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Vandiepenaarondiepekwel
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herbergt hetHelsbroek nogsteedsgoed
ontwikkeld blauwgtasland en dotterbloemhooiland.Ditlijkt teduiden opvoedingdoof
diep,basenrijkgrondwater.Bijhetbeginvan
hetonderzoekgingmen uit vandezeaanname
(Jalink,1995).
Hydrologischegegevenslijken hetoptredenvandiepekweltebevestigen.Inhet
terrein isdestijghoogte inhet middeldiepe
pakket 50à70cmhogerdandegrondwaterstand (Jalink era/., 1997);bovendien iseven
bovenstrooms vanhet terreinde stijghoogte
inhetdiepepakkethogerdaninhetmiddeldiepe(Athmerera/., 1997].
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InNoord-Brabantblijken behalvediepekwelookanderehydrologischeprocessendestandplaatsconditiesvnnblauwgraslanden en dotterbloemhooilandcn tekunnen bepalen.Zokunnen lokalekwel
vanbasennjk water, inundaties metbeckwaterofrivierwaterenkwelvankanaalwatereveneensgoede
conditiesgaranderen.Herbelang van diepekwelvoorbascuminuendeschraallandendientdaarom
genuanceerd teworden.Omdesturende mechanismen teachterhalen, isonderzoekoplokaleschaal
nodig.Inditartikel illustreren bovenstaande auteursdataan dehand vantwee natuurgebieden in
Noord-Brabaut.Tenslotte bediscussiëren zedeconsequenties van hun inzichten voorhetwort maatregelen,dat moetwordengenomen voorherstelvanblauwgraslandcuendotterbloemhooilanden.
InNootd-Btabantwerdertotvoorkort
meestalvanuitgegaandatzonderdiepekwel
geenbasenrijke standplaatsen kunnen voorkomen(o.a. VanEketal., 1997].Tenbehoeve
vanhetwaterhuishouding- ennatuurbeleid is
daaromveelonderzoekgedaannaardewaterhuishoudingopgrotediepteenopregionale
schaal.Onderzoek naardelokalehydrologie
vanafzonderlijke natuurtetreinenenophet
niveauvandewortelzoneisnauwelijks uitgevoerd.Voorbehoudenherstelvaneennat
natuurgebied ishetechternoodzakelijk te
weten hoedaaraandestandplaatseisen vande
vegetatietypenkanwordenvoldaan.Innatte
natuurgebieden wordendezestandplaatseisen
inhogematebepaalddoor hydrologische
processen.Kennisvanhydrologische processen
isdusnodigomtekunnen begrijpen hoede
standplaatseisen vanvegetatietypen totstand
komen.Deschaalvanonderzoekmoetdaarom
aansluitenopderuimtelijke variatieinvegetatietypen (Jansen,1993). Voorveelgrondwaterafhankelijke natuurgebieden blijkt dievariatie
zeetfijnschalig(afbeelding 1).
Omdehydrologischeprocesseninbeeld
tebtengendiedestandplaatseisen vanblauwgraslandenendotterbloemhooilanden bepalen,wordtsysteemanalyseoplokaleschaal
toegepast.Daarbij moeten achtereenvolgens
devolgendevragen beantwoord worden:
Welkgrondwaterstandsvcrloopenwelke
grondwaterkwaliteit indewortelzoneis
voordevegetatie noodzakelijk?
Welkegrond-ofoppervlaktewaterstromingsstclselsleverenditwater?
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Watisdekwaliteitvanhetwater indeze
stromingsstelsels enhoekomtdietot
stand?
Waarkomt hetwaterindezestromingsstelselsvandaan?
Daarnakanookeenvijfde vraagworden
beantwoord:
Watisdeinvloed vaningrepen inde
waterhuishouding opdevegetatie?
Het nut endenoodzaak vanlokale
systeemanalyses wordtgeïllustreerd aande
hand vantwee grondwaterafhankeljjke
natuurgebieden:hetHelsbroekendeBinnenpolder van Terheijden.
Het Helsbroek: lokale kwel
HetHelsbroekiseenklein natuurreservaat(ca. 4,6ha)inhetdalvandeReusel,dat
wordtomgevendoorzwaarbemesteenontwaterdelandbouwgronden. Desondanks

Uithetonderzoekblijkt echterdathet
basenrijkegrondwarcreenlokale herkomst
heeft (Jalinkera/.,1997). Openkelemeters
dieptewerdeen laagkalkhoudendeBrabantse
Leemaangetroffen. Lokaalinfiltrerend grondwaterwordtbijdoorstroming vandezekalkhoudende lagenverrijkt metcalciumenbicarbonaat.Hierdoor komt nietalleen indelage
delenvanhetHelsbroek basenrijk grondwater
voor(zoalsmeesralindoordiepekwelgevoede
terreinen],maarookhogeropdeflanken.Van
naturezaleengrootdeelvanhetneerslagwateralslokaalgrondwater overdeleemlagen
toestromen,waardoor inherlagedeellangdurighogegrondwaterstanden optreden.
Uithethogechloridegehalte vanhet
ondiepegtondwatetblijkt datgeen toestromingplaatsvindt vanchloride-arm water
uithetdiepepakket.Ookhet watet bovenin
hetmiddeldiepe pakketblijkt nietuit het
diepepakket afkomstig.
InhetHelsbroek verzorgteenlokaal
watersysteem incombinatiemetondiep gelegenkalkrijke lagenduurzaam de basenrijkdomendaarmeede standplaatscondities van
blauwgraslandenendottetbloemhooilanden
(Jalinkera/.,1997).
De Binnenpolder van Terheijden:
middeldiepe kwel
DeBinnenpolder vanTerheijden,opde
overgangvandehogerezandgronden naarde
laaggelegen kleigebieden,wastot indejaren
veertigeenuitgestrekt moerasmetbasen-

Natteschraallanden,zoalsblauwgraslanden endotterbloemhooilanden, zijn zeldzaamen
wordenbedreigd doorverdroging,verzuringeneutrofiëring. Zeherbergen talvanbedreigde
plantensoorten. Hun behoud enhetstel hangtsamenmeteenongestoorde waterhuishouding.
Metnamekwelvandiepgrondwaterwordtdoorvelenalscruciaalbeschouwd.Diepekwel
brengtanaëroob,ijzer-,calcium-enbicarbonaatrijk waterindewortelzonevandevegetatieen
waatborgt zodevereistestandplaatscondities: hoge grondwaterstanden enbasenrijkeen
voedselarmeomstandigheden. In Noord-Brabant isdelaatstejaren veelonderzoekverricht
naatdiepekwel, onderandereinhetkadervanheronderzoekprogramma vande waterleidingbedrijven. Determdiepekwelwordtergereserveerd voorkwel uithetpakketonderde
tweedescheidende laag,daarnaast onderscheiden wemiddeldiepe kweluit het middeldiepe
pakketenlokalekweluithet freatische pakket.
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nature betrofhet basen- en voedsclarm grondwater dat in heidegebieden geïnfiltreerd was,
maar door het agrarisch gebruik isdit lokale
grondwater nu hard en voedselrijk.

Herstelmaatregelen
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Aft). 1:

Variatieinstandplaatsopzeerkorteajstani: linksheidcvegetatie(pH 4),rechtsblamvgrasland(pH7,5).
(foto:A.Jansen)
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EcohydrologischprofieldoorhetHelsbroek.
Dooraannjkitnj aandeondiepgeledenkalkhoudcndcleemishetlokalegrondwatersysteemvoldoendekalkrijkvoorblauwgraslandvegetaties.Diepeslotenrondhetterreinhebbendetoestromingvanditgrondwater
sterkverminderd. Voorduurzaam behoudlijkthetverschralenvandeomgevingenherverondiepenvanslote
afdoende.

minnende vegetatietypen. Verdroging werd
beginjaren negentig beschouwd als belangrijkste belemmering voor het herstel van de
oude toestand, met name het wegvallen van de
kwel van kalkrijk grondwater uit het diepe
watervoerend pakket (Stuurman era/.,15190).
In het kader van de regeling Gebiedsgerichte
Bestrijding Verdroging isonderzocht welke
maatregelen nodigzijn voor natuurherstel
(Jalinkera/., 1995].
Dehuidige geohydrologische situatie van
het gebied bleekjuist goede mogelijkheden te
bieden voor herstel.In het centrum van het
gebied treedt namelijk een permanente, sterke
kwelop uit het middeldiepe watervoerende
pakket (afbeelding 3).Het kwelwater is met
calcium en bicarbonaat aangerijkt in deschelp-

rijke afzettingen in dit pakket (Formatie van
Maasluis). Kweluit het diepe watervoerend
pakket tteedt niet op,onder andere door de
aanwezigheid van diverse waterwinningen.
Maar voorbasenrijke omstandigheden in de
wortelzone blijkt diepekwelniet noodzakelijk.
Bovendien bleek dat de kwelflux door
rond 1950uitgevoerde peilverlagingen sterk is
toegenomen, volgens berekeningen met twee
tot zes millimeter per dag.In feite issinds de
ontginning sprake van een gebied met kunstmatig versterkte kwel.Devroegere basenminnende schraallanden bestonden dus bij
aanmerkelijk minder sterke kwelstromen, dan
die welke na de ontginning gingen optreden.
Vanuit de dekzandruggen rond de
Binnenpolder treedt lokale kwel op.Van

Het Helsbroek isverdroogd, wat vooral
wordt veroorzaakt door de velediepe sloten in
de nabijheid, die het lokale grondwater
afvangen. Uit het omringende landbouwgebied stromen bovendien veel voedingsstoffen toe.Voor behoud en herstel van het
Helsbroekzijn vooral lokale maatregelen
nodig die kwaliteit en kwantiteit van het
lokale systeem herstellen: de vermesting moet
worden teruggedrongen en vervolgens de
ontwatering verminderd. Door aankoop van
gronden in het kadet van het provinciale
natuurbeleid isherstel alop korte termijn
mogelijk.
Inde Binnenpoldet van Terheijden wil
Sraatsbosbeheer weer blauwgraslanden en
dottetbloemhooilanden tot ontwikkeling
brengen. Deregionale hydrologie biedt hiertoegoede kansen, aangezien het mogelijk isvia
pedverhogingde basenrijke kwel tot in de
wortelzone te laten komen.Toch zijn erook
knelpunten. Het opkwellende lokale grondwater afkomstig uit deomliggende landbouwgronden isvermest.Deveengronden zijn
veraard en deels bezand (Jalink era/.,1995).
Eengroot deel van degronden isnog verpacht,
waardoor thans geen peilvcthogingen kunnen
worden doorgevoerd. Pasals degronden pachtvrij zijn, kunnen deze knelpunten worden
opgelost. Pachtcontractcn belemmeren hier
het herstel van natte schraallanden.

Discussie
Zoalsgezegd kunnen in Noord-Brabant
behalvediepe kwel ookandere hydrologische
processen de standplaatscondities van blauwgraslanden en dottetbloemhooilanden
bepalen. Het belang van diepe kwelvoor
basenminnende schraallanden dient daarom
genuanceerd te worden. Ook lokale kwel,
inundaties met beekwater, Maaswater en kwel
van kanaalwater blijken de standplaatscondities van deze vegetatietypen te kunnen garanderen.Onderzoek op lokaleschaal isonmisbaar om deze mechanismen teachterhalen en
dejuiste herstelmaatregelen te kunnen treffen.
Een regionale hydrologische systeemanalyse,zoals die van West-Brabant (Stuurman er.al.,1990),geeft op regionale schaal een
gedegen beeld van degrorcre grondwaterstromingsstelsels en de verspreiding van
grondwaterkwaliteit opgrotere diepre.De
variatie in kwaliteit in de bovenste meters van
debodem en de werking van ondiepe, lokale
grondwatersystemen kan op dit schaalniveau
echtet niet in beeld worden gebracht. DaarH20
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ingrepennamelijkvaakeenbelangrijkerol:
diepeslotenindeomgevingvannatuurreservatenvangenveelkwelaf zodatdiehetreservaat
nietmeerbereikt.Alleengrondwarerwinningen
verminderenheefrdannietzoveelzin;het
groorstedeelvanhetnietmeergewonnenwater
zalimmersviadeslotenverdwijnen ennog
steedsniethetreservaatbereiken.Lokalemaatregelen,zoalsherverondiepenofdempenvan
slotenofhetverhogenvanhetwaterpeil,verhelpendit.Lokalemaatregelenkunnenbovendien
eenvoudigerwordenuitgevoerddanregionale:
zezijnveelalminderingrijpend enkostbaaren
erbestaatdaaromvaakmeer maatschappelijk
draagvlakvoor.

polderpeil

Meteenlokalesysteemanalyse kunnen
verschillendegrondwatersystemen worden
herkend enpassende anti-verdrogingsmaatregelenwordengeformuleerd. Hettreffen van
dejuisteanti-verdrogingsmaatregelen
verhoogtdeeffectiviteit enkanveelkosten
besparen.Delokalesysreemanalyseisdaarom
eenbelangrijk hulpmiddel bij het realiseren
vananti-verdrogingsdoelstellingen.
Hettoekomstigeonderzoekzalzichrichtenopdekenmerken van grondwatersystemen.Daarmeekomteenquick-scan beschikbaardieeengoede indicatie kangevenvan
sturendesystemenennoodzakelijke herstelmaatregelen.*
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Veranderingen in de Binnenpolder van Terheijdcn.
In de huidige situatie treedt in het centrum van hetgebied sterke kwel op uit het kalkrijke middeldiepe

Uerdroainsjsbesmjdina en natuurherstel in deBinnenpol-

pakket. Rond 1^50 is deze kwel sterk toegenomen door polderpeilverlagingen, dte ook tot bodemdaling hebben

der van Terheijden ende LasjeVuahtpolder,fase I:

geleid. Kwel uit het diepe pakket treedt met op. Voor het herstel van basenryke,grondwatergevoede stand-
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plaatsen is het a/plaggen van deveraarde en bezande bovenlaag afdoende. Knelpunt is hier het paehtvrij
krijgen van gronden en de vermesting van lokale grondwatersystemeu.
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doorblijft hetonduidelijk of,enzoja waar,
hetdieperewaterookwerkelijk tot inde
wortelzonekomtenomwelkefluxenhetgaat.
Deanalyseszijn nu tegrofschalig voorhet
verbeteren vanhethydrologisch beheervan
natuurgebieden. Zedienengecombineerd te
wordenmeteensysteemanalyseoplokale
schaal.Daaruitvolgenvanzelfde adequate
maatregelen voornatuurherstel,zowelregionalealslokale.Danpaswordtduidelijk aan
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welke'knoppen' men inhetsysteem moet
draaienomtot hersteltekomen.
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