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Aanleiding 

Het Vlaams reservaat “De ronde put” ligt in Mol-Postel en wordt beheerd door het 

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Er ligt sinds lang een lokaal grondwatermeetnet dat 

momenteel deels verder manueel opgemeten werd door de bevoegde boswachter. Anno 

2018 zijn veel peilputten onbruikbaar en wordt slechts een aantal punten bemeten. 

In de Ronde Put zijn vrij belangrijke (en goed ontwikkelde) natte heide vegetaties (met 

beenbreek, …) aanwezig. Er is al een vrij lange periode van opmetingen, maar het is niet 

altijd duidelijk wie over de meetgegevens beschikt.  

Het ANB vindt het belangrijk om de grondwatertafels te blijven monitoren, vooral omdat er 

vastgesteld is dat op sommige plaatsen de veenlaag verdroogd is. Verder is er vrij intensieve 

landbouw in de omgeving, waarvoor heel wat grondwaterwinningen aangevraagd en 

bekomen zijn. Deze zouden een invloed op het grondwaterpeil kunnen hebben.  

Vraag 

1. Wat is de actuele toestand van het grondwater volgens de gegevens in de WATINA-

databank?  

2. Welke meetpunten worden in de toekomst best verder opgevolgd? 

3. Heeft het zin om verder te werken met de gekoppelde peilbuiskoppels, gezien er 

nauwelijks merkbare verschillen zijn tussen de diepe en ondiepe grondwaterstanden? 

4. Zijn er eventueel zaken waarop het ANB moet letten voor een correcte installatie bij een 

herstel of heractiveren van de peilputten? 

Toelichting 

1 Inleiding 

Sinds 2004 worden in het Vlaamse natuurreservaat door het ANB grondwaterpeilmetingen 

uitgevoerd in een netwerk dat oorspronkelijk erg dicht was en bestond uit een paar tientallen 

meetpunten (Figuur 1). Die dichtheid had alles te maken met de start van een studie 

(Vanderhaeghe et al. 2008) en het feit dat er op dat ogenblik zo goed als niets bekend was 

over het functioneren van het systeem in het reservaat. Na het beëindigen van de studie 

werd door de boswachter  een beperkte selectie van meetpunten verder bemeten. Omwille 

van ecohydrologisch onderzoek en het verzamelen van kennis over grondwaterafhankelijke 

systemen in Vlaamse natuurgebieden werd door het INBO in één van de meetpunten een 

datalogger gehangen die sinds einde 2010 dagelijks de peilen automatisch registreert. In het 

kader van datzelfde onderzoek werden in een aantal meetlocaties met enkele tussenpozen 

grondwaterstaalnamen uitgevoerd en chemisch geanalyseerd.  

Alle meetresultaten zijn terug te vinden in de WATINA-databank via de link 

https://watina.inbo.be/Pages/Common/Default.aspx.  

Deze meetgegevens werden voor dit advies samengelegd bij de andere beschikbare 

informatie en geïnterpreteerd om het ecohydrologische systeem te beschrijven. Deze 

systeembeschrijving is belangrijk om gefundeerd te kunnen antwoorden op de gestelde 

vragen. 

https://watina.inbo.be/Pages/Common/Default.aspx
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2 Ecohydrologische syteembeschrijving voor de 

Ronde Put en omgeving 

Het gebied van de Ronde Put en Lange Linneput maakt deel uit van de speciale 

beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) BE2100026 “Valleigebied van 

de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden”. Dit deelgebied ligt het verst 

noordwaarts in het bekken van de Kleine Nete. Het situeert zich op de noordwestelijke 

uitloper van het Kempisch plateau, net aan de voet van de westelijke plateaurand. De kleine 

Nete zelf ontspringt ter hoogte van de Boerentang in Dessel in wat momenteel één van de 

vele SIBELCO zandwinningsputten is. Het stroomopwaartse deel van het bekken bestaat uit 

een waaier van verschillende waterloopjes, hier “Neetjes” genoemd, die stroomafwaarts in 

westelijke richting, de eigenlijke Kleine Nete vervoegen, grofweg tussen en ten westen van 

de dorpskernen van Retie en Dessel. 

 

Figuur 1: Historisch hydrologisch meetnet en belangrijkste waterlopen rond het SBZ-H deelgebied (rode 

lijn) van het Vlaams reservaat van de Ronde Put (provincie Antwerpen) 

Die kleine Neetjes zorgen voor de ontwatering van het gebied (Figuur 1). De specifieke 

ontwatering voor dit gebied, verliep destijds via een aantal kleine zijloopjes van de Zwarte 

Neet. De Lange Linneput en omgeving ontwaterde via het Klein en het Goorneetje, de 

depressie van de Ronde Put ontwaterde via het Goorneetje. Met de aanleg van het kanaal 

Dessel-Schoten werden deze dalhoofdjes van de rest van de valleitjes afgesneden. Het 

drainagewater werd in zuidelijke richting via een zgn. “contersloot” langs het kanaal afgeleid 

om ter hoogte van “brug Twee” onder het kanaal te worden door gesifoneerd naar de Zwarte 

Neet en zo naar de Kleine Nete.  

Weliswaar wordt in het ruime gebied (Albert-)kanaalwater (en dus in oorsprong mineraalrijk 

maaswater) binnengebracht via het oostelijk gelegen Postels Vaartje (Figuur 2), maar dat 

water wordt ten zuiden van de Ronde Put weer afgevoerd en komt met andere woorden niet 
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rechtstreeks in het hier besproken gebied terecht. Infiltratie van mineraalrijker water naar de 

Ronde Put is waarschijnlijk, maar niet betekenisvol om abiotische standplaatscondities te 

wijzigen in dit gebied, zoals dat bijvoorbeeld wel gebeurt in het Buitengoor in Mol Sluis. Het 

via de verschillende Neetjes wegdrainerende oppervlaktewater bestaat hier voor het 

overgrote deel uit uittredend, uitgesproken mineraalarm grondwater.  

 

Figuur 2: Overzicht van de belangrijkste waterlopen en hun stroomrichting in de ruime omgeving van de 

Ronde Put (rode cirkel) detail uit Vanderhaeghe et al. 2008 

Tertiair geologisch gezien zit onder dit gebied en haar ruime omgeving een ca. 40 meter 

dikke afzetting bestaande uit de formatie van Mol (beter bekend als het zgn. witte zand van 

Mol) (Figuur 3). Dat zijn zuivere, grove kwartszanden, met nagenoeg geen bijmenging van 

mineralen of andere onzuiverheden. Die tertiair geologische laag is afgedekt met een hier tot 

10 meter dikke quartaire afzetting die eveneens grof zandig is. Onder de zanden van Mol zit 

de meer dan 100 meter dikke, kleiig zandige afzetting van de formatie van Kasterlee en 

Diest. De quartaire afzetting en de zanden van de formatie van Mol vormen hier het 

belangrijkste deel van het geohydrologische systeem. Het systeem heeft een (erg) hoge 

hydraulische geleidbaarheid.  
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Figuur 3: Schematische weergave van de geologie in een transect doorheen het Vlaamse reservaat van 

de Ronde Put 

De noordwestelijk gerichte helling van het watervoerende pakket in combinatie met de hoge 

hydraulische geleidbaarheid en de nog vrij grote topografische niveauverschillen van deze 

rand van het Kempisch plateau zorgen voor grote grondwaterverplaatsingen in de 

ondergrond. De bodem (bovenste meter van de ondergrond) bestaat uit zand, behalve dan 

de depressie van de Ronde Put zelf, waar aan de randen van plas nog oude, verdrogende 

veenafzettingen te vinden zijn (Figuur 4). 

 

Figuur 4: Detail uit de bodemkaart voor het Vlaams Reservaat van de Ronde Put (blauw=zand, geel= 

landduin, bruin=veen, grijs=vergraven) 
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Langsheen de hele westrand van het Kempisch plateau zijn in deze omgeving vergelijkbare 

situaties te vinden. Verder naar het zuiden gaat het om de volledig vergraven omgeving van 

het Familiestrand-Muizenput ontwaterd door de Zwarte Neet, de vrij gaaf bewaarde 

omgeving van Koemook ontwaterd door de Desselse Neet en de ten slotte deels vergraven 

Harde Putten/Den Diel ontwaterd door de Voorste Neet. In al die amfitheatervormige 

depressies, geërodeerd in de westrand van het Kempisch plateau, zijn ook nu nog 

veenafzettingen te vinden (overigens verkeerdelijk als lemig zand aangeduid op de Belgische 

bodemkaart).  

De aanwezigheid van deze veenafzettingen wijst erop dat hier doorheen de tijd constant 

grote hoeveelheden grondwater uittraden onder de vorm van kwel. Die grote hoeveelheden 

kwelwater, zorgen nog steeds voor een vrij constante grondwatertafel (kleine verschillen 

tussen zomer- en winterpeilen) dicht tegen het maaiveld. Dat, samen met het zure, 

mineraalarme karakter van het grondwater  hier (zie § 2.3) zijn optimale omstandigheden 

voor accumulatie van veen.  

Er wordt nu in detail ingegaan op de uitgebreide set van peilmetingen die in dit gebied 

werden uitgevoerd de voorbije 15 jaar. Het gebied bestaat geomorfologisch uit 2 

deelgebieden die, zo zal uit de verdere uiteenzetting blijken, qua grondwaterdynamiek, vrij 

duidelijk van elkaar verschillen. Het gaat om de depressie van de eigenlijke Ronde Put en om 

de depressie van de Lange Linneput die door een landduinenrij van elkaar gescheiden zijn 

(zie Figuur 5). 

 

Figuur 5: Detail uit het Digitale Hoogte Model Vlaanderen voor het gebied van de Ronde Put met 

aanduiding van de recent bemeten hydrologische meetpunten en de twee hydrologische deelzones van 

de eigenlijke Ronde put in het zuidoosten en de Lange Linneput in het noordwesten 

2.1 Deelzone Ronde Put 

Hier staan meetpunten rond de volledige depressie. Er zijn meetpuntkoppels waarvan de 

filters op verschillende diepten zitten. In regel is dat één, respectievelijk twee meter onder 

maaiveld. Bij het vernoemen van de meetpuntkoppels wordt telkens het ondiepe meetpunt 

eerst genoemd. Bijvoorbeeld bij RONP101/102 is het meetpunt RONP101 het ondiepe.  

De afstand tussen het meest oostelijke en het meest westelijke meetpunt (resp. RONP126 en 

RONP101) bedraagt ca. 1200 meter. Op die afstand zit er een niveauverschil van maar liefst 
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2,5 meter in de grondwaterpeilen (zie Figuur 6). Dat is een goede illustratie van het vrij 

aanzienlijke hydraulisch verhang van het grondwateroppervlak in dit gebied. Het topografisch 

niveauverschil bedraagt ca. 3,5 meter over diezelfde afstand. Het freatisch oppervlak snijdt 

hier het maaiveld waardoor er nagenoeg het ganse jaar door (en dat al gedurende vele 

eeuwen) grondwater uittreedt. Mede als gevolg van dat (destijds niet beïnvloede) uitreden 

van grondwater is (in perioden met weinig tot geen vegetatie) de depressie van de Ronde 

Put ontstaan. Hier is ook het hoogveen ontwikkeld en later grotendeels afgegraven. Vrij 

recent in de geschiedenis is dan het afsluitdijkje gekomen zodat de uitgeveende depressie 

kon gebruikt worden als viskweekvijver. 

 

 

Figuur 6: Tijdreeksen van stijghoogten van grondwater (uitgedrukt in meter ten opzichte van het 

zeeniveau = m TAW) voor de depressie van de Ronde Put 

Aan de westrand van de voormalige visvijver van de Ronde Put, net ten westen van het 

afsluitdijkje, staat het meetpuntkoppel RONP101/102. In de tijdreeksen van de 

grondwaterpeilmetingen (Figuur 7) is te zien dat de jaarlijkse fluctuaties van de 

grondwatertafel ca. 40 cm bedraagt en dat het peil in het diepe meetpunt systematisch 30 

cm dieper staat dan het peil in het ondiepe meetpunt. Hier treedt met andere woorden een 

kwelsituatie op die vermoedelijk ook beïnvloed wordt door het artificieel hogere vijverpeil. Er 

zal ongetwijfeld vijverwater lekken door de afsluitdijk. 
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Figuur 7: Tijdreeks van grondwaterpeilmetingen (uitgedrukt in meter onder maaiveld) voor het 

meetpuntkoppel RONP101/102 aan de westrand van de Ronde Put 

Aan de zuidrand van de vijver staat een tweede meetpuntkoppel (RONP105/106) waarvan de 

tijdreeks van grondwaterpeilmetingen weergegeven wordt in Figuur 8. We zien dat de 

meetreeksen van de diepe en de ondiepe buis hetzelfde peil meten. Hier is met andere 

woorden geen sprake van kwel of infiltratie.  

 

Figuur 8: Tijdreeksen van grondwaterpeilmetingen (uitgedrukt in meter onder maaiveld) voor het 

meetpuntenkoppel RONP105/106 aan de zuidrand van de Ronde Put 

Op de oostrand van deze depressie staan twee aparte meetpunten. Een eerste, RONP115, 

heeft een grondwaterstand die doorheen het jaar bijzonder weinig fluctueert (Figuur 9) en 

nagenoeg steeds gelijk staat met het maaiveld. Dat is het gevolg van massaal uittreden van 

grondwater op die locatie. In feite is dit een dalhoofdje waar het freatisch oppervlak de 

topografie snijdt. Dit is een overduidelijke kwelsituatie. Dit zijn ideale omstandigheden voor 

het actief opstapelen van veen, wat daar op dit ogenblik ook gebeurt. 
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Figuur 9: Tijdreeksen van grondwaterpeilmetingen (uitgedrukt in meter onder maaiveld) van de 

meetpunten RONP115 en RONP126 aan de oostzijde van de Ronde Put 

Net iets meer naar het zuidoosten ligt meetpunt RONP126. Dat staat topografisch wat hoger 

maar de grondwatertafeldynamiek vertoont nagenoeg hetzelfde beeld als in meetpunt 

RONP115. Alleen speelt alles zich af op een diepte van 90-120 centimeter onder het 

maaiveld. Het verhang van de grondwatertafel is opnieuw af te leiden uit de Figuur 6. De 

beide meetpunten liggen zowat 220 meter uit elkaar en het verschil in stijghoogte bedraagt 

30 centimeter, wat vrij steil is, zeker voor een goed geleidende grofzandige ondergrond. 

Opvallend in deze tijdreeksen uit Figuur 9 is de (zeer) langzaam dalende trend. De reden 

daarvan is niet direct duidelijk. Daarvoor is gerichter hydrologisch onderzoek nodig. In ieder 

geval is er momenteel nog geen acuut probleem, maar de terreinbeheerder heeft er alle 

belang bij om deze evolutie nauwgezet verder te blijven opvolgen. 

Aan de noordrand van deze depressie staat nog een laatste meetpunt, RONP103. Op de 

tijdreeks van de grondwatermetingen (Figuur 10) is te zien dat hier de fluctuaties doorheen 

het jaar beperkt zijn. Op Figuur 6 is te zien dat de peilen hier nagenoeg exact hetzelfde 

beeld geven als de peilen aan de overkant van dezelfde plas in het meetpunt RONP105.  

 

Figuur 10: Tijdreeks van grondwaterpeilmetingen (uitgedrukt in m onder maaiveld) voor het meetpunt 

RONP103 aan de noordrand van de Ronde Put 
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2.2 Deelzone Lange Linneput 

 

Figuur 11: Tijdreeksen van grondwaterpeilmetingen (uitgedrukt in meter onder maaiveld) voor het 

meetpuntenkoppel RONP107/108 aan de oostrand van de Lange Linneput 

Aan de oostrand van deze plas staat een meetpuntkoppel RONP107/108 waarvan de 

tijdreeksen ten opzichte van maaiveld aangeven dat hier een infiltratiesituatie heerst. Het 

grondwater zakt met andere woorden langzaam verticaal naar beneden). Uit de combinatie 

van de tijdreeksen van de stijghoogten van de drie meetpunten in de Lange Linneput 

depressie (Figuur 13) komt ook een verhang van het freatisch oppervlak van 35 cm op een 

afstand van 300 meter (i.e. de afstand toetsen meetlocaties RONP109 en RONP107) tot 

uiting. Dat is vergelijkbaar met het verhang in de depressie van de Ronde Put. Alleen heerst 

hier een infiltratie- en in de Ronde Put depressie een kwelregime. 

 

Figuur 12: Tijdreeks van grondwaterpeilmetingen (uitgedrukt in meter onder maaiveld) voor het 

meetpunt RONP109 midden tussen de Lange Linneput en de Hoge Heide 
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Figuur 13: Tijdreeksen van de stijghoogten (uitgedrukt in meter ten opzichte van het zeeniveau = m 

TAW) van het grondwater voor het meetpuntenkoppel RONP107/108 en het meetpunt RONP109 in het 

deel Lange Linneput 

2.3 Grondwaterchemie 

De chemische samenstelling van het grondwater in deze omgeving (in het watervoerende 

pakket van de formatie van Mol) is van nature zeer arm aan mineralen. Dat is ook hier het 

geval (Tabel 1). 

Tabel 1: Overzicht van de resultaten van de chemische analysen van het grondwater in het Vlaams 

reservaat van de Ronde Put over de periode 2005-2018 (enkel de analyseresultaten met -10<EN%<+10 

werden gebruikt.) 

 

EC25 pHL HCO3 P-PO4 N-NO2 N-NO3 N-NH4 SO4 Cl Na K Ca Mg Fetot

µS/cm - mg/l mgP/l mgN/l mgN/l mgN/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

08/07/2005 RONP101 150 5,9 28 0,050 0,05 1,30 6 29,0 15,0 4,0 6,6 2,00 3,10

30/08/2010 RONP101 201 5,9 32 0,016 0,099 0,06 0,97 10 33,7 17,2 4,2 10,0 3,16 3,28

24/02/2005 RONP102 180 6,2 29 0,050 0,02 1,30 10 35,0 14,0 3,9 7,1 2,70 0,20

08/07/2005 RONP102 200 6,3 48 0,050 0,02 1,30 12 31,0 16,0 4,6 8,0 3,10 4,00

30/08/2010 RONP102 219 6,0 39 0,016 0,098 0,08 0,89 3 38,5 15,4 10,3 10,6 3,57 0,94

24/02/2005 RONP105 350 6,8 210 0,050 0,02 0,50 1 17,0 72,0 1,6 0,5 0,50 0,31

24/02/2005 RONP106 110 4,9 3 0,050 0,02 0,50 3 23,0 8,9 2,6 2,9 0,50 0,96

08/07/2005 RONP106 110 4,9 6 0,050 0,02 0,40 5 21,0 10,0 3,4 3,0 0,50 0,63

24/02/2005 RONP103 170 5,8 13 0,050 0,02 0,50 21 28,0 15,0 2,7 6,7 2,30 1,20

30/08/2010 RONP103 270 5,0 6 0,016 0,011 0,04 0,57 36 44,7 21,3 4,1 13,7 4,23 1,44

24/02/2005 RONP114 230 6,1 23 0,050 0,02 0,07 46 29,0 12,0 4,7 17,0 3,30 0,25

06/07/2005 RONP114 240 5,5 22 0,050 0,05 0,07 38 32,0 12,0 5,5 19,0 3,50 0,53

30/08/2010 RONP114 216 5,6 20 0,016 0,094 4,22 0,48 32 15,9 10,5 4,9 18,1 3,42 0,23

22/02/2012 RONP114 255 6,3 62 0,016 0,015 0,92 0,91 24 25,9 15,0 7,5 18,8 3,99 9,23

08/09/2016 RONP114 353 5,3 8 0,015 0,015 0,04 0,04 61 53,2 22,0 5,2 26,6 5,47 2,20

17/01/2018 RONP114 289 6,2 30 0,015 0,015 0,03 0,02 40 43,1 16,2 4,1 24,5 4,90 1,24

06/07/2005 RONP115 240 5,4 17 0,050 0,02 0,07 44 32,0 11,0 5,4 21,0 3,90 0,32

30/08/2010 RONP115 227 5,5 21 0,016 0,088 9,62 0,04 23 13,4 9,4 8,4 18,8 3,55 0,13

22/02/2012 RONP115 354 5,2 8 0,016 0,015 0,19 0,04 67 50,7 22,1 6,0 28,1 4,99 0,05

20/11/2013 RONP115 339 6,1 49 0,015 0,015 0,01 0,04 46 45,8 18,1 5,8 24,8 4,98 19,38

08/09/2016 RONP115 326 6,0 35 0,015 0,015 0,01 0,02 45 45,3 17,0 5,1 26,6 5,18 12,54

17/01/2018 RONP115 321 5,4 6 0,015 0,015 0,05 0,02 63 49,1 20,0 5,2 25,0 5,11 0,05

06/07/2005 RONP126 230 4,8 6 0,050 0,02 1,10 36 35,0 19,0 6,5 6,8 2,70 2,30

30/08/2010 RONP126 249 4,9 10 0,016 0,011 0,04 1,18 43 28,7 16,9 8,9 12,3 3,10 2,22

08/07/2005 RONP107 280 4,8 1 0,050 0,02 0,20 71 30,0 19,0 2,4 17,0 2,60 6,50

30/08/2010 RONP107 321 5,3 9 0,016 0,011 0,02 0,60 87 27,0 17,5 3,4 17,6 3,93 20,08

08/07/2005 RONP108 280 5,3 5 0,050 0,02 0,40 74 30,0 19,0 3,5 13,0 4,00 12,00

30/08/2010 RONP108 299 4,4 1 0,016 0,011 0,02 0,57 80 25,9 15,9 2,8 21,4 3,59 7,68

30/08/2010 RONP109 391 3,8 1 0,016 0,011 0,06 0,43 81 36,2 21,0 10,9 16,1 5,49 7,87

minimum 110 4,4 1 0,015 0,011 0,01 0,02 1 13,4 8,9 1,6 0,5 0,50 0,05

10-percentiel 164 4,9 4 0,015 0,011 0,02 0,03 5 19,8 10,3 2,7 5,5 1,55 0,18

gemiddelde 250 5,6 27 0,032 0,035 0,56 0,50 37 32,6 17,8 4,9 15,2 3,38 4,04

90-percentiel 342 6,2 48 0,050 0,096 0,41 1,21 72 46,8 21,5 7,8 25,5 5,03 12,16

maximum 354 6,8 210 0,050 0,099 9,62 1,30 87 53,2 72,0 10,3 28,1 5,47 20,08

Meetpunt 

Code

Westzijde

Zuidzijde

Oostzijde

Oostzijde

Noordzijde

Datum
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Het mineraalarme karakter kan snel afgeleid worden uit de elektrische geleidbaarheid van 

het grondwater (EC25). Dat bedraagt gemiddeld 250 µS/cm wat normaal is voor 

heidesystemen. 

Toch zitten er nogal wat van de 29 stalen boven dat gemiddelde. Dat is opvallend het geval 

aan de oostkant van de depressie van de Ronde Put en in de depressie van de Lange 

Linneput. Nutriënten vormen geen acuut probleem. Zowel de concentraties van nitraat, 

nitriet, ammonium als orthofosfaat zit telkens in de buurt van de bepaalbaarheidsgrens. Er 

stroomt met andere woorden geen met nutriënten vervuild grondwater het gebied binnen. 

Sulfaatconcentraties zijn echter wel verhoogd in dezelfde twee zones (een beetje aan de 

oostkant van de Ronde Put maar duidelijk meer in de Lange Linneput depressie). Pre 

industriële concentraties in West-Europa 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-voudige als gevolg van zwavel- en stikstofdepositie en overbemesting (zie o.a. 

Van Beek et al. 1989; De Schutter 1995; Broers & Peet 2003). De laatste jaren is er duidelijk 

verbetering opgetreden als gevolg van de vele beleidsmaatregelen tegen zure 

(zwavel)depositie, overbemesting e.a. Concentraties van en boven de 70-80 mg/l, zoals hier 

gemeten, zijn een signaal voor een sluipend probleem. Zeker de vaststelling dat de 

concentraties hier niet af- maar eerder lijken toe te nemen, moet voldoende reden zijn om 

deze evolutie van nabij te blijven opvolgen. Vandaag -net zoals vroeger- zijn verhoogde 

sulfaatconcentraties het gevolg van nitraatinfiltratie in het infiltratiegebied. Ze zijn niet 

natuurlijk, maar het gevolg van menselijk handelen. 

De exacte ligging van het infiltratiegebied is voor de Ronde Put niet gekend. Er is nooit een 

grondwatermodel opgesteld voor dit gebied (waarmee het mogelijk is het infiltratiegebied in 

beeld te brengen). Maar naar analogie met grondwatermodellen van vergelijkbare sites in de 

Kempen, zoals de omgeving Liereman, kan uit al het voorgaande afgeleid worden dat het 

infiltratiegebied zich uitstrekt van een paar honderden meters tot een aantal kilometers in 

oostelijke en zuidoostelijke richting. In die richting liggen nogal wat intensief bewerkte 

landbouwgronden, waaruit meer dan waarschijnlijk wel nutriënten infiltreren richting het 

Vlaams natuurreservaat. Ook naaldhoutbestanden zijn gekend als bijzonder goede 

capteerders van droge stikstofdepositie. Die stikstof (zowel de gecapteerde droge depositie 

als de overbemesting) infiltreert onder de vorm van nitraat naar het grondwater. Tijdens het 

transport van grondwater doorheen de ondergrond wordt nitraat via pyriet (FeS ~ 

overvloedig aanwezig in nagenoeg alle Vlaamse sedimenten) omgezet tot sulfaat. Op 

plaatsen met relatief kalkarme bodems, zoals overal in de Kempen en dus zeker ook hier, 

zorgt de aanwezigheid van sulfaat in  het kwelwater dat nutriënten ter beschikking komen in 

de wortelzone van het kwelgebied. Dit is een uitermate complex proces (naar Lucassen 

2004) dat sterk vereenvoudigd als volgt verloopt: het sulfaat reageert met ijzer in het 

kwelwater waarbij er sulfiden gevormd worden. Bij dat proces ontstaat er ook zuurstof in de 

bodem. Dat zorgt voor afbraak van organisch materiaal (veen dus) zelfs in natte 

omstandigheden. Als dat veen afgebroken wordt, komen al de mineralen maar ook de 

nutriënten (N- en P verbindingen) die erin vastzitten, vrij. Bijkomend verdringen de ontstane 

sulfiden de fosfaten van de hun complex met ijzer in de bodem, waardoor er nog eens extra 

fosfaten vrijkomen. Dat proces wordt interne eutrofiëring genoemd. Als gevolg daarvan 

wordt de vegetatie productiever dan ze van nature zou zijn. Daardoor kunnen bepaalde, 

meestal de kleinere, plantensoorten het lastig krijgen tot verdwijnen. 

2.4 Potentiële vegetatiezonering 

Met al de voorgaande informatie is het mogelijk om een schema samen te stellen van 

potentiële habitattypes in de open sfeer (heide) en in de gesloten sfeer (bos) voor dit gebied 

(Figuur 14). 
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Figuur 14: Schematische zonering van de habitattypes (in de open sfeer) voor het Vlaams 

natuurreservaat de Ronde Put (provincie Antwerpen) 

Van droog (in het oosten) naar nat in het westen is dat de typische zonering zoals die in 

nagenoeg alle Vlaamse heideterreinen te vinden is.  

Helemaal in het oosten is dat droge heide (ht 4030). Hier zit de grondwatertafel in de zomer 

dieper dan 1-1,25 m onder maaiveld. In geval van aanwezigheid van (voormalige) 

stuifduinen, wat het geval is in de zone tussen de twee depressies en net ten zuiden van de 

Ronde Put zelf, kan daar psammofiele heide (ht 2310) ontwikkelen. Naarmate het maaiveld 

dichter in de buurt van de freatische grondwatertafel komt, komen er meer en meer soorten 

van vochtige heide (ht 4010) in het plantensoortenpalet voor. Topografisch ietsje lager en 

dus natter (de grondwatertafel zit dan tegen het maaiveld gedurende het ganse jaar) komen 

er meer en meer veenmossoorten (Sphagnum papillosum, S. magelanicum, S. fallax), 

lavendelheide, beenbreek, … voor. Hier ontwikkelt zich venige heide (ht 7140_oli). Naar alle 

waarschijnlijkheid is dit habitattype de voorloper van hoogveen. Als de veenontwikkeling in 

de venige heide maar voldoende lang ongestoord blijft doorgaan, kan in principe langzaam 

weer hoogveen ontstaan, bovenop de (grondwaterafhankelijke) venige heide. Zolang de 

veenontwikkeling echter niet boven de stijghoogte van het kwelwater uitkomt, kan er geen 

sprake zijn van hoogveen aangezien dat per definitie boven het grondwaterniveau moet 

uitgroeien. In de zones die regelmatig onder water staan en ’s zomers droogvallen 

ontwikkelen oeverkruidgemeenschappen (subtype 3130_aom). De zones die het ganse jaar 

onder water blijven staan zijn begroeid met vegetaties van habitattype 3130. 

Dit patroon is in dit reservaat soms verstoord door aanwezigheid van nutriënten met invloed 

op de grondwaterafhankelijke vegetaties. Aangezien er geen aantoonbare instroom is van 

nutriënten via grondwater, moeten die voortkomen uit het proces van interne eutrofiëring. 

Dit is het vrijstellen van mineralen en nutriënten uit mineralisatie, afbraak, verrotting van 

door de eeuwen heen opgestapeld veen als gevolg van aanvoer van sulfaten via het 

grondwater. De depressie van de Ronde Put is bekend als een voormalig hoogveen dat 

afgegraven werd. Niet al het veen werd verwijderd. Op sommige plaatsen zijn nog restanten 

van de oude veenpakketten te zien als bijna loodrechte “kliffen”. Uiteraard is dat organisch 

materiaal verdroogd en wordt het actueel nog volop afgebroken (met vrijstelling van 

nutriënten). Meer dan waarschijnlijk ging het tempo van afbraak vroeger sneller dan 

vandaag (zeker in de periode dat de vijver gebruikt werd voor de viskweek en regelmatig 

drooggezet werd om de vis te kunnen oogsten). Als gevolg van de aanwezigheid van die 

nutriënten en de vrijgestelde mineralen verschijnen plantensoorten die eerder in mesotrofe 

milieus thuishoren, zoals riet, pitrus, gewone wederik. Plaatselijk worden die wel 

aangetroffen, maar ze vormen geen dominante vegetaties. Het zorgt er wel voor dat de 

venige heide soms een meer mesotroof karakter krijgt of dat er in verbossende 

terreingedeelten niet direct een goed ontwikkeld oligotroof elzen-berkenbroek (ht 91EO_oli) 

ontstaat (zoals op deze locatie mag verwacht worden), maar wel  een elzen-berkenbroek 

met nogal wat kenmerken van mesotroof elzenbroek (91EO_meso). Zeker in de depressie 

van de Lange Linneput is dat het geval.  
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3 Actuele toestand – doelen – vereisten meetnet 

3.1 Actuele toestand  

Onder punt 2 werd een volledig overzicht gegeven van de beschikbare gegevens die 

momenteel in WATINA zitten. Het gaat om de figuren 6 t.e.m. 13 voor wat de 

grondwaterpeilmetingen betreft en tabel 1 voor de grondwaterchemie (althans deze met een 

elektro-neutraliteit tussen +/- 10%). 

Het gebied ligt aan de voet van de noordwestelijke uitloper van het Kempisch plateau en 

omwille van de specifieke geohydrologische locatie (grove kwartszanden met een hoge 

hydraulische geleidbaarheid en een noordwestelijke helling van de geologische afzettingen) 

in combinatie met de topografische knik in het landschap, hebben we hier te maken met een 

zone waar grote hoeveelheden mineraal- en nutriëntenarm grondwater in noordwestelijke 

richting stromen. Het gebied bestaat uit twee min of meer aparte depressies gescheiden van 

elkaar door een smalle uitloper van een landduinenafzetting: de noordelijk gelegen depressie 

van de Lange Linneput en de zuidelijk gelegen depressie van de Ronde Put.  

De Lange Linneput en omgeving is de kleinste van de twee depressies en heeft een 

grondwatertafel die wat dieper staat ten opzichte van het maaiveld. De beheerdoelen zijn 

hier vochtige heide (ht 4010), droge heide (ht 4030, ev. 2310) en oligotrofe plassen (ht 

3130). 

De Ronde Put is de diepste van de twee depressies en ontvangt veruit het meeste 

toestromende grondwater. Hier is in de voorbije eeuwen (millennia?) een hoogveen (ht 

7110) ontstaan, dat echter grotendeels is afgegraven in het verleden. Later is het een 

viskweekvijver geworden waarbij de natuurlijke uitstroomopening van de depressie werd 

bedijkt om het vijverpeil te kunnen regelen. Beheerdoelen hier zijn venige (ht 7140_oli) en 

vochtige heide (ht 4010), droge heide (ht 4030, ev. 2310) en oligotrofe plassen (3130). Bij 

de gestelde doelen wordt ook melding gemaakt van herstel van hoogveen (ht 7110) maar 

dat moet op de korte/middellange termijn niet als realistisch beschouwd worden (zie 

paragraaf 2.4) 

3.2 Zijn de beheerdoelen haalbaar? 

De grondwatertafelschommelingen zijn hier op jaarbasis vrij beperkt. Het gaat concreet om 

een 30-40-tal centimeter. Dit komt door de specifieke ligging van dit gebied.  

De beheerdoelen lijkt deels haalbaar te zijn voor de Lange Linneput. Naar grondwaterregime 

stellen zich geen problemen. Er is een zonering mogelijk zoals die voorgesteld is in Figuur 

14. Ook de grondwaterkwaliteit zal het halen van de beheerdoelen net niet in de weg staan, 

al is de verslechtering van de sulfaatconcentraties iets wat in het oog moet gehouden 

worden. Er zijn echter in Vlaanderen vochtige heideterreinen waar de waterkwaliteit (ten 

minste plaatselijk) aanzienlijk slechter is en waar toch de hier tot doel gestelde habitattypes 

voorkomen (Gulke Putten in West-Vlaanderen, de Liereman en Turnhouts vennengebied in 

Antwerpen, …). In dit deelgebied lijkt de bodemchemie een bepalende rol te spelen in de 

haalbaarheid van deze doelen. Er liggen strak rechthoekige ontginningskavels in deze 

deelzone waarvan de voorgeschiedenis onduidelijk is, met andere woorden: hoe zwaar ze 

bemest geweest zijn in de periode dat ze in landbouwgebruik zijn geweest. Alleen 

bodemanalysen kunnen daar uitsluitsel over brengen. 

De beheerdoelen die voor de depressie van de Ronde Put voorop gesteld werden, zijn zeer 

zeker haalbaar; ze zijn er zelfs al aanwezig. Naar grondwaterdynamiek zijn alle mogelijke 

zones terug te vinden. De zeer langzaam dalende trend in de tijdreeksen van het 

grondwaterpeil in het oosten van deze depressie moet zeker een aandachtspunt blijven. Ook 

de grondwaterkwaliteit wordt best nauwgezet opgevolgd. Hoewel de situatie in de depressie 

van de Ronde Put minder slecht is dan in de omgeving van de Lange Linneput, verbeterde de 
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kwaliteit van het toestromende kwelwater niet met de tijd. Meer zelfs, aan de oostzijde van 

de depressie lijkt de kwaliteit van het toestromende grondwater langzaam te verslechteren. 

Op tal van plaatsen in Vlaanderen is er zeer duidelijk een trend van (soms sterk) verbeterde 

kwaliteit (verlagende concentraties van sulfaat) van het grondwater vast te stellen. Hier is 

die trend niet te merken.  

De doelstellingen voor het open water in de beide depressies, met name oligotrofe plassen 

zijn niet gebaat met sulfaatrijk water. Het is dat (grond-)water dat gebruikt wordt om de 

plassen mee te vullen. Ook in de plassen zal het sulfaat zorgen voor interne eutrofiëring, wat 

de goede ontwikkeling van de vegetaties van oligotrofe plassen en oeverkruidvegetaties in 

de weg staat. 

3.3 Welke hydrologische meetpunten worden best nog 
opgevolgd in de toekomst? 

Uit de ecohydrologische systeembeschrijving komt naar voor dat dit natuurreservaat bestaat 

uit twee deelzones die elk een verschillend hydrologisch regime kennen. De depressie van de 

Lange Linneput kent grotere grondwatertafelschommelingen en infiltrerend grondwater. De 

depressie van de Ronde Put wordt volop voorzien van toestromend kwelwater. In de met 

grondwater gevoede en artificieel opgestuwde plas is het grondwaterniveau en dus ook het 

niveau van de plas nagenoeg constant.  

Het opmeten van de meetpuntkoppels lijkt niet langer nuttige info op te leveren. Uit § 2 is  

duidelijk geworden dat in de depressie van de Ronde Put een kwelsituatie heerst en in de 

minder diepe depressie van de Lange Linneput een infiltratiesituatie. Aan de oostzijde van de 

depressie van de Ronde Put wordt het meetpuntkoppel RONP114/115 bemeten middels 

dataloggers van het INBO. Die zullen daar in de toekomst blijven hangen en meten. 

Ten westen van de uitstroom van de plas wordt best nog het ondiepe meetpunt van het 

aanwezige meetpuntkoppel verder bemeten (RONP101). De meetpunten langs de noord- en 

de zuidoever van de plas (RONP103-RONP105) meten nagenoeg dezelfde tijdreeks. Het 

verderzetten van de metingen in beide buizen levert dan ook niet veel extra informatie op 

vergeleken met het opmeten van slechts één van beide. De meetlocatie aan de zuidkant van 

de plas staat in een vrij mooi ontwikkelde vochtige heide. De tijdreeks hier verder opmeten 

levert een meerwaarde in het kader van standplaatsonderzoek. Dus het behouden van het 

meetpunt RONP105 lijkt hier de beste keuze. 

De depressie van de Lange Linneput blijft best verder bemeten door middel van twee 

meetpunten: RONP107 en RONP109.  

Met een regelmatig interval worden best al deze meetpunten bemonsterd voor de analyse 

van de chemische samenstelling van het grondwater, met name de evolutie van de 

sulfaatconcentratie. 

Door gebruik te maken van nitraatresidu-bepaling op de landbouwpercelen in het 

infiltratiegebied, kan uitgemaakt worden of de bemesting problematisch is of niet. Het 

voorzien van een ruime bufferzone waarin aankoop en omzetting van de dichtstbij gelegen 

landbouwgronden naar bos of een minder intensieve vorm van landbouwbedrijfsvoering zou 

een oplossing kunnen zijn. 

3.4 Zijn er zaken waar op gelet moet worden bij het 

installeren en onderhoud van het meetnet? 

Voor instructies bij het installeren van hydrologische meetpunten wordt verwezen naar Van 

Daele 2003. Er zijn verder geen speciale aandachtspunten.  
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Conclusie 

1. Het natuurreservaat bestaat uit twee aparte depressies gescheiden van elkaar door 

een smalle uitloper van een landduinenafzetting. Het geohydrologisch systeem bestaat uit 

grofzandige quartaire en tertiaire afzettingen die afhellen naar het noordwesten. De hoge 

hydraulische geleidbaarheid, de helling en de vrij grote topografische niveauverschillen 

zorgen voor grote grondwaterverplaatsingen in de ondergrond. De depressie van de Lange 

Linneput kent grotere grondwatertafelschommelingen en infiltrerend grondwater. De 

depressie van de Ronde Put wordt volop voorzien van toestromend en uittredend kwelwater. 

Het grondwaterniveau en dus ook het niveau van de plas is er nagenoeg constant.  

Het grondwater is over het algemeen nutriëntenarm, maar de hoge en stijgende 

sulfaatconcentraties zijn een probleem. Het zorgt voor vrijstelling van nutriënten in de 

vochtige en natte  heidevegetaties, verhoogde productie van de vegetatie en het niet kunnen 

halen van een goede staat van instandhouding van de doelhabitats.  Dit vereist opvolging en 

actie.   

2. Meetpunten RONP114/115 (beide uitgerust met dataloggers) worden momenteel  

door INBO opgevolgd. Bij de andere meetpuntkoppels kan het bemeten van de diepe 

meetpunten achterwege gelaten worden. RONP101 (=ondiep) aan de uitstroom van de vijver 

van de Ronde Put en RONP126 is het oosten blijven best verder bemeten. De meetpunten 

langs de noord- en de zuidoever van de plas (RONP103-RONP105) geven nagenoeg dezelfde 

tijdreeks, één van beide volstaat, bij voorkeur RONP105. De depressie van de Lange 

Linneput blijft best verder bemeten door middel van meetpunten RONP107 en RONP109. 

Speciale aandacht wordt gevraagd voor het probleem van de toenemende 

sulfaatconcentraties in het kwelwater. Een meetcampagne van (bv.) nitraatresidu’s in de 

bouwvoor van intensief bewerkte landbouwpercelen in het infiltratiegebied is aangewezen. 

3. Het opmeten van gekoppelde meetpunten lijkt niet langer nuttige info op te leveren. 

Dat betekent dat de meetpunten RONP106, RONP108 en RONP102 niet langer bemeten 

hoeven te worden.    

4. Voor een correcte installatie van hydrologische meetpunten wordt verwezen naar Van 

Daele 2003. 
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