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grond- of oppervlaktewater. De veranderingen die dit teweegbrengt in de lokale vegetaties kunnen in verband gebracht worden met de aard van de beïnvloeding en
met de landschappelijke situering van een
locatie ten opzichte van het kanaal.
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Inleiding

De Belgische Kempen, gelegen in de provincies Antwerpen en Limburg, vormen
van oudsher een arme, dun bevolkte streek.
In de pleistocene dekzanden die bijna overal aanwezig zijn, werden zure, voedselarme
podzolen gevormd. Alleen de beekbegeleidende gronden zijn enigszins aangerijkt
ten opzichte van het omgevende landschap.
Ze zijn gekenmerkt door een zwakke profielontwikkeling. De traditionele landbouw (potstalsysteem) leidde in deze streek
tot uitgestrekte heidevelden, afgewisseld
met hooilanden en moerassen langs de beken en akkerbouw op plaggebodems rond
de dorpen. De komst van de moderne landbouw is de meest ingrijpende gebeurtenis
geweest in de recente landschappelijke
evolutie van deze streek. Toch werden
reeds voordien pogingen ondernomen om
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I
de Kempen vruchtbaarder te maken.

ding tussen het Schelde- en Maasbekken.

Bij de aanleg van de Kempense kanalen in

Zij bevindt zich in het oosten op het Kem-

de vorige eeuw werden onder andere plan-

pisch plateau (Maasterras) en gaat naar

nen opgesteld, en ook gedeeltelijk uitge-

het noordwesten over in de Kempische mi-

voerd, om de droge, voedselarme zand-

crocuesta, een verhevenheid ten gevolge

gronden te irrigeren met het uit de Maas

van de erosiebestendige Kempische klei.

afkomstige en dus mineralenrijke kanaal-

Ten noorden van de waterscheiding ont-

water. In deze irrigatiegebieden (zoge-

springen enkele beken die richting Neder-

naamde wateringen), is de invloed van het

land stromen. Ten zuiden vindt de afwate-

kanaalwater sinds lang bekend (zie ver-

ring plaats door de Demer, maar vooral

der). Uit onderzoek bleek echter dat het ka-

door de Grote en Kleine Nete. In figuur 1

naalwater ook in natuurgebieden buiten

zijn de natte, beekbegeleidende

de wateringen een rol van betekenis kan

(vaak met veenvorming) weergegeven. Zij

gronden

spelen. Vooraleer op deze kanaalinvloed in

geven een ruwe aanduiding van de kwelge-

te gaan, bespreken we eerst de algemene

bieden.

hydrologische situatie van de Kempen.

Onder natuurlijke omstandigheden wordt
de samenstelling van het bodemwater me-

Hydrologie van de Kempen

Figuur 1 •
De K e m p e n : (1) K e m p i s c h e
klei, (2) Maasterras (grindafzetting), (3) beekbegeleidende
gronden, (4) waterscheiding
S c h e l d e - M a a s en
(5) Agglomeratie Antwerpen.
Figure 1 •
T h e Campine region:
(1) C a m p i n e clay, (2) gravel
deposits of the Maas,
(3) alluvial soils, (4) S c h e l d e M a a s water divide and
(5) Antwerp conurbation.
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de bepaald door de positie die een gebied in-

Het geologisch substraat van de Kempen

neemt ten opzichte van de hydrologische

bestaat tot op grote diepte (Boomse Klei,

kringloop (zie onder ander Van Wirdum,

Oligoceen) uit goed doorlatende zandlagen

1980). Door uitwisselingsprocessen met de

waarop in het oosten ook grindafzettingen

doorstroomde sedimenten is kwelwater ge-

aanwezig zijn (Maasterras). Slechts noorde-

woonlijk harder en minder zuur (lithotroof)

lijk van Turnhout komen slecht doorlaten-

dan infiltrerend water (atmotroof). Omdat

de kleilagen oppervlakkig voor (figuur 1).

de ondergrond van de Kempen voorname-

Bijna overal zijn pleistocene dekzanden

lijk uit zand bestaat, is de aanrijking die

aanwezig. De drainage van de streek wordt

het doorstromingswater ondergaat, min-

grotendeels door de topografie bepaald.

der uitgesproken dan in andere streken

Doorheen de Kempen loopt de waterschei-

met bijvoorbeeld kalkhoudende gesteenten

I
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PH
E G V ( S/cm)
C a (mg/1)
Mg (mg/1)
K (mg/1)
Na (mg/1)
N H 4 + (mg/1)
H C 0 3 - (mg/1)
S 0 4 2 - (mg/1)
C L - (mg/1)
N 0 3 - (mg/1)
P 0 4 3 - ( g/I)
M

M

Albertkanaal
(Herentals)

venwater
('s Gravende!)

diep kwelwater
(Zwarte Beek)

8.0
552
61
9
4
32
0.1
170
50
61
15
250

5.6
106
6
1
2
7
1.1
17
12
13
0.5
16

7.1
142
20
3
1
4
0.1
67
9
6
1.2
49

• Tabel 1
C h e m i s c h e samenstelling van
enkele representatieve watermonsters uit d e K e m p e n .
• Table 1
C h e m i c a l composition of rep r e s e n t a t i e water s a m p l e s
from the C a m p i n e region.

in de ondergrond. Gemiddeld zijn Kempi-

tersystemen aangerijkt. De studie door

sche waters dus arm en zuur. In tabel 1 zijn

Van Zadelhoff et al. (1988), waarover ge-

ter illustratie twee watermonsters uit de

deeltelijk gerapporteerd werd in dit tijd-

Kempen weergegeven die nog goed de na-

schrift (Bijlmakers et al., 1987), over het

tuurlijke samenstelling illustreren. Het

beekdal van 't Merkske is in dit opzicht ver-

venwater is atmotroof, het kwelwater li-

meldenswaard. Het is opvallend dat vele

thotroof. Terzijde kan opgemerkt worden

natuurgebieden precies geassocieerd zijn

dat venwaters in de Kempen, mogelijk me-

met plaatsen waar nog relatief onbeïnvloed

de door indamping, nog veel sterker kun-

water voorkomt.

nen verzuren tot pH < 3 (Vangenechten,
1980).

De kanalen in de Kempen

Op vele plaatsen is van deze arme, zure om-

In figuur 2 zijn de Kempische kanalen

standigheden nog slechts weinig te mer-

weergegeven. Ze werden aangelegd in de

ken. Onder invloed van intensieve land-

vorige eeuw ten behoeve van de scheep-

bouw met hoge mestgift, zijn vele grondwa-

vaart, maar ook voor irrigatie van de droge
Figuur 2
De ligging van d e kanalen in
de K e m p e n e n d e in de tekst
besproken gebieden (B
Buitengoor, G = s G r a v e n
del, W = Watering).
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Figure 2
C a n a l s in the C a m p i n e Region
and a r e a s d i s c u s s e d in the
text (B = Buitengoor, G
s G r a v e n d e l , W = Watering)
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voedselarme heideterreinen. Het Albert-

bieden en hydrologisch geïsoleerde zones.

kanaal werd pas in 1939 voltooid.

Deze laatste zijn gebieden met een slechte

Vergelijken we de samenstelling van ka-

ontwatering vanwege hun positie tussen

naalwater (tabel 1) met die van de natuur-

infiltratie- en kwelgebied of vanwege de

lijke waters in de Kempen, dan zijn opval-

aanwezigheid van slecht doorlatende la-

lende verschillen terug te vinden. Het ka-

gen. De effecten van overbemesting op na-

naalwater is licht alkalisch en relatief rijk

tuurwaarden via het grondwater, verschil-

aan mineralen. Kenmerkend is verder het

len naargelang de relatieve positie die

hoge calciumgehalte en de hoge alkalini-

cultuur- en natuurgronden ten opzichte

teit. Het kanaalwater wordt uit de Maas

van

betrokken te Luik, waar deze rivier de

Kempische kanalen dient, wat dit aspect

Franse en Belgische kalkstreken achter de

betreft, bekeken te worden tegen deze land-

rug heeft. Door de aard van deze gesteen-

schappelijke achtergrond. We schetsen dit

ten bevat het Maaswater calciumconcen-

aan de hand van drie concrete voorbeelden.

elkaar innemen. De invloed van de

traties die voor het hydrologisch systeem
van de Kempen onnatuurlijk hoog zijn. Ten

1. Infiltratiegebied: de wateringen (figuur 2)

slotte dient ook de aanzienlijke concentra-

In

tie aan voedingsstoffen (nitraat, ortho-

heerst een neerwaartse grondwaterstro-

infiltratiegebieden (figuur 3A) over-

ming. Het geïnfiltreerde water zal in de
• Figuur 3
S c h e m a t i s c h e weergave van
de beïnvloeding in de drie gebieden: (a) infiltratiegebied,
(b) kwelgebied en (c) hydrologisch geïsoleerd gebied.

veel verder gelegen kwelgebieden aan het

\

\

oppervlak komen. Door de werking van

\

• Figure 3
Diagram of different types of
influence: (a) infiltration,
(b) s e e p a g e and (c) hydrologically isolated area.

geohydrologische processen (menging, dispersie, uitwisseling met het sediment), zal
het effect van ingelaten kanaalwater afgezwakt worden (De Wit et al., 1988). Bovendien is overschaduwing door andere invloeden in het stroomgebied (bijv. landbouw)
niet uitgesloten. De invloed van de kanalen op de grondwaterkwaliteit van infiltratiegebieden is dan ook beperkt.
Op

enkele plaatsen oefent kanaalwater

wel een belangrijke invloed uit, maar dan
via

het oppervlaktewater. In de vorige

eeuw werd kanaalwater gebruikt om de
fosfaat) vermeld te worden. Door zijn sa-

droge, arme gronden in de Kempen vrucht-

menstelling heeft kanaalwater dus een be-

baar te maken. Daartoe werden op enkele

langrijke potentiële invloed op de planten-

plaatsen irrigatiesystemen, de zogenaam-

groei in de Kempen.

de wateringen aangelegd. De grootste, en
tevens best bewaarde watering is 'de Vloei-
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De invloed van kanalen op natuurwaarden

weiden' te Lommel-Kolonie. De percelen in

De Kempen zijn enigszins te vergelijken

deze watering werden aanvankelijk als

met de Nederlandse zandgronden. Met het

hooiland voor grasproduktie gebruikt. Ze

Noordbrabantse zandgebied vormen zij een

werden ongeveer driemaal per jaar be-

landschappelijke eenheid. In de Wit et al.

vloeid met kanaalwater. Bij de aanleg van

(1988) worden de ruimtelijke relaties door

de wateringen werden de vloeiweiden geni-

grondwaterstroming op de Nederlandse

velleerd en voorzien van een systeem van

zandgronden besproken. Zij verdelen het

kleine slootjes die het water aan- en afvoer-

landschap in infiltratiegebieden, kwelge-

den (figuur 4). Door het verwijderen van
90/1

het microreliëf werd het mogelijk ieder

opwaarts, langs de midden- of bovenlopen

plekje van een perceel te overstromen met

(Grootjans, 1985) is dit minder het geval.

kanaalwater. Na de bevloeiing bleef een

Een voorbeeld daarvan is het Goorken.

vruchtbaar sliblaagje achter. Ook nu nog

Dit moerasgebied bevindt zich in het beek-

worden percelen op dergelijke wijze be-

dal van de Wamp te Arendonk (figuur 5).

heerd. De invloed van de bevloeiing wordt

De bodem bestaat er uit zand en op de

geïlustreerd door vergelijking van de zuur-

natste plaatsen veen. Verspreid komen on-

tegraad en het calciumgehalte van het be-

derbroken kleilensjes voor (De Baere &

vloeiingswater voor en na bevloeiing (zie

Mahieu, 1982). Het beekdal wordt doorsne-

tabel 2). Onder invloed van het kanaalwa-

den door het kanaal Schoten-Dessel. Op de-

ter is de zure bodem (ca. pH 4) die typisch

ze plaats staat het water in dit kanaal ca.

is voor de Kempen, veranderd in een zwak

4 m boven het maaiveld van de omliggende

zure tot neutrale bodem (Noben, 1979); een

gronden. In de meest noordelijke uitloper

duidelijk gunstiger

voor land-

(punt a op figuur 5) van het gebied mondt

bouwdoeleinden. Waar het hooilandbeheer

een sloot uit die volledig gevoed wordt door

nu nog wordt voortgezet vinden we hier

drainagewater uit het kanaal. Dit water

situatie

soortenrijke graslanden van het glanshaververbond. Daarin groeien onder invloed
van het kanaalwater calcifiele soorten als
moesdistel, echte sleutelbloem, herfsttijloos, blaassilene

U11M

en kleine pimpernel.

Waar niet meer gehooid wordt evolueert de
vegetatie naar ruigten en struwelen. Ner-

lliJLMMMiiMUI

gens zien we de oorspronkelijke heide
terugkomen.

• Figuur 4
Bevloei ingssystemen in d e
wateringen: (a) origineel slootpatroon met oppervlakkige
overstroming, (b) vereenvoudigd slootpatroon waaruit d e
kleine greppels verwijderd
werden, irrigatie zonder overstoming.
• Figure 4
Irrigation s y s t e m s in 'de wateringen': (a) original ditch pattern with overland flow,
(b) simplified ditch paltern; the
smallest ditches have been removed, irrigation without overland flow.

Geleidelijk aan werd de

grasproduktie in 'de Vloeiweiden' vervangen door populierenteelt. Deze teelt neemt
nu veruit het grootste oppervlak in. De irrigatie door bevloeiing, werd er vervangen
door irrigatie door infiltratie. Het water
stroomt dus niet meer over het oppervlak,
maar gaat via de bodem van boven- naar
ondersloten (figuur 4).

verspreidt zich op de rechteroever van de
Wamp (pijlen op figuur 5). We kunnen aannemen dat kanaalwater ook door de dijk in

2. Kwelgebied: Het Goorken (figuur 2)

In de langs de beken gelegen kwelgebieden

de bodem van het gebied dringt. In figuur

overheerst een opwaartse grondwaterstro-

6 wordt de spreiding van de calciumconcen-

ming (figuur 3B). Daardoor wordt indrin-

tratie in het oppervlaktewater weergege-

gen van kanaalwater belet. De meestal tal-

ven. De zuurgraad en geleidbaarheid ge-

rijk

zorgen

ven een overeenkomstig beeld. Beïnvloe-

voor een snelle afvoer (De Wit et al., 1988).

ding door kanaalwater beperkt zich tot de

De beïnvloeding door kanaalwater is er dus

gearceerde zones. De beïnvloede zone op de

lokaal. Bovendien zijn natuurgebieden in

linkeroever van de Wamp is een droogge-

aanwezige

drainagegangen

de grote kwelzones (o.m. rond het Ne-

legde visvijver die vroeger met kanaalwa-

tekanaal, delen van respectievelijk het

ter gevuld was.

Albertkanaal en het Kanaal Herentals-

De beïnvloeding in dit gebied is enigszins

Bocholt) vaak eutroof, waardoor de kanaal-

te vergelijken met de wateringen, omdat

invloed minder duidelijk is. Meer stroom-

ook belangrijke delen 'bevloeid' worden.
DE B E L G I S C H E KEMPEN
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Tabel 2 .
Bevloeiingswater voor en na
bevloeiing in de watering te
Lommel-Kolonie.
Table 2 •
C h e m i c a l composition of irrigation water before and after
irrigation in 'de watering' at
Lommel-Kolonie.

de lagen nabij het maaiveld (De Wit et al.,
1988). In beide gevallen zal het neerslagoPH
Ca + + mg/1

8.3
69

6.9
56

verschot of infiltrerend kanaalwater via
ondiepe stroombanen naar lokale waterlopen afgevoerd worden (figuur 3C).

De overstroomde delen vertonen een wei-

Zo'n

nig

goor, een brongebied in de gemeente Mol.

gedifferentieerd

waterkwaliteitspa-

situatie treffen we aan in het Buiten-

troon (pH ca. 7, geleidingsvermogen ca. 500

Het

/^S/crn, calcium ca. 45 mg/1) dat ook typisch

kom waarin het grondwater de oppervlakte

bestaat uit een oost-west afhellende

is voor de percelen van de vloeiweiden.

bereikt. Brongebieden zoals dit komen in

Doordat het Goorken in tegenstelling tot

deze streek, de westelijke rand van het

de wateringen zijn natuurlijke heterogeni-

Kempisch plateau, talrijk voor. Het Bui-

teit (micro-reliëf, bodem) behouden heeft,

tengoor is echter uitzonderlijk omdat het

vertoont ook de vegetatie meer verschillen.

onder invloed staat van het kanaalwater.

In de beïnvloede zone zijn verschillende

Stroomopwaarts in het bekken is namelijk

verlandingsstadia van rietland, wilgen- en

de watering van Mol-Rauw gelegen. Aan

elzenstruweel aanwezig. Deze vegetaties

de oostzijde van het Buitengoor, net voor de

worden ook aangetroffen op niet beïnvloe-

kwelzone, stroomt een irrigatiekanaaltje

de percelen, waar zij echter fragmentair

dat afkomstig is van deze watering. Op

voorkomen tussen meer mesotrafente laag-

twee plaatsen wordt water uit dit kanaal

veenvegetaties (getypeerd door o.a. veen-

afgetapt in kleine slootjes die het gebied

pluis, kruipend struisgras, wateraardbei

doorstromen, maar niet overstromen (fi-

en snavelzegge). Onder invloed van ka-

guur 7). De beïnvloeding in het Buitengoor

naalwater worden dus blijkbaar weinig

verloopt verder via het grondwater en is

teruggedrongen.

minder geconcentreerd dan in de twee vori-

een lokale zandopduiking, die nooit

ge gebieden. Het grondwater wordt slechts

overstroomd wordt en waar geen veenbo-

vanuit oostelijke richting verrijkt. In fi-

produktieve
Op

vegetaties

dem aanwezig is (punt f op figuur 5), doet

guur 8 zijn de peilbuizen gerangschikt ten

zich een interessante situatie voor. Het ka-

opzichte van hun afstand tot het irrigatie-

naalwater kan er slechts invloed uitoefe-

kanaaltje (x-as) en de hoogteligging (y-as).

nen via het grondwater (dat toch nog bijna

Hieruit blijkt dat het verrijkte grondwater

tot het maaiveld reikt). Op de hoogste

onder niet-beïnvloede, neerslagachtige wa-

plaatsen vinden we veenmossen, die wijzen

ters duikt voor het de oppervlakte bereikt.

op de invloed van het neerslagwater. Meer

Met

aan de randen zijn er elementen van kleine

er een invloed van de kanalen en op de ho-

andere woorden, in de laagste zones is

zeggevegetaties met soorten die meer op

ger gelegen delen zorgt de aanvoer via de

zure of overgangscondities wijzen (sterzeg-

neerslag voor het ontstaan van regenwa-

ge, late zegge, draadzegge) en meer calcifie-

terlenzen. Dit geeft aanleiding tot een zeer

le soorten als armbloemige waterbies en de

complex en gevarieerd waterkwaliteitspa-

mossen Scorpidium

en Campy-

troon waarvan de puntwaarnemingen in

lium stellatum (De Baere en Mahieu, 1984).

figuur 7 een aanduiding geven. Op korte af-

scorpioides

standen bestaan overgangen van onbe3. Hydrologisch geïsoleerde gebieden:
Het
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Buitengoor (figuur 2)

ïnvloed (zuur, weinig geleidend, laag calciumgehalte)

naar

duidelijk

beïnvloed

Hydrologisch geïsoleerde zones hebben een

(neutraal, geleidend, hoog calciumgehalte)

slechte ontwatering veroorzaakt door hun

in functie van de topografie.

lage ligging en geringe terreinhelling, of

Onder invloed van het microreliëf vertoont

door de aanwezigheid van slecht doorlaten-

de waterkwaliteit in het Buitengoor echter
90/1

• Figuur 5
Het Goorken. G e a r c e e r d e
z o n e s worden overstroomd
door kanaalwater, open water
is in zwart aangeduid,
a: gracht die het kanaalwater
aanvoert, f: lokale opduiking
die niet overstroomd wordt
door kanaalwater.
• Figure 5
Het Goorken. S h a d e d a r e a s
are flooded by canal water,
open water is indicated in
black, a: ditch supplying canal
water, f: local rise not flooded
by canal water.

nog veel sterkere verschillen dan uit figuur

huizige zegge, late zegge, lage zegge, Rijn-

7 is af te leiden (Lembrechts en Van Straa-

rus en armbloemige waterbies. In de over-

ten, 1982). In de laagste en dus meest beïn-

gangen naar meer acidofiele vegetaties (zo-

vloede zones, is immers een moerasvegeta-

wel

tie op veen (variërend van enkele cm tot

als op gebiedsniveau) verschijnen soorten

zeer lokaal op de pijpestrootje-bulten

max. 50 cm dikte) aanwezig waarin pij-

als beenbreek, waterdrieblad, witte snavel-

pestrootje bulten afwisselen met venige

bies, sterzegge en draadzegge. Heidevege-

slenken. Op die bulten heersen zure condi-

taties komen voor op de niet beïnvloede

ties met een heidevegetatie, terwijl in de

plaatsen (Van Straaten en Lembrechts,

venige slenken een neutrale situatie be-

1982).

staat, waarin elementen van het knopbiesverbond overheersen met soorten als tweeDE BELGISCHE KEMPEN
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Figuur 6
Het Goorken: c a l c i u m c o n c e n
tratie (mg/l) in oppervlakkig
grondwater en oppervlaktewa
ter (De B a e r e en Mahieu
1982.
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Figure 6
Het Goorken: calcium c o n c e n
tration mg/I) in shallow
groundwater and surface
water De B a e r e and Mahieu
1982)

Figuur 7 •
Het Buitengoor: zuurgraad,
calcium-, nitraat- en fosfaatconcentraties in grondwater
(omcirkelde meetpunten) en
grachtjes (niet omcirkelde
meetpunten). Grachten en
greppels aangeduid in volle
en onderbroken lijnen; zuidelijke grens in streep-punt lijn.

®6.2

®5.l

®/5.8
®6.4
®3.8

Figure 7 •
Het Buitengoor: acidity and
concentrations of calcium, nitrate and phosphate in
groundwater (circled sample
points) and ditches (uncircled
s a m p l e points). C a n a l s and
ditches are indicated by continuous and d a s h e d lines, the
southern border by a dash-dot
line.
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• Figuur 8
Waterstandsbuizen in het Buitengoor gerangschikt ten opzichte van de afstand tot het
irrigatiekanaal (waterpeil =
3.79 m).

N

100

Bespreking

In de drie behandelde natuurgebieden is

200

300

m

len (calcium en magnesium) en met voedingsstoffen (nitraat, fosfaat e.d.; zie tabel

een duidelijke invloed van kanaalwater

1). De wateringen werden overigens pre-

merkbaar op de chemische samenstelling

cies met dit doel aangelegd. Bij afwezig-

van bodem- en oppervlaktewater. Door de-

heid van beheer treedt verruiging op. Door

ze invloed hebben zich calcifiele plante-

een verschralend hooilandbeheer kan deze

soorten en -gemeenschappen gevestigd die

successie geremd worden, waardoor soor-

in de Kempen voorheen niet voorkwamen.

tenrijke graslanden ontstaan.

Uit de voorbeelden blijkt dat het effect van

In

het kanaalwater onder meer afhankelijk is

grondwater eveneens beperkt. Door de op-

kwelgebieden is de invloed via het

van de landschappelijke situering en van

waartse stroming wordt indringen immers

de aard van de beïnvloeding (via opper-

belet. Het resultaat is een lokale opper-

vlakte- of grondwater).
In

infiltratiegebieden is de invloed via

het grondwater beperkt, vanwege de neerwaartse stroming. Het voornaamste effect
bestaat hier uit de rechtstreekse beïnvloeding in de wateringen. Het gaat in principe
om een bemesting die de arme, zure bodems van de Kempen verrijkt met minera-

• Figure 8
Piezometers in 'Het Buitengoor' v e r s u s their distance
from the irrigation canal (water
level = 3.79 m).

vlakkige beïnvloeding die, wat dit betreft,
enigszins te vergelijken is met de situatie
in de wateringen. Ook in het Goorken
neemt verruiging toe onder invloed van oppervlakkige beïnvloeding met kanaalwater. De interesantste situatie doet zich hier
voor ter hoogte van een lokale zandopduiking. Door het reliëf blijft zij geïsoleerd
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van directe beïnvloeding met kanaalwater.

elkaar niet uitsluiten kunnen geformu-

Afgaande op de vegetatie (veenmossen)

leerd worden.

kunnen we veronderstellen dat zich een re-

— Doordat de invloed van het kanaalwater

genwaterlens bovenop het verrijkte grond-

veel minder geconcentreerd is dan in het

water bevindt. In de overgangszone zijn

Goorken of de Wateringen, treedt voldoen-

talrijke soorten aanwezig die wijzen op een

de mening op met lokaal onbeïnvloed

complex patroon van wisselende omstan-

grondwater om het effect van de nutriën-

digheden. Kemmers en Janssens (1980)

ten af te zwakken. De invloed in het Bui-

beschreven een vergelijkbare situatie in

tengoor komt namelijk slechts uit oostelij-

het

Nederlandse

natuurgebied 'Groot-

ke richting en loopt via het grondwater in

Zandbrink'. Op de contactzone tussen calci-

plaats van het oppervlaktewater. De situa-

umrijk en -arm water werden eveneens ele-

tie is dan vergelijkbaar met de randen van

menten van onder meer het knopbiesver-

de opduiking in het Goorken en in het

bond gevonden.

Groot-Zandbrink (Kemmers en Jansen,

De gradiëntrijke

zone

wordt volgens deze auteurs veroorzaakt

1980). Schot et al. (1988) beschrijven het ef-

door zeer lokale verschillen in buffercapa-

fect van verschillende watertypen die sa-

citeit van de bodem ten opzichte van de

menkomen in een kwelgebied (Naarder -

zuurgraad. Deze contactzone wordt door

meer) en verklaren hiermee de grove inde-

Van Wirdum de poikilotrofe zone genoemd.

ling van de vegetatie. Ook in een aantal

Het Buitengoor is gelegen op de grens van

Nederlandse kraggelandschappen, waar

infiltratie en kwelgebied (hydrologisch geï-

ter compensatie van het neerslagdeficit in

soleerd sensu De Wit et al., 1988). Het on-

de zomer nutriëntenrijk water wordt inge-

dergaat alleen invloed van het kanaalwa-

laten, bestaat het probleem van de aanvoer

ter via het grondwater. De situatie is er

van nutriëntenrijk water. Kraggen die ver

wat dit betreft enigszins te vergelijken met

van het inlaatpunt gelegen zijn kunnen

de lokale zandopduiking in het Goorken.

eventueel buiten de invloed van dit water

We hebben hier echter met een kom in

blijven door voldoende kwelaanvoer en/of

plaats van een opduiking te maken. Van de

door vorming van regenwaterlenzen in de

hogergelegen randen van het gebied weten

kraggemat (o.a. Van Wirdum, 1979).

we dat de wortelzone niet door het kanaal-

— Een tweede hypothese betreft de rol van

water beïnvloed wordt (zie figuur 7 en 8).

conditionele factoren ter hoogte van de

Centraal is die invloed wel aanwezig. Tus-

veenlaag. De hoge waterstand, de calcium-

sen beide bestaan talrijke overgangen, het-

en ijzerhuishouding en de veenbodem zijn

geen een soortenrijke vegetatie tot gevolg

bekende regulatoren van de nutriënten-

heeft.

huishouding (Ponnamperuma, 1972; Ver-

In deze vegetatie treedt echter geen verrui-

hoeven, 1988).

ging op, hoewel ze, zeker in de laagste zones, toch duidelijk onder invloed van het

Besluit

kanaalwater staan. Dit is slechts mogelijk

Kanaalwater is ten opzichte van het Kem-

doordat de voedingsstoffen in het kanaal-

pense water rijk aan mineralen en voe-

water de wortelzone niet bereiken en/of

dingsstoffen. Rechtstreekse beïnvloeding

niet beschikbaar zijn voor de wortels. In de

door kanaalwater (irrigatie) leidt tot verrij-

beïnvloede moerasvegetaties zijn concen-

king van het milieu en vestiging van pro-

traties van deze stoffen inderdaad laag in

ductieve plantensoorten. Indirecte beïn-

vergelijking met deze uit het irrigatieka-

vloeding via het grondwater, kan leiden tot

naaltje dat langs het gebied stroomt (figuur

een meer gematigde beïnvloeding waarbij

7). Onderzoek over dit aspect wordt mo-

de invloed van de voedingsstoffen minder

menteel voortgezet. Twee hypothesen die

uitgesproken is. Interessante calcifiele ve90/1

getaties, zoals bijvoorbeeld in het Buiten-
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