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Aanleiding 

In het natuurreservaat Landschap De Liereman in Oud-Turnhout en Arendonk voert de 
Vlaamse overheid een natuurinrichtingsproject uit. Een belangrijke opdracht daarbij is het 
hydrologisch isoleren van de depressie van De Liereman van de hoger gelegen omgeving 
met voornamelijk landbouwgebruik. Maatregelen die daarvoor voorzien worden zijn: 

• De omleiding van bovenlopen van de Lieremansloop rond de depressie om influx van 
nutriënten te stoppen; 

• Vernatting van de depressie door demping/verondieping van alle grachten en 
waterlopen in dit gebied (na verwerving of uitruiling van de resterende landbouw). 

Vraag 

Wat is de kwaliteit van het grondwater dat in de depressie van de Liereman onder de vorm 
van kwel aan de oppervlakte komt? Zijn er consequenties voor het natuurinrichtingsproject  

Toelichting 

1 Introductie 

Het private natuurreservaat Landschap De Liereman ligt in het noorden van de provincie 
Antwerpen. De begrenzing ervan komt in grote lijnen overeen met het deelgebied 
BE2100024-A van de Speciale Beschermingszone (SBZ-H) Vennen, heiden en moerassen 
rond Turnhout. 

Hydrografisch behoort deze SBZ-H-deelzone tot het Netebekken. In het noordelijke deel 
ervan ligt de eigenlijke depressie van de Liereman. Centraal door de depressie stroomt de 
Lieremansloop. Die komt vanuit het noorden en buigt af naar het westen. De Brakeleerloop 
ligt iets zuidelijker, stroomt van oost naar west en mondt uit in de Lieremansloop. Beide 
waterlopen ontspringen in het gebied zelf (figuur 1). De depressie is in feite een grillig 
vertakt dalhoofd van een kempisch beekdal gelegen op een hoogte van ca. 21 mTAW. 

In het zuidelijk deel van de SBZ-H-deelzone ligt het beekdal van de Rode Loop en zijbeekjes. 
Een heuvelrug op een hoogte van ca. 30 m TAW met de Hoge Mierdse Heide en de Korhaan, 
scheidt het noordelijk en zuidelijk deel. Hierop ligt een landduinenrij waarvan de 
detailtopografie door landbouwontginning deels uitgevlakt werd. Het dalhoofd van de Rode 
Loop ligt volledig buiten SBZ-gebied en heeft voor een groot deel een andere bestemming 
dan natuurgebied (hoofdzakelijk landbouwgebied). Binnen het SBZ-gebied ligt enkel de 
middenloop van het beekdal. 

Nagenoeg alle waterlopen in dit gebied zijn artificieel. Dat wil zeggen dat ze meer dan 
waarschijnlijk uitgegraven en tegelijk rechtgetrokken werden, ongeveer op de plaats waar 
vroeger natuurlijke waterloopjes moeten hebben gelopen. 

Om overstromingsproblemen in Oud-Turnhout en al te diepe drainage van de depressie van 
de Liereman tegen te gaan, werden op de Lieremansloop twee stuwen geplaatst. Dat 
gebeurde in de jaren 90 van de vorige eeuw. De stuwen zorgen echter jaarlijks voor 
onnatuurlijk hoge waterpeilen en voor overstromingen van met nutriënten aangerijkt 
oppervlaktewater in het natuurreservaat Landschap De Liereman. 
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Figuur 1: Detailtopografie en waterlopen in de omgeving van Landschap De Liereman (bron: GDI-
Vlaanderen). De bruine lijn is de begrenzing van deelgebied BE2100024-A van de Speciale 
Beschermingszone ‘Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout’. 

In het kader van het natuurinrichtingsproject werd het INBO gevraagd om een beeld te 
schetsen van de actuele grondwaterkwaliteit en de eventuele implicaties daarvan op 
ecohydrologisch herstel van dit gebied. 

Daartoe bemonsterden we in het najaar van 2020 een selectie van 21 hydrologische 
meetpunten (peilbuizen/piëzometers) en analyseerden de stalen op 14 klassieke chemische 
variabelen (tabel 1). 

Tabel 1: Overzicht van de ‘klassieke’ 14 chemische variabelen voor grondwater. 

 

2 Ecohydrologie van de Liereman 

Voor een goed begrip van de analyseresultaten is het nodig om noties te hebben van het 
ecohydrologische systeem functioneren van dit gebied.  

2.1 Geohydrologie 

Het deel ten noorden van de depressie van de Liereman en de landduinenrug van de Hoge 
Mierdse heide-Korhaan zijn te beschouwen als infiltratiegebied. Het grootste deel van de 
SBZ-H-deelzone bestaat echter uit een complex van dalhoofdjes, bovenloopjes en 
middenlopen van kleine Kempische beekdalen met daartussen smalle, hoger gelegen zones 
die eigenlijk uitlopers zijn van meer noordelijk en oostelijk gelegen infiltratiegebied (figuur 
1).  
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De tertiaire geologie wordt gevormd door zachtjes naar het noorden afhellende zee-
afzettingen. Achtereenvolgens zijn dat van jong naar oud de zanden van Merksplas, 
Schorvoort en Mol, vervolgens op wat grotere diepte de kleiige zanden van Kasterlee en 
Diest, de zanden van Berchem en ten slotte de Boomse klei (figuur 2). De Boomse klei ligt 
hier al op meer dan 200 meter diepte en vormt de ondergrens van het hydrologische 
systeem. 

De heterogene granulometrie van de quartaire afzettingen maken de hydrologie wat 
ingewikkelder. Bovenop de zanden van Merksplas ligt een afzetting met soms dikke en niet 
altijd continue kleilagen (figuur 2, figuur 3). Deze afzetting wordt ook wel de Formatie van 
de Kempen genoemd. Daar bovenop zit hier een soms meer dan 5 meter dikke quartaire 
dekzandlaag. 

 
Figuur 2: Tertiaire geologie in bovenaanzicht (links) en geologische dwarsdoorsnede (rechts) ter hoogte 
van Landschap De Liereman. 

 

 

Figuur 3: Dikte van de kleilaag (lagen), ook wel Formatie van de Kempen genoemd, in de omgeving van 
het SBZ-H deelgebied (blauwe polygoon) (naar Bogemans (2005)). 
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In het noorden van het gebied, pakweg ten noorden van de Hoge Mierdse heide-Korhaan 
duingordel, is er sprake van een drie lagen systeem. De bovenste watervoerende laag 
bestaat uit de quartaire dekzanden gevolgd door een eerste ‘scheidende’ laag met de klei 
van de Formatie van de Kempen. Het is zeer de vraag hoe scheidend deze scheidende laag is 
(zie figuur 3), gezien de discontinuïteit ervan. Een juist beeld van de ligging, omvang, dikte… 
van de kleiafzettingen en vooral ook van de gaten in deze kleiafzettingen bestaat op dit 
ogenblik niet. 

Daaronder zitten de hydraulisch sterk geleidende zanden van Merksplas, Schorvoort en Mol. 
Vervolgens is er opnieuw een moeilijker doorlaatbare laag of in ieder geval een afzetting met 
lagere hydraulische geleidbaarheden. Deze laag bestaat uit de kleiige zanden van Kasterlee 
en Diest, vroeger samen Diestiaan genoemd. 

Ten slotte is er weer een goed geleidende laag bestaande uit de zanden van Berchem. Deze 
wordt onderaan finaal afgesloten door de Boomse klei, die als volledig waterdicht beschouwd 
wordt. 

Ten zuiden van de Hoge Mierdse heide-Korhaan duinengordel schijnen de kleien van de 
Kempen niet meer aanwezig te zijn. Daardoor is er een dikker en eenvoudiger hydrologisch 
systeem aanwezig van quartaire dekzanden, zanden van Merksplas, Schorvoort en Mol, 
bovenop de kleiige zanden van Kasterlee en Diest. 

Dat zorgt voor twee nogal verschillende ecohydrologische systemen. Het noorden, het 
’bekken’ van de Lieremansloop en de Brakeleerloop, is een vrij snel en ondiep systeem met 
lokale grondwatervoeding uit een intrekgebied dat zich voornamelijk naar het noorden 
uitstrekt en de noordrand van de Hoge Mierdse heide-Korhaan rug (figuur 4 links). Het 
zuiden, de vallei van de Rode Loop, is een iets trager en dieper systeem met 
grondwatervoeding uit een ruimere omgeving. 

2.2 Grondwatermodel 

Voor onder meer het volledige bekken van de Grote en de Kleine Nete is een 
grondwatermodel gemaakt in 1994, een periode waarin de omvang van de klei van de 
Kempen minder goed in beeld was dan vandaag (Batelaan & De Smedt, 1994). Daarbij is het 
infiltratiegebied van het grondwater dat in de depressie van de Liereman aan de oppervlakte 
komt, in beeld gebracht (figuur 4 links).  

 

Figuur 4: Infiltratiegebied en verblijftijden van het grondwater dat als kwel aan de oppervlakte komt in 
de depressie van de Lieremansloop (links) (Batelaan & De Smedt, 1994) en kwelintensiteitenkaart (in 
mm/m².dag) voor het SBZ-H deelgebied (rechts) (Herbos & Vanderhaege, 2005).  
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De verhouding tussen de oppervlakte van het infiltratiegebied en de eigenlijk oppervlakte 
waar kwel uittreedt, bedraagt hier ongeveer 25. Dat is, zoals voor de meeste Kempische 
beekdalen overigens, erg hoog. De kwelintensiteiten zijn volgens deze studie dan ook erg 
hoog. Circa 80% van de kwel bereikt een flux van > 10 mm/m².dag. Dat is meer dan 5-6 
keer de hoeveelheid effectieve neerslag die in dezelfde tijd op dezelfde oppervlakte valt! In 
het model van Batelaan & Desmedt werd de kleilaag van de Kempen niet als scheidende laag 
ingegeven. Wel een laag met verlaagde hydraulische geleidbaarheid. 

Herbos & Vanderhaege (2005) herhaalden dezelfde oefening in 2005 met een betere kennis 
van de afzetting van de kleien van de Kempen. Bij de hydrogeologische schematisatie van 
het grondwatermodel gingen ze ervan uit dat de zogenaamde formatie van de Kempen 
continu is. Uit de toen net beschikbare quartair geologische kaart (Bogemans, 2005), een 
publicatie die pas na die studie klaar was en dus niet kon gebruikt worden, blijkt dat alvast 
niet. Het hydrogeologisch systeem van de Liereman moet dus wat bijgesteld worden. 
Wellicht heeft ook het noordelijke deel, het bekken van de Lieremansloop, een ruimer 
grondwatervoedingsgebied en moet de kleilaag van de Kempen gezien worden als een 
obstakel en niet als een scheidende laag. Toch zijn de resultaten van die studie interessant, 
omdat ze het minimale uiterste van het grondwatervoedingsgebied aangeeft. Zo werd in 
2005, door het inbrengen van een continue laag van de klei van de Kempen, een veel lagere 
kwelintensiteit (0,05 tot 0,3 mm/m².dag) berekend (figuur 4 rechts). 

De waarheid ligt waarschijnlijk tussen deze twee uitersten in. Hydrologische modellering is 
geen zuiver exacte wetenschap. Het vergt kwaliteitsvolle beschikbare gegevens naast een 
grondige terreinkennis, vakmanschap en interpretatievermogen. Ook de interpretatie van 
modelresultaten vergt naast hydrogeologische kennis ook ervaring en interpretatievermogen. 

2.3 Bodem 

De bodem bestaat hier voor het overgrote deel uit zand (van droog over vochtig tot nat) en 
grotere veenafzettingen. Volgens de bodemkaart komen die voornamelijk voor in het bekken 
van de Lieremansloop (figuur 5). Uit eigen terreinobservaties is geweten dat er ook in het 
zuidelijke bekken van de Rode Loop veel meer en grotere veenafzettingen zijn dan deze die 
weergegeven zijn op de bodemkaart. Waarschijnlijk is een groot deel van de als nat 
zandleem aangeduide zone eveneens venig. 

 
Figuur 5: Bewerking van de bodemkaart van België voor de omgeving van Landschap De Liereman. 
(bron: GDI-Vlaanderen)  
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2.4 Grondwaterchemie 

2.4.1 Mineralensamenstelling van het grondwater 
Het grondwater in het Landschap De Liereman bedekt het volledige spectrum van atmoclien 
tot lithoclien grondwater zoals geïllustreerd wordt in het Ec-Ir diagram in figuur 6 links. Dat 
betekent dat er grondwater aan de oppervlakte komt dat gedurende een zeer korte periode 
in de ondergrond verbleven heeft, het zogenaamd atmocliene grondwater, en ook 
grondwater dat een veel langere verblijftijd heeft gehad, het lithocliene grondwater. In Stiff- 
en Maucha-diagrammen (zie figuur 6 rechts) is lithoclien grondwater respectievelijk te 
herkennen aan de ‘paddenstoel-‘ en de ‘vleermuisvorm’ (diagrammen voor het meetpunt 
LIEP007); atmoclien grondwater is respectievelijk te herkennen aan de lange smalle- en de 
vlindervorm (diagrammen voor het meetpunt LIEP027).  

Van nature is het freatische grondwater in deze regio uiterst mineraalarm. Dat wordt best 
weerspiegeld in de zeer lage bicarbonaatgehalten (HCO3-). In 2020 bedroeg de gemiddelde 
waarde slechts 13 mg/l in 2020 (tabel 2).  

 

Figuur 6: EC/IR- (links), Stiff- (rechts boven) & Maucha-diagrammen (rechts onder) voor een aantal 
freatische grondwaterlocaties in het SBZ-H deelgebied van de Liereman. 

Dat wordt normaal gezien ook weerspiegeld in lage elektrische geleidbaarheid van het 
grondwater (waarden < 250 µS/cm). In dit gebied is er echter ook sprake van aanrijking van 
het grondwater met onder andere sulfaat (zie verder). Dat veroorzaakt ook hogere 
elektrische geleidbaarheidswaarden van het grondwater. Die aanrijking van grondwater kan 
visueel snel gedetecteerd worden aan de hand van Stiff en Maucha diagrammen (figuur 6). 
Onder perfect natuurlijke omstandigheden, waar het grondwater niet door menselijke 
activiteit gewijzigd is, zou er niet of nauwelijks sulfaat mogen te zien zijn in die grafiekjes. 
Dat is hier het geval voor de diagrammen voor het meetpunt LIEP007X (uiterst rechts in de 
figuur 6). Niet zelden vertonen de Stiff en Maucha-diagrammen voor de geanalyseerde 
grondwaterstalen van het Landschap De Liereman een zogenaamd sulfaatbuikje zoals 
geïllustreerd wordt door het meetpunt LIEP107.  

Ruimtelijk komen beide grondwatertypes gescheiden voor. In het terrein is het verschil 
tussen beide types dikwijls duidelijk merkbaar. In figuur 7 wordt dit schematisch 
geïllustreerd op een dwarsdoornede. In het valleitje van de Lieremansloop is die overgang 
duidelijk te lokaliseren (figuur 8). De rode lijn geeft een indicatie van de overgangszone van 
atmoclien naar lithoclien grondwater. Dit is een grens die over de jaren heen kan 
verschuiven in stroomop- dan wel stroomafwaartse richting, afhankelijk van natte dan wel 
droge jaren. In Nederlandse ecohydrologische literatuur wordt dit atmocliene grondwater, 
afkomstig van korte stroombanen en dus met een korte verblijftijd in de bodem, doorgaans 
lokale kwel genoemd. Het lithocliene grondwater wordt dan doorgaans regionale kwel 
genoemd.  
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Figuur 7: Schematische weergave van atmoclien en lithoclien grondwater in een Kempisch beekdal. De 
rode lijn geeft de scheiding tussen beide types weer. 

 

Figuur 8: Zonering van het atmotroof/mineraalarm en lithotroof/iets mineraalrijker grondwater in de 
vallei van de Lieremansloop aan de hand van Stiff diagrammen. 

2.4.2 Nutriënten in het grondwater 
2.4.2.1 Nutriënten op basis van stikstof 

In grondwater worden hoofdzakelijk drie verschijningsvormen van stikstof gevonden: 
ammonium, nitraat en nitriet. Uiteraard zijn er nog andere verschijningsvormen, maar die 
zijn zonder uitzondering van minder acuut belang. 

Ammonium (NH4+) is van nature relatief weinig aanwezig in grondwater. Het is een positief 
ion en zit grotendeels gebonden op de bodembestanddelen. Die zijn in regel negatief geladen 
via het zogenaamd klei-humuscomplex. Er is een uitwisseling tussen de op de 
bodembestanddelen gebonden ammonium en het ammonium in oplossing in bodemvocht. 
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Als een natuurgebied erg nat is, is bodemvocht hetzelfde als grondwater. De ammonium zit 
dan in het grondwater. Een normale, niet aangerijkte concentratie bedraagt ~ 0,5 mg NH4+-
N/l. Waarden hoger dan 2 mg N/l zijn als problematisch te beschouwen. 

Nitraat (NO3-) komt van nature nauwelijks tot niet voor in grondwater in onze streken. Onder 
natuurlijke omstandigheden, dus niet negatief door de mens beïnvloed, zou de concentratie 
van NO3--N niet hoger dan 0,3 mg N/l bedragen (Bobbink et al., 2013).  

Ammonium kan in vochtige tot droge omstandigheden omgezet worden naar nitraat (NO3-). 
Dat proces wordt nitrificatie genoemd (Reactie 1). Dergelijke omstandigheden komen voor in 
natuurgebieden waar het grondwaterpeil ten minste een deel van het jaar een paar tientallen 
centimeter onder het maaiveld zakt. 

Reactie 1: 2 NH4+ + 3 O2 ↔ 2 NO3- + 4 H+ + 2 H2O 

In de overgrote meerderheid van onze natte gebieden schommelt de grondwatertafel. Bij 
hoge grondwaterstanden treedt nitrificatie op. Bij droge omstandigheden (en dikwijls snel 
volgend op de nitrificatie) treedt dan denitrificatie op waarbij nitraat verder omgezet wordt 
naar stikstofgas (N2), maar doorgaans gaat het om lachgas (N2O), dat ontsnapt naar de 
atmosfeer. 

Nitraat is negatief geladen en bindt bijgevolg niet aan de (negatief geladen) bodem. Het is 
met andere woorden erg mobiel. Het spoelt uit en stroomt mee met het grondwater. In 
aanwezigheid van pyriet1 wordt het in zure omstandigheden afgebroken en ontstaat er 
sulfaat en lachgas (Elberling et al., 1994; Lucassen, 2004). 

Reactie 2: 14 NO3- + 5 FeS2 + 4 H+ ↔ 10 SO42- + 5 Fe2+ + 7 N2↗ + 2 H2O 

Nitriet-N (NO2-) komt van nature helemaal niet voor in het grondwater. In de praktijk van 
chemische analysen betekent dat dat de concentratie van nitriet lager moet zijn dan de 
bepaalbaarheidsgrens van de analyseapparatuur2. Als nitriet vastgesteld wordt, dan moet 
dat te maken hebben met de directe instroom van huishoudelijk afvalwater of dierlijke mest 
waar het wel in voorkomt. Nitriet is echter chemisch reactief waardoor het, afhankelijk van 
de omstandigheden, vrij snel wordt omgezet naar nitraat, ammonium of stikstofgas. Meten 
van verhoogde nitrietconcentraties in grondwater betekent dus een actieve bron van 
vervuiling in of in de directe omgeving van het gebied in kwestie. 

2.4.2.2 Nutriënten op basis van fosfor  

De enige wateroplosbare verschijningsvorm van fosfaten in grondwater doet zich voor onder 
de vorm van zogenaamd orthofosfaat. In ongestoorde omstandigheden komt dat niet of 
nauwelijks voor. In de praktijk betekent dat dat de waarde rond de bepaalbaarheidsgrens 
van de analyseapparatuur schommelt3. 

2.4.2.3 Nutriënten op basis van kalium 

Als er over plantenvoedingsstoffen gesproken wordt, dan worden stikstof, fosfor en kalium 
doorgaans in één adem genoemd. In de ecohydrologie wordt er nauwelijks aandacht besteed 
aan de laatste, omdat er in onze contreien vooralsnog geen gevallen bekend zijn van kalium 
limitatie of overschotten. Kalium (K+) draagt een positieve lading en bindt vlot op de 
(negatief geladen) bodem. Hoge concentraties in grondwater zijn het gevolg van hoge 
verzadiging van het bodemcomplex met kalium. Wat hier de probleemgrens is, is niet 
bekend. 

                                                
1 Pyriet is een ijzer-zwavel (FeS2)-houdend mineraal dat in nagenoeg elke watervoerende laag in Vlaanderen van 
nature in enorme hoeveelheden aanwezig is. 
2 Op het INBO is de bepaalbaarheidsgrens van de analyseapparatuur 0,01 mg N/l. 
3 op het INBO is de bepaalbaarheidsgrens van de analyseapparatuur 0,015 mg orthofosfaat-P/l. 
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2.4.2.4 Hoe zit het met sulfaat? 

Er is sinds een paar decennia steeds sprake van sulfaat als het over nutriënten in het 
grondwater gaat. Hoewel sulfaat niet beschouwd kan worden als een nutriënt, speelt het 
toch een erg belangrijke onrechtstreekse rol in de nutriëntenbeschikbaarheid in natte 
natuurgebieden.  

Sulfaat (SO42-) komt in onze streken van nature voor in grondwater, maar in beperkte 
concentraties. Het is negatief geladen en bindt dus niet aan de bodembestanddelen. Het 
spoelt gemakkelijk uit met grondwater en wordt over grote afstanden met dat grondwater 
getransporteerd om zo in kwelgebieden aan de oppervlakte te komen. Door de verregaande 
industrialisatie tijdens de voorbije eeuw zijn die concentraties spectaculair gestegen, tot 
soms meerdere honderden mg SO42-/l. Uit de pre-industriële periode in West-Europa bestaan 
geen meetgegevens, maar de concentraties worden geschat op ca. 15 mg/l. Overal in onze 
contreien zijn deze concentraties gedurende de vele voorbije decennia opgelopen tot meer 
dan het 10 à 15-voudige als gevolg van zwavel- en stikstofdepositie en overbemesting (zie 
o.a. Van Beek et al., 2004; Broers & Peet, 2003). De laatste jaren trad er duidelijk 
verbetering op door de vele beleidsmaatregelen tegen zure (zwavel)depositie, overbemesting 
e.a. Toch zijn er nog steeds (en soms sterk) verhoogde sulfaatconcentraties te meten in het 
grondwater. Dat is dan het gevolg van afbraak van nitraat in infiltrerend grondwater (reactie 
3). Dat nitraat is afkomstig van overbemesting van landbouwbouwgronden in het 
infiltratiegebied en in mindere mate ook door invang van droge en natte atmosferische 
depositie via bossen. Naaldbossen hebben een belangrijkere invang dan loofbossen door de 
hogere leaf area index4, voornamelijk in het winterhalfjaar.  

Eenmaal dat sulfaat zich in het grondwater bevindt, infiltreert het verder en komt in het 
kwelgebied terug aan de oppervlakte. Daar heeft het een negatief effect op de 
nutriëntenbeschikbaarheid en wel op twee manieren: 

• In bodems van kalkarme systemen (i.e. Vlaamse zandstreek en Kempen) zit het 
grootste deel van de fosfaten gebonden aan ijzer en aluminium in de ondergrond. 
Aanvoer van sulfaat via grondwater zorgt voor verdringing van de gebonden 
fosfaten. Daardoor komen plant beschikbare fosfaten vrij in het systeem (Lucassen, 
2004). Dat proces wordt ‘interne eutrofiëring’ genoemd. 

• In bodems die rijk zijn aan organisch materiaal, zoals in de meeste natte 
natuurgebieden in Vlaanderen, zal aanvoer van sulfaat via grondwater zorgen voor 
versnelde mineralisatie van het organisch materiaal, zeker in zuurdere 
omstandigheden (zie reactie 3). Alle mineralen en nutriënten die opgeslagen zitten in 
dat organisch materiaal, worden vrijgezet en zorgen voor een bijkomende 
beschikbaarheid van nutriënten. Bovendien wordt er bij dit proces een pH- en 
bicarbonaatverhoging gerealiseerd. Dit proces wordt interne alkalinisering genoemd 
(Smolders & Roelofs, 1993). Daardoor wordt de afbraak van organisch materiaal via 
micro-organismen gestimuleerd, waardoor het mineralisatieproces beter verloopt en 
dus de vrijstelling van nutriënten nog groter wordt.  

Verhoogde sulfaatconcentraties zijn bijna altijd terug te voeren op instroom van nitraat in 
het infiltratiegebied. Ze zijn dus een betrouwbare aanwijzing voor een nitraatproblematiek in 
het grondwatersysteem van het betrokken natuurgebied. Opvallend is hier dat de hoge 
sulfaatconcentraties in het grondwater in en rond de depressie van de Liereman 
hoofdzakelijk terug te vinden zijn in het atmocliene grondwater. Dat betekent met andere 
woorden dat de origine moet gezocht worden in de onmiddellijke omgeving van de depressie, 
op de plaats waar de korte stroombanen vertrekken. Er moet dus sprake zijn van 
overbemesting direct rond het eigenlijke beekdal. 

                                                
4 leaf area index (LAI) = oppervlakte van de bladoppervlakte/oppervlakte onderliggend maaiveld 
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2.5 Evolutie van de hydrochemische situatie van het 
grondwater in Landschap De Liereman en situatie anno 
2020 

2.5.1 Staalnamelocaties 
In het natuurreservaat Landschap De Liereman wordt al sinds de jaren 80 van de vorige 
eeuw aan hydrologisch onderzoek gedaan. Het was samen met een handvol andere 
natuurgebieden in Vlaanderen een van de eerste natuurreservaten waar een 
peilbuizennetwerk actief bemeten werd. Sinds de initiële installatie van dat meetnetwerk zijn 
er ook analyseresultaten voor de chemische samenstelling van het grondwater beschikbaar. 

Om een gebiedsdekkend beeld te krijgen van de grondwaterkwaliteit werd in samenspraak 
met de opdrachtgever een zo goed mogelijk over het gebied verspreide selectie van 21 
meetpunten gemaakt. Deze 21 meetpunten werden in oktober 2020 bemonsterd. Een 
overzicht van die bemonsterde locaties is te vinden in figuur 9. 

 
Figuur 9: Ligging van de staalnamelocaties van grondwater in het Landschap De Liereman in oktober 
2020. Het cijfer is het nummer van het WATINA meetpunt. 

In dit advies gebruiken we ook ‘historische’ gegevens om een goed zicht te krijgen op de 
evolutie van de grondwaterkwaliteit doorheen de laatste vier decennia. 

Om die evolutie duidelijk te maken werden de analyseresultaten gebruikt uit twee 
verschillende periode: 1983-1984 en 2000-2014 (zie figuur 10).  

Omdat er een groot verschil is in de lengte van de beschouwde perioden, gaat een perfecte 
vergelijking niet helemaal op. Noch actueel, noch in het verleden waren er middelen 
beschikbaar om in dit gebied aan systematische monitoring van grondwaterkwaliteit te doen. 
Dat is overigens het geval voor alle natuurgebieden in Vlaanderen.  
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Figuur 10: Ligging van de staalnamelocaties van grondwater in het Landschap De Liereman voor de 
periodes 1983-84 en 2000-2014. 

De resultaten van de chemische analysen die we in dit advies gebruiken, zijn resultaten van 
verschillende ad hoc campagnes met verschillende, specifieke vraagstellingen en afkomstig 
van verschillende auteurs. Deze data worden al jaren verzameld in de INBO waterdatabank 
WATINA (https://watina.inbo.be/). Voor de periode 1983-84 waren er in totaal 51 
geanalyseerde stalen beschikbaar. In de periode 2010-2014 waren dat er 71. In beide 
gevallen ging het over eenzelfde set van 41 staalnamelocaties (figuur 10).  

Na 2014 werden in een zone rond het ‘historische’ netwerk bijkomende meetpunten 
geïnstalleerd, hoofdzakelijk ter voorbereiding van een natuurinrichtingsproject.  

Door budgettaire beperkingen werd het aantal grondwaterstalen in de 
bemonsteringscampagne van oktober 2020 beperkt tot 21. De bemonsterde locaties zijn 
deels dezelfde als in de perioden 1983-84 en 2000-2014, en deels recenter geïnstalleerde 
meetpunten. Een volledig overzicht van de analyseresultaten, zowel van de stalen genomen 
in 2020 als van de ‘historische’ gegevens voor dezelfde locaties (indien beschikbaar), is terug 
te vinden in bijlage 1. 

2.5.2 Bruikbaarheid van de metingen 
In de laatste kolom van de tabel in bijlage 1 staat de berekende electroneutraliteit (EN%).  

𝐸𝐸𝐸𝐸% = 100 ∗  ∑([𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚/𝑙𝑙]−[𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚/𝑙𝑙])
∑([𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚/𝑙𝑙]+[𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚/𝑙𝑙])  

In regel wordt gesteld dat die balans nul is. Omdat de berekening hier gebeurt op de 14 
klassieke parameters (tabel 1) en er van nature veel meer opgeloste of gesuspendeerde 
stoffen in grondwater aanwezig zijn dan de geselecteerde 13, is de balans quasi nooit gelijk 
aan nul. Internationaal wordt daarom een afwijking van maximaal ± 10% gehanteerd. Het is 
verder goed om weten dat er in Vlaanderen zones zijn waar een EN% ~ ± 10 vrijwel nooit 
gehaald wordt. De redenen daarvoor zijn op dit ogenblik nog steeds onduidelijk. Dat is met 
name het geval in natte natuurgebieden waar grote hoeveelheden kwel aan de oppervlakte 
komen bestaande uit grondwater afkomstig uit de kleiige zanden van de formatie van Diest. 
Dat levert uitermate ijzerrijk grondwater op. Dat geldt dus ten dele ook voor Landschap De 

https://watina.inbo.be/
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Liereman. In de bijlage is te zien dat er nogal wat stalen (4 van de 21 in 2020) een afwijking 
hebben die groter is dat +/- 10%. De ervaring leert dat de nutriëntenconcentraties in de 
meeste gevallen toch nog bruikbaar zijn voor interpretatie. De gegevens zijn dan ook verder 
meegenomen in de bespreking. 

2.5.3 Evolutie grondwaterkwaliteit 
De evolutie van de waterkwaliteit doorheen de laatste vier decennia wordt geïllustreerd in de 
tabellen met samenvattende statistieken voor de chemische samenstelling van het 
grondwater in de verschillende bemonsteringsperioden (tabel 2, tabel 3 & tabel 4). 

Hoewel het hier van nature om erg mineraalarm grondwater gaat, zijn de 
mineralenconcentraties gemeten in 2020 (tabel 2) soms toch zeer sterk verhoogd. Dit is het 
gevolg van instroom van aangerijkt grondwater uit de omliggende, (soms uiterst) intensief 
uitgebate landbouwgebieden.  

Ook de nitraat-, nitriet- en ammoniumconcentraties zijn sporadisch sterk verhoogd (zie tabel 
2). 

Tabel 2: Samenvattende statistieken van de chemische samenstelling van het grondwater in het 
Landschap De Liereman voor oktober 2020. 

 

Van urbane invloeden is er hier zo goed als geen invloed te verwachten (zie figuur 8). In het 
infiltratiegebied zijn nauwelijks bebouwde zones aanwezig. Stroomafwaarts van het gebied 
zijn die er wel. Er kan dus met grote zekerheid gesteld worden dat de beperkte 
stikstofaanrijking van het grondwater in het Landschap De Liereman het gevolg moet zijn 
van de landbouwactiviteit.  

Ook de orthofosfaatconcentraties in het grondwater zijn een zeldzame keer lichtjes 
verhoogd. 

Uit de Stiff- en Maucha-diagrammen (figuur 8 & figuur 6) blijkt in ruime deelzones van het 
gebied sprake te zijn van flink verhoogde sulfaatconcentraties. Normale achtergrondwaarden 
voor sulfaat in grondwater liggen eerder in de orde van grootte van 60-80 mg/l. In de 
meetperiode 1983-2014 leken de sulfaatconcentraties min of meer stabiel te blijven (tabel 3 
& tabel 4). Uit de staalname van 2020 blijkt dat de gemiddelde concentratie verder blijft 
dalen, maar dat de hoogste waarden alvast verhogen (tabel 2). 

Tabel 3: Samenvattende statistieken van de chemische samenstelling van het grondwater in de 
Liereman voor de periode 1983-1984. 

  

EC25 pH HCO3 N-NO3 N-NO2 N-NH4 P-PO4 SO4 Cl Na K Ca Mg Fetot
µS/cm - mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

max 1416 6,6 73 44,04 0,052 2,03 0,035 448 175,1 65,1 56,9 171,4 14,89 24,80
90 percent 661 6,0 35 0,74 0,015 0,82 0,015 170 82,1 26,6 15,1 44,2 12,84 19,17
mean 313 5,2 13 2,39 0,017 0,38 0,016 75 32,6 14,9 8,5 27,3 5,20 5,24
10-percent 68 4,4 1 0,01 0,015 0,02 0,015 8 6,1 3,6 0,8 3,5 0,43 0,24
min 46 3,8 1 0,01 0,015 0,02 0,015 3 5,6 2,6 0,4 0,6 0,22 0,05

2020                 
# = 21

EC25 pH HCO3 N-NO3 N-NO2 N-NH4 P-PO4 SO4 Cl Na K Ca Mg Fetot
µS/cm - mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

max 999 6,9 354 0,84 0,103 12,34 0,431 237 56,3 28,2 24,9 44,4 11,50 17,35
90 percent 554 6,8 179 0,29 0,024 3,04 0,146 97 33,8 18,0 9,6 33,2 7,97 3,39
mean 275 5,7 72 0,10 0,011 1,33 0,059 46 14,1 9,5 3,8 17,6 3,34 1,53
10-percent 95 3,9 0 0,00 0,002 0,01 0,002 0 0,0 4,3 0,5 5,6 0,59 0,04
min 69 3,4 0 0,00 0,002 0,01 0,002 0 0,0 2,4 0,0 2,9 0,51 0,01

1983-1984      
# = 50
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Tabel 4: Samenvattende statistieken voor de chemische samenstelling van het grondwater in de 
Liereman voor de periode 2000-2014. 

 

Hoewel de nutriëntenaanrijking via het grondwater op het eerste zicht lijkt mee te vallen, 
een enkele sterk verhoogde nitraatverontreiniging niet te na gesproken, is er toch sprake 
van lokale overschrijdingen van ammonium en vooral van sulfaatconcentraties. Dat is 
samengevat weergegeven in figuur 11. 

 

Figuur 11: Overzicht van de te hoge nutriënten- en sulfaatconcentraties in grondwater in Landschap De 
Liereman in oktober 2020 (cirkels in stippellijn geven een marginale verghoging weer). 

Uit het ruimtelijke patroon van de (te sterk) verhoogde sulfaatconcentraties blijkt dat het 
gaat over bemonsterde grondwaterlocaties waarvan het infiltratiegebied aan de noordzijde 
van de Lieremansloop ligt (figuur 4). Daar moet dus sterk met nitraten aangerijkt 
grondwater infiltreren. Het nitraat wordt via pyriet in de ondergrond omgezet naar lachgas, 
dat ontwijkt naar de atmosfeer, en sulfaat (reactie 3). Het sulfaat zorgt in het kwelgebied, de 
Lieremandepressie dus, voor versnelde afbraak van organisch materiaal. In dit geval is dat 
veen. Ondanks hoge grondwaterstanden wordt veen dus toch afgebroken. Bij afbraak van 
veen komen onvermijdelijk de opgeslagen nutriënten en mineralen vrij.  

EC25 pH HCO3 N-NO3 N-NO2 N-NH4 P-PO4 SO4 Cl Na K Ca Mg Fetot
µS/cm - mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

max 632 6,7 145 4,75 0,015 2,96 0,375 269 69,3 21,6 40,0 53,0 16,40 41,23
90 percent 483 6,0 38 0,27 0,015 1,54 0,149 145 37,8 15,3 10,7 36,6 7,01 22,26
mean 203 5,2 18 0,18 0,008 0,52 0,056 53 19,8 8,0 4,4 17,1 2,96 7,54
10-percent 52 4,2 5 0,03 0,005 0,04 0,010 3 5,9 2,2 0,5 3,2 0,25 0,37
min 37 3,5 1 0,01 0,005 0,01 0,005 1 2,5 1,7 0,2 0,8 0,05 0,10

2000-2014      
# = 74
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Conclusie 

Uit de grondwateranalyses van oktober 2020 blijken de nitraat-, nitriet- en 
ammoniumconcentraties sporadisch sterk verhoogd te zijn. De orthofosfaatconcentraties zijn 
een zeldzame keer lichtjes verhoogd. 

Ondanks de vrij lage concentraties aan nutriënten in het freatische grondwater in het 
Landschap De Liereman, is er toch sprake van een latent overbemestingsprobleem. 
Landbouwwater met een overmaat aan nitraten infiltreert in het noordelijk gelegen 
infiltratiegebied. De nitraten worden in de ondergrond omgezet tot lachgas, een reactie 
waarbij ook grote hoeveelheden sulfaten ontstaan. Die sulfaten worden met het grondwater 
meegevoerd en komen in het kwelgebied, de depressie van de Liereman, aan de 
oppervlakte. 

De hoge sulfaatconcentraties zorgen daar voor een versnelde afbraak van het organisch 
materiaal (i.c. veen), ondanks de meestal hoge grondwaterstanden. Nutriënten en mineralen 
die in het veen geïmmobiliseerd liggen, komen daarbij alsnog vrij. Het gevolg daarvan is 
productieverhoging en verruiging van de vegetatie. 

Bij de natuurinrichting mag de aandacht daarom niet alleen gaan naar het omleiden van met 
nutriënten aangerijkt oppervlaktewater, zoals het plan is. Er moet ook aandacht besteed 
worden aan de gevolgen van bemesting in de omliggende landbouwpercelen in 
infiltratiegebieden, conform aan de MAP-reglementering.  
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Bijlage 1: Hydrochemische gegevens van het ondiepe 
grondwater in het Landschap De Liereman 

 

In het vet zijn de gegevens uit de staalnamecampagne van oktober 2020 in opdracht van de 
VLM, specifiek voor dit advies. Alle andere cijfers zijn oudere (historische) analyseresultaten 
voor dezelfde meetpunten (indien beschikbaar) 

De cijfers in het rood zijn abnormaal hoge waarden. 

Datum Meetpunt EC25L pHL HCO3
- NO3

--N NO2
--N N-NH4

+-N O-PO4
3--P SO4

2- Cl- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Fetot EN
µS/cm - mg/l mgN/l mgN/l mgN/l mgP/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l %

12/10/2020 LIEP004 413 5,9 25 0,12 0,015 0,49 0,015 98 30,8 22,8 5,6 33,2 6,93 0,38 1,12
11/01/2005 LIEP007 169 6,4 88 0,05 0,005 0,47 0,022 11 9,9 6,0 1,2 22,5 2,53 1,99 -6,18
12/10/2020 LIEP007 171 6,6 73 0,08 0,052 0,02 0,015 8 13,9 9,3 2,0 28,5 3,43 3,69 13,03
23/09/2001 LIEP008 488 5,0 6 0,05 0,005 0,38 0,061 189 44,6 16,5 8,8 40,8 11,20 36,80 -0,55
11/01/2005 LIEP008 510 4,0 6 0,05 0,011 0,27 0,01 162 31,2 19,2 10,4 30,9 9,80 26,20 0,57
12/10/2020 LIEP008 427 6,0 35 0,07 0,015 0,66 0,015 151 14,7 20,8 15,1 35,9 12,84 19,17 8,27
23/09/2001 LIEP009 122 5,7 40 0,42 0,005 0,89 0,174 25 25,7 8,2 2,2 9,7 1,75 2,91 -23,21
25/02/2013 LIEP009 92 5,1 9 0,17 0,015 0,83 0,016 8 14,4 7,8 2,7 4,7 1,30 1,73 9,26
12/10/2020 LIEP009 430 5,0 3 0,10 0,015 0,72 0,015 170 14,9 18,1 11,2 30,8 14,67 0,79 -1,65
01/05/1983 LIEP010 204 6,0 149 0,01 0,003 0,18 0,029 4 7,1 13,1 1,3 22,9 2,04 1,99 -15,55
01/08/1983 LIEP010 119 6,3 85 0,01 0,024 0,41 0,095 0 22,9 8,5 3,2 13,4 1,67 2,73 -19,52
01/11/1983 LIEP010 131 6,1 45 0,04 0,006 0,01 0,13 0 3,6 4,4 0,0 8,7 0,81 0,84 -8,54
01/02/1984 LIEP010 383 6,8 100 0,00 0,015 1,56 0,002 0 17,6 10,9 6,0 18,3 1,89 2,02 -6,34
23/09/2001 LIEP010 84 5,7 39 0,05 0,005 0,36 0,129 25 11,9 5,5 0,5 12,2 1,00 3,87 -15,86
11/01/2005 LIEP010 94 6,0 42 0,10 0,005 0,30 0,01 9 9,2 4,7 0,5 12,5 1,07 4,59 -0,93
12/10/2020 LIEP010 116 5,9 36 0,74 0,015 0,36 0,015 9 10,1 8,0 0,8 14,4 1,44 6,03 12,84
12/10/2020 LIEP019 68 4,6 1 0,04 0,015 0,19 0,015 11 6,4 4,1 1,8 3,5 0,54 1,22 7,46
23/09/2001 LIEP027 63 5,3 6 0,05 0,005 1,00 0,375 28 13,4 5,1 0,5 4,1 0,25 0,25 34,49
11/01/2005 LIEP027 72 5,2 14 0,05 0,005 0,10 0,01 24 11,4 4,8 0,5 5,6 0,63 0,84 28,44
17/02/2011 LIEP027 82 5,7 20 0,06 0,015 0,10 0,016 4 10,4 6,7 1,3 6,3 0,69 3,90 9,06
12/10/2020 LIEP027 112 6,0 19 0,01 0,015 0,02 0,015 17 11,5 7,2 0,7 11,3 1,02 3,62 5,07
12/10/2020 LIEP028 129 5,6 8 0,08 0,015 0,24 0,015 28 14,7 8,4 0,4 13,2 1,61 0,23 2,29
23/09/2001 LIEP030 254 5,0 6 0,05 0,005 1,49 0,074 83 26,9 9,6 2,0 20,9 4,44 13,30 2,66
11/01/2005 LIEP030 324 4,7 6 0,05 0,005 1,51 0,01 93 29,0 9,2 2,1 23,8 5,01 15,00 2,82
12/10/2020 LIEP030 355 5,7 13 0,03 0,015 1,57 0,015 88 41,7 12,4 2,8 27,3 6,01 14,31 2,24
11/01/2005 LIEP035 220 4,3 6 0,05 0,005 0,10 0,01 52 22,5 8,1 3,0 16,3 3,65 0,83 -6,82
12/10/2020 LIEP035 247 4,4 1 0,04 0,015 0,27 0,015 47 33,6 12,5 5,4 13,4 4,38 7,55 1,51
11/01/2005 LIEP041 110 4,7 6 4,75 0,005 0,10 0,01 13 8,5 2,6 0,5 12,0 0,25 0,25 -11,09
12/10/2020 LIEP041 79 4,9 1 3,89 0,015 0,02 0,015 8 5,9 3,8 1,5 7,9 0,43 0,05 1,63
11/01/2005 LIEP043 71 5,2 12 0,05 0,005 0,10 0,01 16 6,9 2,3 5,2 5,7 0,51 0,25 -11,81
12/10/2020 LIEP043 61 5,1 3 0,10 0,015 0,02 0,015 8 6,9 3,4 3,1 3,9 0,58 0,66 8,86
12/10/2020 LIEP068 875 4,4 1 44,04 0,015 0,40 0,015 74 94,0 39,6 56,9 44,2 12,65 0,24 -6,38
12/10/2020 LIEP084 46 4,5 1 0,06 0,015 0,02 0,015 6 5,6 2,6 1,5 0,6 0,22 1,17 -9,91
12/10/2020 LIEP087 127 5,0 4 0,01 0,015 0,02 0,015 26 15,2 3,6 2,3 14,6 2,41 1,18 6,11
12/10/2020 LIEP088 82 5,2 1 0,05 0,015 0,02 0,015 3 18,6 7,1 1,7 4,2 0,58 1,01 2,96
01/05/1983 LIEP107 480 6,9 100 0,00 0,002 2,32 0,033 64 40,8 17,6 5,5 32,0 8,35 17,35 -1,95
01/08/1983 LIEP107 379 5,6 50 0,05 0,021 4,61 0,052 94 42,2 14,9 4,4 24,7 7,18 0,17 -15,36
01/11/1983 LIEP107 434 6,0 57 0,10 0,003 2,96 0,003 67 24,9 28,2 9,8 22,7 6,07 0,01 4,45
01/02/1984 LIEP107 543 5,6 48 0,03 0,003 1,56 0,002 75 29,9 16,0 4,2 28,3 9,54 0,11 -1,29
12/10/2020 LIEP107 661 4,5 1 0,05 0,015 2,03 0,015 235 70,6 22,8 3,9 73,8 14,89 20,44 -0,19
01/05/1983 LIEP116 669 3,8 0 0,04 0,003 0,95 0,042 209 32,0 21,8 19,2 30,5 11,50 1,09 -13,45
01/08/1983 LIEP116 613 3,7 0 0,44 0,009 3,38 0,003 203 56,3 21,2 18,8 32,7 11,36 1,91 -15,53
01/11/1983 LIEP116 715 3,9 0 0,11 0,003 2,43 0,003 237 37,3 12,0 9,6 17,1 6,45 3,61 -41,89
01/02/1984 LIEP116 599 3,9 0 0,27 0,103 1,56 0,002 201 33,4 21,0 15,4 26,3 10,93 1,18 -16,81
12/10/2020 LIEP116 482 5,8 13 0,31 0,015 0,82 0,015 73 82,1 26,6 10,9 22,7 10,94 24,80 -0,96
12/10/2020 LIEP202 120 5,7 20 0,01 0,015 0,02 0,015 28 6,1 5,8 0,9 16,3 2,71 1,92 12,61
12/10/2020 LIEP211 166 5,5 11 0,20 0,015 0,02 0,015 31 11,4 8,1 43,4 2,5 0,37 0,45 16,87
12/10/2020 LIEP217 1416 3,8 1 0,19 0,015 0,06 0,035 448 175,1 65,1 7,2 171,4 10,53 1,10 -6,81
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