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Kwel, kennen we het wel?
Over een geheimzinnige bondgenoot in natuurbeheer en -behoud
BART VERCOUTERE

Waardevolle natuur wordt in Vlaanderen dikwijls geassocieerd met natte omstandigheden.Al snel

wordt er dan aangenomen dat het om kwelgebieden gaat. Hoe deze kwel dan omschreven wordt dan

wel zich exact uit, verschilt van gebied tot gebied. Dit artikel poogt een aantal gangbare

misverstanden rond kwel en de fenomenen die er verband mee houden uit te klaren. De betekenis van

kwel voor het natuurbehoud en hoe ermee om te gaan in het natuurbeheer staan hierbij centraal.

Eerder technische passages worden waar nodig verduidelijkt met concrete voorbeelden uit in

Vlaanderen bestudeerde natuurgebieden.

Kwel is stroming
Kwel wordt meestal geassocieerd met
grondwaterstroming. Het is inderdaad een
fenomeen dat deel uitmaakt van de water-
kringloop. In de waterkringloop verplaatst
water zich als waterdamp vanuit de zee naar
het land, waar het onder de vorm van neer-
slag neerkomt (Figuur 1).Vervolgens stroomt
het via het ondergrondse (grondwater) en
bovengrondse (oppervlaktewater) stroom-
banen terug naar zee. Binnen deze kringloop
hoort kwel thuis in de grondwaterfase. De
grondwaterfase is de ondergrondse water-
stroming tussen een begin- (infiltratie) en
eindpunt (kwel). Kwel is dus het omgekeerde
van infiltratie. De term kwel is een typisch
Nederlandse term. ‘Discharge’1 (Engels) of
‘exfiltration’ (Frans) zijn termen die duidelij-
ker het omgekeerde van respectievelijk
‘recharge’ en ‘infiltration’ aangeven, en dus
het ‘alfa’ en ‘omega’ van grondwaterstro-
ming.2

Kwelgebieden zijn bijgevolg gebieden waar
het grondwater aan de oppervlakte komt, en
daarmee ophoudt ‘grondwater’ te zijn. Het
gaat om regionaal of lokaal laag gelegen
gebieden. Zo zijn valleien klassiek de gebie-
den waar grondwater uittreedt en waar
kwelgebieden zich bevinden. Het uittredend
water infiltreerde eerder op de hoger gelegen

plaatsen. Het kan daarbij gaan om grote
afstanden (grootte-orde van kilometers),
maar dezelfde relaties en patronen kunnen
zich ook voordoen op kleinere afstanden. Zo
kan een duin bijvoorbeeld als infiltratiege-
bied optreden voor een grondwaterstroom
die aan de voet van de duin uittreedt en daar
een kwelzone creëert.
Deze schaalverschillen zijn een eerste aan-
dachtspunt. Waar een vallei op macroschaal
inderdaad dikwijls een kwelgebied is, kunnen
op microschaal zelfs binnen een kwelgebied
lokale infiltratiezones aanwezig zijn. Dit
wordt geïllustreerd aan de hand van een
hydrologische doorsnede van het Osbroek
nabij Aalst (Figuur 2). Dit gebied bevindt zich

in de alluviale vlakte van de Dender.Ten wes-
ten van de vallei bevindt zich een plateau
waar regenwater infiltreert dat uittreedt in de
Dendervallei. Metingen van grondwaterstijg-
hoogtes (zie verder) geven aan dat de kwel-
zone zich situeert aan de voet de westelijke
valleiflank en ruimtelijk erg beperkt is. Nabij
de Dender situeert zich echter een infiltratie-
gebied. In de winterperiode wordt deze zone
gedraineerd door de dan dieper liggende
Dender, terwijl ze ’s zomers door de grachten
in de komgrond gedraineerd wordt, die via
een omweg afwateren in de Dender. Hoewel
het grootste deel van de alluviale vlakte ‘nat’
is (Figuur 2a,b), treedt er geen water uit en is
dit dus geen kwelgebied (zie verder).

Figuur 1. Schematische voorstelling van de waterkringloop.
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Het is tenslotte belangrijk er nog eens op te
wijzen dat er geen aanvulling van het grond-
water optreedt in kwelgebieden. Aangezien
het grondwater net naar dit gebied stroomt,
kan er geen (regen)water naar de ondergrond
verdwijnen. Alle nuttige neerslag (zie Box 1)
vindt komt terecht in het oppervlaktewater-
stelsel.

Kwel is drukverschil
In hydrologische zin wordt een kwelgebied
beschreven als een zone met een drukver-
schil tussen grondwater op verschillende
dieptes, meer bepaald een hogere druk in
diepere grondwaterlagen dan in ondiepe.Een
verdere beschrijving van de grondwaterfase
illustreert dit gegeven. Grondwaterstroming
treedt immers niet zomaar op, maar steeds
onder invloed van een drukverschil. Eerder is
gesteld dat grondwater zijn oorsprong vindt
in hoger gelegen, eerder droge infiltratiege-
bieden. De nuttige neerslag of het neerslag-
overschot (zie Box 1) zoekt er neerwaarts zijn
weg doorheen de ondergrond en vult uitein-
delijk het grondwaterreservoir aan. Motor
achter dit infiltratieproces is de zwaarte-
kracht. De ondergrond in Vlaanderen is niet
uniform,maar opgebouwd uit een opeenvol-
ging van verschillende relatief horizontale
liggende geologische lagen. Vanuit hydrolo-
gisch oogpunt kan hierbij ruwweg een onder-
scheid gemaakt worden tussen zand- en klei-
lagen.Zandlagen hebben grote poriën tussen
de bodemdeeltjes en dus een goede doorla-
tendheid: ze vervoeren het water zeer goed
en worden beschouwd als watervoerende
lagen. Kleilagen daarentegen, met talrijke
maar kleine poriën, zijn nauwelijks of niet in
staat om water te vervoeren: ze houden het
eerder zelfs tegen en worden in dit laatste
geval dan ook als (water-)scheidende laag
beschouwd.
Wanneer geïnfiltreerd water op haar weg
naar de ondergrond (in een zandige laag)
botst op een ondoorlatende kleilaag, kan het
water niet dieper. Door de blijvende druk van
het toestromende water van bovenaf (en de
subhorizontale ligging van de scheidende
laag), verkrijgt het grondwater een eerder
horizontale stroming.Over de subhorizonta-
le scheidende laag ontwikkelen zich zo in alle
richtingen grondwaterstromingen. Wanneer
deze elkaar ontmoeten, wordt de horizonta-
le weg versperd. Aangezien de scheidende
laag de weg naar onderen verspert, is er nog
maar één weg vrij: naar boven. Hierdoor ont-
staat een drukverschil dat onderaan hoger is
dan boven. Aangezien water naar lagere
drukzones stroomt, ontwikkelt de stroom-
baan zich naar boven. Dit water komt aan de
oppervlakte in het drainagenetwerk van het

oppervlaktewaterstelsel en is nu kwel.
De kweldruk van het uittredende grondwa-
ter zorgt ervoor dat in kwelgebieden het
grondwater continu aangevuld wordt.Als de
druk voldoende hoog is dan staat het grond-
water relatief hoog (ondiep onder het maai-
veld) en blijft het daar lange tijd staan, zelfs
in drogere perioden tijdens het voorjaar of de
zomer. Naast kweldruk kan het ontbreken
van grote fluctuaties in het grondwaterpeil
dus ook een aanwijzing zijn voor een kwel-
gebied.
Een kwelgebied is dus een gebied waar water
uittreedt, gestuwd door een hogere water-
druk in de ondergrond. Hierdoor is een hoge
en stabiele grondwaterstand aanwezig. Eni-
ge kanttekeningen bij dit algemene beeld zijn
evenwel op zijn plaats. Aangezien een druk-
verschil essentieel is, moet het zich ook kun-
nen opbouwen: er dient een soort scheiding
tussen diepe en ondiepe lagen te zitten. Hier
worden ogenschijnlijk tegenstrijdige aspec-
ten beschreven. Enerzijds moet er drukver-
schil aanwezig zijn om de stroming te ver-
oorzaken, anderzijds moet er een zekere
scheiding zijn om het drukverschil te behou-
den. Dit geeft aan dat er omzichtig omge-
sprongen worden met de interpretatie van
drukverschillen in relatie tot kwel: de aanwe-
zigheid van een drukverschil is een goede
indicatie of kwelstroming potentieel moge-
lijk is, alleen dient gecontroleerd te worden
of de stroming ook daadwerkelijk aanwezig
is.
Zo worden in valleien met nauwelijks door-
dringbare kleilagen aan de oppervlakte wel
kweldrukken gemeten (met soms stijghoog-
ten tot boven het maaiveld), maar treedt er
geen of weinig stroming op. Wanneer de
scheidende laag doorprikt wordt, ontstaat er
een natuurlijk fonteintje (Figuur 3). In vele
Vlaamse valleien bevindt zich een veen- of
leemlaag aan de oppervlakte. De doorla-
tendheid van deze lagen situeert zich tussen
die van klei en zand in, en laat zowel drukop-
bouw als waterstroming toe. Anderzijds zijn
er ook kwelgebieden met uitsluitend zandi-
ge bovenste bodemlagen, waardoor stro-
ming optreedt, maar een drukverschil zich
niet kan opbouwen.Ondanks de afwezigheid
van een drukverschil zijn dit toch kwelgebie-
den. Een voorbeeld hiervan is het Walenbos
in Vlaams-Brabant, waar wel een kwelzone,
maar nauwelijks kweldrukken aanwezig zijn
(Huybrechts & De Becker 1997).
In het Osbroek is er een duidelijk ruimtelijke
zonering aanwezig van de drukverschillen
(Figuur 2c).Deze bevinden zich vooral aan de
voet van de valleiflank. In het laagst gelegen
deel van de vallei doen zich nauwelijks druk-
verschillen voor, terwijl er tegen de oeverwal

Figuur 2. Hydrologische karakterisering van het
Osbroek in Aalst. (a) Dwarsdoorsnede met aanduiding
van waterstanden en filterdiepten. (b) Ligging van de
natte (blauwe tinten) en droge (rode tinten) zones.

(c) Ruimtelijke variatie in grondwaterschommelingen
(in de blauwe zones schommelt het water minder dan

0,2 meter) (naar Envico 2002).
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aan lokaal kleine kweldrukken gemeten wer-
den.

Kwel is hydrologisch of
ecologisch
Vaak ontstaan er kwelstromen op vele tien-
tallen meter diepte die nooit aan de opper-
vlakte komen. In hydrologische termen is er
geen verschil tussen deze kwel en kwel die
aan het maaiveld uittreedt. Ecologen en
natuurbeheerders zijn vooral geïnteresseert
aan kwelstromen die aan de oppervlakte
komen en daar leiden tot hoge natuurwaar-
den. Veldervaring leert immers dat kwelge-
bieden specifieke vegetaties,plantensoorten
en diersoorten herbergen. Het voorkomen
van deze kwelafhankelijke soorten geeft aan
dat het gebied in ecologische termen een
kwelgebied is. Deze ecologische kwelzones
hoeven echter niet steeds gebonden te zijn
aan hydrologische kwelfenomenen. Zo kun-
nen specifieke bodemprocessen of -patro-
nen ook aanleiding geven tot vegetatiekun-
dige patronen die verkeerdelijk doen ver-
moeden dat er kwel optreedt. Een typisch

voorbeeld in dit verband is het opduiken van
kalkrijke leem in zandige zones in de Kempen.
Londo (1988) heeft getracht om de planten
van Nederland in te delen volgens hun
afhankelijkheid van grondwater, waaruit
eventueel indirect de gevoeligheid voor kwel
kan afgeleid worden. Londo onderscheidt
volgende groepen (naast enkele tussenvor-
men): afreatofyten (planten niet afhankelijk
van grondwater), natte en vochtige freatofy-
ten (die vooral respectievelijk natte dan wel
vochtige gebieden nodig hebben), kritische
freatofyten (zeer afhankelijk van grondwa-
ter, met daartussen echte kwelafhankelijke
plantensoorten) en kalkfreatofyten (die
enkel buiten kalkrijke streken zoals de duinen
en de kalk/krijt regio afhankelijk zijn van
grondwater). Er zijn dus planten die op som-
mige plaatsen grondwater nodig hebben
maar op andere plaatsen dan weer niet. Nog
belangrijker is te beseffen dat grondwateraf-
hankelijkheid niets zegt over de kwelafhan-
kelijkheid. Zo zijn Bosbies Scirpus sylvaticus,
Veldrus Juncus acutiflorus, Holpijp Equise-
tum fluviatile, Reuzenpaardenstaart Equise-
tum telmateia en Echte koekoeksbloem
Lychnis flos-cuculi enkele kenmerkende nat-
te en kritische freatofyten.Veldervaring leert

dat voor deze soorten een kwelstroom dient
aanwezig te zijn.
Op basis van soort- en gebiedskennis kan de
kwelindicerende waarde van verschillende
plantensoorten verder verfijnd worden (zie
ondermeer Everts & de Vries 1991). Dit is
ondermeer gebeurd voor de Winterbeek
(Tabel 1). In Figuur 4 is de ruimtelijke sprei-
ding van drie groepen kwelindicatoren weer-
gegeven. Hieruit kan afgeleid worden dat de
hele vallei gekenmerkt wordt door de fre-
quente aanwezigheid van kwelindicerende
plantensoorten. Wanneer de differentiatie
verder uitgewerkt wordt blijkt een ruimtelijk
patroon naar voor te komen. De zure kwelin-
dicerende planten komen daarbij meer aan
de rand van de vallei voor (of in zones met
eerder stagnerend regenwater), terwijl de
base kwelindicatoren meer in het centrum
voorkomen. Dit komt overeen met de sys-
teemwerking van deze vallei, waar aan de
randen lokale, ondiepe kwelstromen aanwe-
zig zijn en in het centrum eerder regionale,
diepe kwelstromen aan de oppervlakte
komen. Het eerste watertype is daarbij jong
en eerder zuur, terwijl het tweede watertype
aangerijkt is met ionen (zie onder). Dit
patroon wordt evenwel verstoord door de

Figuur 3. Water stijgt op nadat een ondoorlatende
veenlaag is doorsneden. Het water onder de veenlaag

stond onder druk (kwel) maar kon niet door het
compacte veen stromen (foto: Bart Vercoutere).

Indifferente 
kwelindicatoren 

Echte koekoeksbloem 
Dotterbloem 
Moeraszegge 
Gewone waterbies 
Holpijp  
Blaaszegge  
IJle zegge  

Lychnis flos-cuculi 
Caltha palustris  
Carex acutiformis  
Eleocharis palustris  
Equisetum fluviatile  
Carex vesicaria  
Carex remota  

Base kwelindicatoren Gewone engelwortel 
Watermunt 
Tweerijige zegge  
Bosbies  
Pijptorkruid  

Angelica sylvestris  
Mentha aquatica  
Carex disticha  
Scirpus sylvaticus  
Oenanthe fistulosa 

Zure tot zwak zure 
kwelindicatoren 

Zwarte zegge 
Wateraardbei 
Egelboterbloem 
Waternavel 

Carex nigra  
Comarum palustre  
Ranunculus flammula  
Hydrocotyle vulgaris  

Tabel 1. Selectie van kwel-indicerende plantensoorten in de vallei van de Winterbeek (Haskoning 2004).

Figuur 4. Voorkomen en verspreiding van kwelindicerende plantensoorten in de vallei van de Winterbeek: (a) algemeen, (b) baserijke kwelindicatoren en (c) basearme
kwelindicatoren (naar Haskoning 2004).
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aanwezigheid van drainagegrachten en de
stagnatie van regenwater.
Aan de hand van de verspreiding van enkele
individuele indicatorsoorten kan het patroon
van ecologische kwelgebieden ook geduid
worden. In Figuur 5a,b is daarvoor de ver-
spreiding van Dotterbloem vergeleken met
de verspreiding van (Dauw)braam Rubus
caesius/fruticosus. De verspreiding van Dot-
terbloem komt overeen met de kwelzones en
de natte gebieden in het Osbroek, die zich
vooral aan de rand van de vallei,nabij de steil-
rand dan wel nabij de komgrond zich bevin-
den.

Kwel is kwaliteit
Wanneer kwelafhankelijke soorten gedefini-
eerd worden, krijgt kwel een sterke inhoude-
lijke betekenis. Kwel geeft immers de abioti-
sche randvoorwaarden voor het voorkomen
van bepaalde plantensoorten weer. Door de
toestroming van grondwater is de stand-
plaats van deze planten bijna steeds nat,met
grondwaterstanden die zelden dieper dan
0,5 meter onder het maaiveld zakken. Op dit
vlak onderscheiden de kritisch en natte fre-
atofyten zich niet van elkaar: als het gebied
maar nat genoeg is. Voor de natte freatofy-
ten is de herkomst van het water - overstro-
mingen, stagnerend regenwater of opkwel-
lend grondwater - niet van belang. Voor de
kritisch freatofyten komt er echter een extra
element bij: kwelwater is doorgaans ook een
label voor goede of bijzonder goede kwali-
teit.
In zekere zin zijn kwelgebieden lastige gebie-
den, niet alleen om te beschrijven, maar
vooral om er als plant te overleven. Ze zijn
immers permanent nat. Dit heeft tot gevolg
dat de wortelzone zuurstofloos is en dat ijzer
in gereduceerde toestand (tweewaardig
ijzer) aanwezig is (Lucassen 2004). In deze
vorm is ijzer voor planten toxisch, wat tot
allerlei ziekteverschijnselen kan leiden. De
planten uit deze natte gebieden dienen dus

energie te investeren in allerlei mechanis-
men die hen toestaan te overleven in deze
milieuomstandigheden. Dit heeft tot gevolg
dat enkel gespecialiseerde soorten zich kun-
nen handhaven. Deze gespecialiseerde soor-
ten zijn erg gevoelig voor wijzigingen in
milieuomstandigheden. Daarom zijn ze
doorgaans eerder zeldzaam.Kwel is dus door-
gaans gewenst in natuurgebieden om speci-
fieke omstandigheden te creëren zodat de
zeldzame en gespecialiseerde soorten kun-
nen overleven. Doordat dieper grondwater
(kwel) steeds arm aan voedingsstoffen is (in
tegenstelling bvb. tot oppervlaktewater), is
overleven voor planten extra lastig. Daarbij
komt nog dat kwelwater in onze regio’s door-
gaans rijk aan calcium is. IJzer en calcium
samen zorgen ervoor dat het weinige aanwe-
zige fosfaat (een zeer belangrijke voedings-
stof voor planten) in grondwater en/of
bodem vastgelegd wordt aan bodemminera-
len en niet beschikbaar is voor opname door
plantenwortels.
Samenvattend kan gesteld worden dat kwel-
gebieden in ecologische zin waardevol zijn
omdat ze specifieke standplaatsen (nat,
nutriëntenarm en doorgaans ionenrijk)
genereren, waar enkel een handvol specialis-
ten kunnen overleven. In het Osbroek is de
gradiënt van de westelijke kwelzone naar de
lager gelegen komgrond duidelijk aanwezig
(Figuur 5c). Dit resulteert in een hoge ionen-
rijkdom (waaronder ijzer en kalk) in de
onmiddellijke nabijheid van de kwelzone.
Verder van deze zone dalen de concentraties
door de toegenomen invloed van regenwa-
ter. In de infiltratiezone, op de oeverwal van
de Dender, komt relatief ionenarm (recent
geïnfiltreerd regenwater) voor.

Kwel is oud?
De kwaliteit van het kwelwater kent haar
oorzaak in de historiek van het grondwater
(verblijftijd). Het grondwaterdeel van de
waterkringloop is in afstand relatief kort ten

opzichte van de hele kringloop, maar in tijd
is het groot. Tientallen tot soms honderden
jaren zijn de normale tijdsduur voor water-
stroming in de ondergrond.Tijdens dit onder-
gronds transport wijzigt de chemische
samenstelling van het grondwater overeen-
komstig de mineralogie van de geologische
lagen waar het doorstroomt. Door de ruime
tijd die het water krijgt om te reageren met
de afzettingen in de ondergrond en door de
geaardheid van de afzettingen zelf (bvb. aan-
wezigheid van schelpen (kalk) en pyriet
(ijzer)), is kwelwater doorgaans ionenrijker
dan het infiltrerende regenwater. Frequent
wordt in de literatuur dan ook gesteld dat
hoe ouder het grondwater is, hoe rijker het is
aan ionen (kalk) (Stumm & Morgan 1996).
Water dat een korte periode onder de grond
verblijft, raakt slechts in beperkte mate aan-
gerijkt.
Voor Vlaanderen dient dit beeld toch enigs-
zins genuanceerd te worden. In principe
gebeurt de uitwisseling met de omliggende
afzettingen relatief snel, mits deze afzettin-
gen maar mineraalrijk genoeg zijn. Zo niet,
dan verloopt het proces zeer traag (Kemmers
1983). Zo zal kalkrijk grondwater in de mine-
raalarme zandgronden van de Kempen daar
ongetwijfeld vele tientallen tot honderden
jaren in de ondergrond hebben doorge-
bracht. In de Voerstreek, met haar ondiep lig-
gende kalksteenformaties, kan hetzelfde
watertype daarentegen uitgesproken “jong”
zijn (minder dan tien jaar).Anderzijds zijn er
in Vlaanderen afzettingen te vinden waarin
helemaal geen oplosbare mineralen meer
aanwezig zijn (uitgeloogd), zodat het water
ondanks haar lange verblijftijd nauwelijks
aanrijkt (bvb. de zogenaamde zilverzanden,
Diestiaanzanden).
Kortom, niet alleen de verblijftijd van het
grondwater is bepalend, maar ook de aard
van het doorstroomde sediment is in hoge
mate bepalend voor de mineraalrijkdom van
het kwelwater (Kemmers 1983). Begrippen

Figuur 5. Het Osbroek te Aalst. (a) Verspreiding van Dotterbloem, een freatofyt. (b) Verspreiding van (dauw)braam, een afreatofyt. (c) Waterkwaliteit. (Envico 2002)
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als jong en oud kwelwater in termen van
ionen- of kalkrijkdom, moeten dus vooral
worden geëvalueerd in hun geografische en
geohydrologische context. Dit geldt zeker
binnen Vlaanderen, waar sprake is van zeer
uiteenlopende fysisch geografische regio’s.
In ecologische zin is de ouderdom van het
kwelwater echter van secundair belang. Of
het nu jong of oud is, het gaat er vooral om
dat het kwelwater een voldoende hoog kalk-
en/of ijzergehalte bezit, zodat daarmee de
instandhouding van de specifieke stand-
plaatscondities in het kwelmilieu kan wor-
den gegarandeerd.
Een meer algemeen geldige indicatie voor de
ouderdom van kwelwater in Vlaanderen en
Nederland, is de mate van verontreiniging,of
een daardoor opgetreden verandering in
chemische samenstelling,van het kwelwater
(De Mars et al.1998).De uitspoeling van voe-
dingsstoffen (vnl. nitraat) uit landbouwbo-
dems speelt hierbij een belangrijke rol.
Omdat overbemesting op grote schaal pas
dateert van de laatste 25–30 jaar, kan met
nitraat verontreinigd kwelwater niet veel
ouder zijn. Oud grondwater is daarentegen
arm aan voedingsstoffen. Systematische
geleidbaarheidsmetingen door de lokale

Natuurpunt-afdeling in ondiepe grachten in
en rond de Liereman illustreren dit treffend.
In dit Kempisch heide-ecosysteem komen
van nature eerder ionenarme watertypen
voor. De geleidbaarheid van dit water zal zel-
den boven 250 μS/cm3 uitstijgen. Het eco-
systeem is er een mengeling van erg lokale
kwelgebieden (zie Box 2) met jong grondwa-
ter en lokaal stagnerend regenwater. Figuur
6 toont de ruimtelijke spreiding van de
geleidbaarheidsmetingen. In het centrum
van het natuurgebied zijn zones te vinden
waar het zowel erg nat is als waar de geleid-
baarheid onder de 250 μS/cm blijft (licht-
blauwe zone in Figuur 6). In het merendeel
van de (drainage)grachten komt echter veel
ionenrijker water voor. Wanneer deze
gevolgd worden tot buiten het reservaat, in
landbouwzones, neemt de geleidbaarheid
toe tot meer dan 500 μS/cm.Dit wijst op een
aanrijking met ionen, waarvan ongewenste
voedingsstoffen een belangrijk deel uitma-
ken. Eveneens wordt de verdunning van deze
inspoeling in het reservaat gemeten, door de
toestroom van schoner grondwater. In infil-
tratiegebieden zonder landbouw (bossen,
paars omcirkeld) kent de geleidbaardheid
natuurlijke waarden. Het gebied wordt dus
gekarakteriseerd door relatief korte stroom-
banen en jong kwelwater.Hierdoor kan men-
selijke beïnvloeding zich snel uiten in de
kwelgebieden. Om dit gebied duurzaam te
beschermen is dus goed inzicht noodzakelijk
in de herkomst van het kwelwater (zoge-
naamde intrekgebieden, Box 2)

Kwelgebieden herstellen?
Het is niet omdat er kwel in een peilbuis
gemeten wordt (als druk-, waterkwaliteits-
of peilverschil), dat kwel ook ecologisch een
rol speelt in het natuurgebied. Bij ecohydro-
logisch onderzoek worden de filters van peil-

buizen tot maximaal drie meter onder het
maaiveld geplaatst (‘ondiep’ voor hydrolo-
gen).Voor vegetaties (met wortels tot 0,5 m)
is dit evenwel diep.De kwel kan immers afge-
vangen worden door een grachtenstelsel dat
onder het maaiveldniveau draineert. De
grachten zullen dan kwelverschijnselen ver-
tonen, zoals bvb. roestvorming (wat wijst op
oxidatie van het ijzer in het kwelwater,Figuur
7),maar in het maaiveld op het perceel is dan
weinig te zien.
Het herstellen van kwelstromen kan op ver-
schillende manieren gebeuren. Enerzijds kan
er gestreefd worden naar het herstellen dan
wel optimaliseren van de infiltratie van
regenwater. Dit kan bijvoorbeeld door de
afvoer via bestaande regenafvoersystemen
te verminderen als door het terugdringen
van de evapotranspiratie (bvb.verwijderen
van naaldbomen). Door aandacht hebben
voor grondwaterwinningen kan nagegaan
worden in welke mate stroombanen tussen
infiltratie- en kwelgebied gewijzigd worden.
Anderzijds moet er ook voldoende aandacht
zijn voor de kwaliteit van het infiltrerende
grondwater (uitspoeling uit landbouwbo-
dems, lekkende rioleringen,…).
Eén van de belangrijkste maatregelen is het
aanpassen van het drainagestelsel in de
kwelgebieden zelf.Verondiepen van dit stel-
sel is dan de te verkiezen herstelmaatregel
(Figuur 8). Er dient echter ook rekening
gehouden te worden dat ook in kwelgebie-
den neerslag valt. Aangezien dit regenwater
ionenarm (zuur) is en net ionenrijk kwelwa-
ter gewenst is,moet de natuurbeheerder zien
af te geraken van dat regenwater. Daarom is
het behouden van ondiepe grachten, van
ongeveer 0,3 meter diep en 0,3 meter breed,
noodzakelijk om zogenaamde regenwater-
lenzen tegen te gaan. Regenwaterlenzen zijn
lenzen van regenwater die in het bodempro-

Figuur 6. Elektrische geleidbaarheid (μS/cm) van het oppervlaktewater in het
natuurgebied De Liereman. (Haskoning 2006, met dank aan het beheerteam van de

Liereman)
Figuur 8. Voorbeeld van aanpak om kwel te herstellen in het maaiveld door

aanpassen van beekprofiel.

Figuur 7. Roestvorming in een beek gevoed door
ijzerrijk kwelwater.
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fiel binnentreden omdat kwelwater door
grachten weggevangen wordt.

Kortom: het is een kwelgeest
Kwel kan dus op verschillende manieren
vastgesteld worden. Zelden zal één meting
uitsluitsel geven over het optreden van kwel.
De aanwezigheid van freafotyten is één aan-
wijzing, de aanwezigheid van kweldruk, sta-
biel water,water met hoge ionenrijkdom,zijn
andere. Klassiek geldt ook ‘roest’ als een
eigenschap van water dat uittreedt in kwel-
gebieden.Het is immers niets anders dan het
oxideren van ijzer (= ‘roesten’) dat in gere-
duceerde vorm in de ondergrond en in het
kwelwater aanwezig was. In gebieden met
kwel komt veel water en dus ook ijzer aan de
oppervlakte. Dit is zonder twijfel kwel. Er zijn
evenwel nog andere processen die ijzer kun-
nen vrijzetten.Allen hebben ze te maken met
de aanwezigheid van pyriet, een verbinding
van ijzer en zwavel. Ten gevolge van nitraat-
uitspoeling en verdroging kan dit pyriet in

andere verbindingen omgezet worden waar-
door ijzer vrijkomt en ‘roest’ optreedt. In dit
geval is ‘roest’ dus eerder een negatief ken-
merk dan een positief (Lucassen 2004).
Vernatting als natuurbehoudsmaatregel is
duidelijk geen eenvoudige klus. Enerzijds
dient er gezorgd te worden dat drainage ver-
mindert, zodat water opnieuw aan het maai-
veld komt. Anderzijds dient er voor gezorgd
te worden dat het water aan het maaiveld
een diepe oorsprong heeft en niet gewoon
stagnerend regenwater is. Dit levert voor de
terreinbeheerder de moeilijke opdracht op
een evenwicht te zoeken tussen geen draina-
ge en toch net weer wel. Extra lastig wordt
het dan wanneer tijdens natte jaren veel
regenwater moet afgevoerd worden en tij-
dens droge jaren niet te veel.
Vaak komt het er op neer dat de meest com-
plexe ingreep doorgaans de beste is. Binnen
vele gebieden liggen de hoofdbeken immers
veel te diep. Deze vangen dan ook veel kwel
rechtstreeks af. Om dit te verhelpen wordt

het peil van de hoofdbeek omhoog gebracht
(bvb. opstuwen, maar beter nog door de
beekbedding op te trekken). Hierdoor buigt
de kwel opnieuw af naar het maaiveld van de
vallei. In de vallei dient dan gezorgd te wor-
den voor het onderhouden van een draina-
gestelsel dat het regenwater toch nog
afvoert, maar de kwel niet.

Noten
1 Dit is de algemene term. Vaak wordt ‘seepage’ gebruikt om als

gevolg van een drukverschil aan de oppervlakte uittredend
grondwater te beschrijven.

2 Theoretisch is dit niet geheel correct. Wanneer de mens geen
drainagesystemen zou aangelegd hebben en er om één of ande-
re reden van nature geen afvoer optreedt (bvb. in de vorm van
afstroming over het maaiveld of via natuurlijke waterlopen), dan
zouden er zich ook stationaire grondwatersystemen kunnen ont-
wikkelen. Dit zijn systemen waarin geen stroming optreedt en
het grondwater (over grote afstanden) stil staat. Het is duidelijk
dat dit een eerder uitzonderlijke, maar van nature mogelijk alge-
menere toestand is.

3 μS/cm is hierbij de maat voor de geleidbaarheid van water. Hoe
lager deze waarde hoe lager de geleidbaarheid voor elektrische
stroom en dus ook de lagere concentratie ionen (=geladen deel-
tjes die elektriciteit geleiden).

Box 1: Effectieve of nuttige neerslag
Niet alle regenwater wordt grondwater.Wanneer regen op de aarde neerkomt, gaat immers
een deel verloren: bladeren verdampen water, de bodem zelf verdampt een deel en allerlei
organismen nemen water op. In het - voor grondwater - slechtste geval wordt het regenwa-
ter rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater.Het regenwater dat hierna in de onder-
grond infiltreert, is de effectieve neerslag of het neerslagoverschot. Het is dit deel van de
neerslag die het grondwaterreservoir aanvult. Zo valt in Vlaanderen doorheen het jaar onge-
veer evenveel neerslag (blauwe lijn).Toch wordt het grondwater vooral tijdens de winter aan-
gevuld.Tijdens het voorjaar en de zomer verdampt het of wordt het opgenomen (paarse lijn).
Het is de effectieve neerslag die infiltreert en de start vormt van de grondwaterfase van de
waterkringloop.

Box 2: Intrekgebied
Wanneer regenwater infiltreert zal er zich een stroombaan ontwikkelen (zie tekst). Deze stroombanen zijn behoorlijk constant in de tijd: nut-
tige neerslag zal over een langere periode altijd in hetzelfde kwelgebied uitkomen. Enkel grote wijzigingen in het landschap (veranderen lig-
ging waterloop, vergravingen, mijnverzakkingen, grondwaterwinningen) wijzigen dit stroompatroon.
Dit gegeven laat toe om vertrekkende van een kwelgebied na te gaan van waar het water afkomstig is. De verzameling van alle gebieden waar
nuttige neerslag infiltreert die als kwel in een gegeven gebied uittreedt, wordt het intrekgebied van het kwelgebied genoemd. De vorm hier-
van wordt bepaald door de geologische lagen en de ligging van
grachten, putten, … Voor een duurzaam beheer van kwelgebieden is
de kennis van deze gebieden van groot belang. Wanneer er in deze
zone verontreinigd water naar de ondergrond zakt, zal uiteindelijk
deze verontreiniging in het kwelgebied uitkomen.
Om te bepalen waar de intrekgebieden van kwelgebieden zich bevin-
den kunnen stoffen aan het infiltrerende regenwater toegevoegd
worden. Vervolgens wordt dan gemeten waar ze aan de oppervlak-
te komen. Dit is een goede techniek in gebieden waar het grondwa-
ter snel stroomt (bvb. om onderaardse rivieren in kalksteengebieden
in kaart te brengen).Voor het meeste grondwater dat in Vlaanderen
aanwezig is, nemen deze stromingen echter meerdere jaren in
beslag. Een goed alternatief is het opstellen van een grondwatermo-
del (zie bvb. Stuckens et al. 2005).
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SUMMARY BOX:
VERCOUTERE B. 2007. Towards a better understanding of seepage in
nature conservation. Natuur.focus 6(3): 96-102. [in Dutch]

Groundwater is an important feature in a wide range of moist and

wet ecosystems. A thorough understanding is vital for nature con-
servation purposes.This article provides an overview of the different
interpretations that are used by hydrologists or ecologists to descri-
be seepage zones. In addition to the rather theoretical description,
several examples throughout Flanders are presented.
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