D-simulaties in de Doode Bemde 
Ter calibratie van het model, is eerst · de gemiddelde grondwatertafel voor 
1998 langs het transect gesimuleerd. In eerste ins tan tie is er ui tgegaan 
van de gemiddelde hydraulische eigenschappen van het domein. De verzadigde 
hydraulische conducti vei t is dan bij gesteld tot de berekende en gemeten 
gemiddelde grondwatertafel voor 1998 goed overeenstemden. In Figuur 3.31 is 
het effect van de verzadigde hydraulische conductiviteit Ks op de berekende 
grondwatertafel getoond. Voor een waarde van Ks van 1.741 m/d is de 
correlatie tussen data en berekening het best (R: = 0.976). 

0 20 40 60 80 100 120 

Afstand tot Dijle (m) 

140 160 180 200 

- - - Ksat = 0.28 m/d 

- Ksat = 0.70 m/d 

--- Ksat = l.74 m/d 

Ksat = 2.82 m/d 

Ksat = 7.05 m/d 

e gemeten CW-stand 

Figuur 3. 31 Het effect van de waarde van de verzadigde hydraulische 
conductiviteit Ks op de ligging van de berekende grondwatertafel. 

Een verdere calibratie van het model is gebeurd aan de hand van de gemeten 
bodemvochtgehaltes. De hydraulische parameters n en~ zijn bijgesteld tot 
een goede overeenstemming tussen gemeten en gesimuleerde bodemvochtgehaltes 
bereikt was (R2 = 0. 771). In Figuur 3. 32 is het drukprofiel berekend met 
deze gecalibreerde modelparameters en de gemeten en berekende 
grondwaterstand te zien. Het deel van het domein waar de drukhoogte h < 0 
is onverzadigd, het deel van het domein waar h > 0 is verzadigd en de 
contourlijn h = 0 komt overeen met de berekende grondwatertafel. Tabel 3.3 
toont de overeenstemming tussen gemeten en berekende waarden van 
grondwaterstand en bodemvochtgehalte per profiel. 
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Figuur 3. 32 : De modelberekening (contourlijn h=O) en meting ( • ) van de 
gemiddelde grondwatertafel in 1998 in bet transect in de Doode Bemde en de 
gecalibreerde modelparameters. 

De overeenstemming tussen gemeten en berekende grondwatertafel is 
uitstekend. De gesimuleerde bodemvochtgehaltes stemmen minder goed overeen 
met de metingen, maar de prestatie van het model is hier ook vrij goed in 
aanmerking genomen dat bij deze 2D-simulaties wordt uitgegaan van een 
materiaal met effectieve hydraulische parameters die over heel het domein 
gelijk ZlJn. De toenemende graad van verzadiging in de bodemprofielen 
naargelang men meer naar de komgrond gaat, wordt goed weergegeven in de 
modelberekeningen. 

Tabel 3.3 Vergelijking van de gemiddelde berekende vochtgehaltes en 
grondwaterstanden met de gemiddelde gemeten vochtgehaltes en 
grondwaterstanden in 1998 voor de 9 meetpunten in de Doode Bemde. 

Profiel 

E 
DE 
D 

CD 
C 

BC 
B 

AB 
A 

Afstand 
tot 

Dijle 
(m) 
22.5 
55.5 
70.8 
93.1 
112.3 
125.0 
146.5 
161.8 
184.0 

Geobserveerde 
gemiddelde GW-

stand in 1998 
(cm-mv) 

206 
153 
112 
59 
40 
23 
10 
5 
5 

Berekende Geobserveerde Berekende 
gemiddelde GW- gemiddelde e in gemiddelde e 

stand 1998 (cm3/cm·3
) 

(cm-mv) (cm3/cm·3
) 

220 0.474 0.460 
156 0.493 0.516 
125 0.504 0.541 
74 0.547 0.575 
35 0.571 0.599 
18 0.593 0.603 
17 0.630 0.603 
13 0.625 0.603 
21 0.651 0.596 

0.976 0.771 
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Om het opgebouwde model en de gecalibreerde modelparameters te valideren, 
zijn de gegevens van 1999 gebruikt. De voorspelde grondwatertafel komt zeer 
goed overeen met de metingen (R2 = 0.94) zoals te zien is in Figuur 3.33 en 
Tabel 3.4. De gemeten bodemvochtgehaltes worden ook goed gesimuleerd. 

0 20 40 60 80 100 120 

Afstand tot Dijle (m) 

140 160 180 200 

berekende h (m) 

0.00 
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-1.00 

- 1.50 

-2.00 

- 2.50 

- 3.00 

• gemeten GW-stand 
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Figuur 3. 33 : De modelberekening (contourlijn h=O) en meting ( • ) van de 
gemiddelde grondwatertafel in 1999 in bet transect in de Doode Bemde. 

De periode in 1999 die hier beschouwd wordt, loopt tot eind oktober. De 
grondwatertafel was op dat moment nog niet terug tot aan het winterniveau 
gestegen en het neerslagtotaal in 1999 lag niet zo hoog als in 1998. 
Daardoor ligt de gemeten gemiddelde grondwatertafel beduidend dieper en 
zijn de gemiddelde bodemvochtgehaltes lager dan in 1998. Onder deze 
veranderde randvoorwaarden, presteert het model toch zeer goed dus de set 
van gecalibreerde ef f ectieve parameters ui t Figuur 3. 32 kan geaccepteerd 
worden voor verdere modelberekeningen en -voorspellingen. 

Tabel 3.4 Vergelijking van de gemiddelde berekende vochtgehaltes en 
grondwaterstanden met de gemiddelde gemeten vochtgehaltes en 
grondwaterstanden in 1999 voor de 9 meetpunten in de Doode Bemde. 

Profiel 

E 
DE 
D 

CD 
C 

BC 
B 

AB 
A 

R2 

Afstand 
tot 

Dijle 
(m) 
22.5 
55.5 
70.8 
93.1 
112.3 
125.0 
146.5 
161.8 
184.0 

Geobserveerde 
gemiddelde 

GW-stand in 
1999 
236 
189 
157 
113 
83 
62 
44 
33 
24 

Berekende Geobserveerde Berekende 
gemiddelde gemiddelde e in gemiddelde e 
GW-stand 1999 (cm3/cm-3

) 

(cm-mv) (cm3/cm-3
) 

256 0.439 0.433 
196 0.453 0.411 
168 0.468 0.500 
115 0.496 0.533 
75 0.541 0.573 
57 0.591 0.581 
52 0.626 0.584 
56 0.638 0.581 
62 0.649 0.561 

0.940 0.677 
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3. 6.2 1 D-simu!aties in de Doode Bemde 
De resul ta ten van de calibratie van de hydraulische parameters staan in 
Tabel 3.5. Voor de calibratie is de inverse optimalisatie routine van het 
programma HYDRUS_lD gebruikt (Simunek et al . , 1998). In de objectfunctie 
zijn de gemeten pF-waarden en de gemeten bodemvochtgehaltes ingevoerd. De 
waarden voor er, a en n zijn vastgezet op de waarden die gefit zijn voor de 
pF-curves met het SHYPFIT-programma (Durner, 1994) en de waarden van es en 
K5 ziJn door het programma aangepast tot de opgemeten vochtprofielen 
voldoende goed benaderd werden. Om deze gecalibreerde parameters te 
valideren, zijn de bodemvochtprofielen voor 1999 berekend. De vergeli j king 
tussen gemeten en berekend vochtgehalte is te zien in bijlage 5. 

Tabel 3 . 5 : Gecalibreerde hydraulische parameters voor de profielen i:-i de 
Doode Bemde. 

Profiel 

A 

B 

C 

D 

E 

Diepte 
(cm-mv) 

0-15 
15-40 

40-100 

0-14 
14-24 

24-120 

0-15 
15-30 

30-150 

0-15 
15-35 

35-110 
110-125 

0-25 
25-60 
60-150 

0.2 
0.2 
0.2 

0.25 
0.25 
0.25 

0.2 
0.2 
0.2 

0.15 
0.15 
0.15 
0.15 

0.15 
0.15 
0.15 

0.712 
0.663 
0.651 

0.670 
0.614 
0.614 

0.626 
0.544 
0.547 

0.562 
0.524 
0.559 
0.466 

0.513 
0.461 
0.481 

0.0155 
0.0102 
0.0028 

0.0123 
0.0059 
0.0046 

0.0129 
0.0093 
0.0066 

0.0231 
0.0103 
0.0329 
0.0160 

0.0067 
0.0190 
0.0118 

n 

1.2754 
1.2938 
1.5866 

1.2870 
1.2703 
1.2980 

1.2393 
1.2033 
1.1694 

1.2317 
1.2724 
1.2078 
1.3700 

· 1.4394 
1.3207 
1.3755 

Ks 
(cm/d) 

28 
436 
17 

274 
68 
12 

89 
128 
68 

58 
0.2 
28 
200 

3.8 
2.6 
0.1 

Onderste Berekende 
RV flux 

(cm/d) 

flux 0.023 

flux 0.023 

flux 0.023 

GW -0.06 

GW -0.027 

Berekende 
flux 

Geohydro
logie 
cm/d) 

0.1 

0.3 

0.4 

-0.02 

-0.02 

Als onderste randvoorwaarde is in de putten met kwelstroming de berekende 
grondwaterflux uit het deelonderzoek Geohydrologie gebruikt. Voor de putten 
waaruit drainage gebeurt, is de grondwaterstand onder het profiel gebruikt . 
Die is bekomen door interpolatie van de gemeten grondwaterstanden over het 
hele gebied. Voor de bovenste randvoorwaarde bij de profielen met kwel, 
zijn er aannames gemaakt over de onmiddellijke afstroming van een deel van 
de neerslag. Anders blijft het water bovenop het oppervlak ophopen, zeker 
gezien de overvloedige neerslag in het najaar van 1998 en het voorjaar van 
1999 en kan er nooit uitdroging optreden. De aanname is geaccepteerd als de 
gemeten en berekende overstromingspeilen bovenop het profiel voldoende 
overeenstemden. In Figuur 3.34 is de berekende drukhoogte bovenaan profiel 
A en de gemeten waterstanden boven het maaiveld te zien. De hoogte van de 
waterlaag tijdens periodes van overstroming en het tijdstip van de periodes 
van uitdroging stemmen goed overeen. 
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Figuur 3.34 Modelberekening van de drukhoogte aan de bovenkant van 
profiel A in de Doode Bemde en gemeten hoogte van de waterlaag op profiel A 
bij overstroming. · 

In Tabel 3.5 is de vergelijking gemaakt tussen de flux aan de onderrand van 
het domein berekend door HYDRUS lD en door het grondwatermodel. Voor de 
profielen Den Eis er een vrij goede overeensternrning. Voor de putten waar 
kwel is (put A,B en C), is de uiteindelijke effectieve flux die het domein 
binnenkomt kleiner dan de opgegeven randvoorwaarde. Dit wil zeggen dat de 
kwelflux eerder aanwezig is als een druk die drainage ui t het profiel 
tegengaat. Als het profiel al volledig verzadigd is, is er geen instroming 
maar in de periodes dater uitdroging van het profiel is door evaporatie en 
wortelopname, is er opwaartse stroming en intrede van grondwater in het 
profiel. Dat is rnede te verklaren door de eigenschappen van het model dat 
onder opgelegde atrnosferische randvoorwaarden geen uittrede van water langs 
de bovenzijde van het dornein toelaat. Het water in het profiel aanwezig kan 
het domein slechts verlaten door evaporatie, wortelopnarne of drainage . De 
flux onderaan zorgt ervoor dater geen drainage optreedt en het is slechts 
als er water verdwijnt door evaporatie of wortelopname dat de kwelflux in 
het dornein binnengaat . 
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Figuur 3.35 Gemeten en berekend bodemvochtgehalte 8 op 10 cm en 20 cm 
diepte in profiel A in de Doode Bemde. 
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Figuur 3.36 Berekende cumulatieve fluxen 
evaporatie/infiltratie; onderaan +/- = inflow/outflow) 
Doode Bemde. 
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Figuur 3. 3 7 Gemeten en berekend bodemvoch tgehal te () op 10 cm, 70 cm en 
120 cm diepte in profiel Din de Doode Bemde. 
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Figuur 3.38 Berekende cumulatieve fluxen 
evaporatie/infiltratie; onderaan +/- = inflow/outflow) 
Doode Bemde. 
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cumulatieve wortelopname 
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In Figuur 3.35 en 3.37 zijn de bodemvochtgehaltes in profiel A en profiel D 
te zien. De overeenstemming tussen data en modelberekening is vrij goed. De 
berekende cumulatieve waterfluxen zijn getoond in Figuur 3.36 en 3.38. Er 
is duidelij k te zien hoe er in profiel A enkel intrede van kwelwater is 
tijdens droge periodes. In profiel D is de grootste drainage uit het 
profiel tijdens het bijzonder natte halfjaar najaar98-voorjaar99. 
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De ternperatuur werd berekend op basis van de fractie vaste stof en 
organische stof per rnateriaal. Voor de conductiviteit werd die van, leern 
genornen (b1 = 1.57E+16 Wcrn-1K-1; b 2 = 2.53E+16 Wcrn-1K- 1; b 3 = 9.89E+16 Wcm-1K- 1

) 

en de gebruikte waarden voor de volumetrische warrntecapaciteiten waren Cn = 
1. 43E+14 Jcrn- 3K-1 C0 = 1. 87E+14 Jcrn- 3 K-1 en Cw = 3 . 12E+14 Jcrn- 3 K-1. De 
resultaten zijn te zien in Figuur 3 . 39. 
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Figuur 3.39 : Gemeten en berekende bodemtemperaturen op 10 cm, 25 cm, 40 cm 
en 65 cm diepte in profiel Din de Doode Bemde. 
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3.6.3 1 D-simu!aties in Vorsdonkbos 
Voor de calibratie van de hydraulische parameters voor de eendimensionele 
waterstroming in de profielen in Vorsdonk is dezelfde methode gevolgd als 
beschreven in paragraaf 3.6.2. De resultaten en de gecalibreerde parameters 
zijn te zien in Tabel 3.6. 

Tabel 3. 6 
Vorsdonkbos. 

Profiel 

A 

B 

C 

D 

E 

Diepte 
(cm-mv) 

0-10 
10-25 
25-80 

0-20 
20-40 
40-50 

0-18 
18-32 
32-50 

0-15 
15-30 
30-50 
50-70 

0-15 
15-25 
25-50 
50-80 

Gecalibreerde hydraulische parameters voor de profielen L-1 

Sr 

0.14 
0.166 
0.10 

0.005 
0.005 
0.005 

0.001 
0.001 
0.001 

0.001 
0.001 
0.03 
0.04 

0.001 
0.001 
0.001 
0.001 

0.812 
0.682 
0.707 

0.605 
0.513 
0.509 

0.584 
0.583 
0.529 

0.539 
0.474 

· 0.483 
0.515 

0.41 
0.545 
0.506 
0.539 

0.0040 
0.0036 
0.0274 

0.1049 
0.0068 
0.0060 

0.1757 
0.0687 
0.0155 

0.0294 
0.0376 
0.0271 
0.0394 

0.0228 
0.0690 
0.1995 
0.1549 

n 

1.6862 
1.4464 
1.1685 

1.1554 
1.2675 
1.2876 

1.1399 
1.1914 
1.2459 

1.2523 
1.2587 
1.2599 
1.2049 

1.2292 
1.4476 
1.1337 
1.1649 

Ks 
(cm/d) 

92 
0.07 
2.4 

1383 
800 
62 

89 
6 

484 

6 
10 
3 

800 

800 
57 
104 
105 

Onderste Berekende 
RV flux 

(cm/d) 

GW 0.029 

flux -0.04 

flux 0 

GW -0.15 

GW -0.09 

Berekende 
flux 

Geohydro
logie 
cm/d 

2 

-0.04 

-0.03 

-0.04 

-0.03 

De onderste randvoorwaarde is ofwel de grondwaterflux (berekend ui t het 
grondwaterstromingsmodel) ofwel de grondwaterstand in het profiel. Vooral 
in Vorsdonkbos, dat een heterogeen gebied is, brengt de vertaling van een 
flux berekend en getest voor een veel grotere schaal (20x20m) naar een punt 
onvermijdelijk een verlies van accuraatheid met zich mee. Voor de 
grondwaterstand, die bekomen is door interpolatie geldt hetzelfde. In 1999 
is de grondwaterstand minder intensief gemeten aangezien deze periode niet 
meer binnen de meetcampagne van het deel Geohydrologie en Ecohydrologie 
lag, waardoor er meer onzekerheid over de juiste interpolatiewaarde 
bestaat. Een laatste factor die een accurate modelvoorspelling kan 
bemoeilijken, is dat de randvoorwaarden uit het grondwatermodel een 
gemiddelde waarden en tijdsonafhankelijk ziJn, terwijl bij de 
randvoorwaarde in het veld voor de transiente modellering 
tijdsafhankelijkheid wel een rol speelt. 

In Figuur 3.40 en 3.42 ziJn de gemeten en berekende bodemvochtgehaltes in 
profiel Ben profiel E in Vorsdonkbos te zien. De prestatie van het model 
tijdens de validatie is duidelijk minder dan bij de calibratieperiode, maar 
een deel van die verminderde prestatie is waarschijnlijk te wijten aan de 
factoren hierboven aangehaald. Voor prof iel B blij kt de drainageflux van 
0.4 rnrn/dag te hoog in 1999 om de bodemvochtprofielen te kunnen voorspellen. 
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0.4 mm/dag te hoog in 1999 om de bodemvochtprofielen te kunnen voorspellen. 
De cumulatieve in- en uitstroming zijn in Figuur 3.41 en 3.43 getoond: .. 
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Figuur 3. 40 Gemeten en berekend bodemvochtgehal te e op 10 cm en 50 cm 
diepte in profiel Bin Vorsdonkbos. 
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Figuur 3.41 Berekende 
evaporatie/infiltratie; onderaan 
Vorsdonkbos. 
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Figuur 3.42 : Gemeten en berekend bodemvochtgehalte Bop 10 cm, 50 cm en 70 
cm diepte in profiel E in Vorsdonkbos. 
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Figuur 3.43 Berekende 
evaporatie/infiltratie; onderaan 
Vorsdonkbos. 
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3.7 Identi.icatie van belangrijke bodemprocessen i.f.v. 
positie in het gebied 

3. 7. 1 Doode Bemde 

3. 7 .1.1 2D-simulaties 

Om de gevoeligheid van het gebied voor veranderende randvoorwaarden door 
ingrepen in de hydrologie van het gebied in te schatten, is het effect van 
een verandering in het gemiddelde Dij le-ni veau en een verandering in de 
kwelstroom op de gemiddelde grondwatertafel en het gemiddelde 
bodemvochtgehalte berekend. 

In Figuur 3.44 is het effect van een verandering in het Dijleniveau tot+/-
0.5 m op de grondwaterstand in het transect te zien. De berekende 
grondwaterstanden en bodemvochtgehal tes staan in Tabel 3. 7 en Tabel 3. 8. 
Het effect van een verandering in het Dijleniveau van zelfs 0.5 m laat zich 
voelen in het transect tot op ongeveer 100 meter van de rivier. Verder in 
de komgrond zorgt de kwelstroom ervoor dat de originele grondwatertafel 
behouden blij ft en laat het effect van de ri vierstand zich niet meer 
voelen. 

40 
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- - Dijle -20 cm 

Dijle -10 cm 
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Figuur 3.44 De gemiddelde grondwaterstand in het transect bij een 
verandering in het Dijle-niveau van +/-10 cm, +/-20 cm en +/-50 cm. De GW
stand 'Dijleniveau 1998' is de berekening uit Figuur 2.29. 

Tabel 3. 7 : De berekende grondwaterstand (cm-mv) in het transect bij een 
verandering in het gemiddelde Dijleniveau uit 1998 met +/-10 cm, +/-20 cm 
en +/-50 cm. 

Profiel Afstand tot Dijle Dijle Dijle Dijle Dijle Dijle Dijle 
Dijle -50 cm -20 cm -10 cm niveau +10 cm +20 cm +50 cm 
(m) 1998 

E 22.5 248 232 226 220 213 206 186 
DE 55.5 169 161 158 156 151 147 136 
D 70.8 136 130 128 125 122 119 110 

CD 93 .1 81 77 75 74 72 70 64 
C 112.3 41 38 37 35 34 33 28 

BC 125.0 23 20 19 18 17 16 12 
B 146.5 17 15 14 17 13 11 8 

AB 161.8 20 18 17 13 16 15 12 
A 184.0 24 23 22 21 21 20 17 
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Uit Tabel 3.7 blijkt dat de invloed van schommelingen in het Dijleniveau op 
het bodemvochtgehal te in het transect zeer klein is. Bij een verschil in 
niveau van 1 meter is het verschil in bodemvochtgehalte maximaal 5 vol% en 
vanaf 100 meter afstand van de Dijle zijn de effecten nagenoeg onbestaande. 

Tabel 3. 8 : Het berekende bodemvochtgehal te (cm 3 /cm 3
) in het transect bij 

een verandering in het gemiddelde Dijleniveau uit 1998 met +/-10 cm, +/-20 
cm en + I - 5 0 cm . 

Profiel 

E 
DE 
D 

CD 
C 

BC 
B 

AB 
A 

Afstand tot 
Dijle 
(m) 

22.5 
55.5 
70.8 
93.1 
112.3 
125.0 
146.5 
161.8 
184.0 

Dijle 
-50 cm 

0.440 
0.502 
0.529 
0.567 
0.596 
0.601 
0.603 
0.602 
0.596 

Dijle Dijle 
-20 cm -10 cm 

0.451 0.456 
0.510 0.513 
0.536 0.538 
0.572 0.573 
0.598 0.598 
0.602 0.602 
0.603 0.603 
0.602 0.603 
0.597 0.598 

Dijle Dijle Dijle Dijle 
niveau +10 cm +20 cm +50 cm 
1998 

0.460 0.465 0.471 0.489 
0.516 0.520 0.523 0.535 
0.541 0.544 0.547 0.555 
0.575 0.576 0.578 0.583 
0.599 0.599 0.600 0.601 
0.603 0.603 0.603 0.604 
0.603 0.603 0.603 0.604 
0.603 0.603 0.603 0.603 
0.598 0.599 0.599 0.601 

In Figuur 3. 45 ziJn de drainagefluxen door de Dij le bij de verschillende 
scenario, s getoond. Als het ni veau van de Dij le daal t, is er een grotere 
drukgradient tussen de rivier en de oever en neemt de drainage toe. Bij een 
stijging van het Dijleniveau, is er minder drainage door de rivier omdat de 
drukgradient dan kleiner wordt. Bij al deze scenario I s is er een netto
drainage uit het transect. 

De invloed van verschillen in de Dijlestand laat zich vooral voelen in de 
grondwaterstand dicht bij de rivier. De invloed op bodemvochtgehaltes is 
bij schommelingen tot+/- 0.5 meter niet erg groot en in de komgrond zijn 
er geen effecten. Aangezien er steeds een netto-drainage is, zal er 
nauwelijks invloed zijn van de samenstelling van het rivierwater op de 
samenstelling van het bodemwater in de oeverwal. 
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Figuur 3.45 : Drainage van het transect door de Dijle bij schommelingen in 
het Dijleniveau van +/-10 cm, +/-20 cm en +/-50 cm. 
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Gelij kaardige berekeningen ZlJ n ui tgevoerd om het effect van een 
vermindering of vermeerdering van de kwelstroom in te schatten. In Figuur 
3.46 is het effect te zien van een verandering van de kwelstroom tot 70%, 
80 %, 90 %, 110% en 120 % van de oorspronkelijke waarde (zie Figuur 3_.27) te 
zien. Het Dijleniveau is verondersteld constant te zijn op het niveau van 
1998. 
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Figuur 3. 4 6 De gemiddelde 
verandering van de kwels troom 
oorspronkelijke waarde. 

grondwaterstand 
naar 70%, 80%, 

in bet transect bij 
90%, 110% en 120% van 

een 
de 

De effecten van deze veranderingen ZlJn vooral in de komgrond aanzienlijk. 
Een reductie van de kwelstroom naar 80% van de huidige waarde brengt een 
daling in de grondwaterstand van bijna 30 cm met zich mee. De gemiddelde 
grondwaterstand komt dan onderaan of zelfs net onder de wortelzone te 
liggen. Het gerniddelde bodemvochtgehalte blijft echter zeer dicht bij 
verzadiging. Bij een verhoging van de kwelstroom is er sprake van een bijna 
continue onder water staan van de komgrond. 

Tabel 3. 9 : De berekende grondwaterstand 
verandering in de kwelstroom naar 70%, 
oorspronkelijke waarde. 

Profiel 

E 
DE 
D 

CD 
C 

BC 
B 

AB 
A 

Mstand tot 
Dijle 
(m) 

22.5 
55.5 
70.8 
93.1 
112.3 
125.0 
146.5 
161.8 
184.0 

70% 
kwel 

229 
176 
152 
109 
76 
60 
56 
59 
62 

80% 90% 
kwel kwel 

226 223 
169 162 
142 133 
96 85 
62 48 
45 31 
41 27 
44 30 
48 34 

(cm-mv) in 
80%, 90%, 

100% 
kwel 

220 
156 
125 
74 
35 
18 
17 
13 
21 

bet transect bij 
110% en 120% van 

110% 120% kwel 
kwel 

217 214 
148 142 
117 109 
63 53 
24 12 
6 7 boven mv 
1 12 boven mv 
4 9 boven mv 
9 3 boven mv 

een 
de 
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Tabel 3 .10 : Het berekende bodemvochtgehalte (cm 3 /cm 3
) in het transect bij 

een verander ing in de kwelstroom naar 70%, 80%, 90%, 110% en 120% van de 
oorspronkelijke waarde. 

Profiel Afstand tot 70% 80% 90% 100% 110% 120% 
Dijle kwel kwel kwel kwel kwel kwel 
(m) 

E 22.5 0.453 0.456 0.458 0.460 0.463 0.465 
DE 55.5 0.497 0.503 0.510 0.516 0.523 0.528 
D 70.8 0.516 0.524 0.533 0.541 0.549 0.556 

CD 93.1 0.540 0.552 0.564 0.575 0.584 0.591 
C 112.3 0.572 0.584 0.593 0.599 0.602 0.604 

BC 125.0 0.578 0.591 0.598 0.603 0.604 0.604 
B 146.5 0.581 0.593 0.600 0.603 0.604 0.604 

AB 161.8 0.579 0.591 0.599 0.603 0.604 0.604 
A 184.0. 0.560 0.575 0.588 0.598 0.603 0.604 

In Figuur 3.47 is het effect op de drainage door de ,Dijle te zien. Hoe rneer 
grondwater er opkwel t, hoe rneer water de Dij le zal draineren ui t het 
transect. 
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Figuur 3. 4 7 : Drainage van het transect door de Dij le bij verandering van 
de kwelstroom naar 70%, 80%, 90%, 110% en 120% van de oorspronkelijke 
waarde. 
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3.7.1.2 1D-simulaties 

De eendimensionele modellering levert eerder meer inzicht in de optredende 
process en dan kwanti tatieve voorspellingen op. In het transect in de, Doode 
Bemde zijn er twee verschillende bodemsystemen de oeverwal, met een 
lemige textuur, een vriJ lage gemiddelde grondwatertafel en drainage 
onderaan het profiel, en anderzijds de komgrond, met een kleiige textuur en 
veel organische stof, een hoge gemiddelde grondwatertafel en opkwellend 
grondwater onderaan het profiel. 

Voor de oeverwal (profiel E) is bovenaan in Figuur 3. 48 het resul taat te 
zien van de aanpak uit Figuur 3. 29. Er is een dimensieloos getal met een 
lage waarde toegekend aan de ionenrij kheid van de neerslag en een hoger 
getal, relatief t.o.v. de werkelijk gemeten ionische sterktes, aan de 
initiele ionenrijkheid van de bodemoplossing in het domein. De fluxen zijn 
die berekend door het gecalibreerde en gevalideerde waterstromingsmodel 
voor profiel E. In het bovenste deel van Figuur 3.48 is het effect op de 
concentraties bovenaan het domein, onderaan het domein en in de wortelzone 
te zien, terwijl in het onderste deel van de figuur de gemeten tijdsreeksen 
van ionische sterkte ter vergelijking weergegeven zijn. Uit de figuur 
blij kt het sterke effect van concentratie van de 'bodemoplossing als de 
bodem ui tdroogt en het terug verdunnen als de bodem weer natter wordt. 
Belangrijke bodemprocessen zoals wortelopname en vrijzetting uit de 
bodemmatrix door ui twisselingsreacties zi tten niet in deze voorstelling, 
maar uit de overeenkomsten in de trends tussen het bovenste en het onderste 
deel van de figuur blijkt dat het vochtregime een belangrijke factor is in 
het bepalen van de temporele variatie in ionische sterkte. 
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Figuur 3. 48 : Modelberekening van bet effect van bet infil treren van een 
ionenarme flux volgens bet berekende waterregime in profiel E in de Doode 
Bemde (bovenaan) en gemeten ioniscbe sterkte op 20 cm, 50 cm en 80 cm 
diepte in hetzelfde profiel (onderaan). 
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In Figuur 3. 4 9 is het effect van een oppervlakteflux met lage ionische 
sterkte op een profiel met kwel samen met de gemeten ionische sterkte in 
profiel A van de Doode Bemde getoond. Het waterstromingsmodel voorspelt een 
vrij constante ionische sterkte met pieken van concentratie als -de bodem 
ui tdroogt. In de gemeten data is die trend helemaal niet terug t 'e vinden 
rnaar is er integendeel een daling in ionische sterkte als de bodem 
ui tdroogt. Hierui t blij kt dat concentratie/verdunning een zeer kleine rol 
speelt in dit systeem en dat de dynamiek in ionische sterkte vooral bepaald 
wordt door andere processen zoals wortelopnarne en uitwisseling met de 
bodemmatrix. 
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Figuur 3. 49 Modelberekening van het effect van het infil treren van een 
ionenarme flux volgens het berekende waterregime in profiel A in de Doode 
Bemde (bovenaan) en gemeten ionische sterkte op 10 cm en 20 cm diepte in 
hetzelfde profiel (onderaan). 

Uit een vergelijking van de twee verschillende situaties blijkt dater in 
de bodem op de oeverwal een grotere temporele dynamiek in de ionische 
sterkte van de bodemoplossing is (zie ook bijlage 1) en dat die mede 
bepaald wordt door concentratie/verdunning effecten, naast wortelopname en 
ui twis s elings reacties met de bodemma trix. Ook ui tspoeling van ion en door 
het regenwater speelt hier een rol. In de putten in de komgrond is er een 
kleinere temporele variatie die voornamelijk bepaald wordt door de opname 
door plantenwortels en uitwisselingsreacties met de matrix. Uitspoeling uit 
de wortelzone of concentratie/verdunning effecten treden hier bijna niet 
op. 
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3.7.1.3 Algemeen 

Het belang van het grondwater voor de wortelzone van de bodems op de 
oeverwal is klein, de hoeveelheid en samenstelling van het · bodemvocht 
worden voornamelijk bepaald door atmosferische condities. Uit de 
tweedimensionele modellering blijkt dat veranderingen in de kwelstroom geen 
invloed hebben op de oeverwal. Schommelingen. in het Dij lepeil hebben wel 
een invloed op de grondwaterstand maar slechts beperkte gevolgen voor het 
bodemvochtgehal te. Aangezien er in de berekeningen in paragraaf 3. 7 .1.1 
steeds netto-drainage optreedt, zal ook de kwaliteit van het Dijlewater 
weinig invloed kunnen uitoefenen. 

Voor de bodems in de komgrond is de aanwezigheid van het opkwellende 
grondwater wel van belang, in de eerste plaats omdat de kwelstroom het 
inf il treren van ionenarm regenwater en het ui tspoelen van ionen ui t de 
wortelzone tegengaat. De kwetsbaarheid van de kwelprofielen t.o.v. een 
verandering in de samenstelling van het opkwellende grondwater is niet zo 
duidelijk. Uit de simulaties van de waterstroming in de kwelputten blijkt 
dater weinig kwelwater het profiel binnengaat en dat een verandering in de 
samenstelling daardoor slechts traag zijn invloed zou doen gelden. In een 
eendimensionele aanpak wordt laterale stroming echter buiten beschouwing 
gelaten en de werkelijke intrede van kwelwater zou daardoor beduidend hoger 
kunnen liggen. 

In Figuur 3.48 en 3.49 wordt ook de waarde van de ionische sterkte van de 
bodemoplossing op de oeverwal en in de komgrond weergegeven. De 
bodemoplossing is veel ionenrijker in de komgrond doordat hier geen 
uitspoeling van ionen optreedt en de opgebruikte ionen beter kunnen 
aangevuld worden door de hogere uitwisselingscapaciteit van de bodem. Op de 
oeverwal wordt inf il trerend regenwater aangerij kt met ionen naarmate het 
dieper in het profiel komt. 
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3. 7.2 Vorsdonkbos 

3. 7.2.1 1D-simulaties 
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Figuur 3. 50 : Modelberekening van bet effect van bet infil treren van een 
ionenarme flux volgens bet berekende waterregime in profiel E in 
Vorsdonkbos (bovenaan) en gemeten ioniscbe sterkte op 19 cm, 33 cm, 49 cm 
en 64 cm diepte in betzelfde profiel (onderaan). 

In Figuur 3. 50 is de invloed van infiltratie van ionenarmer water op de 
ionenrij kheid bovenaan en onderaan het profiel en in de wortelzone van 
Profiel E in Vorsdonkbos getoond. In het onderste deel van de figuur ziJn 
de opgemeten waarden op verschillende dieptes in profiel E te zien. Uit de 
figuur blijkt dat op basis van de berekende waterfluxen uitspoeling van 
ionen en het effect van concentratie/verdunning in drogere/nattere perioden 
kan verwacht worden. Deze effecten zijn ook te zien in de gemeten data. Er 
dient nogmaals benadrukt dat in werkelij kheid ook andere process en zoals 
wortelopname en aanvulling van .de verdwenen ionen door ui twisseling met de 
bodemmatrix een zeer belangrijke rol spelen en dat deze aanpak de trends in 
de data niet volledig kan verklaren maar slechts een indicatie geven van de 
mate waarin de waterstroming een rol speelt in de temporele dynamiek van de 
ionische sterkte van de bodemoplossing. 

Om in te kunnen schatten hoe sterk de hoeveelheid en samenstelling van het 
bodemvocht in profiel E in Vorsdonk bepaald worden door het grondwater, 
zijn er modelberekeningen uitgevoerd waarbij de grondwatertafel lager 
gesteld is. In Figuur 3.51 is het gemiddelde bodemvochtgehalte in de 
bovenste 30 cm, de bovenste 50 cm en de bovenste 70 cm van het profiel te 
zien bij een verlaging van het grondwaterpeil. De behandeling "O" geeft het 
gemiddelde bodemvochtgehalte in het profiel bij de grondwaterstanden 
opgemeten in de projectperiode ('98-'99) weer. 
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Figuur 3.51 Gemiddeld bodemvochtgehalte in profiel E in Vorsdonk bij een 
verlaging van de grondwatertafel met 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, 80 cm, 100 
cm, 150 cm en 200 cm. 

In Figuur 3.51 is te zien <lat het gemiddelde vochtgehalte in de bovenste 70 
cm van het profiel lichtjes afneemt als de grondwatertafel daalt . De 
bovenste 30 cm en 50 cm ondervinden echter vrijwel geen invloed. Uit deze 
figuur kan besloten worden dat het bodemvochtgehalte in de bovenste 50 cm 
bepaald wordt door de atmosferische condities en de wortelopname en dat het 
zakken van de grondwatertafel met zelfs 2 meter geen invloed heeft. De 
verklaring hiervoor kan liggen in de zandige textuur waardoor er vrijwel 
geen capillaire opstijging kan optreden in periodes van droogte zodat een 
grotere afstand tot de grondwatertafel weinig invloed heeft op de toestand 
in de wortelzone. 

3.7.2.2 Algemeen 
ui t simulaties dat een verlaging van de 
200 cm geen invloed heeft op het gemiddeld 

bovenste 50 cm van het profiel. Hieruit kan 
de condities in de wortelzone bepaald worden door 

en wortelopname en niet gevoelig zijn voor 
samenstelling van het grondwater. 

Voor profiel E blijkt 
grondwatertafel tot zelfs 
bodemvochtgehalte in de 
geconcludeerd worden dat 
atmosferische condities 
veranderingen in peil of 

Aangezien het gemiddelde grondwaterpeil in de overige vier profielen hoog 
is (15 cm-mv voor profiel A, 24 cm-mv voor profiel B, 21 cm-mv voor profiel 
C en 34 cm-mv voor profiel D), kan men verwachten dat een verlaging van dit 
hoge grondwaterpeil aanzienlijk veranderingen zal meebrengen. Het 
gemiddelde bodemvochtgehal te daal t en er komt een extra dynamiek in de 
ionenrijkheid van de bodemoplossing door concentratie/verdunning en 
eventueel uitspoeling van ionen uit de wortelzone. Afgaande op de 
berekeningen van de waterfluxen gebaseerd op de randvoorwaarden berekend 
uit het grondwatermodel, is er in profiel A, C en D gedurende tenminste een 
gedeelte van het jaar instroming van grondwater. Dat geldt niet voor 
profiel B, maar de onderschatting van de bodemvochtgehaltes in 1999 doet 
vermoeden dat ook hier intrede van grondwater gebeurt om de hoge 
grondwaterpeilen te handhaven. Die vasts telling samen met de correlatie 
tussen samenstelling van grondwater en bodemwater (zie Figuur 3.24) leidt 
tot de veronderstelling dat met een vermindering of wegvallen van die 
instroom de samenstelling van de bodemoplossing ook veranderingen zou 
ondergaan. 
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In de eerste plaats is er in di t deelonderzoek een dataset verzarneld van 
gegevens over bodemvochtgehal te en samenstelling van de bodemoplossing in 
de wortelzone die toelaat de rol van het bodemcompartiment als 
tussenschakel tussen grondwater en vegetatie te onderzoeken. 

Uit de twee-dimensionele modelberekeningen van de gemiddelde 
grondwatertafel in het oeverwal-komgrond transect in de Doode Bemde is 
gebleken hoe dit soort van berekeningen kan aangewend worden als instrument 
om de effecten van veranderingen in de hydrologische randvoorwaarden te 
voorspellen. De omvang van deze berekeningen heeft niet toegelaten deze 
analyse uit te breiden naar de samenstelling van de bodemoplossing in het 
transect. 

In dit deelonderzoek is ook de seizonale variatie van vochtgehalte en 
chemische samenstelling van de bodemoplossing in de wortelzone onder de 
loep genomen en is proces-gebaseerd gewerkt om de mechanismen die aan de 
basis liggen van deze variatie te identif iceren en zo meer inzicht te 
verkrijgen in de kwetsbaarheid van systemen. Binnen het tijdsbestek van dit 
onderzoek is het niet gelukt de chemische component van het UNSATCHEM-model 
te calibreren vanwege het grote aantal betrokken .parameters en processen. 
Op basis van de berekende waterfluxen is dan gepoogd op een kwali tatieve 
manier de afzonderlijke invloed van bodemfysica (waterstroming) en 
bodemchemie (uitwisseling van ionen) en -biologie (opname/afgave ionen) in 
te schatten. 

De eendimensionele benadering is niet ideaal voor het berekenen van 
waterfluxen in profielen met kwel. Doordat er aannames gemaakt moeten 
worden over de verdeling van overtollige neerslag over afstroming, 
evaporatie en opbouw van een waterlaag, en doordat laterale fluxen buiten 
beschouwing worden gelaten neemt de onzekerheid van de resultaten toe. In 
het heterogeen opgebouwde Vorsdonkbos komt daar dan nog bij dat een 
vertaling van randvoorwaarden die getest zijn op grotere schaal naar een 
puntschaal onvermijdelijk verlies van accuraatheid met zich rneebrengt. 
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3.9 Conclusies 
De tweedimensionele simulaties van de gemiddelde grondwatertafel _ _ in het 
oeverwal-komgrond transect in de Doode Bemde geven de kwetsbaarheid van het 
sys teem t. o. v. veranderingen in de hydrologische randvoorwaarden aan. Ui t 
de berekeningen is gebleken dat de invloed van Dij le, die het transect 
draineert, niet tot in de komgrond reikt en da t een verandering van het 
peil tot +/- 0. 5 m de grondwatertafel tot op 100 meter van de rivier 
beinvloedt maar de komgrond niet bereikt . Veranderingen in de kwelstroom 
hebben wel een grote invloed op de vochttoestand in de komgrond en een 
terugvallen van de kwelstroom tot op 80 % van zijn oorspronkelijke waarde 
brengt een daling van de grondwatertafel van 27 cm met zich mee en doet de 
gemiddelde grondwatertafel daarmee tot net onder de wortelzone zakken. 

Voor de Doode Bemde is gebleken dat de profielen met de hoogste dynamiek in 
bodemvochtgehalte ook de grootste temporele dynamiek in ionenrijkheid van 
de bodemoplossing hebben. Uit de eendimensionele berekeningen van de 
waterfluxen voor de profielen in de Doode Bemde is naar voren gekomen dat 
in de profielen op de oeverwal de seizonale variatie in de bodemoplossing 
bepaald wordt door concentratie/verdunning, uitspoeling en wortelopname e n 
uitwisseling met de bodemmatrix. Voor de komgronden spelen voora l 
wortelopname en uitwisselingsreacties met de bodemmatrix een rol. De 
kwelstroom onderaan het profiel in de bodems in de komgrond, vormt een druk 
die ervoor zorgt dat de oplossing in het profiel niet uitspoelt en dat het 
regenwater veel minder kan infiltreren. In periodes van uitdroging, komt de 
kwelstroom ook effectief het profiel binnen. Als deze kwelstroom zou 
verminderen of wegvallen, zou er ook in deze profielen een grotere 
temporele dynamiek ontstaan en zouden de condities in de wortelzone 
veranderen. De wortelzone van de oeverwal is minder gevoelig en de 
condities daar worden voor een groot deel bepaald door de climatologische 
omstandigheden. 

Het verschil in ionenrijkdom van de bodemoplossing tussen de bodems op de 
oeverwal en in de komgrond is ook deels te wij ten aan verschillen in 
uitwisselingscapaciteit, die op hun beurt bepaald zijn door bodemgenetische 
en hydrologische factoren. Door de afzetting van zwaardere deeltjes dichter 
bij de rivier en kleine kleideeltjes verder van de rivier, zijn de bodems 
in de komgrond kleirijker en door de · hoge gemiddelde grondwaterstand, 
treedt er vervening op. Het hogere gehal te aan klei en organische stof 
resulteert in een hogere ionenuitwisselingscapaciteit in de komgrond. 

In Vorsdonkbos is er een onderscheid gemaakt tussen de profielen met een 
hoge grondwatertafel (A,B,C,D) en profiel E, dat gelegen is op een zandige 
donk en een lagere gemiddelde grondwatertafel heeft. Uit de eendimensionele 
modelberekeningen is gebleken dat voor profiel E een verlaging van de 
grondwatertafel met zelfs 200 cm het gemiddelde bodemvochtgehalte in de 
bovenste 50 cm van het profiel niet beinvloedt. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat de condi ties in de wortelzone van de hoge donken niet erg 
gevoelig z1Jn voor veranderingen in peil of samenstelling van het 
grondwater. 

De hoge gemiddelde grondwaterstanden in de overige vier profielen doen 
vermoeden dat verlaging van dit hoge grondwaterpeil tot buiten de 
wortelzone aanzienlijk Veranderingen meebrengt. Het gemiddelde 
bodemvochtgehal te daal t en de seizonale variatie neemt toe door 
concentra t ie / verdunning van de bodemoplossing en ev entueel door uitspoeling 
van ionen ui t de wortelzone. In aanrnerking genomen da t er in deze vier 
profielen ook instroming van grondwater gebeurt gedurende tenrninste een 
deel van het jaar en dat er een samenhang is vastgesteld tussen de 
samenstelling van grondwater en bodemwater, kan aangenomen worden dat het 
peil en de samenstelling van het grondwater bepalende factoren zijn voor de 
condities in de wortelzone van de bodems buiten de donken . 
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Uit een vergelijking van samenstelling van grondwater en bodemwater in de 
onderzochte profielen, is gebleken dat hoewel er in Vorsdonk een correlatie 
is tussen beide, dit in de Doode Bemde niet zo is en er daar zelfs een 
omgekeerde trend kan worden vastgesteld voor de evolutie van ionenrijkheid 
van grondwater en van bodemwater langs het transect. Hieruit volgt dat niet 
automatisch kan uitgegaan worden van een band tussen het grondwater 
onderaan het profiel en de condities die daaruit zouden voortvloeien voor 
de wortelzone. In bodems met een lagere grondwatertafel is de onverzadigde 
zone bepalend en bij het onderzoek van een gans valleigebied waarin zowel 
grondwaterafhankelijke systemen als andere aanwezig kunnen zijn mag dit 
niet uit het oog verloren worden. 
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Hoofdstuk 4 Standplaatsonderzoek 
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4.1 Inleiding 
Het voorkornen van plantensoorten en -gerneenschappen wordt bepaald door 
zogenaarnde standplaatsfactoren. De standplaats is in principe de kleinste 
als eenheid beschouwde orngeving van de plant, die hornogeen is met 
betrekking tot abiotische factoren die de respons van spontaner vegetatie 
controleren (Garritsen .1993) en toegankelijk is voor ecologisch onderzoek. 
Algemeen wordt aangenornen dat de abiotische condities zoals 
boderneigenschappen (textuur en chernische kenrnerken) en wateihuishouding 
(dynarniek en chernische kenrnerken van oppervlaktewater en/of grondwater), en 
landgebruik sturende factoren zijn, die bepalen hoe de soortensarnenstelling 
en dus de vegetatie van een gebied er zal uitzien. Andere factoren worden 
in deze deelstudie verwaarloosd. Het betreft onderrnBer klirnaatwijzigingen, 
positie in het landschap, variaties in algernene rnilieukwaliteit (zure 
depositie, influx van nutrienten, ... ), recreatiedruk, urbanisatie e.d. Hun 
invloed en rnogelijke fluctuaties binnen de studiegebieden en de beschouwde 
tijdshorizont worden als klein ingeschat . In deze· studie wordt dieper 
ingegaan op direct rneetbare abiotische condities met name grondwater, bodem 
en landgebruik. De hydrologie wordt reeds geruirne tij d beschouwd als een 
van de belangrijkere sturende factoren in de ontwikkeling en het 
functioneren van de vallei-ecosysternen. Zowel oppervlaktewater als 
grondwater zijn daarbij van belang. Overstrorningen en de daaraan gekoppelde 
abiotische condities (frequentie, tijdstip, duur, diepte, sedirnentvracht en 
chernische sarnenstelling) hebben een duidelijke invloed op de 
vegetatieontwikkeling (Aubroeck et. al. 1998). Orn het onderzoek niet 
nodeloos te cornpliceren is in dit project gekozen voor gebieden waar 
overstrorningen rnornenteel enkel sporadisch optreden en geen duidelijk 
aantoonbare invloed hebben op de ecologie van het gebied. Er werd geopteerd 
voor terreinen waar de invloed van grondwater manifest belangrijker is dan 
eventuele invloed van overstrorningen met oppervlaktewater. 

Tot nog toe concentreert het rneeste ecohydrologische onderzoek zich in 
Nederland (zie o.a . Pedroli 1987; van der Veen & Garritsen 1994; Grootjans 
et al. 1996). Het gaat daarbij in de eerste plaats om hydrologische 
standplaatsbeschrijvingen van Nederlandse situaties (Grootjans 1985; 
Koerselrnan 1989; Wassen 1990; van Wirdurn 1991; Everts & de Vries 1991; de 
Mars 1996) en in rnindere mate ook Vlaanderen (Boeye 1992; De Becker P. & 
Hubrechts W. 1997; Huybrechts W. & De Becker P . 1999; De Becker et al. 
1999) rnaar eveneens in beduidend minder verstoorde en daardoor vaak als 
referentie aangeduide gebieden in Oost - Europa zoals de Biebrza vallei in 
noordoost Polen ( o . a. Wass en et al . 19 92) . Recent evolueren de 
onderzoeksinspanningen steeds rneer in de richting van rnathernatische 
rnodelering met het oog op het rnaken van voorspellingen van plantensoorten 
(ev. vegetat i etypen) onder bepaalde gewijzigde standplaatsornstandigheden 
(Barendregt & Wassen 1989; Hooghart en Posthumus 1993, Ertsen 1998; 
Koerselrnan et al. 1999) . 

De standplaatsfactoren van plantensoorten ( en bij u itbr e i ding ook 
vegetatietypen) kunnen op een statistisch verantwoorde WlJze worden 
beschreven indien sarnen met de soortenkartering ook gegevens verzarneld 
worden van de belangrijkste standplaatsfactoren . Dit dient bij voorkeur te 
gebeuren in gradientrijke gebieden (ofwel in een reeks van verschillende 
gebieden) zodat de volledige 'ecologische amplitude' (Westhoff et al. 1970) 
van de verschillende soorten zo veel rnogelijk wordt ornvat. Door de keuze 
van de dr i e voorliggende studiegebieden i s er de verwachting dat hier in 
grote mate is aan voldaan. 
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De doelstellingen van dit deelonderzoek zijn 

• onderzoek van de verspreiding van planten- en mossoorten in de drie 
studiegebieden; 

• kartering van bodemeigenschappen en van beheersaspecten; 
• identificatie en karakterisering van de verschillende vegetatietypen; 
• onderzoek van hydrologische variabelen met betrekking tot het ondiep 

grondwater; 

• kwantificeren 
determinerende 
plantensoorten 
(freatocoenosen) 

(met behulp van 
standplaatsvereisten 

mathematische relaties) van de 
voor de grondwaterafhankelijke 

(freatofyten) en dito plantengemeenschappen 

Deze onderzoeksdoelstellingen vereisen omvangrijke en gedetailleerde 
databestanden met verspreiding van een reeks plantensoorten, tijdsreeksen 
van stij ghoogten van grondwater, chemische analysen van grondwater, een 
voldoende gedetailleerde typering van de bodem en een exacte beschrijving 
van de gevoerde beheersvormen op de verschillende terreingedeelten. 

Karteringsrooster 

~~ 
Verpreiding soorten Beheer Bodem 

Bepaling Vegetatietypen 

~ 

Piezometernetwerk 
I 

Grond waterdynamiek 
Grondwaterchemie 

I 
Kwelzones 
Grond watertypen 

I 
Interpolatie naar gridcellen 

/ 
Bepaling dominante variabelen 
voor soorten en vegetatietypen 

I 
Berekening responscurven 

Figuur 4.1 Dataverzameling en verwerking 
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4.2 Dataverzameling 
De standplaatsvereisten van plantensoorten kunnen op een statistisch 
verantwoorde wijze worden beschreven indien er samen met de soortkartering 
gegevens verzameld warden van de belangrijkste standplaatsvariabelen. Een 
selectie van relevante standplaatsfactoren werd in het verleden reeds 
uitgebreid behandeld (van Doorn 1984 van Wirdum & van Dam 1984 Dijkema et 
al. 1985). Voor dit deelonderzoek zijn enerzijds gegevens nodig met 
betrekking tot de verspreiding van planten- en mossoorten en anderzijds 
informatie over de ruimtelijke variabiliteit standplaatsfactoren, zoals de 
dynamiek en de samenstelling van het ondiepe grondwater of 
bodemkarakteristieken. De verzameling van de basisgegevens loopt langs twee 
sporen. Enerzijds wordt de spreiding van soorten, de karakteristieken van 
de bodem, en van het beheer verzameld in een regelmatig rooster, dat 
gebiedsdekkend is. Anderz ij ds worden de hydrologische gegevens met 
betrekking tot het ondiepe grondwater verzameld in een discontinu en 
discreet verdeeld netwerk van piezometers (Figuur 4.1). 

De drie studiegebieden die voor dit VLINA-project ge'selecteerd werden, ziJn 
reeds geruime tijd opgenomen in het meetnet voor hydrologische monitoring 
van natuurgebieden van het Instituut voor Natuurbehoud. Voor de Doode Bemde 
is dat sinds 1989 en voor zowel de vallei van de Zwarte Beek als voor 
Vorsdonkbos-Turfputten sinds 1990. Op basis van die eerste meetgegevens 
( zowel grondwaterdynamiek als -chemie) en op basis van de kennis opgedaan 
in een vergelijkbaar ecohydrologisch onderzoek in het Walenbos (Huybrechts 
& De Becker 1997) kon gericht een dichter meetnet worden uitgebouwd dat 
voldoet aan de vereisten van di t onderzoek ( zie deel 2. 3. 2 .1.) . In de 
studiegebieden werd de aanzet gegeven in het kader van afstudeerwerken van 
bio-ingenieurs van KU Leuven. Op basis van deze eerste resultaten kon bij 
de aanvang van dit project worden gestart met de definitieve 
dataverzameling zodat tijdrovende aanvullingen in een later stadium van het 
project, grotendeels kon vermeden worden. Voor de Doode Bemde gebeurde dat 
in 1993 (Butaye 1994), en voor zowel de Zwarte Beek (De Wilde 1997) als 
voor Vorsdonkbos-Turfputten (Boone en Defillet 1997) gebeurde dat in 1996. 

4.2.1 Karteerrooster 
De ruimtelijke informatie over de verschillende variabelen met betrekking 
tot de vegetatie, de hydrologie, de bodem en het beheer wordt in een 
roosterstructuur onderzocht. De kartering van de plantensoorten, evenals de 
beschrijving van de gevoerde beheersvormen en de kartering van de bodem 
gebeurt rechtstreeks in een zogenaamd karteerrooster, .. terwij 1 voor de 
hydrologische gegevens voor elke roostercel geinterpoleerde waarden worden 
bepaald op basis van de waarnemingen in het piezometernetwerk .. Deze manier 
van werken laat toe om op eenvoudige wijze een relatie te leggen tussen de 
ruimtelijke verspreidingspatronen van plantensoorten (en vegetatietypen) en 
de waarden voor de verschillende gemeten standplaatsvariabelen 
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Tabel 4.1: begrenzing van de studiegebieden (in Lambert-codrdinaten) 

Minimum X Maximum X Minimum Y Maximum Y 

Doode Bemde 169377 169905 167148 168002 

Vorsdonkbos 179610 180110 184460 185260 

Zwarte Beek 216580 217520 198200 198580 

Voor elk van de drie studiegebieden werd een raster uitgebouwd. De 
rastercellen zijn vierkant met een maaswij dte van 2 0 bij 2 0 meter. Met 
ui tzondering .van de Doode Bemde, verloopt de orientatie van de rasters 
noord-zuid/oost-west. In de Doode Bemde is de orientatie 8° geroteerd in 
wijzerzin (Tabel 4.1). De hoekpunten van de rastercellen werden exact 
ingemeten of berekend in Larnbert-coordinaten, om een herhaling van deze 
kartering in de toekomst mogelij k te maken. In totaal werden er over de 
drie gebieden ca. 67 .ha op deze wijze ingedeeld of 1670 rastercellen : 520 in 
de Doode Bemde, 630 in Vorsdonkbos-Turfputten en 520 in de vallei van de 
Zwarte Beek (Figuur 4.2) ~~ 
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Figuur 4.2: Karteringsroosters in de drie studiegebieden. 
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4.2.2 Plantensoorten 
In de studiegebieden wordt een volledige gebiedsdekkende kartering voor een 
aantal soorten ui tgevoerd ( zie tabel 4. 2) . De basis wordt gevormd door 
zogenaamde freatofyten (Londo G. 1988), die over het algemeen niet gebonden 
zijn aan fytogeografische regio' s. Deze freatofyten werden aangevuld met 
soorten die typisch zijn voor aanwezige plantengemeenschappen. Soorten die 
hieraan niet voldoen, die (nagenoeg) overal voorkomen of soorten waarvan 
geweten is dat ze indifferent zijn voor grondwater worden buiten 
beschouwing gelaten. Hierdoor kan het aantal soorten beperkt worden en is 
de opdracht haalbaar. In de Doode Bemde bijvoorbeeld wordt ongeveer 10% van 
het aantal soorten gekarteerd. Hierdoor ziJn er verschillen in de 
soortenlijsten voor de verschillende gebieden. Een andere reden is 
uiteraard dat niet alle soorten in de drie gebieden voorkomen. Dat kan te 
wijten zijn aan fytogeografische redenen, maar ook door de verschillen in 
abiotische omstandigheden tussen de drie gebieden. In totaal werden 2 3 8 
soorten gekarteerd (207 planten en 31 mossen) waarvan 98 soorten (2 mossen 
en 96 planten) gemeenschappelijk in de drie gebieden. (Tabel 4.2) 

In elk van de opnamecellen werd de abundantie van deze soorten geschat in 
vijf klassen : de klasse 1 stemt overeen met een bedekking tussen Oen 20 
%, de klasse 2 met een bedekking tussen 21 en 40 %, enz. In de Doode Bemde 
werden slechts 4 klassen beschouwd. 

4.2.3 Grondwater 
De studiegebieden werden uitgerust met een piezometernetwerk om informatie 
met betrekking tot het ondiepe grondwater te bekomen. Details over de 
piezometernetwerken, de gevolgde methoden en de resultaten vindt men in 
deel 2.3 van dit rapport. 

4.2.4 Gevoerde beheer 
Het gevoerde beheer van de verschillende terreinen binnen een studiegebied 
werd teruggebracht tot een van de volgende drie categorieen: 

Jaarlijks beheer jaarlijkse, vrij grondiqe afvoer van 
plantenmateriaal door maaien en/of begrazen zodat spontane 
struikgroei in principe onmogelijk wordt 

organisch 
boom- en 

Cyclisch beheer - periodische (doorgaans 3 a 5 tot zelfs 10 jaarlijks) en 
minder grondige afvoer van organisch plantenmateriaal zodat verruiging 
optreedt. Normaal gesproken schieten enkel sporadisch wat struiken op, 
bosvorming wordt tegengegaan. 

niets doen - terreinen die reeds meer dan 10 jaar braak liggen zonder enige 
noemenswaardige vorm van afvoer van organisch plantenmateriaal. Ofwel zijn 
deze terreinen bos (al dan niet ingeplant) ofwel is verbossing manifest 
en/of vergevorderd. 

Roostercellen die op de grens van twee of drie beheersvormen liggen kunnen 
aan twee beheerstypen toegewezen warden. Ze worden op de figuur weergegeven 
als overgang. 
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Figuur 4.3: Het beheer in de drie studiegebieden 
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Op basis van snelboringen, uitgevoerd op de hoekpunten van het 
karteerraster, kon voor elk van de drie gebieden een eenvoudige bodemkaart 
worden opgesteld. De boringen werden uitgevoerd tot een diepte van 1 meter 
met een Gutsboor (halve cilinder) Een aantal vereenvoudigde bodemtypes 
werden op die manier in kaart gebracht, namelijk: 
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• Veen 
• Zand 
• Veen met zand op geringe diepte (30 cm) 
• Zandige klei 
• Veen met zandige klei op geringe diepte (30 cm) 
• Klei.1.g zand 
• Veen met klei.1.g zand op geringe diepte (30 cm) 
• Leem 
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4.3 Databehandeling 

4.3. 1 Grondwatergegevens 
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De gegevens afkomstig ui t de soortenkartering., de beschrijving van het 
beheer en de bodemkartering z1Jn rechtstreeks bruikbaar voor verder 
onderzoek. De grondwatergegevens dienen tot een vergelijkbaar databestand 
te warden omgevormd. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van technieken uit de 
geostatistiek. Vertrekkend vanui t de puntwaarnemingen voor dynamische en 
chemische grondwatervariabelen (de piezometers), wordt door middel van 
interpolatie een betrouwbare score berekend voor elke eel van het 
karteringsraster. Kriging is daarvoor de meest gebruikte techniek (Nienhuis 
& Stuurman 1987; Isaaks & Srivastava 1989, Droesen & Olsthoorn 1991). De 
berekeningen werden ui tgevoerd met behulp van de Surf er-software ( Keckler 
1995): de interpolatie met behulp van de "Grid procedure" en het berekenen 
van een waarde per roostercel door gebruik te maken van de "residuals
procedure", waarbij in feite een geinterpoleerde waarde wordt berekend voor 
het middelpunt van elke gridcel. Een afgeleid product van deze bewerkingen 
zijn de isolijnenkaarten voor alle grondwatervariabelen een goed beeld van 
de ruimtelijke variatie zoals ze te vinden zijn in de bijlagen. 

Opmerking:in deze studie werd de diepte van het grondwater negatief genomen 
als het grondwater onder het maaiveld staat. Voor ordinatietoepassingen 
laat Canoco het werken met negatieve waarden niet toe. De dieptes en de 
variabelen met een negatieve waarde, afgeleid van de duurlijnen (met name 
Cen & Sum), werden daarom omgezet naar positieve waarden voor het uitvoeren 
van de ordinaties. Een gevolg daarvan is dat op de ordinatiediagrarnrnen de 
dieptevariabelen tegenover de grondwateramplitude gelegen zijn 

4.3.2 Vegetatierypen 
Plantengemeenschappen warden gekenrnerkt door cornbinaties van soorten die 
een gelijkaardige verspreiding hebben in het veld. Op basis van het 
ruimtelijk verspreidingspatroon van planten- en mossoorten kunnen 
vegetatietypen en hun kenmerkende soorten worden onderscheiden. De bepaling 
van de voorkomende plantengemeenschappen, gebeurt aan de hand van de 
nurnerieke class if icatietechniek ( clusteranalyse) TWINS PAN (Two-Way 
Indicator Species Analysis) (Hill 1979). Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
zogenaamde cut-levels die overeenkomen met de bedekkingsklassen van de 
kartering. Bij de beslissingsprocedure met betrekking tot de uiteindelijk 
te onderscheiden vegetatietypen wordt rekening gehouden met de 
herkenbaarheid van de groepen in het veld en met de definitie van fyto
sociologische typen in de li teratuur. Als resul taat hiervan wordt in elk 
van de studiegebieden elke individuele gridcel aan een vegetatietype 
toegewezen. Het vegetatietypeonderzoek wordt zowel gevoerd voor de drie 
studiegebieden samen als per studiegebied. In het laatste geval kan men van 
lokale vegetatietypen spreken. 

4.3.3 S tatistische venverking 
De verdere verwerking gebeurt aan de hand van statistische technieken zoals 
non-parametrische analyses, multi variate analyse en regressie-analyse. Zo 
wordt het verband tussen twee datamatrices (soorten/vegetatietypen en 
variabelen) onderzocht door gebruik te maken van ordinatietechnieken. Op 
die rnanier wordt een kwali tatief inzicht verkregen in het effect van de 
onderzochte milieuvariabelen op het verspreidingspatroon van de 
plantensoorten/vegetatietypen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van CANOCO. 
De eerste matrix wordt onderworpen aan een correspondentie analyse (CA) en 
de twee matrices samen worden gebruikt voor het uitvoeren van een 
canonische correspondentie analyse (CCA). Beide analysen leveren een zgn. 
"scatterplot" op van de soorten ten opzichte van de verschillende 
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ordinatie-assen. Hetzelfde geldt voor de scoren van de gridcellen (die 
vertaald werden in vegetatietypen) . Ui t het vergelij ken van de resul ta ten 
uit de twee analysen blijkt de verklarende waarde van de onderzocht 
milieuvariabelen. Indien er een duidelij k verband kan aangetoond worden 
tussen de beide ordinaties dan kan er geconcludeerd warden dat de 
onderzochte milieuvariabelen het al dan niet voorkomen en het 
verspreidingspatroon van de gekarteerde plantensoorten/vegetatietypen 
bepalen. Dat gebeurt door de Spearman (rank-order) correlatiecoefficient 
(Siegel & Castellan 1988) voor de scoren van de respectievelijke 
ordinatieassen (e.g. CA-as 1/CCA-asl; CA-as 2/CCA-as2 enz.) te gaan 
berekenen. Indien er een hoge correlatie wordt vastgesteld dan kan er 
geconcludeerd warden dater een verband bestaat tussen de milieuvariabelen 
gebruikt in de ordinatie en het verspreidingspatroon. 

Met een voorwaartse selectieprocedure van milieuvariabelen, kunnen die 
variabelen geselecteerd warden die het belangrijkst zijn in het verklaren 
van de verspreidingspatronen van de plantensoorten. Om een kwanti tatief 
inzicht te krij gen in de deze relatie volstaat ordinatie niet. Daarvoor 
dienen regressietechnieken te warden ingeschakeld. 

4.3.4 Responscurven en -vlakken 
Het ui teindelij ke doel van het ecologische deel van deze studie, was het 
vinden van mathematische relaties tussen het voorkomen van 
plantensoorten/vegetatietypen en de hydrologische variabelen, en dit zowel 
voor de verschillende variabelen individueel als voor de verschillende 
determinerende variabelen samen. 

Een steeds meer toegepaste manier om de relatie tussen het voorkomen van 
plantensoorten/vegetatietypen en de standplaatsfactoren weer te geven is 
het construeren van zogenaamde "responscurven". Dat gebeurt door gebruik 
van logistische regressie (Agresti 1990; Yee & Mitchel 1991; Trexler & 
Travis 1993; Huntley et al. 1995) . Als er variabele per variabele wordt 
gewerkt, dan is het resultaat een mathematische vergelijking voor een 
responscurve. Het gaat daarbij om tweedegraads-vergelijkingen van een 
exponentiele functie. Afhankelijk van de waarden van de regressie
parameters, verschillen deze van vorm. Meer bepaald gaat het om sigmoidale 
(S-vormige), zuiver exponentiele (J-curven) of optimum (klok- of 
Gaussische) curven. Er wordt van uitgegaan dat het effect van een 
milieuvariabele op het al dan niet voorkomen van een 
plantensoort/vegetatietype op een niet lineaire manier toeneemt of afneernt 
met de dosis. 

Een uiterst belangrijke voorwaarde om tot een degelijke regressie te komen 
is het voorhanden ziJn van voldoende gegevens voor de 
plantensoort/vegetatietype in kwestie, gespreid over haar volledige 
amplitude voor de gegeven variabele. Bij de selectie van de studiegebieden 
is daar, zoals hogerop reeds besproken en voor zover de toestand toen 
bekend was, expliciet rekening mee gehouden. 

De uitkomst (oplossing) van de regressievergelijking levert de kans 
(probabili tei t) op dat een bepaalde soort/vegetatietype voorkomt voor een 
bepaalde waarde van de rnilieuvariabele in kwestie. Die kans op voorkomen 
van de plant/vegetatietype wordt de "respons" genoemd. 

Algemeen ziet de vergelijking er als volgt uit: 'Ttvoorkornen 

de bestudeerde milieuvariabele. 
f ( X, X 2 ) , met X 

Mathematisch wordt er gebruik gemaakt van de logit-functie toegepast op een 
"Generalised Linear Model (GLM)" (ter Braak 1986; ter Braak et al. 1987, 
Jongman et al. 1987). Voor een enkelvoudige logistische regressie (met een 
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milieuvariabele) ziet deze functie er algemeen als volgt uit: 

met n de probabiliteit en a, /31 en /32 de regressieparameters 

De responscurven - geven de kans van voorkomen 
soort/vegetatietype bij de verschillende waarden die 
kan aannemen. 

van een bepaalde 
een milieuvariabele 

De waarde van dergelijke responscurve is doorgaans beperkt tot een bepaalde 
regio waarvoor de dataset representatief is. 

Uiteraard is het al dan niet voorkomen van een plantensoort/vegetatietype 
slechts in zeer uitzonderlijke gevallen afhankelijk van een 
milieuvariabele. Doorgaans is een cornbinatie van verschillende variabelen 
een solidere basis om de kans op voorkomen te berekenen. 

Algemeen ziet de vorm van die vergelijking er dan als volgt uit: 

'ltvoorkornen = Li f (Xi, xi 2 ) met xi = de bestudeerde milieuvariabelen • 

Als er meerdere milieuvariabelen tegelijk in de regressie warden betrokken, 
praten we over multiple logistische regressie. De vergelij kingen zien er 
dan als volgt uit: 

met n de probabiliteit en ai, /Jn en /3i 2 de regressieparameters 

Regressie voor meerdere variabelen tegelijkertijd, multiple regressie, 
levert zogenaarnde "responsoppervlakken" op. Een regressie met twee 
milieuvariabelen is grafisch voor te stellen in een driedimensionale 
ruimte. Voor de meeste plantensoorten/vegetatietypen beslaat het resultaat 
van de multiple regressie echter meerdere variabelen, de grafische 
voorstelling zou dus in een n-dimensionale ruimte (met n>3) moeten 
gebeuren. Bijgevolg kan het resultaat niet meer gevisualiseerd warden. 

De (multiple)regressies om de parameters van deze functies te kunnen 
berekenen en testen werden ui tgevoerd met behulp van de SAS 6. 12-versie. 
waarbij gebruik gemaakt wordt van een "stapsgewij ze (voorwaartse) 
selectieprocedure" voor het selecteren van de relevante milieuvariabelen. 
Ui t de lij st met te onderzoeken milieuvariabelen wordt de belangrij kste 
milieuvariabele geselecteerd. Uit de lijst van 21 hydrologische variabelen 
wordt die variabele gekozen die de deviantie het sterkst verrninderde. Met 
andere woorden, het is de milieuvariabele die voor de soort/vegetatietype 
in kwestie de grootste voorspellende waarde heeft. De selectieprocedure 
wordt automatisch afgebroken als de laatst geselecteerde variabele minder 
dan 5 % deviantievermindering teweegbrengt. Alle milieuvariabelen die een 
te kleine bij drage leveren in het verbeteren van de voorspellende kracht 
van het model worden niet bij het model betrokken. Op dat ogenblik worden 
de definitieve regressieparameters berekend en wordt het model getest op 
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haar significantie. Dat gebeurt niet parametrisch, m.b.v. een eenvoudige 
X2 -test (Siegel & Castellan 1988) op het belang van hun bijdrage· .- in de 
voorspellende waarde voor een plantensoort/vegetatietype en dat voor de 
eerste graads- en de tweede graadstermen afzonderlijk. 

Logistische regressie wordt in principe ui tgevoerd met categorische data 
voor wat de plantensoorten/vegetatietypen betreft. Op presentie/absentie 
gegevens kunnen eenvoudige regressies worden uitgevoerd. Voor de 
vegetatietypen in di t onderzoek is dat het geval. Per karteercel is een 
vegetatietype aanwezig en automatisch zijn alle andere typen niet aanwezig. 
De plantensoorten werden echter gekarteerd in 4 of 5 bedekkingsklassen (van 
25 resp. 20 %) . Voor plantensoorten die in een bepaald gebied in 
verschillende bedekkingsklassen voorkomen moeten er dan ook per 
bedekkingsklasse een aparte regressie uitgevoerd warden. Op die manier zijn 
er voor een aantal plantensoorten 5 verschillende regressievergelijkingen 
nodig die telkens overeenstemmen met een bedekkingsklasse. Om praktische 
redenen werden deze responsoppervlakken voor verschillende 
bedekkingsklassen niet opgenomen. 
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4.4 Vegetatietypen 
In totaal werden dus 207 hogere planten en 31 mossoorten gekarteerd (tabel 
4.2). Op een selectie van 98 soorten (96 hogere planten en 2 mossen), die 
consequent gekarteerd werden in de drie gebieden weFd voorafgaandelijk een 
verkennende analyse uitgevoerd. De reden daarvoor was om na te gaan of de 
resultaten van de dataverzameling in een grote matrix dan wel voor drie 
gebieden afzonderlijk diende te gebeuren. De karteergegevens voor 1760 
rastercellen werden daarvoor sarnengevoegd evenals de hydrologische 
gegevens. 

Uit de lijst van 98 soorten kornen slechts 37 soorten in de drie gebieden 
telkens meer dan 20 keer voor, zodat voor die soorten een echte 
vergelijking voor het gedrag in de drie gebieden mogelijk wordt. 

Tabel 4.2: lijst van de gekarteerde soorten (hogere planten en 
aantal waarnemingen per gebied en voor de drie gebieden samen. 
gekarteerd; freatofyt volgens Londo 1988). De • soorten in 
gebruikt voor de verkennende analyse van de drie gebieden samen. 

mossen) met 
(n.g.= niet 
vet werden 

DoodeBemde Vorsdonk ZwarteBeek Totaal ... ~\ 
y 

526 636 608 r 1760 . 
Hogere planten 

Achillea millefolium Duizendblad n.g. 34 23 57 

Achillea ptarmica0 Wilde bertram 24 27 301 352 

Agrostis canina0 Kruipend struisgras n.g. 106 181 287 

Agrostis stolonifera Fioringras n.g. 11 n.g. 11 

Agrostis tenuis Gewoon struisgras n.g. n.g. 143 143 

Aj uga rep tans Kruipend zenegroen 41 106 71 , 218 

Alisma plantago-aquatica0 Grote waterweegbree - 29 19 48 

Alliaria petiolata Look zonder look n.g. 10 n.g. 10 

Allium vineale Kraailook - - 1 1 

Alopecurus geniculatus 0 Geknikte vossestaart n.g. - 46 46 

Alopecurus pratensis Grote vossestaart 158 51 24 233 

Angelica sylvestris0 Gewone engelwortel 244 380 374 998 

Anthoxantum odoratum Reukgras n.g. n.g. 178 178 

Anthriscus sylvestris Fluitekruid 32 - - 32 

Arrhenatherum elatior Glanshaver 123 39 43 205 

Arthemisia vulgaris Bijvoet n.g. 39 - 39 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren n.g. 295 139 434 

Bellis perennis Madeliefje n.g. n.g. 29 29 

Berula erecta0 Kleine watereppe 36 - - 36 

Betula pubescens Zacbte berk n.g. 182 n.g. 182 

Bidens tripartita Gevleugeld tandzaad n.g. 36 13 49 

Bromus mollis Zacbte dravik n.g. n.g. 5 5 

Bromus racemosus 0 Trosdravik n.g. - 7 7 

Calamagrostis canescens0 Hennegras 76 - 121 197 

Calla palustris0 Slangewortel - - 73 73 

Caltha palustris0 Dotterbloem 70 92 185 347 

Calystegia sepium Haagwinde n.g. 288 n.g. 288 

Campanula rapunculo'ides Rapunzelklokje - 5 - 5 

Cardamine pratensis 0 Pin.ksterbloem n.g. 250 183 433 

Carex acuta0 Scherpe zegge 115 71 119 305 

Carex acutiformis0 Moeraszegge 270 12 - 282 

Carex curta0 Zompzegge - 32 124 156 

Carex diandra0 Ronde zegge - 4 - 4 
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Carex disticha0 

Carex echinata0 

Carex elongata0 

Carex birta 

Carex nigra0 

Carex ovalis 

Carex pallescens 

Carex panicea 0 

Carex paniculata0 

Carex pseudocyperus0 

Carex remota 0 

Carex rostrata0 

Carex vesicaria0 

Centaurea jacea 

Cerastium fontanum 

Chaerophyllum temulum 

Tweerij'ige zegge 

Sterzegge 

Elzenzegge 

Ruige zegge 

Zwarte zegge 

Hazezegge 

Bleke zegge 

Blauwe zegge 

Pluimzegge 

Hoge cyperzegge 

Ijle zegge 

Snavelzegge 

Blaaszegge 

Knoopkruid 

Gewone hoornbloem 

Dolle kervel 

Chrysanthemum leucanthemum Margriet 

Circaea lutetiana0 Groot heksenkruid 

Cirsium arvense 

Cirsium oleraceum0 

Cirsium palustre0 

Cirsium vulgaris 

Comarum palustris0 

Convallaria majalis 

Cornus sanguineus 

Crepis biennis 

Cynosusrus cristatus 

Dactylis glomerata 

Dactylorchis maculata0 

Dactylorchis majalis0 

Daucus carota 

Deschampsia caespitosa0 

Deschampsia flexuosa 

Digitalis purpurea 

Dryopteris carthusiana 

Dryopteris dilatata 

Dryopteris filix-mas 

Eleocharis palustris0 

Elytrigia repens 

Epilobium hirsutum0 

Epilobium spec. 

Epipactis helleborine 

Equisetum arvense 

Equisetum fluviatile0 

Equisetum palustre0 

Equisetum telmateia0 

Eriophorum vaginatum0 

Eupatorium canabinum0 

Festuca pratensis 

Festuca rubra 

Filipendula ulmaria0 

Frangula alnus 

Galeopsis tetrahit 

Akkerdistel 

Moesdistel 

Kale jonker 

Speerdistel 

Wateraardbei 

Lelietje-der-dalen 

Rode kornoelje 

Groot streepzaad 

Kamgras 

Kropaar 

Gevlekte orchis 

Brede orchis 

Wilde peen 

Ruwe smele 

Bochtige smele 

Vingerhoedskruid 

Smalle stekelvaren 

Brede stekelvaren 

Mannetjesvaren 

Gewone waterbies 

Kweek 

Harig wilgenroosje 

Basterdwederik 

Breedbladige wespenorchis 

Heermoes 

Holpijp 

Lidrus 

Reuzenpaardestaart 

Veenpluis 

Koninginnekruid 

Beemdlangbloem 

Rood zwenkgras 

Moerasspirea 

Sporkehout 

Gewone hennepnetel 

81 

27 

34 

n.g. 

n.g. 

n.g. 

n.g. 

5 

10 

n.g. 

n.g. 

n.g. 

n.g. 

9 

n.g. 

299 

99 

n.g. 

9 

n.g. 

34 

n.g. 

n.g. 

7 

n.g. 

n.g. 

n.g. 

10 

n.g. 

n.g. 

n.g. 

n.g. 

80 

267 

16 

256 

n.g. 

n.g. 

356 

63 

8 

17 

204 

12 

27 

24 

2 

5 

18 

51 

244 

16 

4 

26 

18 

67 

13 

245 

173 

339 

12 

38 

7 

n.g. 

n.g. 

47 

6 

44 

44 

347 

205 

56 

n.g. 

55 

178 

42 

130 

41 

55 

43 

n.g. 

n.g. 

357 

168 

366 
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90 

46 

1 

175 

93 

5 

10 

31 

140 

1 

168 

2 

61 

507 

17 

174 

5 

39 

8 

3 

n.g. 

11 

10 

19 

181 

3 

12 

n.g. 

n.g. 

340 

91 

50 

32 

124 

227 

307 

30 

292 

179 

17 

277 

47 

202 

117 

2 

10 

28 

51 

275 

161 

14 

27 

186 

67 

15 

254 

234 

299 

945 

29 

221 

12 

34 

39 

8 

50 

13 

44 

55 

10 

19 

528 

205 

56 

13 

12 

55 

178 

43 

130 

461 

413 

16 

50 

331 

124 

227 

1020 

198 

721 
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Galium aparine 162 216 378 

·:'.1 
Kleefkruid n.g. 

,1 Galium mollugo Glad walstro 39 39 
,\'. Galium palustris0 Moeraswalstro 34 277 378 689 '.'/ 
,:.,j 

Galium uliginosum0 85 79 250 414 Ruw walstro 
:.~]. Geranium robertianum Robertskruid n.g. 2 2 

Geum urbanum Gewoon nagelkruid 84 84 

Glechoma hederacea Hondsdraf n.g. 295 53 348 

Glyceria fluitans 0 Mannagras n.g. n.g. 165 165 ) 

Glyceria maxima0 Liesgras 34 107 141 

Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem n.g. n.g. 1 1 

Hedera helix Klimop n.g. 47 3 50 

Heracleum sphondyllium Bereklauw 126 155 13 294 

Holcus lanatus Gestreepte witbol n.g. 207 519 726 

Holcus mollis Gladde witbol 79 198 277 

Hottonia palustris0 Waterviolier n.g. 9 9 

Humulus lupulus Hop n.g. 354 118 472 

Hydrocotyle vulgaris 0 Watemavel 46 n.g. 46 
·,I Hypericum dubium0 Kantig hertshooi n.g. 75 116 191 

Hypochaeris radicata 
· .. Gewoon biggekruid n.g. n.g. 2 2 

Ilex aequifolium Hulst n.g. 2 2 

Iris pseudacorus 0 Gele !is n.g. 363 80 443 

Juncus acutiflorus0 Veld;us 42 101 406 549 

Juncus articulatus0 Zomprus n.g. 26 n.g. 26 

Juncus bulbosus0 Knolrus 18 n.g. 18 

Juncus conglomeratus 0 Biezeknoppen n.g. 67 76 143 

Juncus effusus0 Pitrus n.g. 271 495 766 

Juncus filiformis0 Draadrus 30 30 

Juncus tenuis Tengere rus 15 n.g. 15 

Lathyrus pratensis 0 Veldlathyrus n.g. 65 65 

l..eontodon autumnalis Herfstleeuwetand n.g. 11 11 

Linaria vulgaris Vlasbekje n.g. 24 24 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 316 35 351 

Lotus comiculatus Gewone rolkla ver n.g. 2 2 

Lotus uliginosus0 Moerasrolklaver 85 110 395 590 

Luzula campestris Gewone veldbies n.g. 20 2 22 

Luzula multiflora0 Veelbloemige veldbies 32 32 

Lychnis flos-cuculi0 Echte koekoeksbloem 97 129 130 356 

Lycopus europaeus0 Wolsfpoot 200 404 341 945 

Lysimachia nummularia0 Penningkruid n.g. 46 n.g. 46 

Lysimachia vulgaris0 Gewone wederik 139 358 410 907 

Lythrum salicaria0 Kattestaart 201 287 275 763 

Maianthemum bifolium Dalkruid n.g. 33 2 35 

Melandrium dioica Dagkoekoeksbloem n.g. 120 120 

l\lentha aquatica0 Watermunt 106 64 77 247 

Menyanthes trifoliata0 Waterdrieblad 13 12 52 77 

Mercurialis perrenis0 Overblijvend bingelkruid 8 8 

Moehringia trinervis Drienerfmuur 228 n.g. 228 

Molinia caerulea Pij pestrootj e 89 316 405 

Myosotis sp. Moeras- of Zompvergeet-me- n.g. 151 124 275 
nietje 

Myosoton aquaticum Watermuur n.g . 121 121 

.Myrica gale0 Gagel 15 15 

Oenanthe fistulosa 0 Pijptorkruid 14 14 
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Osmundia regalis0 

Oxalis fontana 

Peucedanum palustris0 

Phalaris arundinacea0 

Phleum pratense 

Phragmites australis0 

Pimpinella major 

Plantago Ianceolata 

Poa nemoralis 

Polygonatum multiflorum 

Polygonum amphibium0 

Polygonum bistorta0 

Polygonum hydropiper 

Koningsvaren 

Stijve kJaverzuring 

Melkeppe 

Rietgras 

Timotheegras 

Rietgras 

Grote bevernel 

Smalle weegbree 

Schaduwgras 

Veelbloemige salomonszegel 

Veenwortel (landvorm) 

Adderwortel 

Waterpeper 

Polygonum persicaria Perzikkruid 

Potamogeton polygonifolius0 Duizendknoopfonteinkruid 

Potentilla erecta 

Prunella vulgaris 

Prunus serotina 

Pteridium aquilinum 

Pulicaria dysenterica0 

Ranunculus acris 

Ranunculus flammula 0 

Ranunculus lingua 0 

Ranunculus repens 

Rhinantyhus angustifolius0 

Ribes rubrum0 

Rubus idaeus 

Rubus spec. 

Rumex acetosa 

Rumex conglomeratus 

Rurnex crispus 

Rumex hydrolapatum0 

Rumex obtusifolius 

Saxifraga granulata 

Scenecio aquatica0 

Scenecio jacobea 

Scirpus sylvaticus0 

Scrophularia nodosa 

Scutellaria galericulata0 

Scutellaria minor0 

Solanurn dulcamara0 

Sparaganium erectum0 

Spirodela polyrhiza 0 

Stachys palustris 0 

Stachys sylvatica 

Stellaria graminea 

Stellaria holostea 

Stellaria palustris 

Stellaria uliginosa 0 

Succisa pratensis0 

Syrnphytum officinale 

Tanacetum vulgare 

Teucrium scorodonia 

Tormentil 

Brunel 

Amerikaanse vogelkers 

Adelaarsvaren 

Heelblaadjes 

Scherpe boterbloem 

Egelboterbloem 

Grote boterbloem 

Kruipende boterbloem 

Grote ratelaar 

Aalbes 

Dauwbraam 

Braam 

Veldzuring 

Kluwenzuring 

Krulzuring 

Waterzuring 

Ridderzuring 

Knolsteen breek 

Waterkruiskruid 

Jacobskruiskruid 

Bosbies 

Knopig helmkruid 

Blauw glidkruid 

Klein glidkruid 

Bitterzoet 

Grote egelskop 

Veelwortelig kroos 

Moerasandoom 

Bosandoorn 

Grasmuur 

Grote rnuur 

Zeegroene muur 

Moerasmuur 

Blauwe knoop 

Gewone smeerwortel 

Boerewormkruid 

Valse salie 

166 

n.g. 

254 

n.g. 

n.g. 

2 

151 

n.g. 

n.g. 

n.g. 

14 

n.g. 

24 

n.g. 

34 

n.g. 

n.g. 

n.g. 

n.g. 

n.g. 

n.g. 

24 

n.g. 

10 
n .g. 

72 

n.g. 

21 

n.g. 

n.g. 

n.g. 

n.g. 

61 

n.g. 

n.g. 

n.g. 

n.g. 

n.g. 

24 

23 

309 

144 

25 

16 

n.g. 

n.g. 

28 

57 

209 

63 

10 

39 

26 

n.g. 

7 

25 

3 

247 

70 

89 

552 

58 

n.g. 

n.g. 

36 

n.g. 

162 

n.g. 

148 

357 

50 

n.g. 

65 

9 

77 

18 

n.g. 

n.g. 

22 

290 

36 

6 
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56 

77 

38 

106 

5 

13 

19 

8 

378 

7 

37 

103 

115 

458 

n.g. 

247 

316 

4 

67 

15 

4 

1 

5 

244 

22 

164 

176 

257 

25 

139 

42 

106 

40 

24 

23 

365 

387 

63 

376 

5 

13 

19 

30 

208 

8 

587 

63 

10 

39 

33 

37 

14 

110 

164 

3 

705 

34 

70 

89 

799 

374 

4 

127 

15 

14 

1 

5 

478 

22 

333 

1 

533 

307 

25 

65 

71 

216 

18 

42 

106 

23 

290 

36 

46 
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Thalictrum flavum 0 Poelruit 41 41 

Trifolium dubium Kleine klaver 64 n.g. 64 

Trifolium pratensis Rode klaver n.g. 36 106 142 

Trifolium repens Witte klaver n.g. 70 131 201 

Typha latifolia0 Grote lisdodde n.g. 11 14 25 

Urtica dioica Grote brandnetel n.g. 484 458 942 

Valeriana officinalis 0 Echte valeriaan n.g. 172 159 331 

Veronica montana Bos-ereprijs 

Veronica scuttelata0 Schild-erepri js n.g. 14 14 

Veronica serphyllifolia Tijm-ereprijs n.g. n.g. 20 20 

Viburnum opulus 0 Gelderse roos n .g. 238 n.g. 238 

Vicia cracca Vogelwikke n.g. 126 10 136 

Viccia hirsuta Ringelwikke 1 

Vicia sati va V oederwikke 2 2 

Viola palustris0 Moerasviooltje 162 56 218 

Viola spec. Bosviooltje (bleek- & n .g. 29 3 32 
donkersporig) 

Mossen 

Atrichum undulatum Groot rimpelmos n.g. 85 n.g. 85 

Aulacornnium palustre Rood viltmos 22 n.g. 22 

Brachythecium rivulare B eek-dikkopmos n.g. 8 n.g. 8 

Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos n.g. 237 n.g. 237 

Calliergon cordifolium Hartbladig nerf-puntmos n .g. 31 56 87 

Calliergon gigantea Groot nerf-puntmos n.g. 11 7 18 

Calliergon stramineum Sliertig nerf-puntmos 12 9 21 

Ctenidium molluscum Kammos 7 7 

Dicranella heteromalla Gewoon pluisjesmos n.g. 29 n.g. 29 

Eurhynchium praelongum Klein laddermos n.g. 251 n.g. 251 

Hypnum cupressiforme Gewoon klauwtjesmos n .g. 42 n.g. 42 

Leptodictyum riparium Beekmos n.g. 18 n.g. 18 

Leucobryum glaucum Kussentjesmos 8 8 

Pellia epiphylla Gewone pellia n .g. n.g. 38 38 

Plagiomnium affine Rondbladig boogsterremos n.g. 41 n.g. 41 

Plagiomnium undulatum Gerimpeld boogsterremos 63 n.g. 63 

Plagiothecium denticulatum Glanzend platmos n.g. 18 n.g. 18 

Polytrichum commune Gewoon haarmos 12 5 17 

Polytrichum formosum Fraai haarmos n.g. 31 n.g. 31 

Rhizomnium punctatum Gewoon viltsterremos n.g. 10 n.g. 10 

Rhytidiadelphus squarrosus Haakmos n .g. 24 n .g. 24 

Sphagnum auriculatum n.g. 

Sphagnum inundatum 4 n.g. 4 

Sphagnum fallax Fraai veenmos 24 n.g. 24 

Sphagnum fimbriatum Gewimperd veenmos 53 IO 63 

Sphagnum squarrosus Haak-veenmos n.g. 30 32 62 

Sphagnum flexuosum Slank veenmos 33 n.g. 33 

Sphagnum lescurii Geoord veenmos 1 

Sphagnum palustre Gewoon veenmos 86 n.g. 86 

Sphagnum subsecundum Moeras-veenmos 
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4. 4. 1 Verkennende vegetatieana/yse in de drie studiegebieden 
Met behulp van clusteranalyse op basis van de 37 soorten die in de drie 
studiegebieden voldoende vertegenwoordigd ZlJn, werden 17 vegetatietypen 
onderscheiden die ZlJn weergegeven i n het dendrograrn in figuur 4. 5. De 
ruimtelij ke verspreiding van deze vegetatietypen werd weergegeven voor de 
drie gebieden in de kaarten van figuur 4.6. 

voedselnJk Voedselarm 

_B_o_s_s_en ____ --'---·- Graslanden & Ruigten 

A: Ar=~enathereturn elatioris 

8: Ca~::hion palustris 

C: Fi~.:..~endulion 

D: Ma~:1.ocaricion met Phra gmites 
aus::=alis 

E: Phn,mi tetalia 

F: Be::~lo-Quercetum roboris 

G: Sp~agno-Alneturn glutinosae 

H: Carpinion 

I: Car.:..ci elongatae-Alnetum 
gh.:::inosae 

J: Mac=ophorbio-Alnetum 

K: 

L: Ca=.:..cion curto nigrae met elem. 
Mag:1.ocaricion 

M: 

N: Cirsio-Molinietum 

0: 

P: Ca=.:..c.:..on curto-nigrae 

Q: Car.:..cion curto nigrae 

H 

Glanshavergrasland 

Dottergrasland 

Moerasspirearuigte 

Rietruigte 

Rietland 

Eiken-Berkenbos 

Oligotroof Elzen-Berkenbr~e~ 

Eiken-Haagbeuken bos 

Mesotroof El=enbroek 

Ruigt Elzenbroek 

Nitrofiele vochtige ruigte 
met Glad walstro 

81 

59 

202 

84 

159 

18 

83 

63 

105 

105 

44 

Kleine Zeggevegetatie 38 
met elementen van Grote Zeggevegetatie 
(vernatting) 
verruigde overgang Dottergrasland 138 
naar Kleine Zeggevegetatie 
Blauwgrasland 43 

Overgang van Dottergras la~d 87 
naar Kleine Zeggevegetaties 
Kleine Zeggevegetatie (ruigere vorm) 289 

Kleine Zeggevegetatie 158 

Dl(V)I

Dl-l(Z) 

D/Vl(Z) 

Dl(V)l(Z) 

DI-I (Z) 

-l(V)IZ 

-/Vl(Z) 

( D) IV I ( Z) 

-IVIZ 

-/VIZ 

(D)l(V)IZ 

-1-IZ 

(D)/VIZ 

-/VIZ 

Dl(V)IZ 

-/VIZ 

-/VIZ 

Figuur 4.5: Dendrogram van de vegetatietypen weerhouden uit de 
gecombineerde dataset van de drie gebieden. Het cijfer tussen haakjes slaat 
op het aantal rastercellen waarin dit type voorkomt. De hoofdletters duiden 
op het studiegebied waarin dit type voorkomt (D: Doode Bemde; V: Vorsdonk; 
Z: Zwarte Beek., indien deze hoofdletters tussen haakjes staat komt het 
vegetatietype minder dan 5 maal voor in dat gebied) 
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Figuur 4. 6: Verspreiding van vegetatietypen ui t de gecombineerde dataset 
van de drie gebieden (voor legende zie fig.4.5). 
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De hoofdsplitsing in deze dendrograrn wordt gernaakt op basis van 
vegetatietypen van voedselrijke en voedselarrne standplaatsen. Binnen de 
groep van voedselrijke standplaatsen (vegetatietypen A t. e .rn. E) wo"rdt de 
volgende splitsing gernaakt op basis van grondwaterpeilen. Er splitst met 
name een groep af ( type A- Glanshavergraslanden) van de drogere 
standplaatsen. 

In de groep van de voedselarmere standplaatsen (type F t.e.rn. Q) gebeurt de 
eerste splitsing op basis van beheerstype; er is met name een groep met 
bossen (typen F t.e.rn. J) en een groep met graslanden en ruigten (typen K 
t.e.rn. Q). 

De rneest opvallende conclusie die kan getrokken worden ui t deze 
gecornbineerde behandeling. van de drie datasets is dat de drie gebieden 
grotendeels een eigen vegetatiezonering hebben. Er ziJn zeer weinig 
overlappende vegetatietypen tussen deze drie gebieden aanwezig. Dat wordt 
visueel duidelijk uit figuur 4.4. 

De overlap beperkt zich grotendeels tot volgende 4 typen: de 
Moerasspirearuigte ( type C) kornt over een grotere oppervlakte voor in de 
Doode Bernde en in Vorsdonk, de echte en ruigere Kleine Zeggevegetaties 
(typen P & Q) kornen voornarnelijk voor in de vallei van de Zwarte Beek maar 
ook (in iets rnindere mate) in Vorsdonk. Het Ruigt Elzenbroek (type J) kornt 
vrij veel voor in Vorsdonkbos en ook een beetje in de Zwarte Beek. 

De rneeste vegetatietypen zijn specifiek voor een bepaald gebied, of kornen 
uiterst sporadisch voor (< 5 rnaal) in een of twee andere gebieden. 

Orn na te gaan of de gebiedsinvloed groter is dan de invloed van de gerneten 
milieuvariabelen (met name beheer, grondwaterdynarniek en 
grondwatersarnenstelling) werd een canonische correspondentie-analyse 
uitgevoerd op de gecornbineerde dataset. Het resultaat van deze ordinatie is 
te zien in figuur 4.5. 
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Figuur 4. 7: Diagram van de eerste twee assen van de De trended Canonical 
Correspondence Analysis (A1 0.448; A2 0.261) voor de gecombineerde 
dataset. (a) voor de plantensoorten en de milieuvariabelen (inclusief de 
gebiedsvariabelen "Dood" voor Doode Bemde; "Vors" voor Vorsdonkbos en 
"Zwart" voor Zwarte beek) en (b) voor de rastercellen (om redenen van 
overzichtelijkheid werden hier geen pijlen met milieuvariabelen weergegeven 
en slechts 20% van de punten werd geplot). D: Doode Bemde; V: Vorsdonk; Z: 
Zwarte Beek 
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Speciaal daarvoor werden ( zgn. dummy-) "gebiedsvariabelen" toegevoegd· ,aan de 
matrix met milieuvariabelen. Die gebiedsvariabelen werden op dezelfde 
manier geconstrueerd als de beheersvariabele. Het ziJn (categorische) 
presentie/ absentie variabelen (waarde 1 of O) ; alle rastercellen van de 
Zwarte Beek krij gen een waarde 1 voor de gebiedsvariabele Zwart, terwij 1 
alle cellen van de beide andere gebieden daarvoor de waarde O krijgen enz. 

In het ordinatiediagram, figuur 4.7a. liggen uiteraard de drie 
gebiedsvariabelen telkens met een hoek van 120 t.o.v. elkaar. Belangrijker 
is het relatief belang van deze gebiedsvariabele in de verklaring van de 
variatie in de vegetatiesamenstelling. Dit blijkt uit tabel 4. 3 waar een 
overzicht wordt gegeven van de lengte van de pijlen van de milieuvariabelen 
in het ordinatiediagram, berekend uit de scores voor de respectievelijke 
variabelen op de eerste en de tweede ordinatie-as. 

In figuur 4.7b; is duidelijk de scheiding tussen de drie gebieden te zien: 
het volledige rechterdeel van het diagram wordt in beslag genomen de 
rastercellen van de Doode Bemde. Deze deel-dataset vertoont de grootste 
spreiding. De vegetatietypen van di t gebied vertonen dan ook de grootste 
verschillen in soortensamenstelling op het terrein. Het gedeelte linksboven 
wordt in beslag genomen door de rastercellen van Vorsdonkbos. Deze hebben 
reeds heel wat minder spreiding dan in het geval van de Doode Bemde, maar 
veruit het minst spreiding vertonen de rastercellen van de Zwarte Beek die 
geconcentreerd liggen in de linkerbenedenhoek van het diagram. 

De cellen van de Zwarte Beek vertonen wel een (zij het smalle) zone van 
overlap met Vorsdonkbos. Het gaat hier om rastercellen met vegetatietypen 
die behoren tot de Kleine Zeggevegetaties (typen I & J). Verder is er een 
(vrij brede) zone van overlap tussen de Doode Bemde en Vorsdonkbos voor de 
cellen met een Moerasspirearuigte-vegetatie (type C), het enige 
vegetatietype dat met veel cellen in twee gebieden voorkomt. 

In tabel 4 . 3 wordt een overzicht gegeven van het belang van elke 
milieuvariabele . Dit wordt bepaald aan de hand van de lengte van de pijlen 
voor de verschillende milieuvariabelen op het ordinatiediagram. De lengte 
van de peilen wordt berekend ui t de scores voor de respectieve 
milieuvariabelen op de (in dit geval) eerste twee ordinatie-assen. 

Tabel 4.3: Relatieve lengte van pijlen voor de verschillende 
milieuvariabelen in het DCCA-diagram (figuur 4. 7a) voor as 1 en 2. De 
variabelen werden gerangschikt vol gens afnemende lengte van pij len en dus 
volgens afnemend belang. De variabelen aangeduid in het vet leveren de 
grootste (significante) bijdrage aan het verklaren van de variatie van de 
dataset 

Vors 0.663 
Dood 0.654 
HC03 0.637 
Ampli 0.628 
Ca 0.628 
Max 0.593 
Zwart 0.582 
Cond 0.565 
Cen 0.549 
NH4 0.537 
Mean 0.508 
K 0.497 
pH 0.492 
Mg 0.490 
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Sum 
S04 
Cl 
Null 
Vex 
Cyclic 
Na 
N03 
Yearly 
Fe 
P04 
Min 
Caaf 

0.453 
0.443 
0.440 
0.429 
0.358 
0.244 
0.244 
0.229 
0.208 
0.200 
0.194 
0.177 
0.158 
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Hieruit is duidelijk te concluderen dat de voor de gelegenheid toegevoegde 
gebiedsvariabelen van groot belang zijn in de ordinatie, van nabij gevolgd 
door een mengeling van grondwaterregime-variabelen ' (_amplitude en maximale 
diepte) en variabelen die betrekking hebben op de samenstelling van het 
grondwater (Bicarbonaat, Calcium en conductiviteit) 

Dit suggereert eveneens dat verschillen in de soortensamenstelling (en dus 
ook in het vegetatiepalet) tussen de drie gebieden veroorzaakt wordt door 
zowel verschillen in grondwaterdynamiek als grondwatersamenstelling. De 
vallei van de Zwarte Beek is een fraai voorbeeld van een Kempisch, venig 
beekdal. Dat impliceert automatisch kleine grondwateramplituden en zeer 
ondiep grondwater, ook in de zomer. Delen van Vorsdonkbos zijn eveneens 
venig, wat de gemiddelde grondwatertafelschommelingen voor het ganse gebied 
kleiner maakt. De maximale diepte van het grondwater ligt om dezelfde reden 
dichter bij het maaiveld. 

Opvallend is verder dat de variabelen die betrekking hebben op het beheer 
nauwelijks een rol van betekenis spelen in de ordinatie van deze 
gecombineerde dataset. Dit is enigszins in tegenstelling met de 
clusteranalyse, het beheer en belangrijker rol lijkt te spelen bij de 
vorming van groepen. 

De resultaten van zowel de clusteranalyse als de ordinatie duiden aan dat 
er vriJ weinig overlap is tussen de vegetatietypen van de drie 
studiegebieden. Dat wil zeggen dat de keuze van de studiegebieden een ruime 
waaier vertegenwoordigt van de vegetatietypen die mogelijk zijn in drie 
vrij verschillende vallei-ecosystemen. 

Om die redenen worden de verschillende vegetatietypen hier niet in detail 
besproken. Er zal integendeel verder gewerkt worden met de analyse van de 
drie gebieden afzonderlijk. Op die manier kan er meer detail gehaald worden 
ui t de vegetatieanalyse, de afbakening en beschrijving van vegetatietypen 
evenals uit de ordinatieresultaten zoals uit het vervolg van dit hoofdstuk 
zal blijken. 
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4.4.2 Vegetatietypen in De Doode Bemde 

Tijdens de kartering bleek dat aan de uiterste oostrand van het 
karteerrooster een zevental sterk afwij kende cellen voorkwamen. Aangezien 
deze zeven cellen behoren tot een vegetatietype dat alleen hier voorkomt en 
dan nog in een aantal dat geen statistisch verantwoorde verwerking mogelijk 
maakt ,. werd beslist om deze cellen voor verdere verwerking te schrappen. 
Daarom staan ze ook niet meer weergegeven op de kaart met vegetatietypen 
(Figuur 4.9). In totaal werden dus 520 cellen of ca. 21 ha bij de verdere 
analyse betrokken 

Voor De Doode Bemde werden 7 vegetatietypen onderscheiden worden. Hun 
ruimtelij ke verspreiding en hun onderlinge relaties worden weergegeven in 
Figuur 4.8 Een duidelijk patroon van vegetatiegordels komt hierin tot 
uiting, de vegetatiegordels zijn gelegen langs een topog~afische gradient 
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A: Glanshaverhooiland (Arrhenatheretum elatioris) 
B: Dottergrasland (Calthion palustris) 
C: Moerasspirearuigte (Filipendulion) 
D: Grote Zeggevegetatie (Magnocaricion) 
E: Rietruigte (Magnocaricion met Phragmites australis) 
F: Rietland (Phragmitetalia) 
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G: Mesotroof Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum glutinosae) 

Figuur 4. 8: Dendrogram van de zeven weerhouden vegetatietypen in de Doode 
Bemde 
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Figuur 4.9: Ruimtelijke verspreiding van vegetatietypen in de Doode Bemde 
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Het meest afwijkende vegetatietype, het Glanshavergrasland (Arrhenatheretum 
elatioris) is op de oeverwallen te vinden met Arrhenatherurn elat_ior en 
Trifolium dubium als karakteristieke soorten. Ze zijn te vinden op de 
"droogste" standplaatsen, waar eveneens een grote 
grondwatertafelschornrneling optreedt (Figuur 2.8). In de overgangszone naar 
de lager gelegen komgrond worden deze Glanshavergraslanden geleidelijk 
vervangen door Dottergraslanden (Calthion palustris). Caltha palustris, 
Lychnis flos-cuculi, Scirpus sylvaticus, Lotus uliginosus en Carex disticha 
zijn hier de typische soorten. De verspreiding van deze soorten beperkt 
zich grotendeels tot regelmatig gemaaide terreingedeelten. 

Ten noorden van deze twee graslandtypes ligt een Moerasspirearuigte 
(Filipendulion), met soorten als Filipendula ulmaria, Eupatorium 
cannabinum, Angelica sylvestris, Heracleum sphondylium en Cirsium 
oleraceum. De Moerasspirearuigte ontstaat door verwaarlozing van maaibeheer 
op de oeverwal en op de overgang naar de komgrond. 

Verder in de richting van het centrum van de komgrond, aan de randen van de 
hierboven beschreven vegetatietypen is een (soms smalle) gordel van Grote 
Zeggevegetatie (Magnocaricion) te vinden. Karakteristieke soorten zijn hier 
Carex acuta, C. acutiformis, Scutellaria galericulata en Phalaris 
arundinacea. 

Naarrnate er verder wordt opgeschoven naar het centrum van de komgrond, 
stijgt de dominantie van Phragmites australis. Dit vegetatietype, de 
Rietruigte (Magnocaricion met Phragmites australis, is nauw verwant met de 
Grote Zeggevegetatie en ook met de Moerasspirearuigte, maar de dominantie 
van Phragrnites geeft het een specifiek en karakteristiek aspect. 

Tegen de oostelijke valleiflank is een "echte" Rietlandgemeenschap 
( Phragmi tetea) ontwikkeld. Naast het dominant voorkomen van Phragmi tes 
australis maken soorten als Berula erecta, Mentha aquatica, Rumex 
hydrolapathum en Calamagrostis canescens het onderscheid met de Rietruigte 
duidelijk. Dat onderscheid wordt voornarnelijk bepaald door een constante en 
hogere grondwatertafel. Het verspreidingspatroon van Riet (zie eco
hydrologische atlas Doode Bemde) geeft een goed beeld van de omvang van de 
eigenlijke komgrond. 

Op plaatsen waar reeds sinds een paar decennia geen beheer meer gebeurt, 
heeft zich een fraai Mesotroof Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum 
glutinosae) gevestigd. De Carex elongata is hier de typische soort. 
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4.4.3 Vegetatietypen in Vorsdonkbos 
Zeven typen werden onderscheiden en zijn weergegeven in het dendrogram in 
figuur 4.10. Zij vertonen ruimtelijk een goed aaneengesloten 
verspreidingspatroon en zijn duidelijk gelokaliseerd op figuur 4.11. 
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A: Blauwgrasland (Cirsio-Molinietum) 
B: Kleine Zeggevegetatie (Caricion curto-nigrae) 
C: Oligotroof Elzenbroek (Sphagno-Alnetum glutinosae) 
D: Mesotroof Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum glutinosae) 
E: Moerasspirearuigte (Filipendulion) 
F: Dottergrasland (Calthion palustris) 
G: Ruigt Elzenbroek (Macrophorbio-Alnetum) 

I 

Figuur 4.10: Zeven vegetatietypen die op basis van TWINSPAN werden 
geselecteerd voor Vorsdonkbos. 

De eerste splitsing gebeurt op basis van een mineraalrijk - mineraalarm 
tegenstelling in de dataset. Deze tegenstelling slaat op het verschil in 
chemische samenstelling van de verschillende types grondwater maar ook op 
het al dan niet venige karakter van de bodem. De karakteristieke soorten 
voor de "mineraalarme" groep (types A t. e . m. D in het dendrogram) ziJn 
Betula pubescens, Frangula alnus, Lonicera periclymenum en Sphagnum 
palustre. De "mineraalrijke" standplaatsen (typen E, F & G) zijn herkenbaar 
in het veld door het frequent optreden van Filipendula ulmaria, Urtica 
dioica, Galeopsis tetrahit, Angelica sylvestris, Symphytum officinale, 
Glechoma hederacea, Calystegia sepium, Humulus lupulus en ten slotte 
Ranunculus repens. 

In de groep met vegetatietypen van mineraalarme standplaatsen (venige bodem 
en eerder atmoclien grondwater) wordt een verdere opspli tsing gemaakt op 
basis van beheer. 

De eerste groep (A), op de beheerde en dus lichtrijkste standplaatsen, 
omvat Blauwgrasland (Cirsio-Molinietum) en zure Kleine Zeggevegetaties 
(Caricion curto-nigrae). Het Blauwgrasland, het gaat in Vorsdonkbos om een 
relatief soortenarme variant, is te vinden op twee onderscheiden locaties 
tegen de zuidrand van het studiegebied. Het zijn jaarlijks in juli-augustus 
gemaaide hooilandjes met een ondiepe begreppeling. Het is voor het gebied 
het meest soortenrijke vegetatietype met als karakteristieke soorten zijn 
Molinia caerulea, Potentilla erecta, Succisa pratensis, Viola palustris, 
Peucedanum palustre, Dactylorhiza maculata, Luzula multiflora, Rumex 
acetosa, Aulacomnium palustre en diverse soorten Sphagnum. 
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De Kleine Zeggevegetatie (B) is eveneens aanwezig op twee locaties tegen de 
zuidrand. Hier gaat het telkens om twee jaarlijks (eveneens in· juli
augustus) gemaaide hooilandjes maar zonder of met geblokkeerde 
begreppeling. Dit type is in vergelijking met het vorige heel wat minder 
soortenrijk. De typerende soorten hier zijn Carex curta, Carex nigra, Carex 
rostrata, Comarum palustre, Equisetum fluviatile, Lycopus europaeus en 
Sphagnum flexuosum. 

De tweede groep omvat twee bostypen; met name het Oligotroof Elzenbroek 
(Sphagno-Alnetum glutinosae) en het Mesotroof Elzenbroek (Carici elongatae
Alnetum glutinosae). 

Het Oligotrofe Elzenbroek (type C) is qua aspect in het terrein vlot 
herkenbaar. Er ZlJn steevast ui tgebreide veenmostapij ten te zien en de 
kroonsluiting van de boomlaag is laag. De maximale kruinhoogte is beperkt 
tot 6 a 8 meter. Betula pubescens is doorgaans evenveel of zelfs meer 
aanwezig als Alnus glutinosa. Ook i:rangula alnus komt hier frequent voor. 
In de kruid- en moslaag zijn volgende soorten karakt~ristiek: Carex remota, 
Dryopteris carthusiana en Dryopteris dilatata, Lonicera periclymenum, 
Sphagnum palustre en Sphagnum fimbriatum. 

Het Mesotrofe Elzenbroek (type D) ziet er volledig anders uit; geen 
veenmostapijten meer, veel forsere Zwarte elzen (meer dan 12 meter hoog) en 
Zachte berk is nog slechts sporadisch aanwezig. De kruidlaag is doorgaans 
soortenrijker met onder andere Carex elongata, Cardamine pratensis, 
Glyceria fluitans, Athyrium filix-femina, Iris pseudacorus, Solanum 
dulcamara, Galium palustre, Eurhynchium praelongum, ... 

De groep met vegetatietypen van mineraalrijke standplaatsen (minerale bodem 
en meer lithoclien grondwater) wordt verder opgesplitst in een 
Moerasspirearuigte (Filipendulion) (type E) aan de ene kant en in een 
Dottergrasland (Calthion palustris) (type F) en een Ruigt Elzenbroek 
(Macroforbio-Alnetum) ( type G) . 

De Moerasspirearuigte bevindt zich langsheen de volledige noordzijde van 
het studiegebied, en dit zowel op gekapte plaatsen als onder de 
populieraanplantingen. Het gaat om hoogproductieve vegetatie met een hele 
reeks ruigte- en begeleidende kruiden: Filipendula ulmaria, hoge 
dominanties van Urtica dioica, Humul us 1 upul us, Epilobi um hirsutum, 
Polygonum amphibium, Stachys palustris, lathyrus pratensis, Vicia cracca, 
Phalaris arundinacea, Lythrum salicaria en Arrhenatherum elatius. 

Het Dottergrasland is in vergelijking met andere gebieden in Vlaams-Brabant 
(bijvoorbeeld de Doode Bemde) slecht ontwikkelt. Caltha palustris 
bijvoorbeeld komt hier vrij weinig voor. Andere typische soorten ziJn 
Scirpus sylvaticus, Ranunculus repens, Peucedanum palustre, Deschampsia 
caespitosa, Lotus uliginosus, Juncus acutiflorus en Lychnis flos-cuculi. 

Het Ruigt Elzenbroek ten slotte heeft een kruidlaag die gekenmerkt wordt 
door Scuttelaria galericulata, Mentha aquatica, Symphytum officinale, 
Glyceria maxima, Urtica dioica, Filipendula ulmaria, Galeopsis tetrahit en 
Lysimachia vulgaris. 
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Figuur 4.11: Ruimtelijke verspreiding van vegetatietypen in Vorsdonkbos 
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4.4.4 Vegetatierypen in de Va/lei van de Zwarte Beek 
Tij dens het veldwerk bl eek dat er in di t studiegebied twee zones niet 
gekarteerd konden worden om verschillende redenen. Er is een westelij ke 
zone die in het verleden volledig vergraven werd voor de aanleg van 2 
visvijvertjes. Omdat het terrein daar volledig verstoord is en door middel 
van stuwtjes een afwijkende waterhuishouding heeft, werd hier geen 
kartering van de plantensoorten uitgevoerd. Het gaat hier over 23 
rastercellen of een oppervlakte van O. 92 ha. Een tweede meer oostelij k 
gelegen gebied was dermate ontoegankelij k, omwille van uitermate dichte 
groei van Salix-soorten bovenop een dunne drij ftil, dat besloten werd om 
hier geen karteringen ui t te voeren. Het gaa t hier om 11 ras tercellen of 
0.44 ha. In totaal werd een kartering uitgevoerd op 608 cellen of 24.32 ha. 

Zoals reeds bleek ui t de twinspan voor de drie gebieden samen zijn de 
vegetatietypen die te onderscheiden zijn in de vallei van de Zwarte Beek 
sterk verschilt van deze in de andere studiegebieden. Ze bieden echter wel 
een volledige staalkaart van de mogelij ke typen in een typisch Kempis ch 
beekdal. 
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A: overgang Kleine Zeggevegetatie - Dottergrasland (Calthion-Caricion) 
B: Kamgrasland (Lolio-cynosuretum lotetosum uliginosae) 
C: Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum) 
D: Mesotroof Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum glutinosae) 
E: Moerasspirearuigte (Filipendulion) 
F: Verruigde Kleine Zeggenvegetatie (Caricion curto nigrae) - variant van 

vernatte of overstromende standplaatsen 
G: Kleine Zeggenvegetatie (Caricion curto-nigrae) 

Figuur 4 .12: Dendrogram van zeven weerhouden vegeta tietypen in de vallei 
van de Zwarte Beek 

De eerste splitsing (figuur 4 .12) voor dit studiegebied gebeurt op basis 
van graslandsoorten en ruigtesoorten. De vegetatietypen A & B worden 
gekenmerkt door een uitgesproken aanwezigheid van typische graslandsoorten, 
met name Anthoxantum odoratum, Ranunculus repens, Cerastium fontanum, 
Festuca pratensis, Trifolium repens, Trifolium pratensis, Festuca rubra, 
Carex ovalis, Rumex acetosa, Ranunculus a eris en Cardamine pratensis. De 
groep C tot en met G daarentegen wordt gekarakteriseerd door het voorkomen 
van typische "ruigte"-soorten: Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus en 
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De graslanden-groep wordt verder opgesplitst. Vooreerst zijn er de centraal 
en oostelijk gelegen graslanden die nauw verwant zijn met Dottergraslanden 
(A in het dendrogram) maar in de Vallei van de Zwarte Beek soorten uit het 
verbond van Kleine zeggen bevatten. Daarom wordt er naar verwezen als 
Cal thion-Caricion omdat ze vegetatiekundig het midden houden tussen deze 
twee verbonden. Zij sluiten het best aan bij wat in de literatuur 
omschreven wordt als de Veldrus-associatie ( Crepido-Juncetum acutiflori) 
maar de twee traditionele kensoorten daarvoor, met name Juncus acutiflorus 
en Scutellaria minor, groeien hier zeker niet optimaal. Het optimum van 
deze twee soorten ligt voor de val lei van de Zwarte Beek duidelij k op 
andere standplaatsen . Het ·z1Jn gemaaide of zeer extensief begraasde 
terreinen die het hoogste soortenaantal scoren voor dit studiegebied. Ze 
worden getypeerd door de aanwezigheid van Angelica sylvestris, Galium 
palustris en G. uliginosus, Achillea ptarmica, Filipendula ulmaria, 
Lysimachia vulgaris, Molinia caerulea, Equisetum fluviatile en E. palustris 
en Lotus uliginosus. 

De andere groep (B) z1Jn een vochtige variant van de Kamgraslanden (Lolio 
cynosuretum-Lotetosum uliginosi) en liggen aan ' de zuidwestrand. De 
aanwezigheid van Cynosurus cristatus is kenmerkend voor dit type, een soort 
die duidelijk het gevolg is van begrazing. 

In de ruigten-groep wordt als eerste een kleine groep (C) afgesplitst die 
marginaal is voor de dataset. Het zijn kleine fragmenten beekbegeleidend 
bos die onder te breng zijn in de groep van Eiken-Beukenbossen, maar die in 
de rest van de bespreking buiten beschouwing wordt gelaten omwille van het 
kleine aantal cellen (16) waarin dit type voorkomt. 

In de grote overblijvende groep (D tot en met G) wordt vervolgens een 
opsplitsing gemaakt tussen aan de ene kant een groep van vrij soortenarme 
vegetaties met een nitrofiel karakter (D & E) en langs de andere kant een 
soortenrijke, niet nitrofiele vegetaties (F & G). 

De eerste, nitrofiele, groep wordt gekenmerkt door het optreden van Rubus 
spec. en Urtica dioica. De volgende spli tsing hierin scheidt de j onge en 
matig ontwikkelde Mesotrofe Elzenbroeken (Carici elongatae-Alnetum 
glutinosae) van een eveneens matig ontwikkelde Moerasspirearuigte 
(Filipendulion). De elzenbroeken worden gekenmerkt door soorten als Solanum 
dulcamara, Scutellaria galericulata, Iris Pseudacorus, dryopteris 
carthusiana, Lycopus europaeus, Glyceria fluitans, juncus effusus en 
Phalaris arundinacea. Het zijn naar alle waarschijnlijkheid elzenbroeken 
die zich in de loop van de voorbije decennia spontaan ontwikkeld hebben op 
verlaten hooilanden. De groep van de Moerasspirearuigten is slechts zeer 
oppervlakkig vergelijkbaar met de gelijknamige tegenhangers in de twee 
andere studiegebieden. Ze zijn duidelij k soortenarmer. Typische soorten 
hier zijn Angelica sylvestris, Galium aparine, Urtica dioica, Holcus 
lana tus, Juncus acutiflorus en Molinia caerulea. Het zijn vegetatietypen 
die zich hier ontwikkelden onder populieraanplantingen die een paar 
decennia geleden werden ingeplant op voormalige hooilanden. Deels zijn deze 
aanplantingen gerooid in het nabije verleden, deels zijn de populieren nog 
aanwezig maar kaprijp en degraderend. 

De tweede en laatste groep, van venige en voedselarme standplaatsen behoort 
tot de groep van Kleine Zeggevegetaties. Het z1Jn in wezen geen echte 
ruigten, maar omwille van het minder stipte beheer in het gebied, zijn ook 
in de gemaaide Kleine Zeggevegetatie een reeks ruigtesoorten te vinden. 

De opsplitsing in deze groep gebeurt op basis van waterhuishouding. 

Eerst is 
soorten 

er 
als 

de groep met een beperkt aantal ( 64) cellen gekenmerkt door 
Scutellaria galericulata, Peucedanum palustris, Valeriana 
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officinalis, Iris pseudacorus, Rumex hydrolapathum, Calla pa 2ustris, Mentha 
aquatica, Calliergon cordifolium en Phragmites australis die staan op 
standplaatsen die duidelijk worden beinvloed door de sporadische 
overstromingen van de Zwarte Beek en/of de terreinen rond die delen van de 
oude beek die worden beinvloed door het recente afdamrnen (en dus optrekken 
van het drainagepeil) van de beek. Hier is in het recente verleden op 
somrnige locaties plasvorming ontstaan wat een zeer gunstig milieu is voor 
met name Calla palustris het is een verlander die plassen gemakkelijk 
koloniseert. Of er treden regelmatige overstromingen op wat dan weer een 
gunstige standplaats oplevert voor Phragmites australis, een soort die 
zonder de regelmatige aanrij king met nutrienten vanui t het 
overstromingswa:er niet zou voorkomen in dergelijke veenvalleien. Beide 
standplaatsen ziJn duidelijk onderhevig aan een of andere vorm van 
vernatting en herbergen naast een aantal typische soorten voor · kleine 
Zeggevegetaties ook een aantal soorten die karakteristiek zijn voor Grote 
Zeggevegetaties. Om redenen van eenvoud worden ze hier in een groep 
gehouden en ge:::}"peerd als "vernatte" Kleine Zeggevegetaties. 

De tweede groep van deze opsplitsing is te vinden in 169 cellen en kan 
beschouwd worden als de echte Kleine Zeggenvegetatie (Caricion curto
nigrae). Deze groep is iets meer verwant aan graslanden, en dat blijkt ook 
uit de kenmerkende soorten waaronder Angelica sylvescris, Juncus 
acutiflorus (hier optimaal) en Holcus lanatus. Hoewel dit een zeer 
soortenrij k vegetatietype is, is de volledige oppervlakte van di t type in 
min of meerdere mate verruigd en geraakt stilaan overgroei t met Salix
struiken (Salix caprea, S. cinerea, S. aurtita e.a.) door onregelmatig of 
volledig achterwege blijven van maaibeheer. Wel typisch is dat de 
vegetatiemat in zekere mate mee op en af beweegt met 
grondwatertafelschomrnelingen zodat de grondwaterfluctuaties voor de planten 
zelf niet detecteerbaar zijn. 
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Figuur 4.13: Ruimtelijke verspreiding van vegetatietypen in de Zwarte Beek 
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4.5 Sturende variabelen 

4.5.1 De Doode Bemde 
Uit de vergelijking tussen de correspondentie (DCA) en de canonische 
correspondentie-analyse (DCCA) blijkt een zeer hoge correlatie voor de 
respectieve eerste en tweede assen. De Spearman (ranked order) correlatie-
coefficient (r5 ) voor de DCA assen (A1 =0.612; A2=0.343) en de DCCA assen 
(A1=0.541; A2=0.229) leveren voor de vegetatietypen (rastercellen) 
respectievelijk r 51 =0.968 en r 52=0.938 en voor de plantensoorten 
respectievelijk r 51 =0. 931 en r 52=0. 898. Dit wijst op een hoog significante 
(beiden met CX=O. 0001) en zeer sterk verband tussen de twee orclinaties 
bestaat. De hydrologische standplaatsvariabelen bepalen in zeer sterke mate 
de ruimtelijke distributiepatronen van zowel plantensoorten 

In het geval van de Doode Bemde is het mogelijk om na te gaan wat de 
bijdrage is van nog bijkomende milieuvariabelen op de verbetering van de de 
resul ta ten in de zin van verklarende waarde t. o. v. distributiepatronen. 
Voor de dataset van de Doode Bemde werd in het verleden een reeks 
bodemvariabelen bepaald. De enige variabele die echt van belang bleek te 
zijn was het percentage organische stof. Indien deze variabele aan de 
ordinatie wordt toegevoegd dan stijgen de eigenwaarden van de 
ordinatieassen zeer lichtjes (tot Adcca1 =0.543en Adcca2 =0.310) evenals de 
Pearson correlatiecoefficient ( tot r 51 =0. 988 en r 52=0. 862) , ten minste toch 
deze van de eerste assen maar de correlatie tussen de respectieve tweede 
assen daalt dan weer lichtjes. 

Er kan geconcludeerd worden dat met de huidige grondwater-variabelen naar 
alle waarschijnlijkheid de belangrijkste verklarende milieuvariabelen zijn 
betrokken in de analyse. 

De twee eerste ordinatieassen ziJn beide sterk gecorreleerd met beheerstype 
en grondwaterregime. Chemie speelt in mindere mate een rol. Dat is 
eveneens af te leiden uit tabel 4.4 waarin de orde van belangrijkheid van 
de onderscheiden milieuvariabelen wordt weergegeven. 

In de figuur 4.14 zijn twee gradienten herkenbaar. Aan de ene kant is er 
een duidelij ke sortering van de soorten volgens een "beheersgradient ff. 
Typische graslandsoorten zijn onderaan rechts in de figuur te vinden 
terwijl linksboven de ruigtekruiden staan. 

Aan de andere kant is er een even duidelijke sortering van de 
volgens een "grondwater dynamiek gradient ff. Obligate freatofyten 
onderaan links en bovenaan rechts zitten de a-freatofyten. 

soorten 
zitten 
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Figuur 4. 14: Diagram van de De trended Canonical Correspondence analysis 
voor de Doode Bemde voor de plan tensoorten en 
volledige soortnamen warden gegeven in tabel 4.2. 

de milieuvariabelen. De 

In tabel 4.4 wordt een overzicht gegeven van de lengte van pijlen in het 
ordinatiediagram. De lengte is maat voor de belangrijkheid van de 
respectieve milieuvariabelen. Met een voorwaartse selectieprocedure van 
milieuvariabelen, kunnen die variabelen geselecteerd warden die het 
belangrijkst zijn in het verklaren van de verspreidingspatronen van de 
plantensoorten. Hierui t blij kt duidelij k de dominantie van de variabelen 
die de grondwaterdynamiek beschrijven, onmiddellijk gevolgd door de 
beheersvariabelen. De chemische samenstelling van het ondiep grondwater 
draagt zeer weinig bij tot de verklaring van de verspreiding. 

Tabel 4.4: Relatieve lengte van de peilen voor de verschillende variabelen 
op het DCCA-ordinati~diagram voor asl en as2. De variabelen werden 
gerangschikt volgens afnemende lengte van de peilen (=dalend belang). De 
variabelen aangeduid in het vet leveren de grootste (significante) bijdrage 
aan het verklaren van de variatie van de dataset. 

Ampli 0.79 Ca 0.31 
Max 0.77 Cl 0.31 
Depth 0.75 Cond 0.28 
Sum 0.69 N03 0.2 7 
Cen 0.68 Null 0.26 
NH4 0.68 Na 0.25 
Yearly 0.67 S04 0.23 
Min 0.60 Mg 0.22 
Cyclic 0.49 Caaf 0.22 
PH 0.38 HC03 0.21 
Fe 0.36 K 0.15 
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0 . 34 Vex 0.06 

4.5.2 Vorsdonkbos 
Uit de vergelijking tussen de correspondentie (DCA) en de canonische 
correspondentie-analyse (DCCA) blijkt andermaal een zeer hoge correlatie 
voor de respectieve eerste en tweede assen. De Spearman (ranked order) 
correlatie-coefficienten (r5 ) voor de DCA assen (A1 =0.412; A2 =0.245) en de 
DCCA assen (A.1=0.348; A. 2=0.134) leveren voor de vegetatietypen 
(rastercellen) respectievelijk r 51 =0. 989 en r 52=0. 875 en voor de 
plantensoorten respectievelij k r 51 =0. 970 en r 52=0. 85 wat er op wij st dat er 
een hoog significant (beiden met a=0.0001) en zeer sterk verband tussen de 
twee ordinaties bestaat. Vergelijkbaar met de Doode Bemde is er nauwelijks 
verschil tussen de plantensoorten en de vegetatietypen. Er is met name dus 
opnieuw de vaststelling dat de gebruikte milieuvariabelen in zeer sterke 
mate de ruimtelijke distributiepatronen van de soort~n/typen verklaren. 
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Figuur 4. 15: Diagram van de De trended 
voor Vorsdonkbos voor de plan tensoorten 
soortnamen warden gegeven in tabel 4 . 2 

Canonical Correspondence 
en milieuvariabelen. De 

Analysis 
volledige 

Uit de resultaten van de DCCA (Figuur 4.15 en Tabel 4 . 6), blijkt dat hier 
het jaarlijkse maaibeheer de belangrijkste yerklarende variabele is voor de 
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een reeks plantensoorten en vegetatietypen, 
door een aantal waterkwaliteits~_ als 

de verspreidingspatronen van plantensoorten en 

In tabel 4.6 wordt een overzicht gegeven van de lengte van de peilen in het 
oridinatiediagram. Deze lengte is rnaat voor de belangrijkheid van de 
verschillende variabelen. 

Tabel 4.6: Relatieve lengte van de peilen voor de verschillende variabelen 
op het DCCA-ordinatiediagram voor as 1 en as2. De variabelen werden 
gerangschikt volgens afnemende lengte van peilen (= dalend belang) ) . De 
variabelen aangeduid in het vet leveren de grootste (significante) bijdrage 
aan het verklaren van de variatie van de dataset. 

yearly 0.63 K 0.39 
pH 0.59 min 0.37 
Cen 0.58 Mg 0.36 
HC03 0.57 mean 0.35 
Cl 0.56 Caaf 0.34 
Ampli 0.54 null 0.34 
Ca 0.50 cond 0.34 
P04 0.49 NH4 0.32 
Fe 0.47 Vex 0.31 
cyclic 0.47 S04 0 . 24 
Na 0.47 N03 0.23 
max 0.44 Sum 0.10 

In het ordinatiediagram z1Jn de soorten duidelijk gesorteerd volgens twee 
hoofdpatronen. Een eerste patroon loopt van rechtsboven naar linksonder: 
rechtsboven bevinden zich de typische hooilandsoorten en linksonder de 
traditionele bos- en ruigte soorten. Het volgende belangrijke 
sorteringspatroon loopt van links naar rechts horizontaal. Aan de 
linkerkant z1Jn de soorten aan te treffen van standplaatsen met 
mineraalrijk grondwater met een hoge pH en met een relatief grate 
amplitude. Aan de rechterkant z1Jn dat soorten van standplaatsen met 
mineraalarm (chloriderijk) grondwater en met een kleine hellingsgraad van 
het centrale deel ~an de duurlijn (cen). Aangezien een canonische 
correspondentieanalyse slechts werkt met positieve getallen, werden de 
negatieve waarden (met name de cen en sum) variabelen) gefnverteerd. 
Standplaatsen waarvan de grondwatertafel weinig schommelt (met een kleine 
amplitude dus) geven duurlijnen met een zeer kleine helling. 
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4.5.3 Va/lei van de Zwarte Beek 
Uit de vergelijking tussen de correspondentie (DCA) en de canonische 
correspondentie-analyse (DCCA) blijkt een zeer hoge correlatie voor de 
respectieve eerste en tweede assen. De Spearman (ranked order) correlatie-
coefficienten (r5 ) voor de DCA assen (A1 =0.366; A2 =0.197) en de DCCA assen 
(A1=0.264; A2=0.lll) leveren voor de vegetatietypen (rastercellen) 
respectievelijk r 51 =0. 963 en r 52=0. 899 en voor de plantensoorten 
respectievelijk r 51 =0.879 en r 52=0.631 wat er op wijst dat er een hoog 
significant (beiden met CX=O. 0001) en zeer sterk verband tussen de twee 
ordinaties bestaat, hoewel di t verband sterker is voor de vegetatietypen 
dan voor de plantensoorten op zich. Anders geforrnuleerd wil dit zeggen dat 
de gebruikte milieuvariabelen in zeer sterke mate de ruimtelijke 
distributiepatronen van de soorten/typen verklaren. 

Uit de resultaten van de DCCA, blijkt dat zowel een aantal waterkwaliteits
als waterkwantiteits en beheerkenmerken de verspreidingspatronen van 
plantensoorten en vegetatietypen verklaren. 

Verder valt de sortering van een aantal plantensoorten op in de biplot met 
de soorten en vegetatietypen ( figuur 4 .13) . In de rechterbovenhoek worden 
de Kamgraslanden teruggevonden. De hogere gehalten Kalium en het jaarlijks 
verwijderen van organisch materiaal zijn belangrijk voor de aanwezigheid 
van soorten als Cynosurus cristatus en Bellis perennis. Naarmate er verder 
wordt opgeschoven naar de linkeronderzijde van het diagram worden meer 
soorten van de Kleine Zeggevegetaties aangetroffen. Merk op dat 
bijvoorbeeld Calla palustris de soort is de minst diepe grondwaterstanden 
(m.a.w. de plassen) zal gaan opzoeken. 

In de linkerbovenhoek van het diagram zijn de echte ruigte- & bossoorten 
te vinden. Op het eerste gezicht merkwaardig is dat Phragmi tes australis 
ook hier te vinden is. 
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Figuur 4.16:Diagram van de Detrended Canonical Correspondence Analysis voor 
de vallei van de Zwarte Beek voor de plantensoorten en de milieuvariabelen. 
De volledige soortnamen wordt gegeven in tabel 4.2. 

In tabel 4.6 wordt een overzicht gegeven van de lengte van de pijlen in het 
oridinatiediagram. Deze lengte is maat voor de belangrijkheid van de 
verschillende variabelen. Hieruit blijkt duidelijk dat met name de 
concentratie Kalium in het grondwater, het jaarlijks maaien of begrazen van 
vegetaties en de maximale diepte van het grondwater onder het maaiveld de 
sturende variabelen zijn voor de vegetatieontwikkeling van dit gebied. 
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Tabel 4.6: Relatieve lengte van de pijlen voor de verschillende variabelen 
op het DCCA-ordinatiediagram voor asl en as2. De variabelen werden 
gerangschikt vol gens afnemende lengte van pij len (= dalend belang) . De 
variabelen aangeduid in het vet leveren de grootste (significante) bijdrage 
aan het verklaren van de variatie van de dataset. 

K 0.51 null 0.32 
yearly 0.49 Mg 0.32 
max 0.48 Na 0.32 
cond 0.44 cyclic 0.27 
min 0.44 P04 0.26 
S04 0.42 pH 0.26 
mean 0.41 Fe 0.20 
ampli 0.40 caaf 0.16 
Cl 0.40 sum 0.15 
cen 0.36 N03 0.0,6 
Ca 0.36 HC03 0.04 
Vex 0.34 NH4 0.03 
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4.6 Ecologische amplituden 

4.6.1 Inleiding 
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Een manier om inzicht te krijgen in de relatie tussen grondwatervariabelen 
en het voorkomen van plantensoorten en vegetatietypen is het berekenen van 
zogenaamde ecologische amplituden. In de ecologie wordt er van uitgegaan 
dat soorten een bepaalde ecologische tolerantie voor de variatie in waarde 
van de verschillende standplaatsfactoren. Deze tolerantie wordt ook wel 
"ecologische amplitude" genoemd (Braun-Blanquet 1964, Westhof et al., 
1975). De definitie van die amplitude is nogal divers. Om redenen van 
eenvoud van berekening, werd hier de meest populaire, namelijk het 
gemiddelde plus/min de standaard deviatie (µ ± CT) weerhouden. Het is 
bovendien een vrij res trictieve benadering. Binnen die amplitude is er 
doorgaans een beperktere zone waarin een soort optimaal functioneert of 
waar de kans op aantreffen van een soort het grootst is (Whittaker 1980). 
Voor de bespreking van de vegetatietypen per studiegebied werden Box & 
Whisker-plots geconstrueerd. Dat type van grafieken geeft een beter zicht 
op de volledige amplitude waarin een bepaald type waargenomen is. Om 
redenen van uniformiteit werden in de begeleidende tabellen (in bijlage 11) 

steeds de getalwaarden van de eerste benadering (µ±CT) gegeven. 

Het principe van deze ecologische amplitude is algemeen bekend, 
cijfermateriaal dienaangaande is niet of nauwelijks te vinden. Het 
tijdrovende en kostelijke karakter van het verzamelen van deze informatie 
ligt hier aan de basis. 

In deze studie wordt voor het eerst in Vlaanderen een ui tgebreid bestand 
opgebouwd voor alle plantensoorten en vegetatietypen voor de drie gebieden 
afzonderlijk en voor alle 21 hydrologische variabelen. Voor de volledigheid 
werden alle standplaatsfactoren in het overzicht opgenomen, onafhankelijk 
van hun relevantie voor de verspreiding · van de soorten en de 
vegetatietypen. Een aantal standplaatsfactoren ziJn namelijk irrelevant 
voor zekere soorten, terwij 1 anderen dan weer van cruciaal belang zijn. 
Enkel de statistische significantie werd in beschouwing genomen. De 
berekening van de ecologische amplitude gebeurde over de verschillende 
beheerstypen heen. 

Een van de selectiecri teria voor de studiegebieden was de veronderstelde 
aanwezigheid van een hydrologische gradienten met betrekking tot de 
dynamiek en/of de chemie van het ondiepe grondwater. Dit met de expliciete 
bedoeling om de mogelijke standplaats-"range" voor een zo ruim mogelijke 
waaier aan plantensoorten en vegetatietypen te dekken. Op die manier kon 
het gedrag van een soort/vegetatietype bekeken worden zowel in de buurt van 
onder- als bovengrens en de zone van het optimum voor de verschillende 
milieuvariabelen. 

Hieronder warden de vegetatietypen besproken. 
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4.6.2 Ecologische amplituden voor de verschillende vegetatietypen. 

4.6.2.1 De Doode Bemde 

In de Doode Bemde wordt de differentiatie tussen de verschillende. 
vegetatietypen hoofdzakelijk bepaald door de hydrodynamische kenmerken 
(Figuur 4.17). Voor hydrochemische karakteristieken is dit veel minder het 
geval. Dat werd ook reeds aangetoond in het ordinatiediagram (Fig.4.14). 

Opvallend is de sterke groepering van het Rietland, het Mesotroof 
Elzenbroek en de Grote Zeggevegetatie met en zonder Riet. Het zijn 
vegetaties van uitgesproken natte standplaatsen, zoals blijkt uit de 
variabelen die de grondwaterdiepte beschrijven. Gedurende het 
winterhalfjaar staan deze locaties onder water (minimale diepte) . Ook de 
gemiddelde diepte van het grondwater is duidelij k vlakbij of boven het 
maaiveld. Een verdere scheiding van deze vier typen op basis van 
grondwaterdynamische kenmerken is eerder subtiel. De Grote Zeggevegetaties 
staan aan de rand van de overstroomde zone (in ,het winterhalfjaar), de 
minimale diepte van het grondwater een paar centimeter boven maaiveld. Het 
Mesotroof Elzenbroek en de Grote Zeggevegetaties met Riet hebben voor 
nagenoeg alle variabelen overlappende ecologische amplitude. Hier speel t 
beheer dan ook een doorslaggevende rol. Immers de elzenbroeken staan op 
locaties met nulbeheer en de Grote Zeggevegetaties met Riet staan op de 
cyclisch beheerde terreinen. Het echte Rietland staat finaal op de 
allernatste locaties. 

De drie andere vegetatietypen voor deze alluviale leemvallei situeren zich 
op iets drogere locaties. De gemiddelde grondwaterstanden staan altijd 
onder het maaiveld en met uitzondering van een deel van de Dottergraslanden 
treden er nooit overstromingen op. 

De Glanshavergraslanden op de oeverwallen en Dottergraslanden op de 
overgang van oeverwal naar komgrond is de gekende zonatie. Overlappend over 
deze twee typen is de Moerasspirearuigte die een cyclisch beheerde variant 
is van deze twee graslandtypen. 

Naar hydrochemische is er geen duidelijke 
vegetatietypen. Dat is ook logisch gezien 
grondwatersamenstelling in dit gebied. 
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in 
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4.6.2.2 Vorsdonkbos 
In Vorsdonkbos worden de vegetatietypen vooral gescheiden op basis van de 
hydrochemische karakteristieken. Er zijn twee groepen van vegetatietypen. 
Enerzijds deze met standplaatsen met mineraalrijk grondwater 
gekarakteriseerd door hogere gehalten elektrische conductiviteit, 
bicarbonaat, calcium, in mindere mate magnesium en lagere gehalten 
Chloride. Het betreft Moerasspirearuigte, het Dottergrasland en het Ruigt 
Elzenbroek. De andere groep vegetatietypen is gekoppeld aan standplaatsen 
met een lager bicarbonaat-, calcium- en magnesiumgehalte evenals een hoger 
chloride gehal te. Om een verdere opspli tsing te kunnen maken moeten er 
hydrodynamische kenmerken bij betrokken worden binnen de groepen zelf 
(Figuur 4 .18) . 

Interessant is het duidelijke onderscheid tussen de Kleine Zeggevegetaties 
en het Blauwgrasland. Blauwgrasland blijkt overstromingen te mijden. Dat 
val t af te leiden ui t de minimale diepte, waar de Kleine Zeggevegetaties 
duidelijk voorkomen op standplaatsen waar de (winterse) grondwaterstand 
hoger boven het maaiveld uitkomt terwijl de Blauwgraslanden op 
standplaatsen voorkomen waarvan de minimale grondwaterstand net onder of 
gelijk met het maaiveld staat in de winter. Heel karakteristiek is ook de 
zeer lage amplitude van de grondwatertafel in het geval van de Kleine 
Zeggevegetaties en de duidelijk veel grotere amplitude voor de 
Blauwgraslanden. De percelen met Blauwgrasland in dit gebied werden sinds 
een kleine tien jaar oppervlakkig begreppeld wat de botanische waarde ervan 
spectaculair deed toenemen. De oligo- en mesotrofe broekbossen staan zijn 
te vinden op nog nattere standplaatsen. 

Een buitenbeentje is de Moeraspirearuigte. Dit is het enige vegetatietype 
dat voo~komt in meer dan een van de drie studiegebieden. Het onderscheidt 
zich van alle andere vegetatietypen in Vorsdonkbos door de duidelijk hogere 
grondwateramplitude, hoogste minimale grondwaterstand (winterse 
overstromingen van 10 tot 30 cm diepte), de laagste gemiddelde en maximale 
diepte van grondwater (tot ca. een meter onder het maaiveld). Deze waarden 
zijn vergelijkbaar met de waarden die gevonden warden in de Doode Bemde. 
Het onderscheidt zich van Dottergrasland en Ruigt Elzenbroek. 
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Figuur 4.18: Box-plots van de bestudeerde milieuvariabelen voor de 
vegetatietypen in Vorsdonkbos. A: Blauwgrasland, B: Kleine Zeggevegetatie, 
C: Oligotroof Elzen-Berkenbroek, D: Mesotroof Elzenbroek; E: 
Moerasspirearuigte, F: Dottergrasland, G: Ruigt Elzenbroek. 
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4.6.2.3 Zwarte Beek 

In de vallei van de Zwarte Beek onderscheid de standplaats van een 
vegetatietype zich duidelijk van de rest: het vochtige kamgrasland. Het 
komt voor in een zone aan de zuidrand van de vallei die toevallig 
overeenkomt met een zandige bodem, op de grens van de veenafzettingen. Dit 
zijn de terreinen waar begrazing met Angus-runderen wordt toegepast. De 
grondwateramplitude en -diepte zijn er het hoogst in het studiegebied. 
Opvallend is de veel hogere Kalium gehalten in het grondwater. Door wat dit 
opvallend verschil precies veroorzaakt wordt is niet duidelijk 

Alle overig~ vegetatietypen zijn op basis van variaties in hydrochemische 
en hydrodynamische kenmerken vrij goed van elkaar te onderscheiden. 

Op de droogste plekken in de vallei, hier beperkt tot de oeverstrook langs 
de Zwarte Beek zelf, is een lint Eiken-Beukenbos te vinden. De standplaats 
is voor alle hydrologische variabelen, behalve voor Kalium vergelijkbaar 
met de standplaats van het vochtige kamgrasland. De amplitude van 
grondwater is er hoog en de minimale en maximale diepte van het grondwater 
zijn er het grootst. 

Op iets minder droge standplaatsen, treft men de Mesotrofe Elzenbroeken aan 
als er niet beheerd wordt en een overgang van Dottergrasland naar Kleine 
Zeggevegetatie onder regelmatig beheer. Wordt de standplaats nog natter dan 
zit ten we volop in de zone van de Kleine zeggevegetaties. Daar zijn de 
schommelingen van de grondwatertafel op jaarbasis zeer beperkt en staat het 
grondwa ter het ganse j aar minder dan een halve meter diep, in de mees te 
gevallen zelfs minder dan dertig centimeter onder het maaiveld. 

In de vallei van de Zwarte beek werd een tijd geleden (ca. 5-10 jaar) een 
aantal drainagegrachten gedempt (o.a. de oude beek). Dat resulteerde in een 
natte variant van Kleine Zeggenvegetaties. Die gelijkt qua 
standplaatsvereisten zeer goed op de typische Kleine Zeggenvegetatie, maar 
verschilt ervan op een aantal kleinere punten: de helling van het centrale 
deel van de duurlijn is het kleinst van alle vegetatietypen van dit gebied. 
Uitdroging onder invloed van evapo-transpiratie is hier dus het laagst. Dat 
heeft te maken met het opstuwen van het vroegere drainagewater. De 
vegetatie heeft daar drijvende matten gevormd onder andere met veel 
Slangenwortel. Het maaiveld beweegt hier dus op en neer met het 
grondwaterpeil. 

Verder is de conductiviteit hier het laagst. 
waarschijnlijkheid veroorzaakt door stagnerend 
verdunning van het grondwater als gevolg heeft. 

Dat wordt naar alle 
neerslagwater wat een 
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Figuur 4.19: Box-plots van de bestudeerde milieuvariabelen voor de 
vegetatietypen in de Zwarte Beek. C: Eiken-Beukenbos, D: Mesotroof 
Elzenbroek, E: Moerasspirearuigte, F: Kleine Zeggevegetatie (vernat), G: 
Kleine Zeggevegetatie, A: Dottergrasland-Kleine Zeggevegetatie, B: 
Kamgrasland. 
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4. 6.3 Ecologzsche amplituden voor verschz'/lende plantensoorten 
Voor alle plantensoorten die meer dan 20 maal voorkomen werd in elk van de 
drie gebieden de ecologische amplitude berekend. De volledige resultaten 
hiervan zijn,te vinden in bijlage 11. Voor een selectie van 34 soorten die 
voldoende frequent in elke van de drie studiegebieden voorkomen, werden 
enkele resultaten vergeleken in figuur 4.20. De variabelen 
grondwateramplitude en bicarbonaatconcentratie werden de hydrodynamische 
gekozen ter illustratie van de variatie in ecologische amplitude. Uit de 
afzonderlijke ordinaties van de drie gebieden komen zeals de belangrijkste 
milieuvariabelen naar voor naast het beheer Als referentie werd tevens het 
totale bereik van de variabelen in de verschillende gebieden toegevoegd. 

Voor de grondwateramplitude moet men vaststellen dat het ecologische bereik 
vaak overlapt voor de drie gebieden Scutellaria galericuata, Lysimachia 
vulgar is, Lycopus europaeus, Gali um palustre en Carex elongata zijn daar 
voorbeelden van. Ze hebben in elk van de gebieden een vergelijkbare 
ecologische amplitude. Voor andere soorten is er slechts een overlap voor 
twee gebieden. Voor Achillea ptarmica, Alopecurus • pratensis, Filipendula 
ulmaria is in Vorsdonkbos en de Doede Bemde het bereik vergelijkbaar, voor 
soorten als Comarum palustre, Equisetum fluviatile en Ranunculus flarnmula 
overlappen de amplitudes in de Zwarte Beek en Vorsdonkbos. Voor enkele 
soorten zoals Rumex hydrolapathum is de ecologische in De Doode Bemde en de 
Vallei van de Zwarte Beek vergelijkbaar. 

Anderzijds ziJn er voorbeelden waarbij de grondwateramplitude sterk kan 
varieren naargelang het gebied voor eenzelfde soort, zoals voor Lotus 
uliginosum of Arrhenatherum elatius. 

Enke le ui tzonderingen niet te na gesproken, is de grondwa terschornmeling 
voor een bepaalde soort vrijwel al tij d het grootst in de Doode bemde, 
gevolgd door Vorsdonkbos, dat op zijn beurt gevolgd wordt door de Zwarte 
Beek. In regel is de ecologische amplitude voor deze variabele in de vallei 
van de Zwarte beek kleiner dan in de Doode Bemde. De hoeveelheid 
toestromend grondwater is daar dan ook veel groter. Vorsdonk neemt opnieuw 
een intermediaire positie in. Eenzelfde fenomeen werd internationaal 
geconstateerd bij het vergelijken van de ecologische amplitudes van een 
aantal soorten (voor hydrodynamische variabelen) in de Doode Bemde met de 
:valleigebieden van de Peene is noordoost Dui ts land en de val lei van de 
Drentse Aa in noordoost Nederland (Kotowski et al., 1998; De Becker et al., 
1999) . 

Met betrekking tot het bicarbonaatgehal te hebben de meeste soorten een 
vergelijkbaar bereik in Vorsdonkbos en in de Zwarte Beek. Vaak overlappen 
de amplitudes zeer goed, maar voor een aantal soorten is de overlap slechts 
klein. Het bereik in Vorsdonkbos is systematisch grater. In de Doede Bemde, 
dat gevoed wordt door veel mineraalrijker water dan de beide andere 
gebieden (zie ook deel 2.2.4.2), nemen dezelfde soorten een volledig ander 
bereik in. De concentraties waarbij alle beschouwde soorten voorkomen ligt 
hoger in dit kwelgebied, en de overlap is minimaal. 

Algemeen gesproken zijn de ecologische amplitudes voor nagenoeg alle 
soorten het kleinst in de Zwarte Beek gevolgd door Vorsdonkbos, waar zeal 
iets grater zijn om te eindigen in de Doode Bemde waar ze gemiddeld genornen 
3-4 maal grater zijn dan in de Zwarte Beek en 2-3 maal grater dan in 
Vorsdonkbos. Een belangrijke conclusie die daaruit volgt is dat de Doode 
Bemde intern veel beter gebufferd is tegen externe verstoring van de 
betrokken variabelen. Hoe breder de ecologische amplitude hoe grater het 
incasseringsvermogen van het gebied. 

Opvallend hierbij is dat voor eenzelfde soort de grondwateramplitude en de 
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concentratie aan bicarbonaat toeneemt van de Zwarte Beek over Vorsdonkbos 
naar de Doode Bemde, en dat dit parallel loopt met het bereik dat . voor deze 
variabele in het studiegebied wordt vastgesteld. 

Aangezien de drie studiegebieden op relatief korte afstand van elkaar 
gelegen zijn, de klimatologische verschillen beperkt zijn en de rnanier van . 
data verzamelen in de drie gebieden volledig gelij k verlopen is, moeten 
andere oorzaken deze differentiatie verklaren. In deze fase van het 
onderzoek is hier nog geen duidelij kheid over: bodem, concurrentie met 
andere soorten, ... De bodemtextuur zal waarschijnlij k een rol spelen. De 
bodem in de Doode Bemde bestaat volledig uit alluviale leem en een beperkte 
oppervlakte veen (centraal in de komgrond), in de vallei van de Zwarte Beek 
gaat het hoofdzakelijk over veen en aan de randen een kleine oppervlakte 
zand en in Vorsdonk is de bodem samengesteld ui t veen en kleiiig zand. 
Blijkbaar verdragen soorten in de Doode bemde systematisch grotere rnaximale 
diepten van de grondwatettafel in de zomer . Dat heeft mogelijk te maken met 
de grotere capillariteit van de leembodems. Hierdoor is het dieper gelegen 
grondwater toch ter beschikking van de planten, daar waar het in de andere 
gebieden (vooral met zandbodems) veel ondieper moet, voorkomen. 
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Figuur 4. 20: Vergelijking van de ecologische amplitude voor 34 
drie studiegebieden en twee variabelen (grondwateramplitude 
concentratie aan bicarbonaat in ppm). 
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4. 7 Responsfuncties 
De logistische regressie levert een bibliotheek van responscurven en 
oppervlakken op. Deze beschrijven mathematische de relatie tussen het 
voorkomen van soorten en vegetaties, en de standplaatsfactoren gebonden aan 
het grondwater. De bibliotheek is in bijlage 12 opgenomen en omvat meer dan 
3600 statistisch significante vergelijkingen. Elke combinatie van 
soort/vegetatie -gebied -variabele levert een responscurve op, terwijl elke 
combinatie soort/vegetatie -gebied tot een responsoppervlak (multiple 
regressie) leidt. De opgenomen responsfuncties werden niet geselecteerd op 
hun ecologische relevantie. Het feit dat de vergelijking statistisch 
significant is, betekent niet noodzakelijk dat ze ook ecologisch relevant 
is. Bijvoorbeeld ZlJn er statistisch relevante vergelijkingen tussen 
bepaalde soorten en nutrienten, terwijl in de studiegebieden slechts enkele 
punten worden aangetroffen met verhoogde concentratie. Het bereik is voor 
deze variabelen zeker niet representatief. De responsfuncties werden 
opgesteld over de verschillende beheersvormen heen. 

De responsfuncties kunnen gebruikt worden om de kans op voorkomen van 
vegetatietypen of plantensoorten te voorspellen. Indien men voor een 
bepaalde locatie voor alle mogelij ke vegetatietypen de waarschijnlij kheid 
van voorkomen berekend, kan het vegetatietype worden voorspeld als zijnde 
het vegetatietype met de hoogste probabiliteitswaarde. Bij nauw 
aansl ui tende probabili tei ten kan er een rangorde opgemaakt worden van de 
verschillende mogelijke vegetatietypen. 

Doode Bemde gemi ddel de di epte grondwater 
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Fig 4.21: Responscurven voor de zeven vegetatietypen in de Doode bemde voor 
de gemiddelde grondwaterdiepte. 1: Rietland; 2: Mesotroof Elzenbroek; Grote 
Zeggen met Riet; 4: Glanshavergrasland; 5: Moerasspirearuigte; 6: 
Dottergrasland; 7: Grote Zeggenvegetatie. 

Figuur 4. 21 is daar een illustratie van. Is de gemiddelde diepte van de 
grondwatertafel in een bepaald perceel bijvoorbeeld 1 . 5 meter dan zal 
Glanshavergrasland het meest waarschijnlijke vegetatietype zijn. Is de 
gemiddelde grondwaterdiepte slechts een halve meter onder het maaiveld, dan 
ZlJn er vier mogelijkheden: Rietland met een probabiliteit van 0.01, 
Glanshavergrasland met een probabili tei t van O. 1 7 en ten slotte 
Moerasspirearuigte en dottergrasland, beide met een probabiliteit van 0.4. 
Het zal dus een van deze laatste twee vegetatietypen zijn die zullen 
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voorkomen op die locatie. Indien er jaarlijks beheer wordt toegepast 
(graslandbeheer) dan zal hier zeer waarschijnlijk een dottergrasland 
ontwikkelen, wordt er echter cyclisch gemaaid (ruigtebeheer) dan komt hier 
een Moerasspirearuigte tot ontwikkeling. Zit de gemiddelde grondwaterstand 
in de buurt van het maaiveld dan is het zeer waarschijnlijk dat een Grote 
Zeggevegetatie met Riet zich zal ontwikkelen op di t terrein in de Doode 
Bemde. 

Op een vergelij kbare manier kan de probabili tei t van voorkomen voor een 
hele reeks plantensoorten berekend worden voor een bepaalde locatie. Een 
obj ectief cri terium wanneer een soort al dan niet aanwezig is, bestaat 
niet. Doorgaans wordt per plantensoort en per omgevingsvariabele gekeken 
naar het optimum. Een bepaald optimum stemt overeen met een maximale 
probabili tei t. Of een soort al dan niet voorkomt kan nooi t met stellige 
zekerheid worden gelnterpreteerd. Als het verspreidingspatroon van een 
bepaalde soort voor een bepaald gebied wordt voorspeld, dan wordt die 
doorgaans voorgesteld in zones met consecutieve categorieen van 
verschillende probabiliteit. 

Een illustratie van responscurven voor plantensoorten is te zien in figuur 
4. 22. Hierin wordt de relatie tussen grondwater amplitude en een aantal 
karakteristieke freatofyten gegeven. 
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Figuur 4. 22: Responscurven voor 8 freatofyten ui t Vorsdonkbos-Turfputten 
voor grondwateramplitude. 

Dergelij ke responscurven geven veel informatie over het gedrag van een 
reeks van soorten in een bepaalde regio. Om te beginnen geeft het inzicht 
in patronen van zonering van plantensoorten. In het hier aangegeven 
voorbeeld van Vorsdonkbos zal op de plaatsen waar er nauwelij ks 
grondwatertafelschommelingen optreden Carex remota voorkomen, als de 
grondwatertafelschommelingen groter worden daalt de kans op aantreffen van 
deze soort maar zullen achtereenvolgens Carex curta en Caltha palustris 
verschijnen, gevolgd door Carex ovalis, Agrostis canina en Dactylorhiza 
maculata, die alle drie hun optimum hebben bij dezelfde waarde voor de 
grondwateramplitude. Worden de schommelingen nog groter dan verschijnt 
Cirsium palustris en tenslotte domineert Alopecurus pratensis. 

Bovendien leveren de responscurven informatie over de zeldzaamheid van een 
soort. 

Ecohydrologisch Onderzoek van Waterrijke Vallei-ecosystemen, VLINA C96/03 
Eindrapport 



Standplaatsonderzoek 1250 

de groeiomstandigheden gunstig ziJn, dan kan j e er van ui tgaan dat die 
soort er zal staan; de probabiliteit bereikt op een bepaald ogenblik bijna 
de waarde een, dat betekent dat de soort er quasi gegarandeerd zal staan. 

Interessant in die zin is het gedrag van het triplet Carex ovalis, 
Dactylorhiza maculata en Agrostis canina. Zoals gezegd hebben ze hun 
optimum alle drie bij een waarde voor de grondwater amplitude gelijk aan 
ca.0.55-0.58 m. De maximale probabiliteit verschilt echter aanzienlijk. Ze 
bedraagt respectievelijk 0.13, .016 en 0.30. Dat betekent dat je tweemaal 
zoveel kans hebt om Agrostis canina aan te treffen dan de beide andere 
soorten. Algemeen zeggen lage waarden van probabiliteit niets over de 
kwali tei t van de mathematische relatie, ze vertellen enkel iets over de 
zeldzaarnheid van een soort/vegetatietype 

Verder kan uit deze curven worden afgeleid of een soort een generalist dan 
wel een specialist is voor een bepaalde variabele; anders geformuleerd kan 
er af geleid worden of een soort kwetsbaar is voor veranderingen in de 
waarde van een bepaalde variabele of niet. Carex curta bijvoorbeeld zal 
voorkomen in een bereik waar grondwater amplitude varieert tussen O. 2 en 
0.6 m terwijl Cirsium palustris voorkomt in een bereik van dezelfde 
variabele varierend tussen 0.1 en 1.4 meter. 

Het gebruik van enkelvoudige logistische regressievergelijkingen is 
eenvoudig en aantrekkelij k. Er schuil t echter een reeel gevaar in voor 
verkeerde interpretaties of over-simplificaties. Dat is best te illustreren 
aan de hand van het voorbeeld in figuur 4. 22. Als er daar ui tslui tend 
gekeken wordt naar grondwater amplitude, dan wordt er besloten dat Carex 
remota een zeer algemene soort is als de amplitude zeer laag is. Voor 
Vorsdonk is dat correct, o:mdat alle locaties waar de grondwaterampli tude 
laag is ( zie figuur 2 .11 en 2 .12) samenvallen met die locaties waar er 
gemiddeld een vriJ hoge grondwatertafel heerst. Het is echter perfect 
denkbaar dater locaties zijn met nauwelijks bewegende grondwatertafel die 
op een aantal meter diepte zit. Daar zal uiteraard de soort helemaal niet 
meer voorkomen. 

Dat veel soorten in de drie studiegebieden een verschillend gedrag hebben 
werd aangetoond door de vergelijking van de ecologische amplituden voor 34 
soorten in de verschillende gebieden (figuur 4.18). Diezelfde vaststelling 
blijkt uiteraard ook uit de responscurven. In Figuur 4.23 wordt een 
voorbeeld gegeven van de respons van Scirpus sylvaticus op 
grondwateramplitude in de drie gebieden. Hieruit zijn opnieuw heel wat 
zaken af te leiden. 

De soort is het algemeenst in de vallei van de Zwarte Beek. Bij het optimum 
van de soort daar, bij een amplitude van 44 cm, is de trefkans het grootst. 
M.a.w. als de grondwaterfluctuaties rond de 40 cm schommelen is er 1 kans 
op 2 dater Bosbies groeit in dit gebied. In de Doode Bemde bereikt deze 
soort haar optimum bij grondwatertafelschommelingen van meer dan 1 meter, 
maar zelfs dan is de trefkans reeds 10 % lager dan in optimale 
omstandigheden in de Zwarte Beek. Zoals gewoonlij k neemt Vorsdonkbos een 
tussenpositie in met een optimum op net iets minder dan 60 cm. 
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Figuur 4.23 Respons 
studiegebieden. 

van Bosbies op grondwateramplitude in drie 

De kans op dergelij ke verkeerde interpretaties daal t wanneer er gebruik 
gemaakt wordt van multiple logistische regressievergelijkingen. Belangrijk 
nadeel is dat zij niet meer grafisch voor te stellen zijn omwille van het 
dimensieprobleem. Bovendien kunnen ze slechts gebruikt worden wanneer er 
een ruime selectie aan kwaliteitsvolle meetgegevens beschikbaar is. 

In het kader van deze studie werd 
beschikbare gegevens werden gebruikt 
berekenen. Het gebruik van de gegevens 
dan ook met de nodige reserves te worden 

geen validatie uitgevoerd. Alle 
om de responsvergelijkingen te 

die hier gegenereerd werden dient 
toegepast. 

Het spreekt daarbij voor zich dat het voorspellen van de aanwezigheid van 
plantensoorten/vegetatietypen voor een bepaald gebied beter · kan gebeuren 
met de multiple dan met de enkelvoudige regressievergelijkingen. Nadeel is 
dater heel wat meer informatie over het gebied waarvoor de voorspellingen 
worden gemaakt, ter beschikking moet z1Jn. Het komt erop neer dat er 
metingen van grondwaterdynamiek gedurende een ononderbroken periode van ten 
minste een en bij voorkeur twee jaar aangevuld met een degelijke chemische 
analyse van het ondiep grondwater ter beschikking staan. 

Daarnaast is het evenzeer van doorslaggevend belang dat het gebied waarvoor 
er voorspellingen worden gemaakt min of meer vergelijkbaar zijn met een van 
deze drie studiegebieden. Dat wil zeggen dat de variatie van de 
hydrologische variabelen van het terrein in kwestie moet passen in de 
variatie van de hydrologische variabelen. Uit de studie is gebleken dat de 
het gebied zelf een belangrijke rol speelt in de verklaring van de 
ruimtelijke spreiding van vegetatiecomponenten. Verder bleek dat de 
ecologische amplitude kan verschillen naargelang het gebied . De 

In de praktijk betekent dit dat Kempense beekdalen , en r i viervalleien ui t 
de Leemstreek en het tussen liggende Hageland in aanmerking komen om aan 
voorspel l ingen te doen . Vanuit geologisch perspectief bekeken, komen 
kwelgebieden in aanmerking die gevoed worden door kwelwater afkomstig uit 
de formaties van Brussel en/of Diest. 
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4.8 Conclusies 

In dit hoofdstuk worden de sturende hydrologische variabelen onderzocht die 
de verspreiding van soorten en vegeta ties bepalen. Met name de bij drage 
van de standplaatsfactoren die gebonden ziJn aan de dynamiek en de 
chemische samenstelling het ondiepe grondwater staan hierbij centraal. Een 
ruime waaier van grondwaterafhankelijke plantensoorten en vegetatietypen 
worden in het onderzoek betrokken. Voor 207 hogere plan ten, 31 mos sen en 
een 20-tal vegetatietypen werd de verspreiding in drie gebieden en ongeveer 
1700 roostercellen nagegaan. 

Uit een eerste clusteranalyse, op basis van 37 soorten die in de drie 
kwelgebieden voldoende vertegenwoordigd zijn, blijkt het grote verschil in 
de vegetatiesamenstelling tussen de drie kwelgebieden. Het weerspiegelt de 
brede hydrologische en ecologische amplitude die in de studie wordt 
onderzocht, gaande van mineraalarme Kempische beekdalen met Kleine 
Zeggevegetaties tot echt Rietland in de mineraalrijke omstandigheden van de 
Brabantse alluviale leemvalleien. Er blijkt nage'noeg geen overlap te 
bestaan in vegetatietypen tussen de drie studiegebieden. Hiermee wordt het 
belang van de gebiedskenmerken aangetoond. Deze worden in vooral gestuurd 
door de hydrologie, zoals blijkt uit hoofdstuk 2. Het standplaatsonderzoek 
wordt bijgevolg verder voor de drie gebieden afzonderlijk afgewerkt. 

Ui tgaande van de soortenkartering werd voor elk studiegebied de 
vegetatietypen bepaald. De manier van groepering van vegetatietypen in het 
dendrogram geeft een eerste indicatie voor de sturende variabelen. Zo kan 
men opmerken dat de eerste splitsing in de Doode Bemde door de 
vochtgradient wordt bepaald. In Vorsdonkbos lijkt de mineraalrijkdom van 
het grondwater het belangrijkst, terwijl in de Vallei van de Zwarte Beek 
het beheer de eerste splitsing bepaald. 

Uit de vergelijking van de scores van de verschillende soorten op de 
respectievelijke assen van de correspondentie-analyse en de canonische 
correspondentie-analyse blijkt dat de verspreidingspatronen van de 
gekarteerde soorten in belangrijke mate kunnen verklaard worden door 
hydrologische variabelen gebonden aan het ondiep grondwater en door het 
beheer. De ( Spearman ranked order) correlatiecoeff icienten zijn bij zonder 
hoog, ze varieren tussen O. 63 en O. 99. Het verhogen van het percentage 
verklaarde variatie door toevoegen van bodemvariabelen (o.a. % organische 
stof) bleek met name voor de Doode Bemde niet succesvol. 

Het onderling belang van de variabelen kan echter verschillen naargelang 
het gebied. In Vorsdonkbos lijken de chemische samenstelling van het 
grondwater en het vegetatiebeheer een belangrijke rol te spelen bij de 
interne diversiteit. In de Doode Bemde is de dynamiek van het ondiep 
grondwater, gekoppeld aan de topografie het belangrijkst, gevolgd door het 
beheer. In de Vallei van de Zwarte beek tenslotte lijkt de bodem, gekoppeld 
aan het beheer de doorslag te geven. 

In een tweede gedeelte van dit hoofdstuk wordt de relatie tussen hydrologie 
en vegetatie gekwantificeerd. Hiervoor worden twee sporen bewandeld. 
Enerzijds worden per gebied ecologische amplitudes berekend voor alle 
combinaties van soorten (of vegetatietypen met de hydrologische 
variabelen. Anderzijds werden responsfuncties bepaald met behulp van 
logistische regressie. Het levert in totaal ongeveer 3400 responscurven op, 
gebaseerd op enkelvoudige regressie en 271 responsfuncties berekend met 
multiple regressie. Bij de selectie van deze relaties wordt enkel rekening 
gehouden met de statistische significantie van de parameters van de 
vergelijkingen. In dit stadium wordt geen selectie doorgevoerd op basis van 
de bruikbaarheid of ecologische relevantie van de vergelijkingen. 
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C:1danks het doorslaggevend belang van het ondiepe grondwater voor de 
verspreiding van soorten, blijkt uit de analyse van de ecologische 
amplitude en de responsfuncties dat deze niet stabiel zijn over 
verschillende gebieden. Voor sommige soorten kunnen deze verschillen 
aanzienlijk ziJn. Het wijst erop dat de bijdrage van andere dan 
hydrologische variabelen voor het voorkomen van soorten een rol spelen. Het 
gebruik van de responsfuncties moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren 
tot deze variabelen beter gekend zijn. In ieder geval is het nodig bij 
gebruik van de functies rekening te houden met het type van het gebied, 
zodat de regionale verschillen kunnen worden ondervangen. De functies 
kunnen enkel gebruikt worden voor het type van gebied of regio waarvoor ze 
werden opgesteld en waarvoor de studiegebieden als representatief kunnen 
worden beschouwd. Vooral indien men slechts een variabele in beschouwing 
neemt, kunnen bij voorspellingen aanzienlijke verschillen optreden, 
naargelang de variabele die wordt gebruikt. In het gebruik van enkelvoudige 
logistische regressievergelijkingen schuilt een gevaar voor over
simplificaties. De kans op verkeerde interpretaties daalt wanneer er 
gebruik gemaakt wordt van multiple logistische regressievergelijkingen. Ze 
kunnen echter slechts gebruikt worden wanneer er een ruime selectie aan 
kwaliteitsvolle meetgegevens beschikbaar is. 

Dat betekent impliciet dat de extremen langs beide zijden van dit spectrum 
niet werden bekeken, met name de uitgesproken mineraalarme en zure Kleine 
Zeggevegetaties en vochtige heide langs de ene kant en de zeer 
mineraalrijke, basische moerassen aan de andere zijde 
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Hoof dstuk 5 Conclusies 

5.1 Inleiding 
Met dit onderzoek worden inzichten verkregen in de werking van kwelgebieden 
in Vlaamse valleigebieden. Er wordt onderzocht welke hydrologische en 
pedologische processen en factoren belangrijk zijn voor de standplaats, en 
welke de verspreiding van hogere · plantensoorten, mossen en vegetaties in 
valleigebieden bepalen. Niet alle processen komen hierbij aan bod, maar het 
onderzoek concentreert zich op een aantal die als cruciaal worden 
ingeschat, en die in eerder onderzoek, als dusdanig naar voor kwamen. Het 
betreft geohydrologische processen, bodemhydrologische processen, en de 
relatie tussen soorten en vegetaties enerzijds en standplaatsfactoren 
anderzijds. De processen spelen zich af op verschillende hydrologische 
schaalniveaus: het landschap, het valleigebied en ten~lotte de standplaats. 
Het is voor het eerst dat in Vlaanderen deze drie niveaus op een 
geintegreerd wijze onderzocht warden. 

Drie studiegebieden vormen het voorwerp van onderzoek: De Doode Bemde, 
Vorsdonkbos en De Vallei van de Zwarte Beek. Deze gebieden werden om 
verschillende redenen geselecteerd. Uiterst belangrijk was het feit dat de 
drie gebieden in voldoende mate van elkaar verschillen en samen een ruime 
abiotische variabiliteit omspannen. De samenstelling van de vegetatie, de 
karakteristieken van het ondiepe grondwater en analyse van de hydrologische 
processen tonen dit in voldoende mate aan. Een andere voorwaarde was dat de 
gebieden relatief ongestoord zijn en de vegetatie in evenwicht is met 
hydrologie. In een dichtbevolkte regio als Vlaanderen is dit geen 
eenvoudige zaak. De drie studiegebieden voldoen in hoge mate aan deze 
voor>..vaarden. In deel 2. 2. 2. 2 werd echter de aandacht gevestigd op recente 
veranderingen in het hydrologische beheer in bepaalde delen van de Doode 
Bemde en de Vallei van de Zwarte Beek. Deze veranderingen kunnen de 
resultaten in zekere mate beinvloeden. 

In de volgende paragrafen warden de belangrijkste resultaten van het 
onderzoek overlopen. Ze geven een soms vernieuwend inzicht in de werking 
van waterrijke gebieden, gevoed door grondwater. Het is belangrijk op te 
merken dat deze conclusies enkel geldig zijn voor het type van gebieden dat 
werd onderzocht: waterrij ke gebieden gebonden aan opkwellend grondwater, 
gesitueerd in riviervlakten, relatief ongestoord en reeds jaren onder een 
relatief stabiel natuurbeheer. De conclusies ziJn geldig binnen het 
abiotisch bereik dat in deze studie wordt bestreken. 
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5.2 Kwelgebieden vergeleken. 
Uit de vegetatieanalyse waarbij de drie gebieden samen warden onderzocht, 
komen de grote verschillen tussen de studiegebieden duidelijk naar voren. 
De vegetatiety::._oen en hun ruimtelijk verspreidingspatroon tonen aan dat er 
een verrassend kleine overlap bestaat tussen de gebieden. Vegetatietypen 
die veel voorkomen in de vallei van de Zwarte Beek zoals Kleine 
Zeggevegetaties en aanverwante typen, komen niet voor in de Doode Bemde 
waar Rietruigte en Rietland overheersen. Het Oligotroof Elzen-Berkenbroek 
is typisch voor Vorsdonkbos en komt elders vrijwel niet voor. Ook 
statistische testen tonen aan dat de 'gebiedsvariabele' zeer sterk 
bijdraagt tot de verklaring van de variatie in de plantensoortenmatrix en 
dat de kwelgebieden duidelijk van elkaar kunnen worden gescheiden. Voor de 
verklaring van deze verschillen kunnen klimatologische redenen grotendeels 
worden uitgesloten. De basis van de vegetatietypering wordt gevormd door 
freatofyten, waarvan bekend is dat ze doorgaans niet tot bepaalde 
fytogeografische regio' s beperkt zijn, maar een algemenere verspreiding 
kennen. Het Euro-aziatische areaal van tal van deze soorten blijkt uit Hegi 
( 1975) . 

Uit het hydrologisch onderzoek komt eveneens een duidelijke differentiatie 
van de kwelgebieden op vlak van het ondiepe grondwater naar voren. De 
chemische grondwatertypen en de regimetypen, die worden bepaald door middel 
van clusteranalyse, komen preferentieel in een bepaald studiegebied voor. 
Vooral voor de chemische samenstelling van het ondiepe grondwater is di t 
nadrukkelijk het geval. Verschillende watertypen worden onderscheiden. 
Watertype 1 is grondwater met gemiddelde ionenconcentratie, een vriJ 
evenwichtige verdeling van Na+, so/-, HCO/- en Cl - , terwij 1 Ca2 + iets sterker 
is vertegenwoordigd. Dit watertype domineert in Vorsdonkbos. In de Vallei 
van de Zwarte Beek is vooral Watertype 2 aanwezig. Het is grondwater met 
een zeer lage ionenconcentratie, nog sterk gelijkend op regenwater, en een 
dominantie van calcium en bicarbonaat. Watertype 3 is grondwater met een 
gemiddelde ionenconcentratie, met sterke dominantie van calcium en 
bicarbonaat en komt vooral voor in de Doode Bemde. Watertype 4 tenslotte is 
grondwater met een zeer hoge ionenconcentratie, een sterke dominantie van 
calcium en bicarbonaat, maar ook een belangrijke aanwezigheid van sulfaat. 
Alle statistische analysen bevestigen deze differentiatie in de 
samenstelling van het ondiepe grondwater. In de scatterplots van de 
principale componenten analyse worden de piezometers van de drie 
studiegebieden duidelijk gescheiden. 

Op het vlak van de dynamiek van het ondiep grondwater komen de 
verschillende de regimetypen, meer dan bij de chemische samenstelling, 
samen voor in eenzelfde gebied, bv. in Vorsdonkbos en De Doode Bemde. De 
interne variatie lijkt even groot als de onderlinge verschillen, met 
uitzondering van de Zwarte Beek. De kwelgebieden overlappen elkaar 
duidelijk in de principale componenten analyse. De bijdrage van de dynamiek 
variabelen in de verklaring van de variatie in de soortenmatrix is iets 
lager dan voor de chemische variabelen. Opvallend is dat in deze 
kwelgebieden de beheersvariabelen ondergeschikt zijn aan de hydrologische 
variabelen voor de soortenverspreiding. Dit houdt niet in dat beheer geen 
belang of geen effect zou hebben op de vegetatie van een bepaald gebied, 
integendeel. Het beheer draagt echter minder bij tot de differentiatie 
tussen de gebieden dan de hydrologische kenmerken, in tegenstelling tot wat 
vaak wordt aangenomen. 

Het onderzoek suggereert dat de chemische kenmerken van het ondiep 
grondwater belangrijker ziJn dan de dynamische als het gaat om de 
onderlinge differentiatie van de studiegebieden. Definitief uitsluitsel kan 
daarover niet worden gegeven. Het toeval wil namelijk dat op gebiedsniveau 
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chernie en dynarniek in zekere mate gecorreleerd zijn. Het natste gebied (de 
Vallei van de Zwart e Beek is tevens het gebied met h et mineraalarrnste 
grondwater . De Doode Bernde is het rninst natte gebied van de drie en 
tegelijkertijd het rnineraalrijkste. Orn de inpakt van de chernie en de 
dynarniek ten opzichte van elkaar beter af te wegen is verder onderzoek 
nodig in studiegebieden die deze correlatie doorkruisen. 

De landschappelijke positie van het gebied is van doorslaggevend belang bij 
het tot stand kornen van de waterfluxen en bepaalt daarrnee in hoge mate de 
vochttoestand in de kwelgebieden. Hierbij spelen de topografie en geologie 
een belangrijk rol. Met de geohydrologische rnodellering werden duidelijke 
verschillen tussen de studiegebieden aangetoond. De berekende kwelflux in 
de afgebakende kwelzones varieert van 2.6 mm/dag in de Doode Bernde over 16 
mm/dag in de Vallei van de Zwarte Beek, tot 21 mm/dag in Vordonkbos. In 
deze studie werden geen experirnentele waterbalansen van de gebieden 
opgesteld, zodat deze cij fers niet getoetst kunnen worden. De resul ta ten 
ziJn echter consistent met de waarnerningen in de valleigebieden. De 
vochtigheidsgraad van het gebied (vertaald in variabelen als 
grondwaterdiepte en amplitude) correspondeert met de berekende kwelflux in 
de gebieden. Voor de natste gebieden ( de Val lei van de Zwarte Beek en 
Vorsdonkbos) werden de hoogste kwelfluxen berekend. De kwelflux wordt 
bepaald door de oppervlakteverhouding tussen inf il tratiegebieden en 
kwelgebied. Deze verhouding is het kleinst in de Doode Bernde. Anderzij ds 
bepalen ook de hydraulische karakteristieken van de bodern en aquifer de 
toevoer van grondwater . In het infiltratiegebied van de Vallei van de 
Zwarte Beek bijvoorbeeld is de grondwatervoeding groter dan elders. De 
kleinere verdarnping cornpenseert de kleinere infiltratiegebied/kwelgebied 
verhouding in de vallei van de Zwarte Beek ten opzichte van Vorsdonkbos. 

Het onderzoek toont duidelijk de relatie aan tussen de chernie van het 
ondiepe grondwater in de valleigebieden en de sarnenstelling van het 
grondwater in de watervoerende lagen van het infiltratiegebied. De 
gelijkenis tussen de gerniddelde sarnenstelling van de ondiepe 
grondwatertypen en de gemiddelde sarnenstelling van het grondwater in 
aquifers in het infiltratiegebied is opvallend en blijkt uit de van Wirdurn 
en Stiff diagrammen in deel 2.4.6. Watertype lb en la komen overeen met het 
grondwater ui t de Formatie van Diest in de omgeving van Vorsdonkbos. De 
sarnenstelling van het grondwater in de Formatie van Diest nabij de Vallei 
van de Zwarte Beek heeft een andere samenstelling, wat zijn weerslag vindt 
in watertype 2, dat in de val lei domineert. · Watertype 3 tenslotte komt 
overeen met de sarnenstelling van het grondwater in de Formatie van Brussel 
in de regio van de Doode Bemde. Deze samenstelling is blijkbaar lichtjes 
anders in de omgeving van Vorsdonkbos, waar het grondwater een lagere 
elektrische conductiviteit en een lagere bicarbonaatconcentratie heeft. Dit 
wordt weerspiegeld in het ondiep grondwater van het type 3 dat in 
Vorsdonkbos voorkornt . 

De chemische karakteristieken van het grondwater in de regionale aquifer 
worden op hun beurt bepaald door de rnogelijkheid tot oplossing van 
rnineralen in de geologische lagen, alsook door uitwisselingsreacties. 
Transporttijden spelen hierbij een rol, gezien een langer verblijf de 
oplossing van rnineralen vergroot . In de Doode Bemde b ij voorbeeld kornen 
watertypen l a en 2, die een atmotroof kara k t er hebben, op de randen van het 
gebied voor terwijl in het centrum van het gebied lithotroof water 
(watertype 3) aanwezig is . Het ligt voor de hand dat een verschil in 
verblijftijden daarvoor verantwoordelijk is, gezien er slechts een 
belangrijke aquifer aanwezig is . De samenstelling van het grondwater wordt 
echter in de eerste plaats bepaald door de snelheid waarmee de 
oplossingsreacties plaats vinden en de rnineralogische sarnenstelling van de 
geologische lagen die de aquifer uitmaken . De ver bli j ftijden zijn i n de 
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regio van de Zwarte Beek het grootst (gemiddeld 192 jaar), maar resulteren 
niet in ionenrij k water. Het omgekeerde is het geval in de Do ode Bemde: 
gemiddeld korte verblijftijden (16 jaar) en overwegend jong water, leveren 
toch hoge concentraties aan ionen op. Daarnaast moet nog rekening · warden 
gehouden met andere factoren zoals de reacties in de oxische zone. 

De chemische samenstelling van het ondiepe grondwater is dus in de eerste 
plaats het gevolg van de mineralogische karakteristieken van watervoerende 
laag, die de kwelgebieden voedt. Deze karakteristieken, waarbij de 
aanwezige mineralen en de mogelijkheden tot oplossing daarvan, zijn in hoge 
mate verantwoordelijk voor de differentiatie tussen kwelgebieden op het 
vlak van de vegetatiesamenstelling en verspreiding van soorten. 

Men moet concluderen dat positionele factoren, deze hebben te maken met de 
topografische en geologische positie van het gebied in het landschap, van 
doorslaggevend belang ziJn voor het type van vegetatie dat men in 
kwelgebieden kan aantreffen. Op zich is dit geen verrassing, maar de mate 
waarin deze factoren een rol spelen, en andere processen en beinvloedende 
factoren domineren is een nieuw gegeven. Dit onderzoek suggereert dat 
vooral de chemische karakteristieken belangrij k 'zijn. De dynamische 
karakteristieken die gebonden zijn aan hydraulische kenmerken van de bodem 
en de geologische formatie, en aan de topografische aspecten lijken hieraan 
ondergeschikt te zijn. 

In het natuurbeleid wordt vaak gestreefd naar een zo groot onderlinge 
di versi tei t tussen natuurgebieden. Di t onderzoek leert dat bij het maken 
van keuzes voor natuurontwikkeling van kwelgebonden valleigebieden, de 
chemie van het grondwater in de regionale aquifers een belangrijk criterium 
moet zijn. Kennis van de geochemische karakteristieken is nodig om tot een 
gefundeerde keuze of beslissing te komen. Het is hierbij niet voldoende de 
formatie te kennen die het gebied met grondwater voedt. Zoals blijkt uit de 
vergelijking van de Formatie van Diest ter hoogte van Vorsdonkbos en de 
Zwarte Beek kunnen de karakteristieken van eenzelfde formatie ruimtelijk 
varieren. Op dit ogenblik is de geochemische en hydrochemische 
karakterisering van de ondergrond in Vlaanderen zeer slecht bekend, 
daarnaast is de informatie fragmentair verspreid en niet altijd even 
gemakkelijk te bekomen. Dit onderzoek heeft onder dat gebrek geleden. Het 
is belangrijk naar de toekomst toe dat deze gegevens systematisch verzameld 
worden volgens een standaard methode. In di t licht is er tevens behoefte 
aan operationele modellen die chemische processen in aquifers beschrijven 
en samenstelling van grondwater kunnen voorspellen. 
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5.3 Kwetsbaarheid van kwelgebieden 
In de vorige paragraaf werd aangetoond dat het soortenpalet en de aanwezige 
vegetatietypen in de kwelgebieden in belangrijke mate worden bepaald door 
hydrologische processen en factoren die zich op schaal van het landschap 
afspelen. Het is logisch dat ze ook bij de kwetsbaarheid ervan een rol 
spelen. Het is niet de bedoeling om in dit deel een volledige 
kwetsbaarheidsanalyse van de individuele gebieden voor te stellen. Elk van 
de gebieden is natuurlijk kwetsbaar voor drastische ingrepen in de 
waterhuishouding zoals bijvoorbeeld intensieve drainage of sterke 
vervuiling. Hieronder worden de elementen met betrekking tot kwetsbaarheid 
van de kwelgebieden die het resul taat zijn van deze studie naar voren 
gebracht. 

Het is belangrij k op te merken dat in de studiegebieden de terrestrische 
ecotopen niet sterk verstoord ziJn op vlak van waterkwantiteit en 
kwaliteit. In de omgeving van de infiltratiegebieden van de Doode Bemde en 
de Vallei van de Zwarte Beek ziJn er hoge concentraties van nitraat 
vastgesteld (in 4 punten tussen 14 tot 50 ppm) maar de effecten daarvan in 
de valleigebieden werden (nog?) niet gemeten. Slechts in enkele geisoleerde 
plaatsen komt een lokale verhoging van nitraat voor. In de Zwarte Beek zelf 
werden wel effecten van nitraatvervuiling vastgesteld. In de omgeving van 
Vorsdonkbos komt een waterwinningen voor die potentieel de kwelflux kan 
beinvloeden. Voorlopig werden er nog geen aantoonbare effecten op het 
terrein binnen de begrenzing van de studiegebieden vastgesteld. De 
scenarioanalyse in de omgeving van Vorsdonkbos met de waterwinning Het Rot, 
geven aan dat de grootte van het infiltratiegebied wordt beinvloed door de 
waterwinning, maar dat dit geen significant effect heeft op de kwelgebieden 
en de kwelflux. De beperkte verstoring in de kwelgebieden was een 
belangrijke overweging bij hun selectie. 

De Doode Bemde staat model voor de kwelgebieden uit de middenloop van 
rivieren in de leemstreek van Brabant en Haspengouw. Uit het 
geohydrologische luik blijkt dat het gronditJater dat de Doode Bemde voedt 
vrij jong is. Gemiddeld is het water slechts 16 jaar onderweg. Een gevolg 
hiervan is dat vervuiling van het grondwater die zich in het 
infiltratiegebied voordoet in relatief korte tijd het kwelgebied zal 
bereiken. Ook de mogelijkheden tot bijvoorbeeld dispersie zoals bij lange 
transporttijden om concentraties te verminderen ziJn beperkt. De korte 
verblijftijden in de Doode Bemde beletten niet dat het grondwater 
rnineraalrijk is. Door de minerale samenstelling van de ondergrond en de 
grote chemisch interactie met het grondwater (oplossing van bicarbonaat en 
calcium) is dit laatste over het algemeen zeer goed gebufferd. Dit is 
echter niet het geval voor het grondwater met extreem korte stroomtijden 
dat in de omgeving van de val lei infiltreert. Dit water is zwak gebufferd 
en bereikt zeer snel het kwelgebied. De Doode bemde zijn vooral kwetsbaar 
ten aanzien van de kwaliteit van dit grondwater. 

Het infil tratiegebied voor het bestudeerde deel van de Doode Bemde ligt 
grotendeels onder bos (Meerdaalwoud), wat een goede bescherming biedt tegen 
vervuiling Voor andere kwelgebieden in de Dij levallei is dat niet al tij d 
het geval. In de Doode Bemde komen vegetat i etypen voor van voedselrij ke 
standplaatsen zodat de kwetsbaarheid ten aanzien van nutrienten niet zo 
groot is als in de andere studiegebieden. Het brede ecologische bereik van 
de meeste soorten in de Doode Bemde suggereert eveneens een goede buffering 
en een goede tolerantie ten opzichte van wijzigingen in de standplaats. 

Uit scenarioanalyses met het tweedimensionale model voor de bodemhydrologie 
in de Doode Bemde kan worden afgeleid dat de grondwaterstanden in de 
komgrond in de eerste plaats bepaald worden door de kwelflux. Vermindering 
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van de kwelflux met 20 % brengt een daling van het gemiddeld peil van het 
ondiep grondwater van bijna 30 cm met zich mee. Daarbij werd ervan 
uitgegaan dater geen goede drainage· structuren meer aanwezig zijn in het 
studiegebied. Verder werd het effect van het lokaal geborgen 
oppervlaktewater en regenwater, niet in rekening gebracht. De kwelflux in 
de Doode Bemde is in vergelijking met de andere gebieden relatief klein en 
dus bijzonder kwetsbaar. 

In de huidige omstandigheden worden de waterpeilen in de komgronden vrijwel 
onafhankelijk van de waterstanden in de Dijle. De effecten van de Dijle op 
de waterstanden zijn beperkt tot de oeverwallen. Ook de vochtgehalten in de 
bodem reageren slechts in beperkte mate op schommelingen in het Dijlepeil 
Bij een verschil in niveau van 1 meter is het verschil in bodemvochtgehalte 
maximaal 5 vol% en vanaf 100 meter afstand van de Dijle zijn de effecten 
nagenoeg nihil. 

Voor de vallei van de Zwarte Beek heeft het grondwater gemiddeld lange 
verblijftijden in de Formatie van Diest (gemiddeld meer dan 160 jaar). Er 
is voldoende contact mogelijk voor chemische reacties .en uitwisselingen met 
de geologische lagen. Nochtans behoudt het grondwater karakteristieken die 
blijven aanleunen bij het regenwatertype; het is zwak gebufferd. Di t is 
niet typisch voor de Formatie van Diest in het Hageland, wel voor de 
Formatie van Diest in de omgeving van de Zwarte Beek. In Vorsdonkbos is de 
hoeveelheid opgeloste mineralen in het grondwater in dezelfde formatie 
aanzienlijk groter. De vegetatietypen in de Vallei van de Zwarte beek zijn 
gebonden aan mineraalarme standplaatsen, wat ze kwetsbaar maakt ten aanzien 
van elke vorm van aanrijking. Het zijn argumenten om, in tegenstelling tot 
de Doode Bemde waar bufferzones kunnen volstaat, bij 
beschermingsmaatregelen het hele infiltratiegebied in beschouwing te nemen. 

Vorsdonkbos houdt in vele opzichten het midden tussen de Doode Bemde en De 
Vallei van de Zwarte Beek. Het gebied ontvangt kwelwater afkomstig uit twee 
watervoerende pakketten. De grote kwelflux biedt een goede bescherming van 
het gebied ten aanzien van verdroging, hoewel de waterwinning in het 
infiltratiegebied een potentiele bedreiging blijft. De gemiddeld lange 
verblijftijden en de goede uitwisseling met de aquifers, ook met de 
Formatie van Diest, bieden op het vlak van de kwaliteit zekere garanties. 
Vooral het noordelijk deel van het studiegebied, waar grondwater aan de 
oppervlakte komt dat vermoedelijk afkomstig is van de Formatie van Brussel, 
is goed gebufferd tegen verzuring door zowel de aard van de aquifer als de 
grote verblijftijden in het grondwatersysteem. In het infilterende water 
werden geen verhoogde concentraties van nutrienten aangetroffen. In een 
groot gedeel te van de oppervlakte van het gebied wordt gevoed door vrij 
atmotroof water (watertype la) waarvoor eerder korte stroombanen worden 
vermoed. Deze delen zijn natuurlijk kwetsbaarder maar niet in dezelfde mate 
als van de Val lei van de Zwarte Beek. Bufferzones zouden kunnen worden 
voorzien in het herkomstgebied van dit watertype. 

Bovenstaande geeft aan dat er geen algemeen geldende 
beschermingsmaatregelen voor kwelgebieden kunnen opgesteld worden. Gezien 
de regionale verschillen moeten per gebied of type van gebieden maatregelen 
worden uitgewerkt afhankelijk van hun landschappelijke en geohydrologische 
posi tie. De kwetsbaarheid van waardevolle kwelgebieden kan verschillen. 
Soms is kwelfux zeer kwetsbaar, terwij 1 in andere gebieden de aandacht 
vooral naar de natuurlij ke chemische karakteristieken van het grondwater 
moet gaan. Met betrekking tot de chemie bieden in bepaalde gevallen 
bufferzones voldoende bescherming, t~rwijl elders de volledige 
infiltratiegebieden bescherming behoeven. 
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5.4 In terne diversiteit in kwelgebieden 
In de vorige paragrafen werden de verschillen tussen de studiegebieden 
besproken. De kwelgebieden vertonen echter ook een interne diversiteit op 
vlak van de vegetatie. Zes tot zeven vegetatietypen werden per gebied 
onderscheiden. Deze interne diversiteit is aan verschillende factoren te 
wijten. In deze studie komen de invloed van voedende aquifers, de chemie en 
het regime van het ondiepe grondwater, de topografie in het kwelgebied, de 
bodem, het beheer van de vegeta tie of het perceel aan bod. Deze f actoren 
werken niet overal op dezelfde wijze en in dezelfde intensiteit door. Hun 
bijdrage is afhankelijk van de plaatselijke situatie. Uit dit onderzoek 
kunnen, op basis van de ervaring in de studiegebieden, enkele algemene 
conclusies worden getrokken. 

In Vorsdonkbos is het hoofdpatroon in de verspreiding van vegetatietypen 
duidelijk gekoppeld aan de zuidelijke rand van het studiegebied, waar de 
voet van de valleiwand zich bevindt. Men onderscheidt 2 vegetatiebanden die 
ongeveer evenwijdig met deze rand lopen. De relatie van vegetatiepatronen 
met valleiwanden, en de achterliggende infiltratiegebieden, komt wel meer 
voor in valleigebieden. Deze patronen weerspiegelen de relatie tussen het 
kwelgebieden, het infiltratiegebied en de regionale aquifers (Huybrechts & 

De Becker 1997, Grootjans et al., 1987; Bijlmakers et al., 1987; Klooker & 

Wieringa, 1988; Grootjans et al., 1988; Was sen et al . , 1989; Everts & de 
Vries, 1991; van Diggelen et al., 1994) . In een aantal gevallen is het 
patroon gekoppeld aan een chemische gradient in het ondiep grondwater. 

In Vorsdonkbos is de chemische samenstelling van het ondiep grondwater een 
belangrijke factor voor de verspreiding van de vegetatie. Bij de Twinspan
analyse voor Vorsdonkbos worden eerst mineraalarme en mineraalrijke 
standplaatsen afgesplitst. Ook uit de correspondentieanalyse blijkt de 
belangrijke bijdrage van de chemie van het ondiepe grondwater in cornbinatie 
met het beheer. De vegetatietypen, gekoppeld aan de mineraalrijke 
standplaatsen zijn het verst van de valleirand gelegen en komen ongeveer 
overeen met locaties met watertype lb en 3. Deze watertypen kunnen 
gekoppeld worden aan grondwater dat lange verblij ftijden in de aquifer 
heeft en/of gerelateerd is aan de Formatie van Brussel . De vegetatietypen 
met mineraalarme standplaatsen ziJn nabij de zuidrand van de vallei 
gesitueerd. Hier komt watertype la voor dat gerelateerd is aan de Formatie 
van Diest zoals die zich in het Hageland voordoet. Op de geologische kaart 
komt ter hoogte van Vorsdonkbos een geologisch venster voor, waardoor de 
Formaties van Brussel en Diest met elkaar in verbinding staan, en het 
grondwater uit de Formatie van Brussel vlotter in het kwelgebied 
doordringt. Indien verschillende aquifers met uiteenlopende chemische 
karakteristieken bijdragen tot het grondwater, kunnen grote gradienten 
voorkomen (Huybrechts & De Becker 1997) die gevolgen hebben voor de 
vegetatie en de diversiteit in het gebied vergroten. De diversiteit wordt 
bepaald door de bijdrage van verschillende aquifers aan het kwelgebied en 
de verschillen in verblijftijden. 

In de Doode Bemde en in de Vallei van de Zwarte Beek ziJn chemische 
karakteristieken van het grondwater duidelijk van minder belang. Beide 
gebieden vertonen op dat vlak trouwens eerder een beperkte variat i e . In elk 
van de gebieden i s h et grondwater afkomstig van slechts een aquifer 
(respectievelijk de Formatie van Brussel en Diest). Eventuele verschillen 
ten gevolge van verblij ftij den worden blij kbaar niet weerspiegeld in de 
vegetatie. 

De Doode Bemde staat model voor kwelgebieden in de middenloop van 
valleigebieden met oeverwal-komgrond prof iel, een typisch geomorfologisch 
aspect van alluviale rivieren in de leemstreek . De vegetat i epatronen zijn 
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duidelij k gekoppeld aan de oeverwal-komgrond topograf ie, die hydrologisch 
vertaald wordt in de grondwaterdiepte. Uit de correspondentieanalyse blijkt 
het belang van grondwaterdynamiek. In de komgrond komen Mesotrofe 
Elzenbroeken en Rietland voor, terwijl op de oeverwal Glanshaverhooilanden 
aanwezig zijn. 

Opvallend is dat in het oeverwal-korngrond systeem van de Doode Bemde geen 
goede relatie gevonden wordt tussen de samenstelling van het ondiepe 
grondwater en de chemie van het bodemwater. Het is een indicatie dat de 
invloed van grondwaterchemie op de interne differentiatie door andere 
processen wordt overstemd en als klein moet worden ingeschat. Op de hoger 
gelegen oeverwal van de Dij le is het belang van het grondwater voor de 
karakteristieken van het bodemwater aanzienlijk kleiner dan in de korngrond. 
Op de oeverwal vertoont het bodemwater een grote chemische variatie in de 
tijd, weerspiegeld in de elektrische conductiviteit. Deze variatie wordt 
bepaald door processen zoals verdunning, concentratie (atmosferisch), 
wortelopnarne, uitwisselingsreactie, uitspoeling. In de kom blijft enkel 
wortelopname en uitwisselingsreactie over (uitspoeling bestaat niet, effect 
van atmosferische processen evenmin). Het belang van het grondwater blijft 
daar groot en de chemische samenstelling is er ·veel constanter. De 
kwelstroom verhindert er het indringen van regenwater en de uitspoeling van 
ionen. Het toont tevens aan dat in de vochtige gebieden het grondwater 
domineert, maar dat naar de randen de bodemprocessen overnemen. De 
simulaties in 1-D model van de bodernhydrologie suggereren dat fysische 
processen in de bodernhydrologie voldoende zijn om fenomenen op oeverwallen 
te begrijpen, rnaar niet voldoende om deze in de komgronden te begrijpen. 

In periodes van uitdroging, komt de kwelstroom oak effectief het 
bodemprofiel binnen. Als deze kwelstroom zou verminderen of wegvallen, zou 
er oak in deze profielen een grotere temporele dynamiek ontstaan en zouden 
de condities in de wortelzone veranderen. De wortelzone van de oeverwal is 
minder gevoelig en de condi ties daar warden voor een groot deel bepaald 
door de klimatologische omstandigheden. 

Het verschil in mineralenrijkdom van de bodemoplossing op de oeverwal en in 
de komgrond is deels te ~ijten aan verschillen in 
kathionuitwisselingscapaciteit (CEC), wat op zijn beurt bepaald wordt door 
bodemgenetische en hydrologische factoren. Door de eeuwenlange jaarlijkse 
overstromingen van de Dijle, werden zwaardere deeltjes dichter bij de 
rivier en kleine kleideeltjes verder van de rivier afgezet. Daarom hebben 
de bodems in de komgrond een hoger kleigehalte en door de hoge gemiddelde 
grondwaterstand, treedt er vervening op. Het hogere gehal te aan klei en 
organische stof resulteert in een hogere kathionuitwisselingscapaciteit in 
de komgrond. 

In Vorsdonkbos is er een onderscheid te maken tussen de profielen met een 
hoge grondwatertafel (A,B,C,D) en profiel E, dat gelegen is op een zandige 
donk en een lagere gemiddelde grondwatertafel heeft. De detailtopografie is 
dus ook hier belangrijk, maar is niet zo geordend als in de Doode Bernde. De 
eendimensionele modelberekeningen suggereren dat op de donk de condities in 
de wortefzone niet bepaald warden door het grondwater maar door de 
atmosferische input, de bodemprocessen en de wortelopname. Onder die 
ornstandigheden zijn de standplaatsfactoren ongevoelig voor een verlaging 
van het grondwaterpeil. Deze conclusie kan niet veralgemeend warden naar de 
lagergelegen sites met een hoge grondwaterstand. Hier ziJn peil en 
samenstelling van het grondwater van doorslaggevend belang. De hoge 
gemiddelde grondwaterstanden in de overige vier prof ielen doen vermoeden 
dat verlaging van dit hoge grondwaterpeil tot buiten de wortelzone 
aanzienlijke veranderingen meebrengt. Het ge~iddelde bodemvochtgehalte 
daalt en de seizoenale variatie neemt toe door concentratie/verdunning van 
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de bodemoplossing en eventueel door uitspoeling van ionen uit de 
',-,:c,rtel zone. In aanmerking genomen dat in deze vier prof ielen ook instroming 
van grondwater gebeurt gedurende tenminste een deel van het jaar en dater 
een samenhang is vastgesteld tussen de samenstelling van grondwater en 
bodemwater, kan aangenomen worden dat het peil en de samenstelling van het 
grondwater bepalende factoren zijn voor de condities in de wortelzone. 

In een eerdere publicatie werd aangegeven dat bodemvariabelen weinig 
bijdragen tot de verklaring van de variatie in de vegetatie (De Becker et 
al. 1999), in vergelijking met de chemie en de dynamiek van het ondiep 
grondwater. Uit bovenstaande blijkt dat de bodemprocessen wel degelijk hun 
belang hebben, maar dat ze gekoppeld zijn aan de verzadigingsgraad en dus 
aan de diepte van het grondwater. Ook de samenstelling van de bodem (bv. 
organische inhoud) is gekoppeld aan de verzadigingsgraad: in de komgronden 
komt aanzienlijk meer organisch materiaal voor in de bodem dan op de 
oeverwallen. De bijdrage daarvan zit met andere woorden reeds in de 
waterdiepte. De diepte van het grondwater is een representatieve variabele, 
die meer inhoudt dan diepte alleen, maar ook bodemprocessen en mogelijk 
zelfs chemie van het ondiepe grondwater omvat. Voor qe kwetsbaarheid houdt 
dit ook in dat een verlaging van het grondwaterpeil niet enkel voor minder 
toevoer van water naar de wortelzone zorgt, maar veranderingen in de 
bodemprocessen met zich meebrengt en de relatie tussen ondiep grondwater en 
de condities in de wortelzone kan wijzigen. 

De kwel en de vochttoestand in het algemeen ziJn zeer belangrijk voor het 
bestaan van de vegetatietypen in de vallei van de Zwarte Beek, voor het 
unieke karakter ervan en de differentiatie met andere gebieden. Met 
betrekking tot de interne diversiteit is het beheer echter een zeer 
belangrijke factor. Over het algemeen zijn de interne abiotische gradienten 
er trouwens beperkt, zowel op het vlak van de dynamiek als op het vlak van 
de chernie. Het feit dat de interne diversiteit in vegetatietypen niet zo 
groot is als bij andere gebieden heeft daar vermoedelijk mee te maken. Het 
beheer is bepalend op verschillende manieren. In de eerste plaats is er het 
verschil tussen de graslanden en de ruigten, wat resul teert in de eerste 
afsplitsing in de Twinspan-analyse. Anderzijds is het vroegere beheer, 
namelijk, populierenaanplanten, verantwoordelijk voor een differentiatie 
tussen nitrofiele en niet-nitrofiele standplaatsen. Tenslotte is het beheer 
van het oppervlaktewater, met inundaties en plasvorming, verantwoordelijk 
voor verruigde vormen van Kleine Zeggevegetaties in de directe omgeving van 
de Oude Beek. In de correspondentieanalyse scoort ook Kalium hoog. 
Vermoedelijk is deze variabele de vertaling van het onderscheid tussen de 
minerale bodems en veenbodems. De vochtige kamgraslanden komen net hier 
voor. 

Het beheer is ook in andere gebieden belangrijk voor de interne diversiteit 
in plantengemeenschappen, meestal in combinatie met de hydrologische 
factoren. In de Doode Bemde komen Moerasspirearuigten en Grote 
Zeggevegetaties bij cyclisch beheer in de plaats van de jaarlijks gemaaide 
Glanshaverhooilanden en Dottergraslanden, terwijl Mesotroof Elzenbroek 
ontwikkel t op de plaatsen waar geen beheer meer gebeurde gedurende de 
laatste decennia. In Vorsdonkbos wordt het onderscheid tussen Ruigt 
Elzenbroek, Dottergrasland, en Moerasspirearuigte (op de rnineraalrijke 
standplaatsen) en tussen Blauwgrasland, Kleine Zeggevege~atie, en het 
Oligotroof en Mesotroof Elzenbroek (op de mineraalarrne standplaatsen) door 
beheerswerkzaamheden bepaald. 
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De variabelen die werden geselecteerd voor deze studie verklaren in 
belangrijke mate de variatie in de verspreiding van soorten. Voor het 
relatief belang van de factoren voor de interne diversiteit in kwelgebieden 
op het vlak van de vegetatie, zijn er aanwiJzingen dat de chemische 
karakteristieken van het ondiep grondwater (variabelen zoals elektrische 
conductiviteit, pH, en de concentraties van calcium, bicarbonaat, en 
chloride) het meeste gewicht hebben. Indien de chemische variatie voldoende 
groot is zoals in het Vorsdonkbos, waar verschillende aquifers bij dragen 
tot het ondiep grondwater, domineren de chemische variabelen. Uiteenlopende 
transporttijden blijken chemisch onvoldoende differentiatie op te leveren. 
Bij chemisch uniforme gebieden wordt de grondwaterdynamiek met variabelen 
als grondwaterdiepte (gemiddeld en maximum) en -schornrneling dominant. Het 
beheer van de vegetatie wordt belangrijker naarmate op het vlak van 
chemische samenstelling en op vlak van de dynamiek de variatie beperkt is, 
zoals in de Vallei van de Zwarte Beek. 

Bij inrichting en beheer van waterrijke zones als natuurgebied (bv. in het 
kader natuurontwikkelingsprojecten) moet men dus in de eerste plaats 
rekening houden met de abiotische di versi tei t en q.e potenties die het 
gevolg zijn van de hydrologie van het gebied. Nadien kan het beheer worden 
geimplementeerd. Bij natuurontwikkelingsprojecten kan op basis hiervan een 
gerichte meetstrategie worden gevolgd om met minimale inspanningen een 
maximum aan informatie te bekomen. 

Tabel 5.1: De oorzaken van de interne diversiteit in de studiegebieden 

Gebied Topografie Dynamiek Chemie Bodem Vegetatie-
ondiepe ondiepe beheer 
grondwater grondwater 

Doode Bemde +++ +++ + ++ 

Vorsdonkbos + +++ ++ 

Zwarte Beek +++ ·+++ 

5.5 Responsfuncties en ecologische amplitudes. 
Hierboven werd aangegeven dat zowel in de kwelgebieden als tussen de 
verschillende gebieden onderling een grote diversiteit bestaat op het vlak 
van de vegetatie en de hydrologie. Verschillende hydrologische, 
pedologische en beheersfactoren verklaren deze diversiteit. Het belang van 
het ondiep grondwater voor de verklaring van vegetatiepatronen werd 
aangetoond. Het werd ook duidelij k dat belangrij ke processen in de bodem 
gebonden zijn aan de karakteristieken van het ondiepe grondwater. Het is 
dan ook logisch dat het verder standplaatsonderzoek zich concentreert op 
het ondiepe grondwater. 

In het natuurbeheer is er nood aan instrumenten die vegetaties kunnen 
voorspellen in vochtige en natte gebieden. Ze zijn met name nuttig om 
bijvoorbeeld verschillende scenario's bij het opmaken van MER of 
natuurinrichtingsprojecten rationeel te kunnen inschatten. Dergelijke 
modellen bestaan niet voor Vlaanderen. De nodige invoergegevens ervoor zijn 
niet beschikbaar. In dit onderzoek worden voor het eerst in Vlaanderen 
relaties tussen verspreiding van hogere planten, mossen en vegetaties 
enerzijds en hydrologische variabelen anderzijds gekwantificeerd. Het 
levert in totaal ongeveer 3400 responscurven op, gebaseerd op enkelvoudige 
regressie, uit 5271 soort-gebied-variabele cornbinaties en 273 
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vegetatietypen-gebied-variabele combinaties. Uit 251 soort-gebied 
combi naties en 20 vegetatiety~e-gebied combinaties werden 271 
responsvlakken berekend met multiple regressie. De cijfermatige informatie 
wordt in bij lage bij di t rapport aangeboden. Hierbij werd enkel rekening 
gehouden met de statistische significantie van de parameters van de 
vergelijkingen. Er werd geen selectie doorgevoerd op basis van hun 
bruikbaarheid of relevantie. De relevantie van de responscurven voor de 
nutrienten bijvoorbeeld is waarschijnlijk beperkt. Bij de keuze van de 
studiegebieden werd ·irnrners geopteerd voor referentiegebieden, die weinig 
verstoord zijn. 

Ondanks het doorslaggevend belang van het ondiepe grondwater voor de 
verspreiding van soorten, blijkt uit de analyse van de ecologische 
amplitude en de responsfuncties dat deze niet stabiel ziJn over 
verschillende gebieden. Of dit ook voor vegetatietypen eveneens het geval 
is, werd in deze studie niet nagegaan. De vegetatietypen werden per 
studiegebied bestudeerd. Voor sornrnige soorten kunnen deze verschillen 
aanzienlijk ziJn. Het wijst erop dat de bijdrage van andere dan 
hydrologische variabelen voor het voorkomen van soorten een rol spelen. Het 
gebruik van de responsfuncties, zoals hier berekend ziJn, moet met de 
nodige voorzichtigheid gebeuren tot deze variabelen beter gekend zijn. In 
ieder geval is het nodig rekening te houden met het type van het gebied, 
zodat de regionale verschillen kunnen worden ondervangen. De functies 
kunnen enkel gebruikt worden voor het type van gebied of regio waarvoor ze 
werden opgesteld en waarvoor de studiegebieden als representatief kunnen 
worden beschouwd. Bij de ontwikkeling van hydro-ecologische modellen moet 
een gebiedsvariabele ingebracht worden, die dit in rekening brengt. 

Het gebruik van enkelvoudige logistische regressievergelijkingen is 
eenvoudig en aantrekkelijk. Er schuilt echter een gevaar in voor over
simplificaties. indien men slechts een variabele in beschouwing neemt, 
kunnen bij voorspellingen aanzienlij ke verschillen optreden. De kans op 
verkeerde interpretaties daalt wanneer er gebruik gemaakt wordt van 
multiple logistische regressievergelijkingen. Ze kunnen echter slechts 
gebruikt worden wanneer er een ruime selectie aan kwaliteitsvolle 
meetgegevens beschikbaar is. 

In deze studie werd systematisch met een 20-tal variabelen gewerkt. Voor 
operationeel gebruik is di t veel. Het verzamelen van de nodige gegevens 
voor het bepalen van de kans op voorkomen vereist een grote inspanning. 
Vanuit dat oogpunt is het aangewezen het aantal variabelen zoveel mogelijk 
te beperken, evenwel zonder de nauwkeurigheid van de voorspelling te veel 
te eroderen. De responsfuncties moeten verder onderzocht worden met het oog 
op een reductie van het aantal variabelen om de toepasbaarheid ervan te 
verhogen. 

5. 6 De hydrologische mod ell en. 
De gebruikte geohydrologische methoden geven een inzicht in het 
hydrologisch functioneren van de drie kwelgebieden en de herkomst van het 
kwelwater. Vergelijking van de drie studiegebieden aan de hand van 
beschreven resultaten levert een goed beeld op van de regionale verschillen 
tussen deze drie kwelgebieden. De gebruikte methodologie levert voor de 
studiegebieden ook nuttige informatie op met betrekking tot de 
kwetsbaarheid ten aanzien van verdroging en verontreiniging van het 
kwelgebied. De berekende grondwaterstanden, de kwelfluxen, de ligging van 
de kwel- en toestromingsgebieden, de toestromingstijden, de waterbalans, de 
samenstelling van de kwel en het toestromende grondwater en inzicht in de 
geochemische processen zijn essentiele onderdelen voor een functioneel 
begrip van de kwelgebieden in een studiegebied. Deze kennis stel t een 
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natuur- en waterbeheerder in staat om het gebied zo optimaal mogelijk te 
beheren en te beschermen en om eventueel de natuur- en waterkwaliteit te 
verbeteren. 

De geohydrologische methodologie voor de analyse van kwelgebieden, zoals 
hier is toegepast, is algemeen overdraagbaar op andere gebieden. Tezamen 
met ecohydrologisch, hydrogeochemisch en bodemhydrologisch onderzoek levert 
de grondwatermodellering een zeer belangrijke schakel in de keten van 
verklarende en voorspellende methoden ten aanzien van het functioneren van 
kwelsystemen in natte riviervalleien in Vlaanderen en daarbuiten .. 

De grondwatermodellering (zoals beschreven in paragraaf 2.3) staat aan het 
begin van die verklarende keten. Zij steunt daarbij, voor de controle van 
de resultaten, ten zeerste op de hydrologische component van het 
ecohydrologisch deelonderzoek (zie paragraaf 2.2). Op haar beurt levert de 
grondwatermodellering dan weer essentiele gegevens of verklarende 
informatie met betrekking tot de kwel aan zowel het ecohydrologisch 
deelonderzoek (zie paragraaf 2.2 en hoofqstuk 4), als ook aan het 
hydrogeochemisch deelonderzoek (zie paragraaf 2.4) en bodemhydrologisch 
deelonderzoek (zie hoofdstuk 3). De beschrijving van de regionale 
hydrogeochemie steunt daarnaast ook in belangrijke mate op de hydrologische 
component van het ecohydrologisch deelonderzoek, dat essentieel is voor het 
aanleveren van de nodige gegevens. De koppeling met het bodemhydrologisch 
deelonderzoek brengt de kennis en de kwantificering van het kwelsysteem op 
regionaal hydrologisch niveau over naar het lokale niveau van het 
bodemsysteem en omgekeerd. 

Grondwatermodellen zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van ruimtelijk 
variabele gegevens. De belangrijkste hiervan is de hydraulische 
conductiviteit van de aquifers. Deze parameter kan sterk varieren over 
korte afstand en diepte. In · dit project is er een gebrek geweest aan 
voldoende betrouwbare hydraulische conductiviteitswaarden voor de 
beschouwde gebieden. Het was budgettair onmogelijk deze te verzamelen 
binnen het project. Er zijn dan ook vervangende waarden gebruikt uit een 
vergelijkbare locatie. Helaas ziJn er echter niet alleen in het 
studiegebied te weinig hydraulische conducti vi tei tswaarden, maar is di t 
structureel voor Vlaanderen het · geval. Een gecoordineerde inspanning, op 
Vlaams niveau, om deze lacune van gegevens te verbeteren is dan ook 
noodzakelijk. Zolang di t niet het geval is blijven modelresul ta ten een 
onnodig grote onzekerheid behouden. 

De onzekerheid in de grondwatermodellen kan sterk verminderd worden door 
calibratie van de modellen op gemeten grondwaterstanden. Binnen deze studie 
is een grote inspanning gedaan om grondwaterstanden te meten in de 
valleigebieden. In deze gebieden kon dan ook een goede overeenstemming 
tussen berekende en gemeten stij ghoogten verkregen worden. In de gebieden 
daarbuiten, infiltratiegebieden, ziJn wegens te geringe budgettaire 
mogelijkheden, geen piezometers geplaatst (hier zijn diepe boringen voor 
noodzakelijk). Slechts een gering aantal piezometers, uit het primair 
meetnet van AMINAL, waren in de infiltratiegebieden reeds aanwezig. Zoals 
bij de conducti vi tei ten kan alleen door gecoordineerde actie op Vlaams 
ni veau een dichter meetnet verkregen worden. Binnen onderzoeksopdrachten 
zal geen budgettaire ruimte zijn om diepe piezometers te installeren, laat 
staan regelmatig op te meten. 

Voor de bepaling van de locatie van de kwelgebieden met behulp van de 
grondwatermodellen is een digitaal terrein model (DTM) noodzakelijk. De 
nauwkeurigheid van een DTM is cruciaal in de vallei, terwijl in 
inf il tratiegebieden bui ten de val lei di t niet het geval is. De gewenste 
nauwkeurigheid van het DTM in de potentiele, te bepalen, kwelgebieden zou 
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bij voorkeur 1 cm moeten ziJn. Deze nauwkeurigheid kan tegenwoordig bekomen 
worden met moderne meettechnieken. De creatie van een even t ueel DTM met 
deze nauwkeurigheid voor Vlaanderen zal dan ook van zeer grote waarde zijn 
voor kwelmodelleringen. In deze studie kon alleen voor Vorsdonkbos gebruik 
gemaakt warden van een DTM met hoge nauwkeurigheid. 

Uit het gevoerde hydrochemische/geochemische onderzoek blijkt dat de 
kwaliteit van het kwelwater in hoge mate bepaald wordt door de 
hydrochemische processen in de aquifer. Er waren slechts een zeer gering 
aantal analysen van grondwaterkwaliteit in het infiltratiegebied 
beschikbaar voor de start van di t project. In het kader van di t project 
ziJn enkele diepe monsters geanalyseerd geweest. Ook ziJn enkele 
geochemische analysen ui tgevoerd naar de mineralogie van de verschillende 
aquifers. Dit soort gegevens vormen de basis van hydrochemische 
modellering. Wegens een te geringe beschikbaarheid van dit soort gegevens 
kon geen volledige chemische modellering uitgevoerd worden. Totnogtoe zijn 
di t soort gegevens in Vlaanderen zeer beperkt verzameld. Ui t het in di t 
onderzoek aangetoonde belang van de geochemie van de aquifer voor de 
kwelwaterkwaliteit kan geconcludeerd warden dat ook voor de verzameling van 
deze gegevens meer aandacht noodzakelijk is. 

Concluderend kan worden gesteld dat de toegepaste geohydrologische 
methodologie van beschrijving en modellering van de regionale hydrologie en 
hydrogeochemie een nuttig, belangrijk en essentieel onderdeel moet zijn van 
elk integraal onderzoek naar het (toekomstig) functioneren van kwelgebieden 
in waterrijke vallei-ecosystemen. 

In het deelonderzoek bodemhydrologie werd een dataset verzameld van 
gegevens over bodemvochtgehalte en samenstelling van de bodemoplossing in 
de wortelzone die toelaat de rol van het bodemcompartiment als 
tussenschakel tussen grondwater en vegetatie te onderzoeken. 

Voor het verklaren van differentiatie van abiotische condities in de 
wortelzone op veldschaal, is het toepassen van een bodemhydrologisch model 
van groot nut. Uit de waarnemingen is gebleken dat de condities in het 
ondiepe grondwater niet altijd zonder meer vertaald kunnen worden naar de 
condities in de wortelzone, maar dat bodemprocessen hierbij een belangrijke 
rol vervullen en voor een complexere relatie tussen grondwatersamenstelling 
en bodemwatersamenstelling zorgen. Door het toepassen van een mechanistisch 
model kunnen oorzaak-gevolg relaties achterhaald worden en wordt het 
mogelijk voorspellingen te doen voor de condities in de wortelzone. Dit 
type van model vraagt echter veel invoer en het is niet haalbaar gebleken 
binnen de tijdsspanne van dit project om naast het bepalen van 
bodemparameters en het verzamelen van datasets voor de calibratie en de 
validatie van het UNSATCHEM-model, de parameters voor de chemische module 
van het model te calibreren. De 2D-simulaties in de Doode Bemde hebben 
echter wel aangetoond hoe simulaties met een dergelijk mechanistisch model 
een belangrijke bijdrage leveren bij het inschatten van de 
gevoeligheid/kwetsbaarheid van een gebied en hoe door scenario-analyses de 
kritische factoren voor behoud van het systeem afgezonderd kunnen warden. 

In de Doode Bemde hebben zowel de een- als de t weedimensionale aanpak 
inf or::12.~.::. e opgeleverd over d e bodernprocessen die optreden, maar voor 
profielen met kwel als onderste randvoorwaarde is de eendimensionale aanpak 
niet aan te bevelen. Er is te weinig informatie over infiltratie/afstroming 
om betrouwbare voorspellingen te kunnen doen en door de laterale stroming 
te verwaarlozen wordt er accuraatheid verloren. Voor de eendimensionale 
simulaties in Vorsdonk was er een probleem door de heterogeni tei t van het 
gebied. Het schaalverschil tussen het geohydrologisch onderzoek en het 
bodemhydrologisch onderzoek op puntschaal is te groot om de onderste 
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randvoorwaarde met voldoende nauwkeurigheid te kunnen bepalen. 

5. 7 Evaluatie Onderzoeksproject 

5. 7. 1 Doelstellingen. 
De algemene wetenschappelijke doelstellingen van het onderzoeksproject 
werden als volgt omschreven in het aanvangsverslag : 

• inzicht verwerven in de kritische hydrologische en ecohydrologische processen en 
mechanismen die werkzaam zijn bij het tot stand komen van standplaatsfactoren; 

• identificatie en evaluatie van de dominante hydrologische en pedologische factoren die 
relevant zijn voor het ecosysteem; 

• inzicht verwerven m de betekenis van hydrologische en hydrochemische 
standplaatsfactoren voor de ruimtelijke verspreiding van vegetatietypen en 
plantensoorten. 

De verkregen inzichten worden vertaald in het samenstellen en het operationeel maken 
van me th odes en modellen voor verschillende ni veaus in het relatieschema tussen 
hydrologische en pedologische randvoorwaarden en het ecosysteem. Deze methodes en 
modellen zullen aangepast zijn aan de specifieke condities in de Vlaamse valleigebieden 
en voor vallei-ecosystemen. De verworven kennis moet in de toekomst bijdragen tot de 
uitbouw van instrumenten met een voorspellend karakter naar standplaatsfactoren en 
vegetatie. Hiervoor zijn omvangrijke en gedetailleerde bestanden nodig met betrekking 
tot bodem en waterhuishouding, zowel voor de bouw van nieuwe als voor de verificatie 
van reeds bestaande modellen. Ook voor het basisonderzoek van ingreep-effect refaties 
is een groot aantal waarnemingen nodig en een groot aantal betrouwbare ecologische 
databestanden. 

De verwachtingen en algemene relevantie van de studieopdracht werden als 
volgt geformuleerd: 

Op termijn zullen de resultaten van dit onderzoeksproject ertoe bijdragen om potentieel 
zeer kansrijke natuurontwikkelingszones in valleigebieden te identificeren, de te 
verwachten standplaatsfactoren te voorspellen en de te verwachten 
plantengemeenschappen te evalueren. 

Op gebiedsniveau worden concrete inzichten verwacht in de oorzaak-gevolg relaties 
relevant voor natuurontwikkeling. Daardoor wordt wetenschappelijk onderbouwd 
beheer van kwelgebonden ecosystemen mogelijk en kan hun kwetsbaarheid worden 
geevalueerd. De in dit onderzoeksproject ontwikkelde en getoetste methodologie levert 
specifieke resultaten op voor de ontwikkeling en het beheer van de drie bestudeerde 
gebieden, maar is toepasbaar in andere valleigebieden in Vlaanderen. Ze laat toe 
beheers- en verstoringsscenario's, zoals overstromingen in de riviervlakte, wijzigingen 
in grondwaterkwaliteit of grondwateronttrekking te toetsen. Het onderzoeksproject 
draagt basiskennis en inzichten aan noodzakelijk voor een optimale natuurontwikkeling 
en -beheer in valleigebieden. 

De studie draagt bij tot het invullen van referentiebeelden en normen voor 
halfnatuurlijke biotopen in valleigebieden in Vlaanderen. Dit laat toe potentiele 
verstoringen zoals verdroging, vermesting of verzuring ten gevolge van menselijk 
optreden beter te evalueren en te differentieren van de 'natuurlijke toestand'. De 
biotopen zijn namelijk sterk gevoelig aan verstoring omwille van hun specifieke 
lokalisatie in het hydrologisch landschappelijk systeem. 
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Uit het verslag van het onderzoek en de samenvattende conclusies in 
hoofdstuk 5 kan worden opgemaakt da t de doelstellingen in grote mate werden 
bereikt. 

In deze studie werd inzicht verworven in de relatie tussen kwelgebieden en 
het omliggende landschap. Het belang van de landschappelijke positie 
( topograf ie en geologie) van de kwelgebieden werd aangetoond: de 
waterlevering door de aquifer en de chemie van het grondwater in de aquifer 
worden erdoor bepaald. Deze werken door op het ondiep grondwater in het 
kwelgebied en bepalen zo de vegetatietypen die er kunnen voorkomen. Het 
inzicht levert belangrijke conclusies op voor de kwetsbaarheid van de 
waterrijke gebieden. Deze inzichten werden vooral bekomen in de 
hoofdstukken geohydrologie en bodernhydrologie, hoofdstukken 2 en 3. Een 
knelpunt hierbij was ongetwijfeld de afstemrning van de verschillende 
compartimenten op elkaar. Het schaalprobleem dat daarbij naar voren komt 
werd bij de aanvang van het onderzoek onderschat, waardoor de ~Nantitatieve 
aansluiting van verschillende delen minder goed is verlopen dan verhoopt: 

In hoofdstuk 4, het standplaatsonderzoek, wordt inzicht verworven in de 
betekenis van hydrologische en hydrochemische standplaatsfactoren voor de 
ruimtelijke verspreiding van vegetatietypen en plantensoorten. De dominante 
hydrologische variabelen die de verspreiding van soorten in de 
verschillende · gebieden bepalen werden geidentificeerd. Hun betekenis voor 
deze verspreiding werd gekwantificeerd in ecologische amplitudes en in 
responsfuncties. 

In het kader van dit onderzoek werden zeer uitgebreide sets van bestaande 
data en nieuwe data verzameld. 

Voor de geohydrologie werden bestaande gegevens van topograf ie, geologie, 
geochemie en hydrochemie met betrekking tot de infil tratiegebieden samen 
gebracht. Dit werd behandeld in deel 2 . 3.2. Een knelpunt hierbij was dat de 
beschikbaarheid en bruikbaarheid van deze gegevens in een aantal gevallen 
tegen viel, wat de mogelijkheden tot resultaten van vooral het geochemische 
onderdeel beperkte. Gedeeltelijk werd dit opgevangen door nieuwe gegevens 
te verzamelen, zoals de opmaak van nieuwe DTM' s voor elk deelgebied en 
nieuwe analyse van het grondwater. Het probleem werd er niet volledig mee 
opgelost. Beter ware geweest ook in de infiltratiegebieden nieuwe 
piezometers in te plant en, louter in functie van di t onderzoek, maar c;l.i t 
was niet in het budget voorzien. 

In de waterrijke gebieden zelf werden gedetailleerde gegevens verzameld met 
betrekking tot het ondiep grondwater. In piezometernetwerken werden 
grondwaterstanden opgevolgd en het grondwater bemonsterd. Voor de 
bodernhydrologie werden nieuwe veldgegevens verzameld met betrekking tot 
karakteristieken van de bodem enerzijds en anderzijds werden tijdsreeksen 
voor bodemvocht en de chemische samenstelling ervan opgebouwd. 

Voor het standplaatsonderzoek werd de verspreiding van 238 soorten hogere 
planten en mossen over een totale oppervlakte van ongeveer 73 ha 
gekarteerd. 

Geotydro lc9ische en bodernhydrologische modellen werden opgesteld en geijkt, 
en zijn operationeel voor de studiegebieden. Zij laten toe scenario's door 
te rekenen en de effecten van bepaalde ingrepen te evalueren naar 
consequenties voor de waterhuishouding in de kwelgebieden. Als voorbeelden 
werden in deze studie de effecten van grondwaterwinning op kwelfluxen in 
Vorsdonkbos, de effecten van de verandering van kwelfluxen in Doode Bemde 
en de effecten van oppervlaktewaterpeilen behandeld . De performantie van de 
modellen was bevredigend op vlak van de waterkwantiteit. De chemische 
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component van de gebruikte modellen leverde niet de verhoopte resul ta ten 
op. Een hydro-ecologische model was niet in het project voorzien. Wel werd 
de basis ervoor gelegd en zijn de nodige invoergegevens beschikbaar. 

Op basis van het geohydrologisch model kunnen kwelgebieden in 
riviervalleien worden bepaald. In dit onderzoek werd verder aangetoond dat 
de potenties van deze gebieden in termen van standplaatsen en 
plantengemeenschappen kunnen worden ingeschat op basis van berekende 
kwelfluxen en de chemische kenmerken van de voedende aquifer. Het 
standplaatsonderzoek leverde basisinformatie op, om de kans op voorkomen 
van plantengemeenschappen onder bepaalde hydrologische condities in te 
schatten. 

De gedetailleerde vegetatiekundige en hydrologische beschrijving van deze 
voor Vlaanderen vrij ongestoorde ecosystemen, kunnen gebruikt worden als 
referentie bij de evaluatie van verstoringen zoals verdroging, vermesting 
of verzuring ten gevolge van menselijk optreden. 

Ecohydrologisch Onderzoek van Waterrijke Vallei-ecosystemen, VLINA C96/03 
Eindrapport 



Conclusies I 271 

5. 7.2 Beleidsrelevantie en aanbeve!ingen 
In deze paragraaf worden de resul ta ten van het onderzoek op kernachtige 
wijze vertaald in een aantal beleidsrelevante conclusies en aanbevei{ngen . 
Voor uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de voorgaande 
paragrafen. 

Het is mogelijk om op basis van de geohydrologische modelering de algemene 
locatie van kwelgebieden te bepalen. Een meer nauwkeurige afbakening van 
hun voorkomen in de valleigebieden vereist een minimum aan meetgegevens 
voor de calibratie van het model. 

De voorspellingskracht van het geohydrologische model m. b. t. kwelgebieden 
wordt sterk bepaald door de beschikbare topografische gegevens. Vooral in 
de vallei waar het grondwater uitstroomt moet deze informatie gedetailleerd 
zijn. Een nauwkeurig Digitaal Terrein Model (DTM) op de schaal van 
Vlaanderen zou de toepasbaarheid van geohydrologische modellen in 
ecohydrologische problemen sterk bevorderen. 

Grondwatermodellen zijn sterk afhankelijk van de kwaiiteit van ruimtelijk 
variabele gegevens. In di t onderzoek werd duidelijk dat de beschikbare 
gegevens zoals hydraulische conductiv iteitswaarden, gemeten 
grondwaterstanden en chemische samenstelling grondwater onvoldoende waren 
voor een goede afijking van het model. Een gecoordineerde inspanning, op 
Vlaams niveau, om deze lacune van gegevens te verbeteren is noodzakelijk. 
Zolang di t niet het geval is blijven modelresul ta ten een onnodig grote 
onzekerheid behouden. 

De hydrologische monitoringsprogramma's in Vlaanderen dienen meer rekening 
te houden met de ecohydrologische problematiek . Hi erbij wordt in eerste 
instantie gedacht aan ui tbreiding of bij sturing van het primair 
grondwatermeetnet rekening houdend met belangrijke kwelgebieden. 

Mechanistische bodernhydrologische modellen kunnen met vrij grote 
nauwkeurigheid de grondwatertafel in een komgrond-oeverwal profiel 
voorspellen en zijn daardoor geschikt voor het evalueren van het effect van 
beheersmaatregelen op veldschaal . In sites die door hun topografische 
ligging een relatief lage grondwatertafel hebben, zijn de bodemprocessen en 
atmosferische randvoorwaarden verantwoordelijk voor de condities in de 
wortelzone. Deze sites zijn kwantitatief hydrol ogisch niet erg kwetsbaar 
t.o.v. veranderingen in kwel-/grondwaterregime. 

Uit een vergelijking van de chemische samenstelling van grondwater en 
bodemwater in de Doode Bemde is gebleken dat bodemprocessen zeer belangrijk 
zijn voor de chemische condi ties in de worte l zone . De condi ties in de 
wort elzone lopen parallel met de variatie in verzadigingsgraad, zitten 
vervat in de grondwaterdynamiek . De chemie van het grondwater mag echter 
niet zonder meer vertaald worden naar de wortelzone. 

Voor de bescherming van kwelgebonden waterri j ke ecosystemen moet het 
omliggende landschap in beschouwing worden genomen. De aard van de relatie 
tussen kwelgebied en landschap is bepalend voor de t e . nemen beschermende 
maatregelen voor de natuurgebieden. Deze maatregelen moeten in functie 
hiervan regionaal gedifferentieerd zijn 

De relaties tussen landschap en kwelgebied moe t en een rol spelen bij de 
afbakening van natuurlijke structuren zoals het Vlaams Ecologisch Netwerk 
of het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk . Er bestaan 
argumenten om er ook strategische infiltratiegebi eden in op te nemen, om de 
kwelflux en en de vereiste chemische karakteristieken te waarborgen. Hierbij 
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moet rekening worden gehouden met de kwetsbaarheid van het kwelgebied. 

De vallei van de Zwarte Beek kan als zeer kwetsbaar worden beschouwd. Niet 
alleen omdat het mineraalarme standplaatsen betreft, maar ook doordat de 
uitwisseling van het voedende grondwater met de geologische ondergrond 
beperkt is. De zwakke buffering maakt het gebied kwetsbaar. Het zijn 
argumenten om het volledige infiltratiegebied in het VEN op te nemen. 

De aquifer die de Doode Bernde voedt is veel beter gebufferd. Mogelijk ziJn 
hier bufferstroken die de zeer korte grondstroombanen bescherrnen voldoende 
tegen chemische verstoring. De kwetsbaarheid van de Doode Bemde, ligt 
vooral op vlak van de grootte van de kwelstroom. De kwelflux is relatief 
klein, . maar van essentieel belang voor dit type van gebied. De aandacht 
moet hier dus vooral gaan naar het veilig stellen van de infiltratie in het 
voedingsgebied en alle rnaatregelen die daaraan verbonden zijn (verharde 
oppervlakten, grachten, .. ) 

Kwelgebieden ziJn zeer waardevolle natuurgebieden en hun bestaan wordt 
natuurlijk bepaald door de al dan niet aanwezigheid van kwel. De 
diversiteit aan kwelgebieden wordt echter in de eerste plaats bepaald door 
de samenstelling van het grondwater in de regionale aquifers. Deze aspecten 
ziJn belangrijker dan bijvoorbeeld het beheer. Indien men een grote 
diversiteit aan kwelgebonden natuurgebieden in Vlaanderen nastreeft, is 
kennis van de chemische karakteristieken nodig om tot een gefundeerde 
beslissing te komen. Het is hierbij niet voldoende de formatie te kennen 
die het gebied met grondwater voedt, ook binnen deze formatie kunnen 
relevante verschillen zich voordoen. 

Op dit ogenblik zijn de aquifers in Vlaanderen hydrochemische onvoldoende 
gekarakteriseerd (zie ook De Cooman et al. 1995), daarnaast is de 
informatie verspreid en niet altijd even gemakkelijk te bekomen. Nochtans 
is deze informatie belangrijk bij natuurontwikkelingsprojecten in 
kwelgebieden. Het is belangrijk naar de toekomst toe dat deze gegevens 
systematisch verzameld worden volgens een standaard methode. 

Het ondiep grondwater 
grondwater en beheer 
freatofyten. Andere 
bodemwaterhuishouding) 
het ondiep grondwater. 

met variabelen zoals dynamiek, chemie van ondiep 
verklaren in belangrijke mate de verspreiding van 
factoren (vb. topografie) en processen (vb. 
zijn essentieel, maar ze zijn vaak gecorreleerd met 

Voor de interne diversiteit in kwelgebieden op het vlak van de vegetatie, 
ziJn er aanwiJzingen dat de chemische karakteristieken van het ondiep 
grondwater van doorslaggevend belang zijn. Als verschillende aquifers het 
kwelgebied voeden is de kans op diversiteit zeer groot. Verschillen in 
transporttijden lijken hierbij een geringere rol te spelen. Bij chemisch 
uniforme gebieden wordt de grondwaterdynamiek dominant. Het beheer van de 
vegetatie wordt belangrijker naarmate op het vlak van chemische 
samenstelling en op vlak van de dynamiek de variatie beperkt is. 

Bij de inrichting en het beheer van waterrijke zones als natuurgebied (bv. 
bij natuurontwikkelingsprojecten) moet in de eerste plaats uitgegaan worden 
van de hydrologische potenties die in het gebied aanwezig zijn, om in een 
tweede fase een beheer te implementeren. Op basis hiervan .kan een gerichte 
meetstrategie ontwikkeld worden voor dit type van natuurgebieden. 

Responsfuncties kwantificeren de relatie tussen soorten en vegetaties 
enerzijds, en kenmerken van het ondiep grondwater anderzijds. Ze kunnen 
ingezet worden in elk voorbereidend onderzoek om de effecten van 
hydrologische maatregelen of ingrepen op de vegetatie in waterrijke 
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gebieden te evalueren, bij het evalueren van scenario's voor natuurherstel, 
natuurontwikkelings- of voor milieu-effectenstudies, effecten van 
b2l:rngrijke infrastructuurwerken in kwelgevoede natuurgebieden, etc. De 
voorlopige resul ta ten van di t onderzoek werden reeds ingezet . bij 
initiatieven van natuurontwikkeling in het Vinne (Zoutleeuw), de 
Demervallei, en in de nabije toekomst de Dijlevallei. 

Voor eenzelfde soort kunnen de ecologische amplitude en de responsfunctie 
verschillen naar gelang het gebied. Het geeft aan dat dergelijke relaties 
met de nodige voorzichtigheid moeten worden gebruikt. Er moeten bij 
voorkeur verschillende variabelen worden gecornbineerd om goede 
voorspellingen te maken. De conclusie geeft ook aan dat responsfuncties of 
hydro-ecologische modellen die elders, bijvoorbeeld in Nederland, werden 
ontwikkeld kritisch moeten worden benaderd bij toepassingen in Vlaanderen 
(zie ook van der Veen & Garritsen 1994). Het toepassingsgebied moet worden 
gerespecteerd. Voor Vlaanderen moeten bij voorkeur aangepaste versies 
worden ontwikkeld. 

Het toepassingsgebied van de responsfuncties ui t deze studie strekt zich 
uit van de westrand van het Kempisch plateau tot de Leemstreek met 
daartussenin het Hageland. Geohydrologisch gezien is dat een gebied dat 
wordt gevoed door twee watervoerende lagen, met name de Formaties van Diest 
en Brussel. 

5. 7.2 Verder onderzoek 
Onderzoek naar de hydraulische en hydrochemische karakterisering van 

aquifers in infiltratiegebieden. 

Onderzoek naar de chemische processen langsheen stroornbanen van het 
grondwater in de aquifer met het oog op het voorspellen van de chemische 
samenstelling van kwelwater en het evalueren van de kwetsbaarheid van 
kwelgebieden ten aanzien van ·chemische vervuiling. 

Onderzoek naar het transport van nutrienten van infiltratie- naar 
kwelgebieden. 

Onderzoek naar de isotopendatering van kwelwater. 

Proces-gericht onderzoek naar de complexe relatie 
grondwatersamenstelling en bodemwatersamenstelling in 
valleigebieden met een grote grondwaterdynamiek 
overstromingsgebieden) 

Onderzoek naar de 
vegetatieontwikkeling 
inundatiezones. 

bijdrage van 
in va1leigebieden 

de bodemhydrologie 
buiten kwelgebieden, 

tussen 
natte 

(vb. 

in 
vb. 

de 
in 

Onderzoek naar de regionale variabiliteit van ecologische amplitudes en 
responsfuncties, met het oog op de verbetering van de performantie en de 
kwaliteit van voorspellingen 

Onderzoek naar een verantwoorde reductie van het aantal hydrologische 
variabelen voor de responsfuncties en reductie van het aantal 
responsfuncties op basis van hun ecologische relevantie, met het oog op 
een vereenvoudiging van hun gebruik en de verhoging van hun 
operationaliteit. 

Verder onderzoek naar de bijdrage van grondwaterdynamiek en -chemie in 
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de verscheidenheid tussen kwelgebieden, door het betrekken van andere 
typegebieden in het onderzoek. Het betreft gebieden die de correlatie 
tussen chemie en vochtigheid uit dit onderzoek doorkruisen en dus 
mineraalrijk zijn en nat, of mineraalarm en relatief droog 

Testen van bestaande hydro-ecologische modellen in Vlaanderen, met het 
oog op het vaststellen van hun relevantie en hun toepassingsgebied. 

Bouw van een hydro-ecologisch 
responsfuncties te verhogen. 

model om toepasbaarheid van 

Ecohydrologisch Onderzoek van Waterrijke Vallei-ecosystemen, VLINA C96/03 
Eindrapport 

de 



I 

Referenties 1275 

Ref erenties 

AGRESTI A. (1990) Categorical Data Analysis. John Wiley & sons, New York 
AMINAL (1996a). Hydrometrische waarnemingen jaarboek 1995. Algemeen 

overzicht. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu 
en Infrastructuur, Adrninistratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer 
(AMINAL), Afdeling Water, Gent. 

AMINAL (1996b). Gegevens van pompputten in Vlaanderen, Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, 
Adrninistratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer (AMINAL), Afdeling 
Water, Brussel. 

AMINAL (1998). Kwalitatieve metingen Vlaanderen.xls. Microsoft Excel 
gegevensbestand, 2.2 MB, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Adrninistratie Milieu, Natuur, 
Land- en Waterbeheer (AMINAL), Afdeling Water, Brussel. 

ANONIEM (1986). Verklarende hydrologische woordenlijst. CHO/TNO, Raporten 
en Nota's, 16. 

ANRE (1999). Mineralogische gegevens voor zandgroeven ten zuiden van 
Leuven. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Economie, 
Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw, Adrninistratie 
Economie, Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE), Brussel . 

AUBROECK A;, W. HUYBRECHTS & P. DE BECKER (1998). Verkennende 
ecohydrologisch onderzoek van de Demervallei tussen Diest en Werchter, 
Rapport IN 98.05. 

BAKKER J.P., C.BROUWER , L.V~ DEN HOF (1987). Vegetational succession, 
management and hydrology in a brookland (The Netherlands). Acta Botanica 
Neerlandica 36: 39-58 . 

BALL, J.W . , D . K. Nordstrom & D.W. Zachmann (1987). WATEQ4F - A personal 
computer FORTRAN translation of the geochemical model WATEQ2 with revised 
database. Open-file report 87-50, U.S. Geological Survey, Menlo Park, 
California, USA. 

BARENDREGT A. & M.J. WASSEN (1989). Het hydro-ecologisch model ICORS 
(versies 2.0 & 3.0), de relatie tussen water- en moerasplanten en 
milieufactoren in Noord-Holland. Interfacultaire Vakgroep Milieukunde -
RU Utrecht. 

BATELAAN, 0 . , F.DE SMEDT, W.HUYBRECHTS & P.DE BECKER (1993). 
Ecohydrologische analyse van een natuurgebied met behulp van 
hydrogeologische systeemmodelering en geografische informatieverwerking. 
Water, 71: 117-127. 

BATELAAN, 0. & F. DE SMEDT (1994) . Regionale grondwaterstroming rond een 
aantal kwelafhankelijke natuurgebieden. Rapport voor het Instituut voor 
Natuurbehoud, 72 pp., Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Toegepaste 
Wetenschappen, Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde, Brussel. 

BATELAAN, 0., WANG, Z. M. & F. DE SMEDT (1996). An adaptive GIS toolbox for 
hydrological modeling. In : Applications of Geographic Information Systems 
in Hydrology and Water Resources Management . K. Kovar & H. P . Nachtnebel, 
editors, IAHS Publication No. 235, p . 3-9, Wallingford , Oxfordshire, UK . 

BATELAAN, 0., F.DE SMEDT, W.HUYBRECHTS & P.DE BECKER (1996). 
Ecohydrologische analyse van een natuurgebied met behulp van 
hydrogeologische systeemmodelering en geografische informatie verwerking. 
Water 71: 117-127. 

BATELAAN,O, WANG ZHONG-MIN AND F . DE SMEDT (1996). An adaptive GIS toolbox 
for hydrological modelling . In : K. Kovar & H.P.Nachtnebel (eds): 
App l i cation of g e ographic information systems in hydrology and water 
resources management . IAHS, 235: 3-9. 

BATELAAN , 0 . & F. DE SMEDT (1998). An adapted DRAIN package for seepage 
problems. In : MODFLOW ' 98 Proceedings. E. Poeter, Zheng C . and M. Hill, 
editors, vol. II, Golden, Colorado, USA: 555-562 . 

BATELAAN, 0 . (1999). MODFLOW SEEPAGE (SPG) Package version 2.0., Vrije 
Universiteit Brussel, Faculteit Toegepaste Wetenschappen, Vakgroep 
Hydrologie en Waterbouwkunde, Brussel. 

Ecohydrologisch Onderzoek van Waterrijke Vallei-ecosystemen, VLINA C96/03 
Eindrapport 



Referenties 1276 

BELTMAN B. & T.G.ROUWENHORST (1991). Ecohydrology and fen plant 
distribution in the Vechtplassen area, The Netherlands. IAHS, 202: 199-
213. 

BERNALDEZ F.H, J.M REY BENAYAS & A.MARTINEZ (1993). Ecological impact of 
groundwater extraction on wetlands (Douro Basin, Spain). Journal of 
Hydrology 141: 219-238. 

BGD (1999 en 2000a). Boorbeschrijvingen voor kaartbladen 62W, 62E, 75W, 
89W, 89E, 103W en 103E. Belgische Geologische Dienst (BGD), Brussel. 

BGD (2000b). Bodemstalen van boringen 62W293 en 75W337. Belgische 
Geologische Dienst (BGD), Brussel. 

BOEYE D. (1992). Hydrologie, hydrochemie en ecologie van een 
grondwaterafhankelijk veen. Proefschrift UIA 

BOEYE D., L.CLEMENT & R.F.VERHEYEN (1994). Hydrochemical variation in a 
ground-water discharge fen. Wetland ,14 (2): 122-133. 

BOEYE D., D.VAN STRATEN & R.F.VERHEYEN (1995). A recent transformation from 
poor to rich fen caused by artificial groundwater recharge. Journal of 
Hydrology 169: 111-129. 

BOLT, G.H. & M.G.M. BRUGGENWERT (1978). Soil Chemistry·, A. Basic Elements. 
Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam. 

BOONE, N. & E. DEFILET (1997). Hydrologische en bodemkundige 
standplaatskarakterisatie van de vegetatie in het natuurreservaat 
'Vorsdonk-Turfputten'. Eindwerk K.U.Leuven (F.L.T.B.W., Promoter Prof. M. 
Hermy) . 

BOONEN, K. & P. AVERMAET (2000). Rapport natte depositie 1993-1997. Vlaamse 
Milieurnaatschappij (VMM), Afdeling Meetnetten en Onderzoek, Antwerpen. 

BRAUN-BLANQUET, J. (1964). Pflanzensociologie: Grundzuge der 
Vegetationskunde. Springer verlag, Wenen. 

BRIGATTI, M.F. (1983). Clay Mineralogy 18, p. 177~186. 
BUTAYE J. (1994). Hydrologische en bodemkundige standplaatskarakterisatie 

van de vegetatie in het natuurreservaat 'de Doode Bemde'. Eindwerk KU 
Leuven. 

CHAPELLE F.H. & L.L. KNOBEL (1983). Aqueous geochemistry and the 
exchangeable cation composition of glauconite in the Aquia aquifer, 
Maryland. Groundwater 21, p. 343-352. 

COSYNS, E., M.LETEN, M.HERMY & L.TRIEST(1994). Een statistiek van de wilde 
flora van Vlaanderen. VU Brussel. 

DEER W.A., R.A. HOWIE & J. ZUSSMAN (1992). An introduction to the rock
forming minerals. 2e druk, Longman, Harlow, Essex, UK. 

DE BECKER, P., HERMY, M. & BUTAYE, J. 1999. Ecohydrological 
characterization of a groundwater-fed alluvial floodplain mire. Appl. 
Veg. Sci. 2: 215-228. 

DE BECKER P & W. HUYBRECHTS (2000c, in druk). De vallei van de Zwarte Beek 
ecohydrologische atlas. Instituut voor Natuurbehoud 

DE HAAN M.W.A. (1992). De karakteristieken van duurlijnen van enige 
grondwaterafhankelijke plantengemeenschappen. KIWA, 92.015. 

DE MARSH. (1996). Chemical and physical dynamics of the Fen hydro-ecology. 
Proefschrift Universiteit Utrecht. 

DE MARSILY, G. (1986). Quantitative Hydrogeology. Academic Press, London. 
DE SMET, P. (1980) De Dijleterrassen ten zuiden van Leuven. Professional 

Paper 173 (1980/6), 24 pp. met figuren, Belgische Geologische Dienst, 
Brussel. 

DE VRIES, D.A. (1963). The thermal properties of soils. In 'Physics of 
plant environment', R.W. van Wijk (ed.), 210-235, North Holland, 
Amsterdam. 

DE WILDE M. (1997). Ecohydrologische studie van een aantal 
grondwaterafhankelijke vegetaties in de vallei van de Zwarte Beek -
Eindwerk KU Leuven. 

DIJKEMA, M.P., R.D.W HIJDRA, L VANDERMEULEN, J.P. WITTE & G VAN WIRDUM 
(1985). Een schema voor de ecohydrologische beschrijving van 
natuurgebieden. Studiecornrnissie Waterbeheer, Natuur, Bos en Landschap -
Standplaats en plant la. 

DOORENBOS, J. & W.O. PRUITT (1977). Crop water requirements. FAO irrigation 
and drainage paper 24, Rome. 

Ecohydrologisch Onderzoek van Waterrijke Vallei-ecosystemen, VLINA C96/03 
Eindrapport 



Referenties 1277 

DROESEN, W.J. & T.N.OLTSHOORN (1991). Incorporating system knowledge in 
Kriging of pi~~ometric head. In Harts, J.; H.F.L Ottens & H.J. Scholten 
Proceedings of the second European conference on Geographical Information 
Systems, Utrecht: 277-285. 

DUPRIEZ, G.L. & R. SNEYERS (1979). De nieuwe pluviometrische kaarten· van 
Belgie . Koninklijk Meteorologisch Instituut van Belgie, Publicaties, 
Serie A, nr 103, 17 pp., Brussel. 

DURNER W. (1994) . SHYPFIT Users Manual. Research Report 94.1, University of 
Bayreuth, Dept. of Hydrology, D-95540 Bayreuth, Germany. 

Ertsen (1998). Ecohydrological Response Modelling. Proefschift Universiteit 
Utrecht. 

EVERTS F.H & N. J.P.DE VRIES (1991) . De vegetatieontwikkeling in 
beekdalsystemen, een landschapsoecologische studie van enkele Drentse 
beekdalen . Historische Uitgeverij Groningen. 

FETTER, C.W. (1988). Applied Hydrogeology (second edition). Merril 
Publishing C 

FRAPPORTI G., S.P.VRIEND & P.F.M.VAN GAANS (1993). Hydrochemistry of 
shallow groundwater: interpretation of the national groundwater quality 
monitoring. W~ter Resources Research, 29 (9): 2993-3004. 

GARRITSEN (1993). Linking hydrological and ecological models. In HOOGHART 
J.C. & C.W.S.POSTHUMUS (Eds) (1993) The use of hydro-ecological models in 
the Netherlands. Proceedings and information no 47. Delft: TNO Committee 
on Hydrological Research: 67-79. 

GARDNER, W.H. (1986). Water Content. In : Methods of Soil Analysis, Part 1-
Physical and Mineralogical Methods, edited by A. Klute, Agronomy no. 9, 
pp 493-544. Published by American Society of Agronomy, Inc., Soil Science 
Society of America, Inc .. 

GELLENS-MEULENBERGHS, F. & D. GELLENS (1992). L'Evapotranspiration 
potentielle en Belgique: variabilite spatiale et temporelle. Koninklijk 
Meteorologisch Instituut van Belgie, Publicaties, Serie A, nr 130, 
Brussel. 

GILVEAR D.J. et al. (1993). Quantification of the water balance and 
hydrogeological processes in the vicinity of a small groundwater-fed 
wetland, East Anglia, UK . Journal of Hydrology, 144 : 311-334. 

GLASER P.H. et al. (1990). The response of vegetation to chemical and 
hydrological gradients in the Lost Rivers Peatland, Northern Minnesota. 
Journal of Ecology, 78 :1021-1048. 

GROOTJANS, A.P. (1985). Changes in groundwater regime in wet meadows. RU 
Groningen. 

GROOTJANS A.P., R . VAN DIGGELEN, M.J.WASSEN & W. A.WIERSINGA (1988). The 
effects of drainage on groundwater quality and plant species distribution 
in stream valley meadows. Vegetatio, 75: 37-48. 

GROOTJANS A.P., G. VAN WIRDUM, R. KEMMERS, R.VAN DIGGELEN (1996). 
Ecohydrology in The Netherlands: priciples of an application-driven 
interdiscipline - review. Acta Botanica Neerlandica, 45(4) : 491-516. 

GROSSMANN, J. & P. UDLUFT (1991) . The extraction of soil water by the 
suction-cup method : a review. Journal of Soil Science 42: 83-93. 

HARBAUGH, A.W. & M.G. MCDONALD (1996). User's documentation for MODFLOW-96, 
an update to the U. S. Geological Survey modular finite-difference 
groundwater flow model . Open-File Report 96-485, U.S. Geological Survey, 
Reston, Virginia, USA. 

HARDEGREE W.S. et al. (1995) Using 180/160 data to examine the mixing of 
water masses in floodplain wetlands. Wetlands Ecology and Management, 3, 
3: 189-194. 

HILL M.O. (1979). TWINSPAN - a FORTRAN Program for arranging multivariate 
data in an Ordered Two-way Table by Classification of the Individuals and 
At tributes . I t haca, New York -Cornell Univ ers ity. 

HONNAY, 0. & K. LHERMITTE (1994). Kartering van het fysisch systeem en de 
ruimtelijke structuren in Vlaanderen op schaal 1:50.000. Studie in 
opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij, Brussel. 

HOOGHART J.C. & C.W.S.POSTHUMUS (EDS) (1993). The use of hydro-ecological 
models in the Netherlands. Proceedings and information no 47 . Delft: TNO 
Committee on Hydrological Research. 

Ecohydrologisch Onderzoek van Waterrijke Vallei-ecosystemen, VLINA C96/03 
Eindrapport 



Referenties 1278 

HOUTHUYS, R. (1983). De invloed van de faciessen van het Brusseliaan op de 
reliefgenese in het gebied tussen Brussel en Nijvel, 
licentiaatverhandeling, 149 pp., Katholieke Universiteit Leuven, 
Fakulteit der Wetenschappen, Departement Geografie-Geologie, Leuven. 

HUNTLEY B., BERRY P.M., CRAMER W., MCDONALD A.P. (1995). Modelling present 
and potential future ranges of some European higher plants using climate 
response surfaces. Journal of Biogeography 22: 967-1001. 

HUYBRECHTS W. & P. DE BECKER (1997). Dynamische en chemische kenrnerken van 
het ondiep grondwater in kwelsystemen: Het Walenbos (Tielt-Winge). 
Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 5. 

HUYBRECHTS W., P. DE BECKER, V. KEPPENS, F. DE SMEDT, 0. BATELAAN, WANG 
Z.M., J. FEYEN, I. JORIS & J. VANDERBORGHT (1998). Ecohydrologisch 
onderzoek van waterrijke vallei-ecosystemen. Jaarverslag 1998 VLINA 
project C96/03, 105 pp. met referenties en bijlagen, Instituut voor 
Natuurbehoud, Brussel. 

HUYBRECHTS W., P. DE BECKER, V. KEPPENS, F. DE SMEDT, 0. BATELAAN, WANG 
Z.M., J. FEYEN, I. JORIS & L. HUBRECHTS (1999). Ecohydrologisch onderzoek 
van waterrijke valleiecosystemen. Jaarverslag 1999 VLINA project C96/03, 
77 pp. met referenties, Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 

HUYBRECHTS W. & P. DE BECKER (2000a, in druk). De Doode Bemde 
ecohydrologische atlas. Instituut voor Natuurbehoud 

HUYBRECHTS W. & P. DE BECKER (2000B, in druk). Voorsdonkbos-Turfputten, 
ecohydrologische atlas. Instituut voor Natuurbehoud 

ISAAKS, E. & SRIVASTAVA, R.M. (1989). An introduction to applied 
geostistics. Unuversity press Oxford. 

JONGMAN, R.H.G., C.J.F. TER BRAAK & O.F.R.VAN TONGEREN (1995) Data 
analysis in community and landscape ecology. Cambridge University Press. 

JURY, W.A., W.R. GARDNER & W.H. GARDNER (1991). Soil Physics. John Wiley & 
Sons, Inc., New York. 

KECKLER, D. (1995) SURFER for Windows - version 6 (contouring and 3D 
surface mapping) - user's guide. Golden software inc. 

KEMMERS, R.H. & P.C.JANSEN (1979). Onderzoek naar de relatie vegetatie
waterhuishouding in het komgrondenreservaat Tielerwaard-West: 
Overschrijdingsduurlijnen. Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhuishouding, Wageningen, 1144. 

KEMMERS R.H. (1986). Perspectives in modeling of processes in the root zone 
of spontaneous vegetation at wet and damp sites in relation to regional 
water management. In J.C.Hooghart Watermanagement in relation to nature, 
forestry and landscape management.Proceedings and information, TNO, 34: 
91-116. 

KEMMERS R.H. (1993). Staalkaarten voor een ecologische landevaluatie. 
Landschap 10/1: 5-22. 

KEMMERS R.H. (1993). Ecohydrologie: Concepten en methoden van een 
interdisciplinair vakgebied. Technisch Document 8, 98 pp., DLO-Staring 
Centrurn, Wageningen, Nederland. 

KEPPENS, E. (1981). Onderzoek van het glauconiet als geochronometer voor de 
Rb-Sr dateringsmethode: Toepassing op Ceno- en Mesozoische afzettingen in 
Belgische en naburige bekkens met het oog op de verbetering van de 
absolute tijdschaal. Proefschrift, 315 pp. Vrije Universiteit Brussel, 
Fakulteit van de Wetenschappen, Eenheid Geochronologie, Brussel. 

KEPPENS, E. (2000). Laboratoriurnonderzoek naar de verwering van 
kleimineralen in de Formatie van Diest en de Formatie van Brussel nabij 
Leuven. Persoonlijke mededelingen, Vrije Universiteit Brussel, Faculteit 
Wetenschappen, Vakgroep Geologie, Brussel. 

KLUTE, A. (1986). Water Retention : Laboratory Methods. In 'Methods of Soil 
Analysis, Part 1-Physical and Mineralogical Methods, Second Edition', A. 
Klute (ed.). Agronomy, no. 9, Part 1, 2nd edition. 

KOERSELMAN W. (1989) Groundwater and surface water hydrology of small 
groundwater-fed fen - Wetlands Ecology and Management,1,1 : 31-43. 

KOERSELMAN, W.; CLAESSENS, D.; TEN DEN, P.; VAN WINDEN, E. (1990). Dynamic 
hydrochemical and vegetation gradients in fens. Wetland ecology and 
Management 1(2): 73-84. 

Ecohydrologisch Onderzoek van Waterrijke Vallei-ecosystemen, VLINA C96/03 
Eindrapport 



Referenties 1279 

KOTOWSKI, W.; VAN DIGGELEN R.; KLEINKE J. (1998). Behavior of wetland plant 
species along a moisture gradient in two geographically distant areas. 
Ac ta Botanica Neerlandica, 47 (3): 337-349. 

KUTILEK, M. & D.R. NIELSEN (1994). Soil Hydrology. Catena-Verlag, Germany. 
LABAUGH J.W. (1986). Wetland ecosystam studies from a hydrologic 

perspective - Water Resources Bulletin, 22, 1 :1-10. 
LANGMUIR D. (1997). Aqueous environmental geochemistry. Prentice Hall, 

Upper Saddle River, New Jersey, USA. 
LITAOR, M.I. (1988). Review of soil solution samplers . Water Resources 

Research 24 (5): 727-733. 
LLOYD J.W. & J.A . HEATHCOTE (1985). Natural inorganic hydrochemistry in 

relation to groundwater. Clarendon Press, Oxford. 
LONDO, G. (1988). ~ederlandse freatofyten, Pudoc, Wageningen. 
LU W. & E.H . SMITH (1996). Modeling potentiometric titration behavior of 

glauconite. Geochimica et Cosmochimica Acta 60, p. 3363-3373. 
MCDONALD, M.G. & A.W. HARBAUGH (1988). A modular three-dimensional finite

difference groundwater flow model. In: Techniques of Water-Resources 
Investigations, book 6, chapter -Al, U.S. Geological Survey, Reston, 
Virginia, USA. 

MONTEITH, J.L. (1965). Evaporation and the environment. In: The state and 
movement of water in living organisms, G.E. Fogg, editor, Cambridge 
University Press, Cambridge, UK: 205-234. 

NIEMANN E. (1973). Grundwasser und Vegetationsgefuge. Nova Acta Leopoldina, 
Suppl.6, 38: 1-148. 

NIENHUIS, P.R. & R.J.STUURMAN (1987). Het bepalen van grondwaterstand in 
een freatische aquifer met behulp van lineaire regressi, Kriging en co
Kriging. H20, 21 : 617-621. 

ODIN G.S. (1988). Green marine clays: Oolitic ironstone facies, verdine 
facies, glaucony facies and celadonite-bearing facies - a comparative 
study. Developments in Sedimentology 45, Elsevier, Amsterdam, Nederland . 

PARKHURST D.L. & C.A.J. APPELO (1999). PHREEQC 2.0, a computer program for 
speciation, reaction-path, lD-transport, and inverse geochemical 
calculations, test version 2.0.51 . U.S. Geological Survey, Water 
Resources Investigations, Lakewood, Colorado, USA. 

PEDROLI G.B.M. (1987). Ecohydrologie, een overzicht. Landschap, 4 : 320-
327. 

PEDROLI B., 1990. Classification of shallow groundwater types in a Dutch 
coversand landscape. Journal of Hydrology, 115: 361-375. 

POLLOCK, D. W. (1994). User's guide for MODPATH/MODPATH-PLOT, Version 3: A 
particle tracking post-processing package for MODFLOW, the U.S. 
Geological Survey finite-difference ground-water flow model. U.S. 
Geological Survey, Reston, Virginia, USA. 

POST V.E.A. (1999). PHREEQC for Windows, graphical user interface using 
PHREEQC 2.0 BY PARKHURST, D.L. & APPELO, C.A.J., version 1.4.01. Vrije 
Universiteit, Faculteit der Aardwetenschappen, Amsterdam, Nederland. 

RAES, D., P. VAN AELST & G. WYSEURE (1986). ETREF, ETCROP, ETSPLIT and 
DEFICIT, a computer package for calculating crop water requirements. 
Laboratory for Soil and Water, KULeuven, reference manual 1. 

RHOADES, J.D . & J.D. OSTER (1986). Solute Content. In : Methods of Soil 
Analysis, Part 1- Physical and Mineralogical Methods, edited by A. Klute, 
Agronomy no. 9, pp 985-1006. Published by American Society of Agronomy, 
Inc., Soil Science Society of America, Inc. 

ROTH, C.H., M.A. MALICKI & R. PLAGGE (1992) . Empirical evaluation of the 
relationship between soil dielectric constant and volumetric water 
content as the basis for calibrating soil moisture measurements by TDR. 
Journal of Soil Science 43: 1-13. 

ROULET N. (1990) The hydrological r ole of peat-covered wetlands - The 
Canadian Geographer, 34, 4 : 82 - 83. 

SCHILTZ, M., N VANDENBERGHE & F . GULLENTOPS (1990). Toelichtingen bij de 
geologische kaart, kaartblad 24, Aarschot 1:50.000. 33 pp. Belgische 
Geologische Dienst, Brussel. 

SCHOT P.P . & M. J . WASSEN (1993) . Calcium concentrations in wetland 
groundwater in relation to water sources and soil conditions in the 
recharge area. Journal of Hydrology, 141 :197-217 . 

Ecohydrologisch Onderzoek van Waterrijke Vallei-ecosystemen, VLINA C96 / 03 
Eindrapport 



Referenties j280 

SIEGEL S., CASTELLAN N.J Jr. (1988). Nonparametric statistics for the 
behavioral science. McGraw-Hill Book Company. 

SIMUNEK, J. & D.L. SUAREZ (1993). UNSATCHEM-2D Code for simulating two
dimensional variably saturated water flow, heat transport, carbon dioxide 
production and transport, and multicomponent solute transport with major 
ion equilibrium and kinetic chemistry. U.S. Salinity Laboratory, Research 
Report no. 128. Riverside, California. 

SIMUNEK, J.,D.L. SUAREZ & M. SEJNA (1996). The UNSATCHEM software package 
for simulating the one-dimensional variably saturated water flow, heat 
transport, carbon dioxide production and transport, and multicomponent 
solute transport with major ion equilibrium and kinetic chemistry version 
2.0. U.S . Salinity Laboratory, Research Report no. 141. Riverside, 
California. 

SIMUNEK, J., M. SEJNA & M. Th. VAN GENUCHTEN (1998). The HYDRUS-lD software 
package for simulating the one-dimensional movement of water, heat and 
multiple solutes in variably saturated -media version 2.0. IGWMC-TPS70, 
International groundwater modeling center, Colorado School of Mines, 
Golden, CO 80401. 

STUMM W. & MORGAN J.J. (1981). Aquatic chemistry. An introduction 
emphsizing chemical equilibria in natural waters 2nd ed. John Wiley & 
sons, New York. 

STUYFZAND P.J., (1993). Hydrochemistry and hydrology 'of the coastal dune 
area of the Western Netherlands. Proefschift VU Amsterdam, KIWA. 

TER BRAAK C.J.F. & C.W.L. LOOMAN (1986). Weighing averaging, logistic 
regression and Gaussian response model. Vegetation 65: 3-11. 

TER BRAAK C.J.F. (1986). CANOCO - a FORTRAN program for caonical community 
ordination by correspondence analysis, principal components and redundacy 
analysis. Wageningen TNO. 

TOPP, G., J.L. DAVIS & A.P. ANNAN (1980). Electromagnetic determination of 
soil water content. Water Resources Research 16 : 574-582. 

TER BRAAK C.F.J'. & GREMMEN N.J.M. (1987). Ecological amplitudes of plant 
species and internal consistency of Ellenberg's indicator values for 
moisture. Vegetatio, 69: 79-87. 

TREXLER J.C., TRAVIS J. (1993). Nontraditional regression analyses. Ecology 
74 (6): 1629-1637. 

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (1951). Soil survey manual. Handbook 18, 
Soil Survey Staff, U.S. Department of Agriculture, USA. 

VAN DAM, J.C., J.N.M. STRICKER AND P. DROOGERS (1994). Inverse Method to 
Determine Soil Hydraulic Functions from Multistep Outflow Experiments. 
Soil Science Society of America Journal 58: 647-652. 

VAN DELFT F.C.M.J., A.J. DEN HARTOG, D.J.W. IJDO & V. PONEC (1990). 
Oxidation and dehydrogenation of alcohols by glauconite, a natural 
Fe(II)-containing sheet silicate, and ferrisepiolite, its molecular sieve 
analogue. Journal of Molecular Catalysis 60, 109-125 (zie LU & SMITH, 
1996). 

VAN DER VEEN G.J. & A.C.GARRITSEN (1994). Kennisoverzicht Ecohydrologie -
NOV rapport, 7. 

VAN DIGGELEN R. et al. (1991) . Prediction of vegetation changes under 
different hydrological scenarios - IAHS, 202 : 71-80. 

VAN DIGGELEN et al. (1994) Assessing restoration perspectives of disturbed 
brook valleys : The Gorecht area, The Netherlands - Restoration Ecology, 
2 (2) : 87-96 . 

VAN DIGGELEN, A.GROOTJANS & R.BURKUNK (1994). Assessing restoration 
perspectives of disturbed brook valleys : The Gorecht area, The 
Netherlands. Restoration Ecology, 2 (2): 87-96. 

VAN DOORN, W.G. (1984). Fysiologische betekenis van enkele 
standplaatsfactoren. Studiecornrnissie Waterbeheer, Natuur, Bos en 
landschap - Standplaats en plant 3 . 

VANDENBERGHE, N. (2000) . persoonlijke mededelingen. Katholieke Universiteit 
Leuven,Faculteit Wetenschappen Geografie-Geologie, Afdeling Historische 
Geologie, Leuven. 

VAN GENUCHTEN, M. TH. (1980) . A Closed-form Equation for Predicting the 
Hydraulic Conductivity of Unsaturated Soils. Soil Science Society of 
America Journal 44: 892-898 . 

Ecohydrologisch Onderzoek van Waterrijke Vallei-ecosystemen, VLINA C96/03 
Eindrapport 



Referenties 1281 

VAN RANST, E. & F. De Coninck (1982). Composition and genesis of the 
ferruginous sandstones of the Diest and the Poederlee formations 
(Belgium}. Bulletin van de Belgische Vereniging voor Geologie 91(1): 45-
49. 

VAN RANST, E. & F. De Coninck (1983). Evolution of glauconite in 
imperfectly drained sandy soils of the Belgian Carnpine. Zeitschrift fur 
Pflanzenernahrung und Bodenkunde 146: 415-426. 

VAN RANST (2000). XRD-analyse van bodemstalen en mondelinge toelichting. 
Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en 
Bodemkunde, Gent. 

VAN WIRDUM G. (1980). Eenvoudige beschrijving van de 
waterkwaliteitsverandering gedurende de hydrologische kringloop ten 
behoeve van de natuurbescherming. In 'Waterkwaliteit in 
grondwaterstromingsstelsels', J.C. HOOGHART (ed.), Rapporten en nota's 5: 
p. 118-143, Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO, Den Haag, 
Nederland. 

VAN WIRDUM, G. & D.VAN DAM (1984). Bepaling belangrijkste 
standplaatsfactoren. Studiecommissie Waterbeheer, Natuur, Bos en 
Landschap - Standplaats en plant - 1. 

VAN WIRDUM G. (1991) Vegetation and hydrology of floating rich-fens. 
Proefschrift. 

VLM (1998a). Bodemgebruik, kleinschalig bodemgebruiksbestand van Vlaanderen 
en Brussel afgeleid uit LANDSAT TM satellietbeelden. CD-ROM, 
Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen, Vlaamse Landmaatschappij, Brussel. 

VLM (1998b). Bodemkaart van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen 
en Antwerpen. CD-ROM, Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen, Vlaamse 
Landmaatschappij, Brussel. 

VMM (1999). Analyseresultaten waterkwaliteit per meetplaats. Meetdatabank 
van de VMM (www.vmm.be), Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Erembodegem. 

VMW (1999) : Waterkwaliteitsgegevens voor pompputten in het waterwingebied 
Nieuwrode (Het Rot). Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, 
Technische Directie Winningen en Bescherming, Brussel. 

WADDINGTON J.M. et al. (1993). Runoff mechanisms in a forested groundwater 
discharge wetland - Journal of hydrology: p.37-60. 

WASSEN, M.J., A.BARENDREGT, M.C.BOOTSMA & P.P.SCHOT (1989) Groundwater 
chemistry and vegetation of gradients from rich fen to poor fen in the 
Naardermeer. Vegetatio, 79: 117-132. 

WASSEN, M.J. (1990). Water flow as a major landscape ecological factor in 
fen development. Universisteit Utrecht. 

WASSEN, M.J., A.BARENDREGT, A.PALCZINSKY, J.T. DE SMIDT & H.DE MARS (1992). 
Hydro-ecological analysis of the Biebrza mire (Poland). Wetland ecology 
and Management, 2(3) : 119-134. 

WASSEN, M.J., A.BARENDREGT, M.C.BOOTSMA & P.P.SCHOT (1989). Groundwater 
chemistry and vegetation of gradients from rich fen to poor fen in the 
Naardermeer. Vegetatio, 79: 117-132. 

WEAVER, C.E. & L.D. POLLARD (1973). The chemistry of clay minerals. 
Developments in Sedimentology 15, 213 pp., Elsevier, Amsterdam, 
Nederland. 

WESTHOFF, V., P.A.BAKKER, C.G.VAN LEEUWEN & E.E.VAN DER VOO (1970). Wilde 
planten - Flora en vegetatie in onze natuurgebieden. Deel 1 algemene 
inleiding. Natuurmonumenten. 

WESTHOFF, V.; BAKKER P.A.; VAN LEEUWEN C.G.; VAN DER VOO, E.E., (1970). 
Wilde planten: flora en vegetatie in onze natuurgebieden. Deel 1: 
algemene inleiding, duinen, zilte gronden. Natuurmonumenten, 's 
Gravenland. 

WHITTAKER R.H. (1967) Gradient analysis of vegetation. Botanical review, 
42 : 207-264 

WULLINK, H.M (1993) De karakteristieken van duurlijnen van enige 
grondwaterafhankelijke vegetatietypen. KIWA, 93.011. 

YEE, T. & MITCHEL, N.D. (1991). Generalized additive models in plant 
ecology. Journal of Vegetation Science, 2: 587-602. 

Ecohydrologisch Onderzoek van Waterrijke Vallei-ecosystemen, VLINA C96/03 
Eindrapport 


	vlina ecohydro
	S1e_Bizhub317022416140




