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Opregionaleschaal isliervaakbekendof kwelineenbeckrlaloptreedtofniet.Voordekwelajhankelijkevegetatieishetechtervan belangdat kwelwaterookdaadwerkelijk indewortelzoneterechtkomt.Ofdit^ebeurt haitat af vaneengrootaantal lokale/actoren dieinhetveldmoetenworden
onderzocht. Eenvan demeestzinvolle metingen is debepalingvande bodem-pH opverschillende
diepten. Ditgeefiop eenvoudigewijzeecn^oed beeldvandeinvloed van kwelindewortelzone.
Opdezandgebiedenvormtkweleen
belangrijke voorwaardevoorhetvoorkomen
vannuzeldzameplantensoorten.Dezekwelafliankelijke soortenwordenhooggewaardeerdbijnatuurbehoud en-herstel.In2015
moetdeecologischehoofdstructuur zijngerealiseerdwaartoeperperceel natuurdoeltypen
zijngeformuleerd. Veeldaarvanzijnkwel-

afhankelijk, maardehuidigesituatieisvaak
nogververwijderd vanhetvastgestelde
natuurdoeltype.Percelenzijn noginlandbouwkundiggebruikofbegroeidmetalgemenesoortendieminderhogeeisenstellen.
InhetbeekdalvanhetMerkskeisonderzochtwelkefactoren dekansophetvoorkomenvankwelafliankelijke vegetatiebepalen.

Deliggingvanhetstroomgebied,dehoo/dwaterlopenenhetbeekdol.Indonkergrijsishetonderzoeksgebied
aangegeven.
LIGGING ONDERZOEKSGEBIED
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Vanuithetregionalehydrologischesysteemis
deaandacht toegespitstophetlokaleecohydrologischeschaalniveau.Metbehulpvan
bestaandegegevensenaanvullend veldwerk
zijnverschillendevariabelengekoppeldaan
hetvoorkomenvanverschillendevegetatiegroepen.Debevindingen inditartikelkunnen
vannutzijn voorwater-en natuurbeheerders
bijhetrealiserenvankwelafliankelijke natuurdoeltypen.
Het Merkske
HetMerkskeiseenzijbeekvandeMarken
ligttenwestenvanBaarle-Nassau
(afbeelding 1).Overgroteafstand vormtde
beekdegrensmetBelgië.Daardoorheeft het
zijnoorspronkelijke meanderendekarakter
behouden.Hetdunnefreatischepakketvan
hetstroomgebied wordtgevormddoordekzanden(FormatievanTwente)en fluviatiele
zanden(FormatievanKedichem).Aande
onderkantwordtditpakketbegrensddooreen
vrijwel aaneengesloten pakketvanfijne zandenencompactekleienvandeFormatievan
Kedichem/Tegelen.Onderdit slechtdoorlatend
pakketbevindtzichhetwatervoerendepakket
datuitdemariene,kalkrijkeFormatiesvan
MaassluisenOosterhout bestaat.Grondwater
datinhetbeekdalopkwelt,heeft aldezelagen
doorstroomd.
Vegetatie
Debasisvanhetonderzoekwordt
gevormddooreengebiedsdekkendevegetatiekarteringdiein 1991 isverricht2.Voorhet
onderzoekisdevegetatieopgemeenschapsniveauingedeeld invijfgroepen (tabel 1).GroepI
bestaatuiteenverzamelingvangemeenschappendiebehoren totdevochtigtotdrogegraslanden.GroepIIbehoorthierooktoe,maaris
opbasisvanhetveelvoorkomeninhetbeekdal
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vegetatiegroep

omschrijving

I

vochtig tot drogegraslanden (verzameling
van enkele gemeenschappen)
gemeenschap vanglanshavcrengrote vossestaart

II
III

gemeenschap van dotterbloem

IV

gemeenschap van moeraszegge, moesdistel en
dotterbloem
akkersen gemeenschap van Engels raaigras

V
Tabelï.

Deindelingvandevegetatie.
Waterdnebladinbloei.

in een aparte groep ingedeeld. Degroepen III
enIVbehoren tot denatte bloemrijke graslanden en vormen demeest soortenrijke, en daarmee ook interessante, kwelafhankelijke vegetatie in het beekdal. Op basis van het welofniet
voorkomen van de moesdistel zijn twee groepen onderscheiden. Deverspreiding van groep
IIIen IVm het bcekdal wordt weergegeven m
afbeelding 3.GroepVstaat voor sterk bemeste
vegetaties. Het onderzoek beperkt zich tot het
Nederlandse deel van het beekdal van het
Merkske waar vrijwel overal kwel voorkomt.

Kweldruk= 357cm+beekpeil
bodempH)5
bodempH30
bo*ripH50
bottompH100
EfiV U"lWTMK*lt(MSftïFê
pHfaodmacM

l(Ho(
5,5
8
6,5
6,5
201
6.43

TCO

23,10
3,54
0,10
0.13

Methodiek
Deeerste fase van het onderzoek bestond
uit het bewetken van develeruimtelijke informatie diebeschikbaar wasuit eerder onderzoek3'4''5'.Met behulp van GIS-analysesen statistiek isper vegetatiegroep de verdeling
bepaald van variabelen alsbodemtype, grondwatertrap, ontwateringsdichtheid, kweldruk
en afstand tot debeek.Aanvullend zijn gegevens in het veld verzameld oppercelen met
verschillende vegetatiegroepen. De 18onderzochte locatieszijn terug te vinden in afbeelding 3.Tijdens het veldwetkzijn per perceel op
drie tot vijfpunten in een raai loodrecht op de
beek de volgende variabelen bepaald: bodemprofiel, pH en EGVvan het bodemvocht,
bodem-pH op 15,30,50en 100centimeter diepte,pH-H,0, EGV,hardheid, calcium-, bicarbonaat-, chloride-, sulfaat- en nitraatgehalte van
het grondwater en degrondwatetstand ten
opzichte van maaiveld, beekpeil en kweldruk.
De kweldruk ismet m het veld bepaald maar
overgenomen uit een eerderestudie5'. Deze
gegevens zijn verwerkt in dwarsdoorsneden
(afbeelding 2).Tevens zijn een aantal bodemmonsters onderzocht opdegehalten stikstof
makkelijk oplosbaar fosfaat, kalium, organisch
stof, dezuurgraad (pH-KCL)en de C/N-quotiënt.

Resultaten
Regionale kwel engeohvdrologischc opbouw
Het voorkomen van kwel in een beekdal
wordt met name regionaal bepaald. De kweldruk in het beekdal van het Merkske (verschil
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Dwarsdoorsnede vaneenonderzoeksperceel.Bij ieder meetpuntzijn hetbodemprofiel endegemeten variabelenweergegeven

A/b.3:

Indebovenste kaart isdeverspreiding weergegeven van madcveengroiiden(grijs)endevegetatiegroepen III
enIV(zwart).Deonderste kaartgeeft depercelenaan waar hetveldwerkisverricht(zwart).
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Boxplotsvandiversebodem-pH-metiugen(tussen18 maanen4april2003)pervegetatiegroep.Deondergrensvandeboxenude25-percentielwaarde,debovengrensde75-percentielwaardeendaartussenisde
mediaanweegegeven.

in stijghoogtc in het eerste watervoerend pakketen freatische grondwaterstand) behoort tot
de hoogste in Brabant. In het beekdal van het
Merkske kweltgrondwater op dat door de
doorkruising van diepe,mariene kalkrijke
lagen en een lange reistijd een bijzondere
samenstelling heeft. Desamenstelling van het
opkwellende grondwater iseen belangrijke
factor voorde natuur in kwelgebieden.Dehoeveelheid kweldie toestroomt, wordt naast de
kweldruk ook bepaald door de lokalegeohydrologische opbouw in het beekdal.In het
stroomgebied wordt het slecht doorlatende
pakket (Formatie van Kedichem/Tegelen)
ondiep aangetroffen (één tot zesmeter).In het
beekdal istijdens het Pleistoceen een groot
deelvan de Kedichem kleiweggeërodeerd tot

soms welvijftot tien meter diep.Tijdens het
Holoceen isdit Pleistocene dalopgevuld met
veen en zand.In het beekdal wordt hierdoor
eenveellagereverticale weerstand aangetroffen dan buiten het beekdal.In het beckdal
neemt richting de beek deweerstand af Hierdoor en door het feit dat het stijghoogteverschildicht bij debeek hoger is,kan de kwelflux
hier aanzienlijk hogerzijn dan op de hoger
gelegengronden in het beekdal op grotere
afstand vandebeek (zieafbeelding 2).Dit betekent dat deaanvoer van kwelwater hier groter
isen meer potentie biedt voor het ontwikkelen
van kwelafhankelijke vegetatie.
Kwel in riewortelzone
Voorde vegetatie ishet van belangofde

invloed van kwel daadwerkelijk tot in de wortelzone reikt.Door het meten van de bodempH opverschillende diepten en het nemen van
bodemvochtmonstets kan een goedevergelijking worden gemaakt tussen de samenstelling
van het grondwater en deomstandigheden in
de wortelzone.Zeker wanneer ookdepH-KCl
vande bodem wordt bepaald, kan de invloed
van kwel opde bodem eenvoudig worden
bepaald.Alshet verschil tussen pH-H 2 0 en
pH-KCl klein is,isdebodem goed gebufferd.
Dit betekent dat wanneer deinvloed van
regenwater door hetdalen van de grondwaterstand gedurende het seizoen toeneemt, de pH
constant blijft.
Inafbeelding 4zijn boxplots voorde verschillende vegetatiegroepen weergegeven.
Hierin isduidelijk terug tezien dat met name
de bodem-pH in dewortelzone (15en 30centimeter) tussen deonderscheiden vegetatiegroepen sterk verschilt.Deverschillen in bodempH op 50en 100centimeter zijn veelgeringer,
omdat het kwelwater in het beekdal vrijwel
altijd invloed heeft opdezediepte.De bodempH waarbij de vegetatiegroepen I,IIenVvoorkomen, isduidelijk lagerdan de bodem-pH
waarbij degroepen IIIen IVvoorkomen. Ook
tussen groep IIIen IVbestaan duidelijk verschillen.GroepIVishet meest ktitisch en
komt alleen voor bij een bodcm-pH die tussen
6en7ligt. DepH van het bodemvocht en het
grondwatet zijn zelfs altijd hoger dan 6,5en
vertonen eenzeer smalle range.Degegevens
zijn in maart en april 2003in het veld verzameld. Hoe debodem-pH in de tijd varieert, is
niet onderzocht. Wat voordebodem-pH geldt,
geldt in mindere mate ook voorde overige
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ledenzijnopgehoogdomdenattegronden
beterbewerkbaar temaken.Hierdoorkomr
diepekalkrijke kwelnietmeerindewortelzonewaardoorgeenontwikkelingvankwelafhankelijke vegeratiemeerkanplaatsvinden.
Verderishetvangrootbelangdatgoedhooilandbeheer wordtgevoerd.Ditbetekentmaaienopdejuiste tijd metlichtmaterieelom
bodemverdichting tevoorkomen.Indienhooilandbeheerwordtverwaarloosd,treedtverruigingvandevegetatieop.

HetMerkske.
onderzochtechemischevariabelenzoalscalcium-enbicarbonaatgchalte vanhetgrondwater.Metnamederangewaarbijdekritische
vegetatiegroepen IIIenIVvoorkomen,issmaller.Omdat hetgrondwater inhetbeekdalvrijweloveraleenduidelijk kwelkarakter heeft,
zijndeverschillen inhetgrondwater tussende
vegetatiegroepenminderduidelijk danbijde
variabelendiedirectbetrekkinghebbenopde
wortelzone.
Grondwaterstand
Deinvloeddiekwelheeft opdewortelzone,wordtinbelangrijke matebepaalddoorde
grondwaterstand.Metnamehetwegzakken
vandegrondwaterstand gedurendehetvegetatieseizoenisonderscheidend tussendeverschillendevegetatiegroepen.Degemiddeld
laagstegrondwaterstand (GLG)blijkt eenprimaonderscheidende variabeletezijn.De
gemiddeld hoogstegrondwaterstand (GHG) is
nauwelijks onderscheidend,omdathoge
grondwaterstanden vrijweloveralinhetbeekdalvoorkomen.Kwelafhankelijke vegetatie
wordtalleenaangetroffen opplaatsenwaarhet
grondwater zeldenofnooitdieperwegzaktdan
50centimeterbenedenmaaiveld.
Degrondwaterstand wordtin belangrijke
matebeïnvloeddoor ontwateringsmiddelen,
waarvanmetnamehetMerkskezelfeengrote
invloedheeft4'. Deinvloedvandebeekisduidelijktezieninafbeelding 2.Deverlagingvan
degrondwaterstand isaanzienlijk groterin
zandigebodemsdaninbodemsdiebestaanuit
eendikveenpakket.Doordehogeredoorlatendheidvanzandhebbenontwateringsmiddeleneengrotereverlagende invloedopde
grondwaterstand enstrektdeinvloedzichaanmerkelijk verderuitindepercelen.Zoalste
30
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zienisinafbeelding 3,komenvegetatiegroep
IIIenIVvrijwelalleen(nog)vooropmadeveengronden.Naasteenmindergoededoorlatendheiddanzandheeft veeneengrote
bergingscapaciteit. Ookhierdoorzaktde
grondwaterstand indezomermindersneluit.
Bemesnnrj van [andbouwpercelen
Wanneeraangrenzende,hogergelegenperceleningebruikzijnalslandbouwgrond,ishet
grondwaterindelagergelegenhooilandenvaak
verontreinigd.Dezeverontreinigingblijkt uit
verhoogdesulfaat-ennitraatgehaltenenin
minderemateuitverhoogdechloridegehalten
inhetgrondwater.Voormaligintensieflandbouwkundiggebruikvanpercelenlevertvaak
nogeenaantalbeperkingenop.Doorjarenlange
intensievebemestingbevatdebodemverhoogdestikstof-,fosfaat- enkaliumgehalten.Hier
zullensoortenarmevegetatiesontstaandieaangepastzijnaandezevoedselrijke omstandigheden.Hetstikstofgehalte vandebodemvertoonteenduidelijkverbandmethetaantal
jarendateenperceelinbezitisvanStaatsbosbeheer.Percelendielanginbezitzijn,bevatten
allenlagestikstofgehalten. Ditzelfdegeldtniet
voorhetfosfaatgehalte. Soortenrijke,kwelafhankelijke vegetatiekomtzowelvoorbijlage
alsbijhogefosfaatgehalten. Eenverklaring
hiervoorisdatfosfaatfixatie optreedt.Fosfaat
kan,afhankelijk vandeheersendepH,worden
vastgelegddoorijzerhydroxiden encalcium.
IJzerencalciumwordencontinudoorkwelaangevoerd.Tussenhetkaliumgehalteendevegetatiedievoorkomtisgeenverbandaangetoond.

Conclusies
Kwelkomtinhetgehelebeekdalvanhet
Merkskenogvoor.Voorde kwelafhankelijke
natuur isechterdevraagofdiekweldaadwerkelijkinvloedopdewortelzoneheeft.Uithet
onderzoekisnaarvorengekomendathet
bepalenvandebodem-pHopverschillende
diepten eeneenvoudige,goedeengoedkope
manier isomdeinvloedvankwelopde
omstandigheden indewortelzoneaante
tonen.Devariabelelevertduidelijke verschillenoptussendeonderscheiden vegetatiegroepen.Hierbij moetbedachtwordendatkwelwaterdewortelzoneopverschillende
manieren bereiken kanendatookeenzekere
naijling inchemischeenbiologische kenmerkenkanbestaan.
Verderishetschaalniveauwaaroponderzochtwordtergbelangrijk.Allereerstmoet
uitgezochtwordenhoehetregionalegrondwatersysteem inwerktophetbeekdal.Metbehulp
vangedegenveldwerkkanvervolgensde
invloedvanhetlokalewatersysteemopde
vegetatieinkaartgebrachtworden.Ditmaakt
hetopeenjuistemanieringrijpen inhetgehelewatersysteem tenbehoevevan natuurontwikkelingeenvoudigerenlaatzienwaarde
mogelijkhedenmaarookdeproblemenliggen
innatuurontwikkeling inbeekdalen.*
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