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1. INLEIDING 

 

 

 

1.1 Aanleiding 

 

Ten westen van Valkenswaard wordt een nieuwe weg aangelegd, die deels door het dal van de Keersop 

zal gaan lopen. Als compensatie voor de extra stikstofbelasting die dit lokaal met zich mee gaat brengen, 

wordt de hydrologie in het beekdal verbeterd. Belangrijke vraag van de Provincie Noord-Brabant, het Wa-

terschap de Dommel en Staatsbosbeheer is hoe het bestaande alluviale bos zal reageren op eventuele 

vernatting. De Provincie heeft aan onderzoekcentrum B-WARE gevraagd om hiervoor een inschatting te 

geven, gebaseerd op hiervoor benodigde metingen aan bodem- en waterkwaliteit. De resultaten hiervan 

worden in onderstaande rapportage besproken. 

 

1.2 Verbetering hydrologie in het dal van de Keersop 

 

De bestaande weg op de linkeroever, west van Dommelen, wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer 

en de twee aanwezige bermsloten worden gedempt. Iets ten westen daarvan wordt een nieuwe weg aan-

gelegd (figuur 1), met alleen een bermsloot aan de westzijde, mede om water afkomstig van de agrari-

sche percelen aan de westkant van de nieuwe weg af te vangen. Alle grond tussen de nieuwe weg en de 

Keersop krijgt een natuurbestemming. Hierdoor wordt het mogelijk om de drainagesloot tussen het be-

staande alluviale bos en een landbouwperceel op te stuwen of te verwijderen. Daarnaast is het door de 

lage ligging in theorie ook mogelijk om de invloed van Keersopwater in het bos te vergroten.  

 

 
 

Figuur 1: Ligging van het bos dat als Natura-2000 type alluviaal bos is aangewezen in het dal van de 

Keersop (blauw), en van het tracé van de nieuw aan te leggen weg (rood). 

 

In het Keersopdal is alluviaal bos aanwezig, dat deels verdroogd is, maar op de natste plekken nog be-

staat uit de goed ontwikkelde subassociatie met Zompzegge (Carex curta), Elzenzegge (C. elongata) en 

Framboos (Rubus ideaeus) (Vorstermans e.a., 2013 bijlage A; figuur 1 en 2). Dit bos wordt begrensd door 

de Keersop aan de oostzijde en een brede en diepe drainagesloot aan de westzijde. Het gebied tussen 

deze drainagesloot en de Keersopdreef is inmiddels vrijwel geheel natuurgebied geworden. Rond 1900 

was de Keersopdreef nog niet aangelegd en bestond de beekdalflank ten westen van de drainagesloot uit 
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een overgang van heide op de hogere gronden naar moeras op de lagere gronden. Op topografische kaar-

ten staat dit aangeduid als het Goorbroek. De gronden tussen de drainagesloot en de beek waren als gras-

land in gebruik. Rond 1930 is de ontginning van het Goorbroek begonnen en rond 1950 is het alluviale bos 

ontstaan in de laagte die hieronder bestudeerd wordt.  

Het alluviale bos ligt naar schatting enkele decimeters hoger dan de beek en watert daar op af (figuur 2). 

De kwaliteit van het bos zou kunnen worden verbeterd door de drainagesloot onmiddellijk ten westen van 

het bos op te stuwen of te dempen. Indien er vanaf het westen grondwater toestroomt, wordt dit dan 

niet of minder door deze sloot afgevangen en kan uittreden in het laaggelegen bos. Ingrepen in de hydro-

logie hebben invloed op de bodem- en waterkwaliteit in het gebied. Verdroging kan worden verminderd 

door aanvoer van meer grond- of oppervlaktewater. Grondwater kan de beschikbaarheid van voedings-

stoffen verminderen en de veenvorming stimuleren. Oppervlaktewater heeft doorgaans een vermestende 

invloed, maar dit kan ook het geval zijn met grondwater dat sterk beïnvloed is door landbouw. De water-

standen bepalen uiteindelijk hoe deze stoffen uitwerken in het gebied.  

 

Concrete vraag is dus: 

 

Hoe kan de hydrologie van het alluviale bos in het Keersopdal optimaal worden verbeterd, rekening hou-

dend met de samenstelling van grondwater, oppervlaktewater en bodem? 
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2 VELDWERKZAAMHEDEN & ANALYSEMETHODEN 

 

 

2.1 Veldwerkzaamheden 

 

Op 15 december 2016 is het terrein bezocht en zijn monsters van bodem, oppervlaktewater en bodemwa-

ter verzameld, en is een indruk van de vegetatie verkregen.  

 

 
 

Figuur 2: Hoogtekaart van het alluviale bos (bron: www.ahn.nl) met binnen de stippellijn het alluviale 

bos. Doorgetrokken zwarte streep: bermsloot die veel kwel afvangt.  

 

In het alluviale bos is op drie locaties de toplaag van de bodem verzameld, zie de rode driehoekjes in fi-

guur 2. Aan de bodem is gemeten: 

- Zuurgraad 

- Gehalte organisch stof 

- Beschikbaarheid macro-ionen (zoutextract) 

- Totale samenstelling macro-ionen (destructie) 

- Plant beschikbaar fosfaat (Olsen-extract) 

Verder is op twee locaties oppervlaktewater verzameld (figuur 2, stippen) en op 4 locaties bodemvocht. 

Aan het water is gemeten: 

- Zuurgraad 

- Buffercapaciteit 

- Gehalte aan macro-ionen en voedingsstoffen 

 
  

1

2

3

4

5

1 Porievocht 10 & 100 cm diepte
2 Porievocht 10 & 100 cm diepte

Water drainagesloot
3 Bodem
4 Bodem, porievocht 10 cm
5 Bodem, porievocht 10 cm

Water plas in broekbos

http://www.ahn.nl/
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2.2 Analysemethoden  

 

Drooggewicht en organisch stofgehalte  

Om het vochtgehalte van het verse bodemmateriaal te bepalen werd het vochtverlies gemeten door bo-

demmateriaal in duplo af te wegen in aluminiumbakjes. De bakjes werden precies tot aan de rand afge-

vuld (volume = 40,5 ml), zodat de soortelijke massa van de bodem kan worden bepaald. De bodems wer-

den gedurende minimaal 48 uur gedroogd in een stoof bij 60°C. Vervolgens werd het bakje met bodem-

materiaal opnieuw gewogen en werd het vochtverlies berekend. De fractie organisch stof in de bodem 

werd berekend door via het gloeiverlies bepaald. Hiertoe werd gedroogd bodemmateriaal gedurende 4 

uur verast in een oven bij 550°C. Na het uitgloeien werd het bakje met bodemmateriaal weer gewogen 

en werd het gloeiverlies berekend. Het gloeiverlies komt bij benadering overeen met het gehalte aan or-

ganisch materiaal in de bodem.  

 

Destructie  

Door de bodem en plantmateriaal te destrueren (ontsluiten) is het mogelijk de totale concentratie van 

bijna alle elementen in het materiaal te bepalen. Hiervoor werd 200 mg fijngemalen bodemmateriaal 

nauwkeurig afgewogen en in teflon destructievaatjes overgebracht. Aan het bodemmateriaal werd 5 ml 

geconcentreerd salpeterzuur (HNO3, 65%) en 2 ml waterstofperoxide (H2O2 30%) toegevoegd, waarna de 

vaatjes in een destructie-magnetron (Milestone microwave type mls 1200 mega) werden geplaatst. De 

monsters werden vervolgens gedestrueerd in gesloten teflon vaatjes. Na destructie werd het destruaat 

nauwkeurig overgebracht in 100 ml maatcilinders en aangevuld tot 100 ml met demiwater. De destruaat 

werd bewaard bij 4 °C tot verdere analyse op de ICP-OES.  

 

Olsenextractie 

Aan de hand van een Olsen-extractie kan de concentratie plantbeschikbaar fosfaat worden bepaald. Hier-

toe werd aan 3 gram fijngemalen droog bodemmateriaal 60 ml 0,5 mol l-1 natriumbicarbonaat (NaHCO3) 

toegevoegd. De pH van het extractiemedium werd op pH 8,4 gesteld met behulp van NaOH. Gedurende 

30 minuten werden de monsters uitgeschud op een schudmachine (105 rpm) waarna het supernatant on-

der vacuüm werd verzameld met behulp van teflon poriewaterbemonsteraars. Het extract werd bewaard 

bij 4 °C tot verdere analyse op de ICP-OES.  

 

Water- en zoutextractie 

Met een water- en zoutextractie kunnen de vrij in de bodem aanwezige ionen of de zoutuitwisselbare io-

nen bepaald worden. Hiervoor werd 17,5 gram verse bodem met 50 ml zoutextract (0,2 mol l-1 NaCl) of 50 

ml demiwater gedurende 2 uur geschud op een schudmachine bij 105 rpm. De pH werd gemeten met een 

HQD pH-electrode. De extracten werden gefilterd met behulp van rhizons. Voor analyse op de ICP-OES 

werd een deel van het filtraat aangezuurd met salpeterzuur (eindconcentratie 1%) en bewaard bij 4 °C 

tot verdere analyse. Voor analyse op de auto-analyzers werd niet-aangezuurd filtraat bewaard bij -18 °C 

tot verdere analyse.  

 

Standaardmetingen oppervlakte-, grondwater en bodemvocht 

De pH werd gemeten met een standaard Ag/AgCl2 elektrode verbonden met een radiometer (Copenha-

gen, type TIM840). De hoeveelheid opgelost anorganisch koolstof (TIC: CO2 en HCO3) werd bepaald met 

behulp van infrarood gas analyse (ABB Advance Optima IRGA). De alkaliniteit werd bepaald door een deel 

van het monster te titreren met 0,01 mol l-1 zoutzuur tot pH 4,2. De toegevoegde hoeveelheid equivalen-

ten zuur per liter is hierbij de alkaliniteit. De EGV werd bepaald met een HACH EGV-probe verbonden 

met een HQD-meter. De turbiditeit van de oppervlaktewatermonsters werd bepaald met een Dentan Tur-

bidimeter (model FN-5). De extinctie (450 nm) van de oppervlaktewatermonsters werd bepaald met een 
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Biotek plaatreader. De monsters voor de auto-analyzer werden bewaard bij een temperatuur van –20 ºC 

tot aan de analyse. De monsters voor de ICP-OES werden aangezuurd voor analyse en bewaard bij 4 ºC. 

 

Elementenanalyse (ICP en auto-analysers) 

De concentraties calcium (Ca), magnesium (Mg), aluminium (Al), ijzer (Fe), mangaan (Mn), fosfor (P), 

zwavel (S; als maat voor sulfaat), silicium (Si) en zink (Zn) werden bepaald met behulp van een Inductive-

ly Coupled Plasma Spectrofotometer (ICP-OES, ICAP 6300, Thermo Fisher Scientific). De concentraties ni-

traat (NO3
-), ammonium (NH4

+) en fosfaat (PO4
3-) werden colorimetrisch bepaald met een Seal auto-

analyser III met behulp van resp. salicylaatreagens,  hydrazinesulfaat en ammoniummolyb-

daat/ascorbinezuur. Chloride (Cl-) werd colorimetrisch bepaald met een Bran+Luebbe auto-analyser ΙΙI 

systeem met behulp van mercuritiocyanide. Natrium (Na+) en kalium (K+) werden vlamfotometrisch be-

paald met een Sherwood Model 420 Flame Photometer. 
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3 RESULTATEN 

 

3.1 Veldwaarnemingen 

 

In het veld waren op een aantal plekken duidelijk kwelverschijnselen aanwezig. De westelijke bermsloot 

van de Keersopdreef is ingesneden tot ongeveer het niveau van het alluviale bos, maar licht hoger op de 

flank van het beekdal (figuur 2, zwarte streep, figuur 3). In de sloot was stromend water aanwezig en wa-

ren kwelvliezen en neergeslagen ijzer zichtbaar. Ook groeide er diverse plantensoorten die kwel indice-

ren: Duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius, figuur 4) en Holpijp (Equisetum fluviatile). 

In de voormalige greppels in het grasland tussen de Keersopdreef en het alluviale bos was veel Veldrus 

(Juncus acutiflorus) aanwezig. De drainagesloot langs het alluviale bos wordt regelmatig geschoond en 

was hierdoor vegetatieloos. Wel waren ook hier vooral op de westoever sterke kwelverschijnselen waar-

neembaar. Plaatselijk is een sterk doorlatende, grofzandige en grindhoudende bodemlaag aanwezig 

waardoor preferente kwelbanen lopen. Bij het uittreden van deze kwel leidt dit tot verzakking van de 

oever (figuur 3b) en tot ijzerafzetting in de toplaag van de bodem die in contact staat met de lucht (fi-

guur 3c). 

 

 
 

Figuur 3: Met de klok mee: A) westelijke bermsloot Keersopdreef, B) drainagesloot langs het alluviale 

bos, ter hoogte van het monsterpunt 1, C) ijzerafzetting door kwel op slootrand en D) toplaag bodem in 

het alluviale bos. 

 

In het bos waren nog de gevolgen te zien van de extreem hoge waterstanden van juni 2016. Op de hogere 

flank van het alluviale bos was een dode Hulst aanwezig die nog geheel in blad was (figuur 4b). Waar-

schijnlijk is het wortelstelsel door de langdurig zuurstofloze omstandigheden afgestorven en zijn daarna 

de bladeren verdroogd. Ook de aanwezige Essen oogden weinig vitaal, maar dat kan ook het gevolg zijn 
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van de Essentaksterfte. Terrestrische mossen sterven af bij langdurige overstroming en worden dan 

zwart. Toch herstellen ze vaak weer door weer nieuwe, groene scheuten te maken (figuur 4c en 4d). Van 

het tamelijk zeldzame Riempjesmos is alleen de gefotografeerde pol waargenomen op een iets hoger 

deel van het alluviale bos.  

 

 

 

 
 

Figuur 4: met de klok mee: A) detail van de westelijke bermsloot, met Duizendknoopfonteinkruid (Po-

tamogeton polygonifolius), B) afgestorven Hulst (Ilex aquifolium) in alluviaal bos, C) zwart geworden en 

weer opnieuw uitlopend Gewoon sterremos (Mnium hornum) en D) zwart geworden en aan de top door-

groeiend Riempjesmos (Rhytidiadelphus loreus). 

 

Op de hoogtekaart is goed de afvoergreppel gezien die gegraven is om de laagte met alluviaal bos te 

ontwateren (figuur 2, oost van locatie 5). Deze greppel ligt inmiddels vol met enkele tientallen centime-

ters bladmateriaal, en deels ook met stammetjes. Het is niet duidelijk of de greppel bij hoge waterstan-

den nog water afvoert naar de Keersop. Het peil van de Keersop is wel enkele decimeters lager, zodat er 

bij normale waterstanden waterafvoer naar de beek mogelijk is.  

 

De bodem in het alluviale bos bestaat uit een enkele decimeters dik veenpakket dat op de meeste plek-

ken in de bovenste 20 centimeter veel klei bevat (figuur 3d). In de laagste delen staat het water vrijwel 

permanent aan of boven maaiveld, op de hogere plekken zat het grondwater tot 40 cm onder maaiveld 

tijdens het veldbezoek.  

 

Van de vegetatie in het broekbos is een vrij goede, maar door het winterse tijdstip ook onvolledige indruk 

verkregen. Dominante boomsoorten zijn Es (Fraxinus excelsior), Hazelaar (Corylus avellana), Zomereik 
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(Quercus robur), Zwarte els (Alnus glutinosa) en Zachte berk (Betula pubescens). In de ondergroei zijn op 

veel plekken bramen (Rubus fruticosus sl) en Brede stekelvaren (Dryopteris dilatat) dominant. Maar er 

zijn ook meer kenmerkende soorten aanwezig, zoals Schaduwgras (Poa nemoralis), Knopig helmkruid 

(Scrophularia nodosa) en Framboos (Rubus ideaeus) op de hogere delen en Wijfjesvaren (Athyrium filix-

femina), Elzenzegge (Carex elongata), Zompzegge (C. curta) en Snavelzegge (C. rostrata) op de natste 

stukken.  

 

3.2 Watersamenstelling 

 

Het grondwater dat vanuit de flanken naar het beekdal stroomt en afgevangen wordt door de drainage-

sloot is op 2 locaties verzameld, zowel op 10 cm diepte als op 1 meter diepte (figuur 2). Dit water is 

overal zwak gebufferd en voedselarm (tabel A). De nitraatgehalten zijn overal laag; kennelijk bereikt 

eventuele nitraatuitspoeling uit de op de flanken gelegen landbouwgronden niet of nauwelijks het 

grondwatersysteem ter hoogte van het alluviale bos. Het water van de westelijke bermsloot van de 

Keersopdreef is niet gemeten, maar gezien de waargenomen ijzerverschijnselen is ook hier de beïnvloe-

ding door nitraat kennelijk gering; bij hoge nitraatconcentraties is er geen opgelost ijzer meer in grond-

water aanwezig. Wel opvallend zijn de tamelijk hoge zoutgehaltes (natriumchloride) in het grondwater, 

deze worden vaak veroorzaakt door uitspoeling uit landbouwgronden. Nog duidelijker is dit terug te zien 

in de zwavelgehalten van het grondwater. Er is ongeveer 2,5 millimol zwavel aanwezig op de 4 plekken 

waar toestromend grondwater is bemonsterd, waarschijnlijk in de vorm van sulfaat. Dit is ongeveer 10x 

zo veel als doorgaans in schoon grondwater aanwezig is. Deze zeer hoge gehalten worden doorgaans ver-

oorzaakt door oxidatie van een zwavelhoudende ondergrond (meestal veenlagen) in het voedingsgebied 

voor het grondwater. Oxidatie kan zowel door verdroging (contact met zuurstof) of door uitspoelende 

meststoffen (contact met nitraat) worden veroorzaakt. Daar staat tegenover dat het grondwater fos-

faatarm is en vrij rijk aan ijzer.  

Ook het bodemvocht op 10-15 cm diepte in het alluviale bos is zwak gebufferd (tabel A). Op de noordelij-

ke en natste locatie 5 is vrij veel stikstof aanwezig als ammonium. Ook is de fosfaatconcentratie 10x ho-

ger dan in het toestromende grondwater. Dit duidt op een zuurstofloze bodem, waarin stikstof vooral in 

de gereduceerde vorm aanwezig is en waarin ijzer-gebonden fosfaat in oplossing kan gaan. Er is vrij veel 

opgelost ijzer aanwezig in het bodemvocht; 239 micromol/liter. Door de sterk reductieve omstandighe-

den is vrij weinig zwavel in de geoxideerde, opgeloste vorm als sulfaat aanwezig. In het midden, bij loca-

tie 4, staat het grondwater lager en is de bodem beter geoxideerd. Stikstof is vooral als het geoxideerde 

nitraat aanwezig, ijzer is nauwelijks in opgeloste vorm aanwezig en ook de fosfaatconcentraties zijn laag. 

Gereduceerd zwavel is echter geoxideerd tot sulfaat, wat in hoge concentraties aanwezig is in het bo-

demvocht.  
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Tabel A: Samenstelling van het porievocht op 2 kwelplekken op 10 en 100 cm diepte, het porievocht in 

de toplaag van de bodem in het alluviale bos, en van het oppervlaktewater op 2 locaties. Locaties zie fi-

guur 2.  

 

 

3.3 Bodemsamenstelling 

 

In het alluviale bos is de pH van het anaerobe bodemvocht 5,5 tot 5,8 terwijl de pH van het zoutextract 

tussen 3,2 en 4,0 ligt (tabel A, B). Kennelijk kan er een flinke verzuring plaatsvinden wanneer er door 

verdroging zuurstof in de bodem doordringt. Dit effect is het sterkst op de meest venige bodem in het 

noordelijk deel bij locatie 5. Hier is in de bodem 319 millimol zwavel en 161 millimol ijzer aanwezig (ta-

bel B). Deze 2:1 verhouding duidt er op dat hier ophoping van pyriet (FeS2) plaatsvindt. Dit pyriet ont-

bindt onder invloed van nitraat of zuurstof, waarbij zwavelzuur en neergeslagen ijzer ontstaat. Theore-

tisch zijn er onvoldoende basische kationen (Ca+Mg = 51 mmol) aanwezig om het gevormde zwavelzuur 

(319 mmol) te neutraliseren en is de bodem bij verdroging dus zeer gevoelig voor verzuring. De andere 

twee bodems van locatie 3 en 4 zijn van iets hogere grond met een hogere kleifractie. Hier heeft zich 

minder pyriet kunnen ophopen. Naast zwavel en ijzer heeft zich ook vrij veel fosfor opgehoopt in de bo-

dem. Dit is waarschijnlijk het gevolg van fosfaathoudende beekafzettingen.  

Opvallend is het verschil in plant beschikbaar fosfaat tussen de kleiige toplagen (2,0 resp. 3,1 

mmol/liter) en de noordelijke locatie met een venige toplaag (0,74 mmol/liter). Dit komt ook tot uiting 

in de vegetatie; alleen bij de noordelijke locatie zijn oligotrafente soorten als Zompzegge, Snavelzegge 

en Fraai haarmos (Polytrichum formosum) waargenomen. 

 

1A 1B 2A 2B 3 4 5

Talud Talud Talud Talud Bos Bos Plas Drainage-

sloot sloot sloot sloot Noord Midden in sloot

zuid zuid noord noord bos

10 cm 100 cm 10 cm 100 cm 10 cm 10 cm

Geleidbaarheid (µs/cm) 632 647 617 605 171 315 313 367

Zuurgraad pH 6,07 5,64 5,80 5,74 5,46 5,78 3,96 6,08

Buffercapaciteit meq./l 0,52 0,30 0,40 0,36 0,56 0,44 0,47

Bicarbonaat µmol/l 377 195 255 236 184 308 9 315

Kooldioxide µmol/l 778 1078 987 1028 1545 1228 2470 638

Nitraat µmol/l 13 1 1 0 4 176 5 39

Ammonium µmol/l 16 6 6 6 90 24 107 14

Orthofosfaat µmol/l 0,19 0,23 0,32 0,17 5,28 1,50 1,56 0,29

Fosfor µmol/l 2,0 1,2 1,5 0,6 11,8 3,2 2,7 1,3

Kalium µmol/l 153 136 98 95 99 74 71 153

Natrium µmol/l 1039 1063 1080 1033 397 456 584 1001

Chloride µmol/l 1541 1650 1177 1169 610 414 600 1188

Aluminium µmol/l 1 1 1 0 127 19 40 1

Calcium µmol/l 1641 1597 1522 1479 519 1018 533 800

Ijzer µmol/l 133 187 254 259 239 2 270 47

Magnesium µmol/l 929 1011 930 891 118 201 155 417

Mangaan µmol/l 9 5 8 12 6 24 4 4

Zwavel µmol/l 2452 2561 2616 2577 390 998 1089 1037

Silicium µmol/l 324 331 345 347 818 595 796 263

Zink µmol/l 39 5 2 6 15 8 5 0

Porievocht Oppervlaktewater
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Tabel B: Samenstelling van de bodem op 3 locaties in het alluviale bos. Weergegeven zijn resultaten van 

de 3 verschillende extractiemethoden: een 0,2 molair zoutextract, een Olsen-extractie en een destructie 

met sterk zuur. Concentraties in millimol per liter verse bodem.  

 

 

  

3 (noord) 4 (midden) 5 (zuid)

Vocht (%) 81 37 50

Organisch stof (%) 64 9 17

Zout- Zuurgraad pH 3,23 3,95 3,72

extract Basenverzadiging (%) 63 81 87

Aluminium µmol/l 182 434 232

Calcium µmol/l 653 3554 3494

IJzer µmol/l 3 8 80

Kalium µmol/l 53 143 249

Magnesium µmol/l 121 478 943

Mangaan µmol/l 5 87 58

Fosfor µmol/l 1,8 7,3 7,8

Zwavel µmol/l 100 200 123

Silicium µmol/l 85 153 98

Zink µmol/l 9 64 29

Nitraat µmol/l 15 171 106

Ammonium µmol/l 84 80 160

Olsenextract Plant - fosfaat mmol/l 0,74 3,14 2,03

Destructie Aluminium mmol/l 40 132 73

Calcium mmol/l 8 12 18

IJzer mmol/l 33 70 60

Kalium mmol/l 3 7 6

Magnesium mmol/l 3 11 9

Mangaan mmol/l 0,07 0,44 0,40

Fosfor mmol/l 7 21 17

Zwavel mmol/l 66 19 28

Silicium mmol/l 4 16 10

Zink mmol/l 0,18 0,47 0,38
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4 Aanbevelingen voor herstel & monitoring 

 

4.1. Aanbevelingen voor een optimaal hydrologisch herstel 

 

De natte natuur in de Keersopbeemden is zowel afhankelijk van overstroming met beekwater als van toe-

stroming van grondwater vanaf de flanken. Voor beide waterstromen geldt dat er zowel voor de kwanti-

teit als voor de kwaliteit grote problemen zijn. De peilfluctuaties in de Keersop zijn onregelmatiger ge-

worden door normalisatie van de beek, drainage in het voedingsgebied en in toenemende mate door kli-

maatverandering. Het beekwater is bovendien belast met nitraat en sulfaat. Het fosfaatgehalte is met 

0,1 mg fosfaat per liter de laatste 20 jaar vrij laag (Vorstermans e.a., 2013). Het naar het alluviale bos 

toestromende grondwater is tijdens de eenmalige meting niet belast met voedingsstoffen, maar wel erg 

sulfaatrijk. Bovendien wordt het grondwater afgevangen door twee sloten die diep insnijden in de flank 

van het beekdal en in het centrale deel. Op korte termijn ligt de belangrijkste en wellicht enige verbe-

termogelijkheid in het herstel van de grondwatertoestroom door één of beide drainerende sloten op te 

stuwen, te verondiepen of te dempen. 

 

Het alluviale bos kent een veenbodem die vermoedelijk gevormd is in een situatie waarin grondwater nog 

ongehinderd kon toestromen. Aangezien dit grondwater ijzerhoudend en zwak gebufferd is, is dit veen 

vermoedelijk gevormd als broekbos met elzen of wilgen als dominante boomsoorten. Dit veen is gevoelig 

voor afbraak door met name verdroging of de aanwezigheid van geoxideerde verbindingen (sulfaat, ni-

traat) in het grondwater. In de huidige situatie vindt enige verdroging plaats omdat een groot deel van 

het toestromende grondwater wordt afgevangen (figuur 5A). Periodiek kan zuurstof doordringen in de 

toplaag van het veen, waardoor veenafbraak en verzuring kan plaatsvinden. Deze verzuring wordt ver-

sterkt doordat de invloed van infiltrerend, ongebufferd regenwater is toegenomen ten koste van de in-

vloed van zwak gebufferd grondwater. De laagste delen van de laagte ontwikkelen zich momenteel rich-

ting een berkenbroekbos, met kenmerkende soorten als Zompzegge en Zachte berk. Veenmossen zijn niet 

waargenomen. Ook is in de hele laagte de beschikbaarheid van stikstof vrij hoog, vermoedelijk door deze 

veenafbraak. Dit stimuleert verruiging, met soorten als Braam, Gestreepte witbol en Brede stekelvaren. 

Een verbeterde grondwatertoevoer kan de verdroging, verzuring en hiermee gepaard gaande vermesting 

en verruiging in belangrijke mate terugdringen. Dit positieve effect is in potentie veel groter dan het po-

tentieel negatieve effect van een fractioneel hogere stikstofdepositie als gevolg van de wegaanleg. 

 

De maximale vernatting kan worden gerealiseerd door beide bermsloten langs de Keersopdreef alsmede 

de brede drainagesloot en de afvoergreppel uit de laagte geheel te dempen  (figuur 5B). De situatie gaat 

dan weer sterk lijken op de toestand anno 1900. Toestromend grondwater kan weer uittreden ten westen 

van de drainagesloot. In het hier gelegen graslandperceel zijn enkele greppels gedempt, maar de kenne-

lijk al aanwezige Veldrus heeft zich hier gehandhaafd. Er zou zich hier weer een veldrusschraalland kun-

nen ontwikkelen. De huidige laagte met alluviaal bos zou voor een aanzienlijk deel langdurig onder water 

komen te staan en in potentie zou weer een veenvormende situatie kunnen ontstaan. Echter, door het 

hoge sulfaatgehalte van het toestromende grondwater bestaat er een grote kans op vermesting. Onder de 

langdurig natte en zuurstofloze condities kan het aangevoerde sulfaat worden gereduceerd tot elemen-

tair zwavel, dat vervolgens bindt aan ijzer in de bodem en daarbij fosfaat mobiliseert en de veenafbraak 

verder stimuleert; een proces dat bekend staat als interne eutrofiering. Wanneer alle ijzer is uitgeput, 

ontstaat het zeer giftige waterstofsulfide en kunnen alle wortelende planten afsterven, inclusief de bo-

men. Mogelijk heeft een soortgelijk proces zich al voorgedaan in de extreem natte junimaand, toen lang-

durige overstroming met beekwater heeft plaatsgevonden. Het afsterven van Hulst en de slechte conditie 

van o.a. de Essen kan mede hierdoor zijn veroorzaakt. Er zijn in Midden-Limburg diverse voorbeelden van 

vernatte, door sulfaatrijk grondwater gevoede broekbossen die op die manier deels zijn veranderd in een 

boomloze vegetatie met liesgras en kroos (Lucassen & Roelofs, 2005).  
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Figuur 5: Schematische weergave van de grondwaterstromen ter hoogte van het alluviale bos in de 

Keersopbeemden. A) Huidige situatie. B) Na maximale vernatting, C) na vernatting en handhaving afvoer 

richting beek. Zwarte lijn = maaiveld. Blauwe stippellijn = stijghoogte grondwater. 

 

Maximale vernatting heeft dus waarschijnlijk meer bijwerkingen dan voordelen. Wel zijn er mogelijkhe-

den om een optimale tussenoplossing te kiezen. Belangrijkste stuurknop daarvoor is de greppel die water 

vanuit de laagte met alluviaal bos kan afvoeren naar de Keersop (figuur 2, tussen punt 5 en de Keersop). 

Door zowel de grondwatertoevoer te herstellen als de afvoer van oppervlaktewater naar de beek, kan de 

grondwaterinvloed weer worden vergroot met een minimaal risico op zwavelophoping (figuur 5C). Wan-

neer er weer grondwater uittreedt in de laagte, zal daar ook het opgeloste ijzer oxideren en neerslaan. 

Hier is weer vorming van ijzerrijk veen mogelijk. Het opgeloste sulfaat zal grotendeels doorstromen rich-
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ting de beek en alleen op de allernatste plekken de kans krijgen om te reduceren en bovengenoemde 

processen te veroorzaken. Om dit scenario te bereiken moet wel de afvoergreppel weer geschoond en 

(extensief) onderhouden worden. Ook kan het handig zijn om hierin een stuw te plaatsen waarvan het 

peil wordt vastgesteld nadat de grondwatertoevoer is hersteld. Van te voren is waarschijnlijk moeilijk 

aan te geven wat de optimale afvoerdrempel uit de laagte zal zijn. Mogelijk vindt door het opschonen 

van de greppel wel weer wat meer inundatie met beekwater plaats. Zo lang de invloed van grondwater 

groot is, heeft dit waarschijnlijk weinig nadelige effecten.  

 

In scenario 5C kan een groot deel van het alluviale bos zich verder ontwikkelen richting een kwelgevoed 

elzenbroekbos of elzen-vogelkers bos. In de allerlaagste delen blijven wat risico’s bestaan op interne eu-

trofiering. Mogelijk zal het sulfaatgehalte van het toestromende grondwater afnemen doordat de beek-

dalflank weer wat vernat wordt en een deel wordt ingericht als natuurgebied. Dat zou de mogelijkheden 

voor de ontwikkeling van soortenrijk alluviaal bos verder ten goede komen.  

 

 

4.2 Suggesties voor monitoring  

 

Monitoring van eventuele effecten van herstelmaatregelen moeten zo goed mogelijk aansluiten bij de te 

verwachten effecten op het alluviale bos. Een eenvoudig te monitoren en belangrijke parameter is de 

grondwaterstand. Door één of enkele peilbuizen te plaatsen in de veenlaag en hier zowel voor als na hy-

drologische ingrepen een jaar lang de peilen op te nemen, ontstaat een goed beeld van de vernatting die 

hiermee wordt bereikt. Het opnemen van de peilen kan 2-wekelijks gebeuren, of automatisch (met een 

diver). De buis hoeft waarschijnlijk maar een halve tot anderhalve meter in de bodem en moet niet onder 

een klei- of leemlaag worden gezet. 

Een andere manier om eenvoudig een vinger aan de pols te houden is het monitoren van de vegetatie-

ontwikkeling in de natste delen. Bij een toenemende grondwaterinvloed nemen indicatoren voor verdro-

ging, vermesting en verzuring af; met name brede stekelvaren, bramen en gestreepte witbol (Holcus 

lanatus). De al aanwezige kwaliteitsindicatoren Elzenzegge en Framboos kunnen toenemen; zompzegge 

kan mogelijk afnemen omdat deze vooral kenmerkend is voor door zuurder grondwater gevoede delen. 

Ook kunnen zich nieuwe kwaliteitsindicatoren vestigen zoals Bittere veldkers (Cardamine amara) of Dot-

terbloem (Caltha palustris). Bij te langdurig natte omstandigheden kan er juist weer vermesting optre-

den, waarbij Pitrus (Juncus effusus), Mannagras (Glyceria fluitans), Liesgras (Glyceria maxima) en kroos-

soorten kunnen toenemen. Ook is het belangrijk om de conditie van de bomen in de gaten te houden. Bij 

te hoge waterstanden en zwavelophoping sterven wortels af en gaat de conditie achteruit totdat sterfte 

optreedt. Daarnaast is ook de mosflora en vooral de mycoflora zeer gevoelig voor langdurig hoge water-

standen, maar mossen en vooral paddenstoelen liggen als indicator minder voor de hand omdat daar spe-

cialistische kennis voor vereist is. In principe is een eenmalige waarneming wat later in het groeiseizoen 

voldoende, maar de eerste jaren is wellicht bijsturing nodig en kan beter 2x per jaar gekeken worden. 

Waarnemingen van kwelverschijnselen (ijzerneerslag, ijzervliezen, uittredend water) en eventuele sulfi-

degeur (rotte eieren) kunnen de vegetatiemonitoring verder ondersteunen.  
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Bovengenoemde monitoring volstaat wanneer het doel is om geplande hydrologische ingrepen in grote lij-

nen te kunnen bijsturen en de resultaten te monitoren. Echter, het kan ook een doel zijn om tevens in-

zicht te krijgen in achterliggende processen zoals stikstofdepositie en aanvoer van calcium, ijzer sulfaat 

en mogelijk ook nitraat met grondwater. In dat geval is het nodig om de samenstelling van het toestro-

mende grondwater, het grondwater in het alluviale bos, de samenstelling van porievocht in de bovenste 

bodemlaag en eventueel oppervlaktewater in het bos regelmatig te meten. Er zouden dan ook één of 

twee peilbuizen moeten worden geplaatst op de plek waar het grondwater komt toestromen. Metingen 

moeten dan minimaal 2x per jaar (winter en in de loop van de zomer) worden verricht. Behalve de bo-

vengenoemde stoffen kunnen dan het beste ook fosfaat, ammonium,  buffercapaciteit en zuurgraad wor-

den gemeten.  
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