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AANLEIDING 
 
In het voorjaar en de zomer van 2010 vonden te Kampenhout werken van Aquafin plaats 
in de Neerstraat en Meerlaan. Beide straten liggen in de onmiddellijke nabijheid van het 
natuurreservaat Torfbroek en de Ter Bronnenvijver. Deze gebieden hebben een voor 
Vlaanderen uitzonderlijke flora en zijn uiterst gevoelig voor verandering van 
grondwaterkwaliteit en -kwantiteit. Om die reden werden in het advies van ANB rond de 
vergunning hiervoor randvoorwaarden opgenomen, die ook in het MER aan bod waren 
gekomen. Deze zomer waren er evenwel berichten dat de grondwaterpeilen in het 
reservaat dramatisch zakten. De uitvoering van de werken werd als oorzaak 
aangewezen. 
 
VRAAGSTELLING 
 
1) Kunnen representatieve meetreeksen van peilbuizen bezorgd worden, die aantonen 
dat de werken van het voorbije jaar wel degelijk een negatieve invloed hebben gehad op 
de grondwaterstanden? Kan hierbij een vergelijking gemaakt worden met een identiek 
systeem waar geen werken plaatsvonden, zoals Silsombos (om klimatologische 
afwijkingen uit te sluiten)? 
  
2) Is een periodieke korte termijn uitlezing van relevante peilbuizen technisch haalbaar, 
zodat werken tijdens uitvoering simultaan kunnen gemonitord worden? 
  
3) Kan een aanbeveling gegeven worden over beschikbare technieken en modaliteiten (of 
bronnen waar deze relevante info te vinden is) om de effecten van bemaling in dergelijke 
kwetsbare systemen tot een minimum te beperken? 
  
4) Kan ingeschat worden vanaf wanneer onomkeerbare effecten op de vegetatie 
optreden bij overmatige bemaling (lengte van drooglegging, kritische diepte)? 
  
 
TOELICHTING 
 

1. Zijn er peilmetingen die aantonen dat de werken van het voorbije jaar 
een negatieve invloed hebben gehad op de grondwaterstanden in het 
Torfbroek? 
 
1.1 Beschikbare meetgegevens 
 
In het private, erkende natuurreservaat het Torfbroek worden sinds juli 2003 
grondwaterpeilen gemeten in een beperkt set van piëzometers. Later werd de set 
uitgebreid ten behoeve van gedetailleerd onderzoek in het kader van een voorbereidende 
studie voor een (mogelijk in te stellen) natuurinrichtingsproject. Een overzicht van al 
deze locaties is te vinden in figuur 1. De peilen worden in principe om de 14 dagen 
opgemeten. Sinds medio mei 2007 werden er automatische druksondes op de 
meetlocaties 3, 6, 7 en 21 geïnstalleerd. Deze druksondes registreren peilmetingen om 
de 12 u. (00.00u en 12.00u). Alle peilmetingen zijn opgeslagen in de INBO ’water in 
natuurgebieden’ Accesdatabank WATINA.  
Speciaal voor het beantwoorden van deze adviesvraag werden de dataloggers van de 
druksonden uitgelezen en de data verwerkt. De druksonde op locatie 3 bleek defect. Bij 
nazicht door de fabrikant bleek dat het toestel onherstelbaar beschadigd was en dat de 
meetgegevens niet konden worden gerecupereerd. Van de andere drie meetlocaties 
werden de metingen wel verwerkt. 
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Van de meeste meetlocaties in figuur 1 bestaan intussen tijdreeksen van 
grondwaterpeilmetingen van ten minste vijf jaar. Dat betekent dat er ten minste 130 (in 
de meeste gevallen veel meer) metingen zijn, die quasi gelijktijdig opgemeten zijn op de 
verschillende peillocaties. Op die manier is het mogelijk om de verschillende tijdreeksen 
in een gebied met mekaar te vergelijken. 
 

 
Figuur 1: locatie van de grondwatermeetpunten in het Torfbroek. 

 
 
1.2 Hoe wordt een afwijkende grondwaterpeilevolutie vastgesteld? 
 
Grondwaterpeilen zijn niet constant. Ze fluctueren op jaarbasis, met hogere peilen in de 
winter en lagere peilen gedurende het zomerhalfjaar. Die fluctuatie wordt veroorzaakt 
door de variërende evapotranspiratie doorheen het jaar. Verdamping (evaporatie) is 
hoger in de zomer en lager in de winter. Hetzelfde geldt voor transpiratie (verdamping 
door biochemische processen in de vegetatie). De combinatie van beide factoren kan 
voor een aanzienlijke grondwaterfluctuatie zorgen. Die fluctuatie wordt gedempt door het 
optreden van kwel (diffuus toestromend en uittredend grondwater). Hoe meer kwel in 
een gebied toekomt, des te gedempter/kleiner de grondwaterfluctuaties. Perioden met 
neerslag zorgen ook voor stijgende (of in ieder geval minder sterk dalende) 
peilbewegingen. De interpretatie van tijdreeksen is met andere woorden een complexe 
materie. 
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Figuur 2: selectie van tijdreeksen van grondwaterpeilmetingen in het Torfbroek. 

 
Binnen een relatief klein natuurgebied, zoals het Torfbroek, kan er variatie zitten in de 
verschillende tijdreeksen van grondwaterpeilschommelingen. Minima, maxima, plotse 
peilschommelingen en perioden van min of meer constante peilen vallen echter vrijwel 
steeds samen voor de verschillende meetlocaties van het gebied. De vorm van de 
tijdreeksen van de verschillende grondwatermeetlocaties is met andere woorden 
doorgaans zeer sterk vergelijkbaar, maar de grootte van de schommelingen varieert 
(figuur 2). 
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Figuur 3: Tijdreeksen van grondwaterpeilschommelingen voor de meetpunten 20 (blauw) en 21 

(roze). 

 
In figuur 3 worden tijdreeksen van grondwaterpeilschommelingen voor de meetpunten 
20 en 21 in detail weergegeven. Een geoefend oog ziet onmiddellijk dat er iets aan de 



 

 

 

 
5/10 

 

INBO.A.2010.147 

 

hand is met de peilfluctuaties in de zomer van 2010 voor de meetlocatie 21. Gedurende 
meer dan 5 jaar (2005-2009) bedragen de schommelingen hier nauwelijks 5 cm op 
jaarbasis. Alleen in de zomer van 2010 daalt het peil plots tot 25-30 cm onder het 
maaiveld. Op de meetlocatie 20 is diezelfde gevoelige daling niet te zien. Weliswaar 
schommelt het peil op meetlocatie 21 veel meer dan op meetlocatie 20, maar op het 
ogenblik van de sterke daling in de tijdreeks van locatie 21, is er op meetlocatie 20 niets 
aan de hand. Het peil is in diezelfde periode zelfs aan het stijgen.  
Die stijging is te verklaren door de overvloedige neerslag in de maand augustus van 
2010. Een peilstijging is met andere woorden normaal op dat ogenblik. Een peildaling op 
een andere locatie op datzelfde ogenblik is verdacht. 
 
Om één en ander op een systematische en objectieve manier uit te klaren, wordt er 
gebruik gemaakt van de ’double mass analysis’. Daarbij worden meetreeksen van alle 
metingen in het Torfbroek twee aan twee met mekaar vergeleken. In plaats van een 
tijdreeks weer te geven (x-as is de tijdsas voor de weergave van de datum, y-as is de 
peilas voor de weergave van de peilmetingen op de corresponderende datum) wordt nu 
het peil op meetlocatie A vergeleken met het peil op meetlocatie B voor alle tijdstippen 
van de volledige tijdreeks. Het resultaat van één zo’n double mass analyse (hier voor een 
vergelijking tussen de meetreeksen van meetlocaties 20 en 21) is weergegeven in figuur 
4. 

 
Figuur 4:’Double mass’ grafiek voor de tijdreeksen van grondwaterpeilen (in m) van meetlocaties 

20 (in de x-as) en 21 (in de y-as). De metingen van eind augustus/begin september 2010 werden 

rood omcirkeld. 

 
Indien zowel in de x- als in de y-as dezelfde tijdreeks zou genomen worden dan zou het 
eindresultaat een grafiek zijn waarvan alle punten perfect op een rechte, diagonale lijn 
zouden liggen.  
Indien de vorm van de beide tijdreeksen sterk vergelijkbaar is, dan zou de weergave van 
alle metingen in de ’double mass’ grafiek een rechte moeten geven, zoals bijvoorbeeld de 
blauwe lijn in figuur 4. Die rechte is niet perfect diagonaal aangezien de totale amplitude 
van de beide reeksen niet dezelfde is. De amplitude van de meetreeks op meetlocatie 20 
(x-as) is ca 60 cm, terwijl de amplitude van de meetreeks op meetlocatie 21 (y-as) 
normaal 15 cm bedraagt.,Met de afwijkende waarden voor eind augustus begin 
september erbij bedraagt de amplitude evenwel 30 cm.  
In een dergelijke grafiek valt onmiddellijk de afwijking van 2 punten sterk op. Daar waar 
de metingen zich gedurende een periode van iets meer dan vijf jaar perfect normaal en 
erg gelijklopend gedragen, springen de peilen van eind augustus begin september 2010 
uit de band.  
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Dergelijke combinaties van meetreeksen werden uitgevoerd voor alle meetreeksen op 
alle meetlocaties van het Torfbroek. Op die manier konden de meetlocaties ingedeeld 
worden in drie verschillende groepen: 

1. geen relevante data: het gaat hier om meetlocaties waar ofwel te korte 
tijdreeksen ofwel geen peilgegevens beschikbaar zijn voor 2010 

2. geen verdroging: tijdreeksen waarin geen afwijking van de normale toestand vast 
te stellen is 

3. verdroging: tijdreeksen waarin eind augustus begin september 2010 een 
plotselinge en sterke daling van de waterpeilen te zien is. 

 
Het ruimtelijk overzicht hiervan is weergegeven in figuur 5. Hieruit blijkt dat de 
pompkegel zich 200 tot 275 m ver in het natuurreservaat laat voelen. 
 

 
Figuur 5: ruimtelijk overzicht van de locaties waar al dan niet verdroging kon worden vastgesteld in 

2010. 

 
 
1.3 Reconstructie van de feiten aan de hand van de grondwaterpeilgegevens 
 
Om een duidelijker beeld te krijgen van wat zich in het gebied afspeelt, wordt best 
teruggegrepen naar de tijdreeksen van de druksondemetingen voor het Torfbroek (figuur 
6). 
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Figuur 6: tijdreeks van de druksondemetingen in het Torfbroek voor de periode van 17/5/2009 -

16/9/2010. 

 
 
De (roze) meetreeks van meetlocatie 7 wordt niet beïnvloed. Er is te zien dat de peilen in 
de zomer van 2009 én 2010 gevoelig dalen, tot ruim 40 cm onder maaiveld. Vanaf begin 
augustus 2010 stijgen de peilen weer gestaag als gevolg van de overvloedige neerslag in 
de maand augustus. Tot zo ver is alles normaal. 
De (gele) meetreeks van meetlocatie 21 vertoont een duidelijke en abrupte daling vanaf 
10/8/2010. Deze daling wordt afgebroken op 6/9/2010.  
De (zwarte) meetreeks  van meetlocatie 6 (aan de noordwestrand van het domein Ter 
Bronnen, langs de Meerlaan), vertoont voor eenzelfde periode een nog sterker 
uitgesproken daling. Daarnaast is er ook een zeer sterke daling in het voorjaar van 2010, 
met name tussen 19/1/2010 en 16/2/2010. Eenzelfde patroon is trouwens ook te zien in 
de tijdreeks van de nabijgelegen meetlocatie 24. 
In beide perioden moet er intensief en diep bemaald geweest zijn als gevolg van de 
werken langs de Meerlaan en de Neerstraat. 
Aangezien er binnen hetzelfde gebied meetlocaties te vinden zijn die wel en andere 
meetlocaties die niet beïnvloed worden, is klimatologische invloed als verklaring voor het 
plotse dalen van de grondwatertafel uit te sluiten. Een vergelijking met tijdreeksen van 
grondwaterpeilmetingen uit nabijgelegen gebieden met een identiek systeem (zoals bv. 
Silsombos) is dan ook overbodig. 
 
 

2. Is een periodieke korte termijn uitlezing van relevante peilbuizen 
technisch haalbaar, zodat werken tijdens uitvoering simultaan kunnen 
gemonitord worden? 
 
Het is technisch haalbaar om relevante meetlocaties op te volgen om de impact van 
bemaling in het gebied te volgen. Het verwerken van de gegevens in een degelijke 
databank is wenselijk om een goede interpretatie van de cijfers toe te laten. Momenteel 
kan dat niet zonder vertraging. Er wordt gewerkt aan een online systeem voor de INBO 
’water in natuurgebieden’-databank WATINA, waarbij de waarnemer/opmeter van peilen 
op het terrein, de gegevens kan invoeren en vergelijken met de bestaande gegevens. 
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Dat systeem is actueel nog niet operationeel. Het zal naar schatting nog ruim een jaar 
kunnen duren eer een online applicatie beschikbaar is. 
Voor het opvolgen van de bemaling is tijd de beperkende factor. De meetlocaties die 
beïnvloed worden door de bemaling zijn bekend. Het gaat om de locaties 6, 10, 11, 21,  
16 (figuur 1). Van deze locaties zijn de punten 10, 11 en 16 met de hand te meten. De 
locaties 6 en 21 zijn punten waar automatische druksonden hangen. Deze locaties zijn 
beveiligd. Mits afspraken met het INBO en een korte opleiding, kunnen deze locaties (al 
dan niet door inzet van ANB-personeel) frequenter bezocht worden en de gegevens 
uitgelezen worden. De verwerking en interpretatie van de gegevens vergt echter goede 
afspraken. 
De beste oplossing in deze is beter voorkomen dan genezen. Dergelijke effecten moeten 
kunnen ingeschat worden in een MER, voorafgaandelijk aan de vergunning van de 
werken. 
 
 

3. Wat zijn beschikbare technieken en/of uitvoeringsmodaliteiten om de 
effecten van bemaling in dergelijke kwetsbare systemen tot een 
minimum te beperken? 
 
Om deze negatieve effecten van bemaling te voorkomen, wordt in dergelijke gevallen 
doorgaans gekozen voor het persen van buizen, eerder dan voor open sleufbemaling.  
De keuze voor open sleufbemaling bij de werken in dit gebied is vanuit economisch 
standpunt (kostprijs) begrijpelijk, maar vanuit natuurbehoudstandpunt niet. 
Eenmaal gekozen voor werken in een open sleuf met bemaling, zoals hier het geval is, 
kunnen de effecten enkel geminimaliseerd worden door het zo kort mogelijk houden van 
de bemalingsperiode, ondieper te gaan bemalen en door het toepassen van 
retourbemaling. 
 
3.1 Het kort houden van de periodieke bemaling 
 
In figuur 6 is goed te zien dat, eenmaal de bemaling gestart, het grondwaterpeil erg snel  
daalt.  Dat betekent dat, anders dan gebruikelijk, er geen lange periode voor het starten 
van de eigenlijke werken moet bemaald worden om de sleuf voldoende droog te krijgen. 
In dit gebied zit er zandgrond onder een dun leemdak, waardoor bemaling snel (en ook 
erg ver) doorwerkt in de omliggende bodem. 
 
 
3.2 Ondieper gaan bemalen 
 
Dikwijls wordt extra diep bemaald om er zeker van te zijn dat de werksleuf voldoende 
droog is. Naast het feit dat dit hier niet nodig is, het gaat hier om hydraulisch erg goed 
geleidende zandgrond, is het effect van bemaling verder voelbaar naarmate er dieper 
bemaald wordt 
 
3.3 Retourbemaling 
 
Er wordt dikwijls toevlucht genomen tot retourbemaling als er, zoals hier, zijdelings 
negatieve invloed van grondwaterpeildalingen verwacht wordt. Of dit al dan niet een 
milderend effect heeft op ongewenste grondwaterpeildalingen buiten de open sleuf, 
hangt af van de manier waarop de retourbemaling wordt toegepast. In de meeste 
gevallen wordt het water buiten de werksleuf in langsgrachten gepompt. De verwachting 
is dan dat het water daar infiltreert en op die manier de grondwaterdaling compenseert.  
Dat is een correcte veronderstelling als de bodem tot bovenaan zandig is en dus een 
hoge hydraulische conductiviteit heeft. In de werkzone van het Torfbroek bestaat de 
bovengrond uit een leemlaag. Infiltratie zal hier bijgevolg erg traag verlopen. Het gevolg 
is dat bij retourbemaling het water ofwel het gebied overstroomt ofwel dat het direct via 
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grachten gravitair afgevoerd wordt naar een waterloop (in dit geval de Keibeek). In geen 
van beide gevallen wordt het beoogde doel bereikt. 
 
 

4. Vanaf wanneer ontstaan onomkeerbare effecten op de vegetatie? 
 
Er bestaan geen eenduidige, kwantitatieve dosis-effectrelaties voor de duur van het 
verlagen van de grondwatertafel of voor een kritische diepte. Een kwalitatieve 
benadering en het voorzorgsprincipe dringen zich dan op. 
 
In het natuurreservaat het Torfbroek zijn binnen de zone die getroffen wordt door de 
drastische grondwaterstanddaling, een aantal vegetatietypes aanwezig die voorkomen op 
veenbodems (of zelf veenvormend zijn). Voor een optimale ontwikkeling van deze 
vegetatietypes is een constante grondwatertafel nodig, die vlak bij (gelijk met tot net 
onder) het maaiveld zit. Deze vegetaties overstromen niet of slechts heel uitzonderlijk. 
Deze set van standplaatsfactoren is met name vereist voor kleine zeggenvegetaties van 
basenrijke standplaatsen, zoals alkalisch laagveen (kalkmoeras, habitattype 7230) en de 
de alkalische variant van overgangs- en trilveen, (habitattype 7140). Deze types 
ontwikkelen optimaal op terreinen met een grondwatertafelschommeling die zich afspeelt 
tussen de 0 en 10 cm onder maaiveld en onder nutriëntenarme (oligotrofe) 
omstandigheden (Callebaut J. et al., 2007, Decleer K. et al., 2007). Deze vegetatietypen 
zijn met name te vinden rond de meetlocaties 6, 16 en 21, locaties waar in 2010 
drastische dalingen van de grondwaterstanden zijn opgetreden. 
De dalingen zijn zo groot dat de standplaatskarakteristieken gedurende die periode zeer 
ver afweken van hun optimum.  
Wat een ’kritische daling’ is en hoe lang die mag duren, is zowel in Vlaanderen als 
internationaal het voorwerp van onderzoek. Er bestaan geen kwantitatieve gegevens 
over.  
Door de grondwaterstanddaling komt de veenbodem droog te liggen. Veen dat droog ligt 
mineraliseert. Daarbij kunnen nutriënten vrijkomen. Veen is immers een opstapeling van 
organisch materiaal. Daarnaast treedt ook droogtestress op, zeker als deze dalingen zich 
afspelen in de fysiologisch actieve periode/het vegetatieseizoen (de lente en de zomer). 
Het gaat hier om het enige, goed ontwikkelde kalkmoeras van Vlaanderen, maar ook 
elders in West Europa is dit ecosysteem bijzonder zeldzaam (Boone et al., 2010). 
 
 
 
 
CONCLUSIE 
 
1) Door bemaling langsheen de Meerlaan en de Neerstraat in Berg (Kampenhout), in 
uitvoering van collectorwerken, werd in 2010 de grondwatertafel drastisch verlaagd in 
een deel van het natuurreservaat het Torfbroek. De grondwaterstanddaling deed zich 
voor in een zone tot 200-270 m verwijderd van de bemalinginstallaties. Klimatologische 
invloed als verklaring voor het plotse dalen van de grondwatertafel kan uitgesloten 
worden. 
 
2) Nauwkeurige en snelle monitoring van de grondwaterstanden, het verwerken en  
interpreteren van de cijfers en het tijdig verwittigen van te sterke daling is zeker 
mogelijk, maar vergt goede afspraken rond inzet van personeel en tijdsbesteding. 
 
3) In plaats van te werken met open sleufbemaling, zou beter gewerkt worden met 
retourbemaling van minimale duur, minimale diepte en met zorg voor het goed infiltreren 
van het retourwater. Het valt te betwijfelen of daarbij voldoende milderende effecten 
zullen optreden. De vraag moet gesteld waarom niet gekozen werd voor het toepassen 
van de techniek van persleidingen (het persen van collectorbuizen). 
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4) Het natuurreservaat het Torfbroek en met name de door grondwaterstanddaling 
getroffen zone, herbergt o.a. alkalisch laagveen (kalkmoeras, habitattype 7230) en  de 
alkalische variant van overgangs- en trilveen (habitattype 7140). Dat zijn vegetatietypes 
waarvan geweten is dat ze zeer gevoelig zijn voor grondwaterstanddaling en de gevolgen 
daarvan. Er zijn  geen exacte kritische drempels of kritische perioden bekend waarbinnen 
deze grondwaterstanddaling zich kan afspelen zonder onherstelbare gevolgen. Bijgevolg 
is het aangewezen hier het voorzorgsprincipe te hanteren. 
 
REFERENTIES 
 
Boone N., Hens M., De Becker P., Denys L. & Packet J. 2010 Aanvullende gegevens over 
het natuurgebied Torfbroek. INBO.A.2010.39. 
 
Callebaut J., De Bie E., De Becker P. & Huybrechts W., 2007. NICHE Vlaanderen : SVW : 
1-7. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007(3). 
INBO.R.2007.3. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel : Belgium. 252 p. 
 
Decleer K. (red.) 2007. Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel 
van de Noordzee. Habitattypen | Dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.M.2007.01. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 
Brussel, pp. 584. 
 
 
 


