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Aanleiding 

In het kader van een stage bij het Agentschap Natuur & Bos (ANB) hebben studenten van de 
Universiteit Antwerpen bodemkenmerken, meso- en macrofauna onderzocht in de regio 
Puurs (Gyzels 2021). Daarbij werd ook het bosreservaat Coolhembos onderzocht, meer 
bepaald de twee proefvlakken (kernvlaktes) die door het INBO worden opgevolgd in het 
kader van de monitoring van de bosreservaten. Met behulp van een pH veldmeter werden op 
12 en 13/4/2021 gemiddelde pH waarden van 3.89 en 3.49 gemeten, respectievelijk in de 
westelijke kernvlakte in mesotroof elzenbroekbos en in de oostelijke kernvlakte in eiken-
elzenbos.  

De meetwaarden zijn in beide gevallen te laag voor mesotroof elzenbroekbos, waarvoor het 
centrale deel van het Coolhembos als een referentie geldt. Ze zouden kunnen wijzen op 
verzuring en degradatie van dit bostype.  

Vraag 

1. Worden de lage pH waarden bevestigd en zo ja, worden ze op een ruime schaal in het 
Coolhembos gemeten? 

2. Is er een relatie met de waterhuishouding en zou de lage pH een gevolg kunnen zijn van 
de voorbije droge zomers? 

3. Zijn er in functie van het behoud en de verdere ontwikkeling van het mesotroof 
elzenbroekbos ingrepen nodig in de waterhuishouding om verdroging en verzuring te 
voorkomen? 

Toelichting 

Om een wat breder beeld te krijgen van de pH in het gebied, werden op 28/5/2021 opnieuw 
metingen uitgevoerd op zes locaties, waarvan twee in de kernvlaktes (Figuur 1). Aanvullend 
werden ook recente peilbuisgegevens en hydrochemische data bekeken en besproken. Om 
deze gegevens te kaderen, is het nuttig om vooraf beknopt de geomorfologie en 
geohydrologie van het gebied te beschrijven. 

1 Geomorfologie en geohydrologie (samengevat uit Mertens & Van 
Ryckegem 2018) 

Coolhembos bevindt zich in een vlakke, komvormige depressie op een hoogte van slechts ca. 
2 m TAW (Figuur 1). Coolhembos wordt ontwaterd via de Goorlaakbeek (2e-3e cat.) en de 
Zielbeek (1e cat.). Door deze lage ligging is er evenwel weinig afwatering naar het 
stroomgebied. Het hele bos wordt doorsneden door vele, tot 3 m brede grachten. 
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Figuur 1. Digitaal hoogtemodel (DHMV II) van Coolhembos en zijn directe omgeving (Geopunt), met 
daarop de ligging en nummering van de 6 locaties waar de pH werd gemeten. Twee daarvan liggen in de 
kernvlaktes (50 m x 100 m) van de bosreservatenmonitoring (zwarte rechthoeken). 

Coolhembos ligt in de Vlaamse Vallei, die ontstaan is door terugschrijdende riviererosie bij 
opeenvolgende zeeregressies tijdens de ijstijden. Tijdens de Weichsel-ijstijd (126 tot 12 
duizend jaar geleden) werd de Vlaamse vallei opgevuld met dekzand, zandleem en leem van 
niveo-eolische en vooral van niveo-fluviatiele oorsprong, zodat ze in het landschap nu niet 
meer als vallei waar te nemen is. De Vlaamse Vallei is hierdoor grotendeels vlak, met zwak 
gewelfde drogere gedeelten met gering microreliëf en enkele kleine lokale ruggen die 
afwisselen met smalle tot bredere vochtige depressies, zoals die waarin het Coolhembos zich 
situeert. 

In het Holoceen trad op de laagste plekken in deze depressies veenvorming op en later 
vonden er alluviale afzettingen van lemig en kleiig materiaal plaats, ten gevolge van de 
getijdenwerking van de Rupel. In Coolhem vinden we voornamelijk zeer natte, gleyige 
zandleembodems met een veensubstraat op geringe diepte. In de iets hoger gelegen zones 
gaat de bodem over naar matig droog lemig zand met een verbrokkelde textuur B-horizont. 
Coolhembos is waarschijnlijk tijdens de middeleeuwen uitgeveend; het grachtenpatroon en 
de rabatten stammen waarschijnlijk (deels) uit deze tijd. 
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Het freatische grondwater bevindt zich in een dik watervoerend pakket bestaande uit een 
kwartaire laag van 15 tot 20 m dikte (de opgevulde Vlaamse Vallei) en daaronder het 
oligoceen aquifersysteem met een dikte die varieert van 5 tot 15 m. Het oligoceen 
aquifersysteem bestaat hier uit de formatie van Zelzate (Tongeren-groep) die in het 
Coolhembos is samengesteld uit een relatief dunne en onderbroken aquitard 
(waterondoorlatende laag) van het Lid van Watervliet (zandige klei) en kleiige zanden van 
het Lid van Bassevelde (Figuur 2). Hieronder op een diepte van 25 tot 30 m bevindt zich de 
formatie van Maldegem met de Bartoon aquitard (klei) die de absolute ondergrens vormt van 
het watervoerend pakket. 

 

Figuur 2. Uitsnede van de geologische kaart van België, kaartblad 23/2. ZzBa is het lid van Bassevelde, 
ZzWa het lid van Watervliet. Coolhembos is wit omcirkeld. 

Door de dikte van het watervoerende pakket (tenminste 15 m) en het geringe reliëf is het 
mogelijk dat het grondwaterpeil in het Coolhembos de schommelingen van de ruime 
omgeving volgt (te onderzoeken, zie verder onderdeel 3). 

2 Resultaten van de pH metingen 

De pH metingen werden uitgevoerd op 6 locaties in het bos, met locatie 3 in de kernvlakte 
met mesotroof elzenbroekbos en locatie 5 in de kernvlakte in elzen-eikenbos (Figuur 1). In 
beide kernvlaktes van 50 m x 100 m werden de vegetatie en de samenstelling en structuur 
van het bos geïnventariseerd in 2004 en 2014, als onderdeel van de monitoring van het 
onbeheerde bosreservaat, die loopt met een cyclus van 10 jaar (zie De Keersmaeker et al. 
2016). 

De pH metingen werden uitgevoerd met een draadloze veldmeter van Hanna Instruments 
(HI12922 Bluetooth Soil pH meter). Op elke locatie werden een vijftal metingen uitgevoerd 
in een straal van hooguit twee meter van elkaar verwijderd. Als op de locatie een duidelijk 
onderscheid tussen rabatten en grachten aanwezig was, werd zowel in de bodem als in het 
oppervlaktewater van de grachten in de nabijheid gemeten. 
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De metingen wijzen op een sterke variabiliteit in de pH, tussen de locaties onderling maar 
deels ook op de locatie zelf (Tabel 1). Zo werden op de locaties 5, 9, en 17 aan de 
noordoostkant van Coolhembos zeer lage waarden gemeten in de bodem, met gemiddelden 
van respectievelijk 3.06, 3.12 en 3.11. Enkele meetwaarden in locaties 5 en 9 waren zelfs 
lager dan 3. Dit zijn meetwaarden die aanzienlijk lager zijn dan de grenswaarden voor 
mesotroof elzenbroekbos (Runhaar et al. 2009). 

Het bostype dat nu aanwezig is op de droge ruggen van locaties 5 en 9 is grotendeels 
aangepast aan een zure bodem, met veel zachte berk, zomereiken en stekelvarens en er was 
geen zichtbare schade door droogte of verzuring. Op locatie 17 zijn stekelvarens ook 
dominant in de kruidlaag, maar de bomen zijn voornamelijk zwarte elzen. Deze hebben 
vitaliteitsproblemen (Foto 1) die het gevolg kunnen zijn van de droogte in de voorbije jaren, 
eventueel in combinatie met verzuring. De lage pH in de droge delen van locaties 5,9 en 17 
valt buiten het bereik van mesotroof elzenbroekbos (Runhaar et al. 2009) en staat in 
contrast met de hogere meetwaarden in de grachten (respectievelijk 5.75, 6.19 en 4.96). De 
meetwaarden in de grachten situeren zich wel in het geschikte bereik voor mesotroof 
elzenbroekbos (Runhaar et al. 2009). 

 

Foto 1.  Vitaliteitsproblemen bij zwarte els op meetlocatie 17 

De bodem van locaties 3 en 4 is ook erg zuur, maar minder dan in de hiervoor besproken 
locaties, met gemiddelde waarden van respectievelijk 4.85 en 4.27. De absolute ondergrens 
voor mesotroof elzenbroekbos situeert zich volgens Runhaar et al. (2009) bij pH waarde 4.  
De aanwezige vegetatie op beide locaties wijst op mesotroof elzenbroekbos (Tabel 1) en er 
werden op 28 mei geen of nog geen duidelijk zichtbare signalen van verzuring of verdroging 
waargenomen. De variabiliteit in de kernvlakte (locatie 3) is hoog, met pH waarden tussen 
4.20 en 7.07. Net als in het noordoosten zijn de waarden in het water van de grachten van 
locaties 3 en 4 (respectievelijk 6.78 en 6.36) aanzienlijk hoger dan de gemiddelde pH 
waarden in de bodem. De pH metingen op de meest westelijk gelegen locatie 2 in een 
elzenbroekbos met dominantie van ijle zegge, geven een gemiddelde waarde van 3.76,  die  
intermediair is vergeleken met de waarden centraal (locaties 3 en 4) en in het noordoosten 
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(locaties 5,9 en 17) van Coolhem. IJle zegge, die domineert op locatie 2, is volgens Ellenberg 
et al. (1992) indifferent voor de pH van de bodem.  

Tabel 1. Beschrijving en meetresultaten van de 6 locaties in Coolhembos waar de pH werd gemeten. Het 
gemiddelde berekend op basis van de protonenconcentratie, staat in vet. 

Locatie X Y Omschrijving pH bodem pH gracht 
2 145967 196148 Broekbos met zwarte els en  

ijle zegge (dominant), gele 
lis, pitrus en smalle 
stekelvaren. 

3.55 
3.77 
3.93 
3.74 
3.95 
3.76 

 

3 146134 196079 Kernvlakte in mesotroof 
elzenbroekbos (De 
Keersmaeker et al. 2016), 
regelmatig patroon van 
rabatten en grachten 

7.01 
4.64 
7.07 
7.15 
5.18 
5.26 
4.20 
4.85 

6.78 
6.79 
6.78 

4 146234 196173 Broekbos met struikvormende 
wilgen en zwarte els, 
dominantie van moerasvaren 

4.12 
4.21 
4.14 
4.21 
4.63 
4.57 
4.27 

6.40 
6.32 
6.36 

5 146391 196232 Kernvlakte in elzen-eikenbos 
(De Keersmaeker et al. 
2016), met een scherp 
afgelijnde hoge rabatten en 
brede grachten 

3.24 
3.16 
3.04 
3.16 
2.84 
3.06 

5.63 
5.98 
5.72 
5.75 
 

9 146494 196316 Droger bos met brede 
greppels. Zachte berk en 
zwarte els, met dominantie 
van vnl. brede stekelvaren in 
de kruidlaag.  

2.98 
3.57 
3.06 
3.28 
2.95 
3.12 

6.19 

17 146288 196437 Droger bos met brede 
greppels. Voornamelijk zwarte 
els (vitaliteitsproblemen) en 
stekelvarens. 

3.05 
3.24 
3.22 
3.07 
3.03 
3.11 

4,70 
5.71 
4.96 
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3 Grondwaterdynamiek en -chemie 

In het Coolhembos staat sinds 2003 een piëzometer om de dynamiek van de hele depressie 
te volgen (Figuur 3). Aanvankelijk gebeurde dat manueel, sinds 2005 gebeurt het met een 
diver.  

 

Figuur 3. Grondwaterpeilen in Coolhem sinds 2003 

Vanaf het begin van het groeiseizoen (eind maart - begin april) dalen de grondwaterpeilen 
onder invloed van afwatering naar de Goorlaakbeek en evapotranspiratie. De laagste 
grondwaterstanden worden bereikt tussen juli en september.  

De hoogste grondwaterpeilen worden mee bepaald door het bodempeil van een betonnen 
duiker naar de Goorlaakbeek. Door verstopping van deze duiker tussen 2006 en 2008 
werden in die periode hogere waterpeilen bereikt, die langdurig en soms tot 30 cm boven het 
maaiveld bleven. De schommelingen in het grondwaterpeil waren in deze periode maximaal 
0.5 m. De metingen lijken erop te wijzen dat de verstopping tot ver in het vegetatieseizoen 
een hoog grondwaterpeil kon handhaven , maar anderzijds waren de jaren 2006-2008 wat 
natter dan gemiddeld (KMI jaargemiddelden). In 2003-2004 en in 2009-2014, toen de duiker 
wel functioneerde, was het verschil tussen het hoogste en laagste waterpeil meestal kleiner 
dan 0.7 m. Sinds 2015 zakt het grondwater regelmatig tot meer dan 0.7 m onder het 
maaiveld weg. In de zeer droge jaren 2018 en 2020 (KMI jaargemiddelden) was dat zelfs tot 
meer dan 1.2 m diepte (Figuur 3). 

Het NICHE referentiebereik voor de grondwaterstanden van een elzenbroekbos op (venige) 
zandbodems bedraagt 0.1-1 m onder het maaiveld in de zomerperiode (GLG, d.i. de 
gemiddelde laagste grondwaterstand) en niet lager dan 0.5 m onder het maaiveld in de 
winterperiode (GHG, d.i. de gemiddelde hoogste grondwaterstand). Volgens Runhaar et al. 
(2013) situeert de GLG zich op minder dan 10 cm onder het maaiveld voor Moerasvaren-
Elzenbroekbos (type van laagvenen) en minder dan 80 cm onder het maaiveld voor 
Elzenzegge-Elzenbroekbos (type van beekdalen). De zomerpeilen die in het Coolhembos 
sinds 2017 worden gemeten (Figuur 4), zijn lager dan de waarden die zowel NICHE als 
Runhaar et al. (2013) voorop stellen.  
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Verdroging van moerassen kan door oxidatie van zwavelhoudende mineralen zoals pyriet, 
aanleiding geven tot de vorming van zwavelzuur, met vrijstelling van SO42- en protonen 
(Lamers et al. 1998). De hoge sulfaatgehaltes volgens de hydrochemische analyses uit 2003 
en 2021 (Tabel 2), kunnen in die richting wijzen. De verklarende tekst bij de geologische 
kaart suggereert dat de aanwezigheid van pyriet in de Vlaamse vallei, de oorzaak kan zijn 
van het hoge sulfaatgehalte in het grondwater dat wordt opgepompt in Londerzeel (Buffel et 
al. 2009: p. 49). Het is echter niet gekend of de minerale toplaag van het Coolhembos, die 
bij een daling van de watertafel oxideert, effectief S-houdende mineralen bevat. Dit zou door 
verder onderzoek bevestigd moeten worden. 

Tabel 2. Hydrochemische kenmerken van het grondwater, op twee tijdstippen bemonsterd bij de peilbuis 
in Coolhem. 

Datum 12/12/2003 01/03/2021 

Meetpunt 
Code 

COOP001 COOP001 

CondF (µS/cm 
25°C) 

720 1.313 

CondL (µS/cm 
25°C) 

750 1.287 

pHL 7,02 7,51 

pHF 6,94   

HCO3 (mg/l) 280,0 407,1 

P-PO4 (mg/l) 0,037 0,015 

N-NO2 (mg/l) 0,005 0,015 

N-NO3 (mg/l) 0,050 0,198 

N-NH4 (mg/l) 0,270 0,082 

SO4 (mg/l) 230,0 254,8 

Cl (mg/l) 22,0 98,9 

Na (mg/l) 32,0 47,9 

K (mg/l) 3,5 2,2 

Ca (mg/l) 164,0 208,2 

Mg (mg/l) 8,6 26,7 

Fetot (mg/l) 0,82 0,50 

Mn (mg/l)   0,68500 

KATIONEN  
(meq/l) 

10,418 14,746 

ANIONEN 
(meq/l) 

10,005 14,781 

EN (%) 2,0222% -0,1215% 

 

4 Bespreking 

De terreinmetingen op 28/5/2021 wijzen op een grote variabiliteit van de pH en de sleutelrol 
die de waterhuishouding daarbij speelt. De grote ruimtelijke variabiliteit van de pH, in functie 
van de hoogteligging ten opzichte van de watertafel, is een sterke aanwijzing dat bij 
verdroging een snelle verzuring optreedt door het geringe bufferend vermogen van de 
bodem. Verder onderzoek moet uitwijzen of de oxidatie van zwavelhoudende mineralen de 
snelle verzuring bij verdroging veroorzaakt. 

De lage pH in de drogere delen van het Coolhembos is waarschijnlijk geen nieuw gegeven, 
aangezien de vegetatie aan de iets hogere randen van de depressie, grotendeels afgestemd 
is op deze zure omstandigheden. Enkel op meetlocatie 17, aan de rand van Coolhembos, 
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werden vitaliteitsproblemen bij elzen vastgesteld. Die vitaliteitsproblemen zijn  mogelijk een 
gevolg van een recente verdroging of verzuring. De monitoring van de vegetatie in de 
periode 2004-2014 wees eerder op een vernatting, met toename van typische soorten van 
mesotroof elzenbroekbos, zoals moerasvaren, stijve zegge, elzenzegge, hoge cyperzegge en 
waterviolier (De Keersmaeker et al., 2016). Voor zover dit tijdens het terreinbezoek in 2021 
kon beoordeeld worden, heeft dit proces zich na 2014 niet doorgezet. Een volgende 
inventarisatie, die voorzien is voor 2024, zal uitwijzen in welke richting de vegetatie verder 
evolueert. 

De peilbuismetingen tonen het effect van de verstopping van de duiker in de periode 2006-
2008, waardoor het waterpeil tijdens het vegetatieseizoen te hoog stond voor mesotroof 
elzenbroekbos, centraal in Coolhembos. Ook de effecten van de droogte in 2018 en 2020 zijn 
goed te zien, waarbij het laagste grondwaterpeil tot meer dan 1.2 m onder het maaiveld 
zakte. Dit is lager dan de GLG voor mesotroof elzenbroekbos en de langdurig lage 
waterstand verhoogt het risico op verzuring. 

Door de gevoeligheid voor vervuiling en verdroging van de freatische laag in de sedimenten 
van de Vlaamse vallei, vraagt de waterhuishouding van het Coolhembos om bijzondere 
aandacht. Het peilbeheer zou erop gericht moeten zijn om te voorkomen dat het gebied 
verdroogt en verzuurt, en degradatie van het mesotroof elzenbroekbos tegen te gaan. 
Anderzijds is een abrupte vernatting, zoals in 2006-2008, waarbij het waterpeil ook in het 
vegetatieseizoen lang boven het maaiveld stond, eveneens ongunstig voor het mesotroof 
elzenbroekbos. Een geleidelijke vernatting die samengaat met een toename van 
veenvormende soorten, zoals moerasvaren, is voor dit bostype het optimale scenario. Met 
het oog hierop is het belangrijk om de betonnen duiker naar de Goorlaakbeek te vervangen 
door een regelbare stuw, zodat de hoogte van het waterpeil beter geregeld kan worden (ook 
aanbevolen in de gebiedsanalyse door Mertens & Van Ryckegem, 2018). 

Daarnaast zou een ecohydrologische studie uitgevoerd kunnen worden, om het hydrologisch 
systeem beter te doorgronden. Het is namelijk niet duidelijk in welke mate de beheerder de 
hoogte van het waterpeil in het Coolhembos zelf in de hand heeft, zelfs na plaatsing van een 
regelbare stuw. Als blijkt dat schommelingen in het peil bepaald worden door de waterstand 
in de ruime omgeving van het Coolhembos, kan een ecohydrologische studie mogelijk ook de 
effectiviteit van maatregelen buiten het bos onder de loep nemen.   
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Conclusie 

1. Worden de lage pH waarden bevestigd en zo ja, worden ze op een ruime schaal in het 
Coolhembos gemeten? 

 
Lokaal zijn inderdaad zeer lage pH waarden gemeten in het Coolhembos, vooral in de 
drogere bodem aan de noordoostrand van het Coolhembos. Deze zure bodem is niet 
geschikt voor mesotroof elzenbroekbos, maar de vegetatie in de rand van het bos is 
actueel grotendeels aangepast aan zure bodem. Centraal in het bos werden hogere pH 
waarden gemeten, die zich wel in het bereik situeren van mesotroof elzenbroekbos, dat 
hier actueel ook aanwezig is. Maar ook centraal in het bos vertoont de pH een sterke 
variabiliteit en situeren heel wat gemeten pH-waarden zich aan de ondergrens van het 
geschikte bereik. 

 
2. Is er een relatie met de waterhuishouding en zou de lage pH een gevolg kunnen zijn van 

de voorbije droge zomers? 
 

De metingen wijzen uit dat de pH zeer sterk bepaald wordt door de waterhuishouding en 
dat de bodem bij verdroging nauwelijks in staat is te bufferen tegen verzuring. Om 
verzuring en degradatie van het mesotroof elzenbroekbos, centraal in het bos, tegen te 
gaan is het noodzakelijk een hoog waterpeil met beperkte schommelingen te behouden.    

 
3. Zijn er in functie van het behoud en de verdere ontwikkeling van het mesotroof 

elzenbroekbos ingrepen nodig in de waterhuishouding, om verdroging en verzuring te 
voorkomen? 

 
Sinds 2017 zakt het waterpeil in de zomer te sterk weg voor het behoud van mesotroof 
elzenbroekbos. Wellicht spelen de voorbije droge jaren een rol, maar ook andere factoren 
kunnen een rol spelen. Een meer diepgaande ecohydrologische studie zou in beeld kunnen 
brengen in welke mate de beheerder zelf het peil in de hand heeft, en welke externe 
invloeden eventueel eveneens bepalend zijn. We hernemen in elk geval de aanbeveling 
van de gebiedsanalyse door Mertens & Van Ryckegem (2018) om een regelbare stuw te 
voorzien.   
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