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Inleiding

In het grensgebied van Nederland en België, ten zuidwesten van Weert en ten
noordoosten van Bocholt was in het verleden (tot in het midden van de 19e eeuw) een
uitgestrekt moerasgebied aanwezig. Dit moeras was gesitueerd in een breed (van west
naar oost) lopend hoofddal met hierop (vanuit het zuidwesten) uitmondende zijdalen.
Tussen 1855 en 1930 is het moerasgebied grotendeels drooggelegd en ontgonnen. Er
zijn daarbij waterlopenstelsels aangelegd, waarmee niet alleen een diepe ontwatering
van het gebied is gerealiseerd, maar ook veel kwelwater wordt afgevangen en uit het
gebied wordt afgevoerd. Alleen het huidige natuurgebied het Wijffelterbroek van
Natuurmonumenten is aan de ontginning ontkomen. Hoewel ook dit gebied als gevolg
van de sterk drainerende werking van de verschillende waterlopen minder nat is
geworden, is hier nog altijd een redelijk goed ontwikkeld, en deels door kwelwater gevoed
Elzenbroekbos aanwezig.
De laatste decennia wordt door diverse organisaties gewerkt aan herstel van het totale
gebied. Aan de Belgische zijde van de grens is in 1999 door Natuurpunt een 180 ha
groot gebied aangekocht: het Smeetshof. Dit natuurgebied is grotendeels gesitueerd in
het zuidelijke deel van het hoofddal en voor een deel ook op de zuidflank hiervan. In
2003 is hier een omvangrijk natuurinrichtingsproject uitgevoerd. In het kader hiervan is in
het laagste deel van het gebied (tegen de grens met Nederland aan) getracht weer een
moeras tot ontwikkeling te brengen. In 2000 heeft Natuurmonumenten het aangrenzende
gebied Kettingdijk aangekocht: een (voormalig) landbouw- en productiebosgebied van
125 ha groot dat is gesitueerd in het noordelijke deel van het hoofddal en niet alleen
direct grenst aan het Smeetshof, maar ook aan het verder oostelijk gelegen
Wijffelterbroek en de verder noordelijk gelegen Laurabossen (die tevens van
Natuurmonumenten zijn). In aanvulling hierop heeft Stichting ARK de afgelopen jaren
belangrijke gronden in de omgeving van deze natuurgebieden aangekocht, en de
stichting wil hier in de toekomst ook meer gebieden gaan aankopen en beheren. Het
betreft hierbij zowel gronden op Nederlands als op Belgisch grondgebied.
Vanwege al deze verwervingen is inmiddels in het hoofddal een uitgestrekt
aaneengesloten natuurgebied ontstaan, wat dus goede perspectieven biedt om de
knelpunten in de waterhuishouding in breed verband aan te pakken. Zodoende kan het
totale gebied weer als één hydrologische eenheid gaan functioneren waarmee wellicht
een verregaand ecologisch herstel mogelijk kan worden gemaakt.
In combinatie met de aanpak van de waterhuishoudkundige knelpunten in breed verband
wil Natuurmonumenten een natuurontwikkelingsproject uitvoeren in het gebied
Kettingdijk. In dit gebied is de waterhuishoudkundige inrichting immers grotendeels nog
ingesteld op een landbouwkundige, dan wel bosbouwkundige functie. Zodoende zijn in
het kwelrijke gebied op grote schaal nog sloten aanwezig die het kwelwater draineren en
uit het gebied afvoeren. Bovendien is vanwege het (voormalige) landbouwkundige
gebruik de bodem in een groot deel van het gebied naar verwachting verrijkt met
voedingsstoffen. Ook ter plaatse van de (voormalige) productiebossen kan dit het geval
zijn, met name wanneer het Populierenbos betreft.
Verder verloopt de moerasontwikkeling in het Smeetshof niet naar wens. Hoewel de
(moeras)vogeldoelstelling wel is gehaald zijn grote delen van het gebied dat als
(mesotroof) moeras is beoogd begroeid met een ruige Pitrusvegetatie, en daar waar wel
sprake is van een moerasvegetatie betreft het veelal een eutrofe Grote lisdoddevegetatie. Enerzijds heeft de matige ontwikkeling te maken met de inlaat van voedselrijk
beekwater, en anderzijds met te snel / ver wegzakkende waterstanden in de zomer (De
Becker & Toonen, 2011). Verder bestaat het vermoeden dat een te hoge voedselrijkdom
van de bodem in relatie tot het vroegere landbouwkundige gebruik een knelpunt zou
kunnen zijn. Om de moerasontwikkeling beter te laten verlopen is het wenselijk om meer
inzicht te krijgen in de oorzaken van de nu matige ontwikkeling, en daarbij ook specifiek
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aandacht te besteden aan de voedselrijkdom van de bodem, en op basis hiervan de
verbeteringsmogelijkheden in beeld te brengen.
Om de kansen voor ecologisch herstel zowel in breed verband als ten aanzien van de
Kettingdijk en de moerasontwikkeling in het Smeetshof optimaal te kunnen benutten is
eerst inzicht nodig in het ecohydrologisch functioneren van het totale gebied en de
relaties met de omgeving. Natuurmonumenten, ANB en Stichting ARK hebben daarom
gezamenlijk aan Ecohydrologisch Adviesbureau Bell Hullenaar gevraagd dit
ecohydrologisch vooronderzoek uit te voeren.

Doelstelling
Doelstellingen van het project zijn:

Het afleiden van de ecohydrologische herstelmogelijkheden voor het totale gebied
Kettingdijk, Smeetshof, Wijffelterbroek en omgeving in breed verband.

Het afleiden van de ecohydrologische herstelmogelijkheden voor het natuurontwikkelingsgebied Kettingdijk op lokaal niveau.

Het afleiden van de mogelijkheden voor verbetering van de moerasontwikkeling in
het Smeetshof.
Vragen die met het onderzoek beantwoord moeten worden zijn:

Hoe functioneert het hydrologische systeem (zowel op regionaal als lokaal niveau),
op welke wijze wordt het ecohydrologisch functioneren negatief beïnvloed door de
waterlopenstelsels en hoe kunnen knelpunten hierin worden aangepakt?

Hoe is de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in de huidige situatie, in
hoeverre is er sprake van negatieve antropogene beïnvloeding van de waterkwaliteit
en hoe kunnen eventuele knelpunten hierin worden aangepakt?

Hoe is de kwaliteit van de bodem in de gebieden Kettingdijk en Smeetshof, wat is de
situatie ten aanzien van het vrijkomen van nutriënten uit de bodem en in hoeverre
kan de beschikbaarheid beïnvloed worden door grondwater (en in het bijzonder
kwelwater)?

Wat zijn de ecologische potenties op basis van de hydrologie en de bodem (specifiek
voor het gebied Kettingdijk en in globale zin ook voor de andere gebieden) en hoe
kunnen de kansen verzilverd worden?
Nadat op basis van het vooronderzoek is gebleken welke herstelmogelijkheden aanwezig
zijn, is het de bedoeling om in een volgende fase op basis hiervan een concreet
herstelplan uit te laten werken. Dit plan maakt dus geen deel uit van deze opdracht.

Aanpak
Om het ecohydrologisch functioneren en de knelpunten hierin inzichtelijk te maken, en de
herstelmogelijkheden af te leiden, is een ecohydrologische systeemanalyse uitgevoerd.
De systeemanalyse is voor zover als mogelijk gebaseerd op beschikbare gegevens. Voor
het verkrijgen van inzicht in de lokale oppervlaktewaterhuishouding, de lokale
grondwatersituatie, de hydrochemische situatie en bodemchemische situatie is veldonderzoek uitgevoerd. Het bodemchemisch en hydrochemisch onderzoek is uitgevoerd in
samenwerking met B-ware, en hiervan is een afzonderlijke rapportage opgesteld. De
(belangrijkste) resultaten van dit onderzoek zijn wel weer geïntegreerd in de
systeemanalyse (bij behandeling van de ecohydrologische dwarsprofielen, in paragraaf
3.7). Voordat de ecohydrologische systeemanalyse (in hoofdstuk 3) wordt behandeld,
wordt in hoofdstuk 2 eerst een meer algemene kenschets van het projectgebied gegeven.
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Ligging en kenschets

De topografische ligging van het onderzoeksgebied is weergegeven in figuur 2.1. De
topografische kaart is gebaseerd op kaartbestanden zoals aangeleverd door
Natuurmonumenten. Ten aanzien van het Smeetshof betreft het hier de situatie van voor
de herinrichting, die in 2003 is uitgevoerd. De totale oppervlakte van het Smeetshof
bedraagt circa 180 ha. In 2003 is hier een omvangrijk natuurinrichtingsproject uitgevoerd.
Om het gebied te vernatten en moeras tot ontwikkeling te brengen is toen de
waterhuishoudkundige inrichting aangepast. Deze inrichting wordt in paragraaf 3.4
(oppervlaktewaterhuishouding) nader toegelicht.
In 2000 heeft Natuurmonumenten het aangrenzende gebied Kettingdijk aangekocht: een
voormalig landbouw- en productiebosgebied (Populieren- en Sparrenbos) van circa 125
ha. De voormalige eigenaar (Peters) mocht de landbouwgronden tot en met 2010 nog
regulier gebruiken (voor melkveehouderij) en mag het gebied in 2011 en 2012 onder
gebruiksvoorwaarden van Natuurmonumenten beheren. Vanaf 2013 is het gebied vrij van
pacht. Peters blijft in het gebied wonen: het woonhuis wordt gehandhaafd en ook een
klein stukje grond eromheen blijft in gebruik als paardenweide.
Veel productiebos is de afgelopen jaren verwijderd. In delen waar dit enige jaren geleden
al is gebeurd is inmiddels spontaan elzenbos opgeslagen, met een ruige ondergroei. In
het blok direct ten oosten van de bebouwing van Peters is het productiebos (sparrenbos)
afgestorven en omgewaaid, als gevolg waarvan hier een vrijwel ondoordringbare ruigte is
ontstaan. In het westelijke deel is nog wel populierenbos aanwezig, maar vanwege de
grote onderlinge afstand tussen de bomen is ook hier een jong elzenbos (met veel varen
in de ondergroei) tot ontwikkeling gekomen. Ten noorden van de Kettingdijkweg is in de
winter van 2010-2011 het sparrenbos gekapt. De stronken, het takafval en een
strooisellaag met veel naaldblad zijn echter achtergebleven.
Ten noorden van het gebied Kettingdijk liggen de Laurabossen van Natuurmonumenten:
een uitgestrekt gebied van ruim 300 ha dat voor een groot deel bestaat uit Grove
dennenbos dat geleidelijk omgevormd wordt tot Eiken-Berkenbos. In het oosten van het
gebied liggen heidevelden die (vanwege verdroging: zie onder andere paragraaf 3.4.3)
sterk vergrast zijn met Pijpenstrootje.
Ten oosten van het gebied Kettingdijk ligt het Wijffelterbroek: een redelijk goed
ontwikkeld Elzenbroekbos dat al decennialang eigendom is van Natuurmonumenten. Ten
noorden van het westelijke deel van het broekbos heeft Natuurmonumenten een
voormalig landbouwgebied verworven, dat nu beheerd wordt als hooiland. Om hier natte
schraalgraslanden tot ontwikkeling te brengen is de waterhuishoudkundige inrichting
aangepast (zie paragraaf 3.4.3) en wordt een beheer van maaien en afvoeren toegepast.
Ten noorden van het middendeel en oostelijke deel van het broekbos heeft Stichting ARK
voormalige landbouwgronden aangekocht. In de voorzomer van 2011 zijn de gronden
ondiep geplagd: het bovenste deel van de bouwvoor (circa 15 cm) is verwijderd, maar het
onderste deel is ongemoeid gelaten. In combinatie hiermee zijn ook veel van de sloten
gedempt. Ook ten zuidoosten van het Wijffelterbroek heeft Stichting ARK grond
verworven. Dit gebied wordt extensief begraasd met oerossen uit het TaurOs project.
Tussen het Wijffelterbroek, de gronden van ARK en het Smeetshof ligt een gebied dat in
landbouwkundig gebruik is en eigendom is van de heer Ooms: dit deelgebied wordt
daarom aangeduid als de enclave Ooms.
De Laurabossen en het Smeetshof zijn aangewezen als Natura-2000 gebieden. Voor het
Wijffelterbroek en de Kettingdijk is dit echter niet het geval. Het Wijffelterbroek is wel een
TOP-lijstgebied: dit zijn gebieden waar de overheid / provincie zich tussen nu en 2015
met voorrang inzet voor het bereiken van herstel van (met name natte) natuur.
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Historische situatie
Tot ongeveer in het midden van de 19e eeuw was in het hoofddal een uitgestrekt,
grensoverschrijdend moeras aanwezig: het Bocholter- en Wijffelterbroek (zie figuren 2.2
en 2.3). Het moeras werd gevoed met kwelwater en met beekwater dat vanuit het
zuidwesten via een aantal beken in het moeras uitstroomden: de Loozerbroekbeek, de
Veldhoverbeek, de Lechter Rietbeek en de Kreieler Rietbeek. Via het moeras vond
diffuse doorvoer van water plaats: het betrof zodoende een doorstroommoeras.
Tussen 1855 en 1870 is de Lossing aangelegd, waarmee aan de Belgische zijde het
moeras kon worden ontwaterd, zodat de grond gebruikt kon worden voor landbouw- en
bosbouwdoeleinden. De Lossing is op de historische kaart van rond 1900 aangegeven
als Afvoerkanaal (zie figuur 2.4). De Lossing liep deels over de rijksgrens, dwars door
de hoger gelegen zandgronden van de Stramprooise Heide heen, in zuidoostelijke
richting.
Op de historische kaart van rond 1900 (figuur 2.4) is te zien dat het gebied Kettingdijk
toen al voor een groot deel was ontgonnen: in het westelijke deel en het middendeel is
dan al bos aangeplant. Vanaf het oostelijke deel van Kettingdijk is dan tot aan de
Tungelroysche beek nog altijd een uitgestrekt moerasgebied aanwezig. Omstreeks 1930
werd De Raam gegraven, en kon ook dit deel van het moeras worden ontwaterd en
ontgonnen. Alleen het huidige Wijffelterbroek bleef gespaard.

Figuur 2.2

Historische topografische kaart van het Belgische deel van rond 1850
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Figuur 2.3

Historische topografische kaart van het Nederlandse deel van rond 1850

Figuur 2.4

Historische topografische kaart van rond 1900
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3

Ecohydrologische systeemanalyse

3.1

Geologie en geohydrologische opbouw

De beschrijving van de geologie en de geohydrologische opbouw is gebaseerd op
REGIS-gegevens, boorbeschrijving B57H0074 van de diepe peilbuis in het noordwesten
van het gebied Kettingdijk, de geologische informatie van de toelichting op de
bodemkaart 1:50.000 (Stiboka, 1972) en informatie uit het rapport van de
grondwatermodellering van het Smeetshof (Witteveen en Bos, 2002). Bij de geologische
beschrijving wordt ook ingegaan op de diepere lagen. In de beschrijving van de
geohydrologische opbouw zit in beknopte vorm de belangrijkste informatie die voor een
goed begrip van het grondwatersysteem nodig is. In figuur 3.1 wordt een schema
weergegeven van de geohydrologische opbouw. Het schema kan ook gebruikt worden
als toelichting op de geologische beschrijving: ook de afzettingen van de verschillende
geologische formaties zijn in het schema weergegeven.

Geologie
Het grensoverschrijdende natuurgebied Kettingdijk-Wijffelterbroek-Smeetshof ligt in het
zuidwestelijk gedeelte van de Centrale Slenk. In het tertiair lag het gebied onder de
zeespiegel en werden mariene glauconiethoudende en slibhoudende sedimenten afgezet
(Formatie van Breda). Deze afzettingen beginnen op een diepte van circa 275 m -NAP.
Daarboven liggen matig fijne zanden die behoren tot de Formatie van Oosterhout. In dit
gebied komen geen kleilagen voor in deze Formatie. De bovenkant van de matig fijne
zanden ligt op circa 255 m -NAP. Vanaf het vroeg Pleistoceen tot het begin van het
Midden Pleistoceen stroomde de Rijn en de Maas door de Centrale Slenk. In samenhang
hiermee werden zandige, soms grindhoudende of kleiige sedimenten afgezet, behorende
tot de Formatie van Tegelen, Kedichem, Sterksel en Veghel. Als onderdeel van de
Formatie van Tegelen zijn bovendien ook veenafzettingen tot stand gekomen. Door de
daling van de slenk zijn deze veenafzettingen diep begraven onder andere sedimenten.
De hierdoor toenemende druk op het veen heeft geresulteerd in deels ingekoold veen,
oftewel bruinkoolafzettingen.
De diepste en dus oudste bruinkoolafzettingen in het onderzoeksgebied behoren tot de
Onder-Brunssumklei. Deze formatie bestaat uit dunne bruinkoollaagjes en kleiig zand.
Volgens REGIS komt deze laag in het gehele onderzoeksgebied voor. In
boorbeschrijving B57H0074 komt een dun klei laag van 1 meter dik voor op een diepte
van 210 m -NAP. Deze laag behoort vermoedelijk tot de Onder-Brunssumklei. Boven
deze laag liggen zeer grove zanden. Daar boven ligt de Boven-Brunssumklei. Deze
afzetting bestaat uit meerdere bruinkoollagen en kleilagen. De lagen komen overal in het
onderzoeksgebied voor. De gezamenlijke dikte van deze lagen onder het projectgebied is
circa 60 meter. De onderkant van de Boven-Brunssumklei ligt hier op circa 195 m -NAP
en de bovenkant op circa 135 m -NAP. Boven deze kleien komen weer grove zanden
voor. Daarboven komt plaatselijk de Belfeld klei voor. Binnen het onderzoeksgebied komt
deze laag waarschijnlijk alleen voor in westelijke gedeelte. Deze kleilaag is binnen het
projectgebied veel minder dik en dus van minder belang dan de Boven-Brunssumklei. Bij
boorbeschrijving B57H0074 komen een bruinkoollaag en enkele kleilaagjes voor die
beginnen op circa 117 m -NAP die vermoedelijk bij de Belfeld klei horen.
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Tijdens of na het Elsterien ijstijd heeft de Rijn dit gebied verlaten en is (waarschijnlijk
onder invloed van bodembewegingen) meer oostelijk gaan stromen. In de daarop
volgende interglaciaal en ijstijd (Saalien) heeft de Maas overwegend grofzandig materiaal
afgezet in de Centrale Slenk. Deze afzettingen behoren tot de Formatie van Veghel. Er
komen plaatselijk kleilagen voor in de zandige afzettingen. Ten westen en ten noorden
van Kettingdijk komen dergelijke lagen voor, maar ze ontbreken echter in het gebied zelf.
Boven de grove zanden van de Formatie van Veghel ligt een pakket van zeer fijne tot
matig grove zanden met hierin ook leemlagen en/of lagen sterk lemig zand. Het betreft
afzettingen die gerekend worden tot de Nuenen Groep. De afzettingen zijn afkomstig van
smeltwaterstromen en windafzettingen uit de laatste drie ijstijden. De Nuenen Groep
omvat de Formaties van Twente, Eindhoven en Emmen. De leemlagen komen als
schollen op verschillende diepten voor, en vormen veelal geen aansluitende lagen. Uit
boorbeschrijvingen van B57H0074 (in het noordwesten van het gebied Kettingdijk) en de
boorbeschrijvingen van de diepe peilbuizen in het Wijffelterbroek volgt dat de afzettingen
van de Nuenen Groep in het onderzoeksgebied circa 5 à 6 meter dik zijn.
In de laagten en beekdalen is in het Holoceen veen van de Formatie van Singraven tot
ontwikkeling gekomen. De opbouw en verbreiding van het veenpakket in het
onderzoeksgebied worden behandeld bij de beschrijving van de bodem (paragraaf 3.3).

Geohydrologische opbouw
In figuur 3.1 wordt een schema gegeven van de geohydrologische opbouw. De opbouw is
als volgt:

Voor het onderzoeksgebied kan de Bovenste Brunssumklei als hydrologische basis
beschouwd worden.

De deklaag (ofwel het topsysteem) wordt gevormd door het circa 5 à 6 meter dikke
gelaagde pakket van de Nuenen Groep, bestaande uit fijne tot matig grove zanden
met hierin lagen uiterst fijn zand, (sterk) lemig zand en leemlagen. In de laaggelegen
delen behoort ook de circa 0,5 tot 1 meter dikke, oppervlakkig aanwezige veenlaag
van de Formatie van Singraven tot de deklaag.

De (tussen de deklaag en hydrologische basis gelegen) matig tot uiterst grove,
grindhoudende zanden van de Formaties van Veghel, Sterksel en Tegelen vormen in
feite één omvangrijk watervoerend pakket van circa 165 meter dik, met een geschat
doorlaatvermogen van circa 5000 m2/d. In dit pakket kunnen wel dunne kleilaagjes
voorkomen (als onderdeel van de Formatie van Veghel en op grotere diepte ook de
Belfeld-klei), maar deze vormen geen duidelijke scheidende lagen.
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Figuur 3.1

Schema geohydrologische opbouw
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3.2

Geomorfologie

De geomorfologische gesteldheid wordt toegelicht aan de hand van een
grensoverschrijdende hoogtekaart (zie figuur 3.2). Deze kaart is vervaardigd op basis van
hoogtebestanden zoals aangeleverd door het INBO (voor het Belgische deel) en
Waterschap Peel en Maasvallei (voor het Nederlandse deel). Op deze kaart is ook de
oppervlaktewaterhuishouding weergegeven: deze wordt toegelicht in paragraaf 3.4.
Het onderzoekgebied ligt in een breed van west naar oost lopend hoofddal met hierop
vanuit het zuidwesten uitmondende zijdalen, met te midden hiervan zandruggen. In het
noorden en noordwesten wordt het hoofddal begrenst door de hoger gelegen
zandgronden van de Laurabossen en De Kempen. Deze hoger gelegen gronden lopen
door tot in het westelijke deel van Kettingdijk. De boerderij van Peters is gebouwd op de
flank hiervan. Pas ten oosten van de boerderij verbreed het dal zich. Op de hoogtekaart
is ook de vuilstort (ten noorden van het Wijffelterbroek) goed herkenbaar.
In het hoofddal loopt het maaiveld af van circa 32,50 mNAP / 34,83 mTAW in het westen
naar circa 31,0 mNAP / 33,33 mTAW in het oosten. Ter plaatse van de hoger gelegen
zandgronden aan de noordzijde (Laurabossen en De Kempen) loopt het maaiveld op
naar zo’n 36 mNAP / 38,33 mTAW. De meeste zandruggen tussen de zijdalen aan de
zuidwestzijde liggen hooguit op circa 35 mNAP / 37,33 mTAW. Over het algemeen is er
zodoende een hoogteverschil van 3 à 4 meter tussen het hoofddal en de hoger gelegen
gronden in de omgeving.
In combinatie met de inmeting van de meetpunten van de ecohydrologische
dwarsprofielen (zie paragraaf 3.7) is ook op enkele plekken de hoogte van het erf en de
tuin van boer Peters ingemeten. Hieruit volgt dat het erf (ter plaatse van het woonhuis) op
circa 33,7 mNAP (36,03 mTAW) ligt, en de tuin afloopt van 33,5 naar 33,0 mNAP (ofwel
van 35,83 naar 35,33 mTAW). Het laagste deel van het hoofddal heeft ter hoogte van de
boerderij een maaiveldshoogte van circa 32,5 mNAP (34,83 mTAW).
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Figuur 3.2 Hoogteligging en oppervlaktewaterhuishouding
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3.3

Bodem

Door middel van samenvoeging van de (digitale) bodemkaart van het Belgische deel
(aangeleverd door het INBO) en de (digitale) bodemkaart van het Nederlandse deel
(aangeleverd door Waterschap Peel en Maasvallei) is in de eerste plaats een overzichtsbodemkaart gemaakt (figuur 3.3). Hiermee ontstaat in grote lijnen een totaalbeeld van de
bodemkundige situatie. Complicerende factor bij de samenvoeging is dat in België
andere kaarteenheden gehanteerd worden als in Nederland. Dit is ondervangen door op
deze kaart vrij algemene kaarteenheden te hanteren, en in de legenda zowel de Nederlandse en Belgische omschrijving van een bepaald hoofdbodemtype te geven. Daarnaast
is aan de Nederlandse zijde ook een meer gedetailleerde bodemkaart gebruikt, namelijk
de 1 : 10.000 bodemkaart die is vervaardigd in het kader van de ruilverkaveling WeertStramproy (Stiboka, 1974). Deze kaart is weergegeven in figuur 3.4. Verder zijn ook in
het kader van het ecohydrologisch en bodemchemisch veldonderzoek grondboringen
verricht: de resultaten hiervan worden in paragraaf 3.7 behandeld, maar daar waar de
informatie van de bodemkaarten tekort schiet wordt de informatie van de eigen boringen
als aanvullende bron al in deze paragraaf naar voren gehaald.
In het hoofddal en op de plekken waar de zijdalen in het hoofddal uitmonden liggen
veengronden. Het betreft mesotroof broekveen, dat bestaat uit resten van zeggen, riet en
wilgen- en elzenhout (Stiboka, 1974). De zandondergrond begint (vrijwel) overal ondieper
dan 120 cm -mv. In het Nederlandse deel betreft het volgens de digitale bodemkaart
hoofdzakelijk vlierveengronden (Vz), ofwel veengrond met een weinig veraarde, moerige
bovengrond. Volgens de gedetailleerde bodemkaart betreft het echter madeveengronden
(aVz): dit zijn veengronden met een 15 tot 50 cm dikke, sterk veraarde moerige
bovengrond. Het verschil kan verklaard worden vanwege de eerdere opnamedatum van
de bodemkaart die aan de digitale kaart ten grondslag liggen (namelijk de 1 : 50.000
bodemkaart 57-oost), waarvan de kartering al in 1963 heeft plaatsgevonden, terwijl de
opname voor de gedetailleerde bodemkaart in 1973 plaatsvond: in de tussenliggende 10
jaar kan als gevolg van verdroging de veraarding van de toplaag verder zijn
voortgeschreden. Bovendien liggen aan de gedetailleerde kaart ook meer boorpunten ten
grondslag. Uit de resultaten van de eigen boringen volgt dat de aangetroffen
veenbodems zowel in het Nederlandse als in het Belgische deel in de huidige situatie
veelal tot op een diepte van 20 à 25 cm sterk veraard zijn. Dit betekent dat in de huidige
situatie (op de meeste plekken) inderdaad madeveengronden aanwezig zijn. Ook lijkt er
dus sprake te zijn van een wat verder voortgeschreden veraarding van de toplaag.
Desalniettemin is de dikte van de veraarde toplaag echter nog steeds beperkt.
Uit de gedetailleerde bodemkaart volgt ook dat een klein deel van de veengrond bestaat
uit meerveengrond (zVz): dit is veengrond met een zanddek van 15 à 30 cm, waarin al of
niet een minerale eerdlaag aanwezig is. Aangenomen mag worden dat dit zanddek hier
door de mens is aangebracht. Meerveengronden zijn aanwezig in een zone aansluitend
op het Wijffelterbroek (lage deel gronden ARK) en ter plaatse van het Sparrenbos ten
noorden van de Kettingdijkweg. Uit de eigen boringen volgt dat ook de veengrond in het
westelijke deel van het Smeetshof (moerasgebied ten westen van de Lechter Rietbeek)
een zanddek heeft. Het zanddek is hier bovendien behoorlijk dik, namelijk circa 50 cm.
Aansluitend op de zone met veengrond wordt in het Nederlandse deel een zone met
broekeerdgrond onderscheiden. Het betreft hier een bodem met een zanddek en een
moerige tussenlaag van 30 à 35 cm dik (code sWz). Ook bij deze grond betreft het dus
waarschijnlijk een antropogeen zanddek.
Hierop aansluitend is een zone aanwezig met natte zandgronden (Belgische
omschrijving), ofwel vlakvaaggrond / gooreerdgrond (Nederlandse omschrijving). Veelal
betreft het hierbij leemarm tot zwak lemig fijn zand, maar in Kettingdijk zijn ook delen
aanwezig met sterk lemig fijn zand. In de relatief hooggelegen delen zijn voornamelijk
vochtige zandgronden, ofwel veldpodzolgronden aanwezig.
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Legenda
Veengronden
aVz
=
zVz
=

madeveengrond
meerveengrond

Moerige gronden
sWz
=
broekeerdgrond met zanddek
aWz
=
broekeerdgrond met kleiarme moerige eerdlaag
Zandgronden
tZn33 =
tZn35 =
Zn35 =
Hn31 =
Hn33 =

gooreerdgrond, zwak lemig
goorerrdgrond, sterk lemig
vlakvaaggrond, sterk lemig
veldpodzolgrond, leemarm
veldpodzolgrond, zwak lemig

Figuur 3.4

Gedetailleerde bodemkaart

3.4

Oppervlaktewatersysteem

3.4.1 Inleiding
Er is veel aandacht besteedt aan het in beeld brengen van het functioneren van het
oppervlaktewatersysteem. Veel van de knelpunten in het ecohydrologisch functioneren
van het gebied hangen hiermee immers samen, en ook om (in harmonie met de
omgeving) tot aanpak van de knelpunten te komen is een goed inzicht hierin vereist, niet
alleen ten aanzien van het hoofdsysteem, maar ook van de verscheidene lokale
systemen.
Het functioneren van het oppervlaktewatersysteem is afgeleid uit gegevens van
Waterschap Peel en Maasvallei, gegevens van het stelsel in het Belgische deel die zijn
aangeleverd door het INBO, een onlangs afgerond onderzoek van het INBO (De Becker
en Thoonen, 2011) en een veldinventarisatie die is uitgevoerd op 2, 3 en 4 maart 2011.
Aan de Belgische zijde is dit gebeurd in samenwerking met Arnold Goossens van
Natuurpunt, en aan de Nederlandse zijde met Toon van den Eijnde van Natuurmonumenten. Op basis van de resultaten van de veldinventarisatie zijn correcties en
detailleringen aangebracht in de door het waterschap en INBO aangeleverde bestanden
van het oppervlaktewatersysteem, en aan de hand van deze gecorrigeerde en
aangevulde bestanden zijn de stelsels weergegeven op de topografische kaart (figuur
2.1) en de hoogtekaart (figuur 3.2).
In paragrafen 3.4.2 wordt het functioneren van het hoofdstelsel toegelicht, en in paragraaf
3.4.3 de lokale systemen van de verschillende deelgebieden. De samenhang met het
functioneren van het grondwatersysteem wordt in principe inzichtelijk gemaakt aan de
hand van de ecohydrologische dwarsprofielen (in paragraaf 3.7). In het geval dat een
waterloop met een (sterk) negatief effect op het grondwatersysteem buiten de
dwarsprofielen valt, wordt hier in deze paragraaf echter (op globale wijze) aandacht aan
besteedt.
Bij de inventarisatie van het oppervlaktewatersysteem zijn ook oriënterende EGVmetingen verricht. De resultaten van deze metingen zijn op kaart in bijlage 1
weergegeven, en worden verderop in het rapport daar waar van toepassing naar voren
gehaald.

3.4.2 Hoofdsysteem
Hoofdsysteem in het Belgische deel
De Lossing (ofwel Emissaire) is de hoofdafvoerloop van het gebied. De Lossing ligt tegen
de rijksgrens aan, op Belgisch grondgebied. In het verleden liep de Lossing over de
zuidwestgrens van de (huidige) enclave Ooms naar het zuidoosten. Sinds de aanleg van
de Raam, rond 1930, watert de Lossing via de Raam af op de Tungelroysche Beek. De
functie van het traject van de Lossing op de grens met de enclave Ooms als
hoofdafvoerloop kwam toen te vervallen: dit deel van de Lossing wordt daarom sindsdien
aangeduid als Oude Lossing. De Oude Lossing is echter nog steeds aanwezig, en heeft
een zeer diep profiel. Het effect hiervan op het grondwatersysteem is inzichtelijk gemaakt
aan de hand van ecohydrologisch dwarsprofiel C-C’ (zie paragraaf 3.7). Het gedeelte van
de Oude Lossing ten noordwesten van de Napoleonsbrug watert nu in noordwestelijke
richting af op de Raam (op de plek waar de Lossing de rijksgrens overschrijdt en dus
overgaat in de Raam).
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Vanuit het westen stroomt de Loozerbroekbeek uit in de Lossing: deze beek is als het
boventroomse deel van de Lossing te beschouwen. Vanuit het zuidwesten stroomt
vervolgens de Veldhoverbeek toe. Deze beek wordt via de flank van het hoofddal (over
de eigendomsgrens van het Smeetshof) naar de Lechter Rietbeek geleid. Op de plek
waar de Lechter Rietbeek de grens van het Smeethof bereikt mondt de Veldhoverbeek
uit in de Lechter Rietbeek. Deze beek loopt via een gescheiden systeem (bestaande uit
een diepe loop, met aan de noordwestzijde een kade en de zuidoostzijde een natuurlijke
rug) door het moeras heen naar de Lossing. Verder naar het zuidoosten stroomt het
beekwater van de Kreieler Rietbeek het Smeethof binnen. Via het benedenstroomse
uiteinde van de Oude Lossing belandt dit afvoerwater in De Raam. In totaal watert er via
de genoemde beken circa 2.685 ha Belgisch grondgebied af op De Raam.
Op enkele plekken wordt beekwater naar de laaggelegen delen van het Smeetshof
geleid. Deze aanvoer wordt nader in beeld gebracht bij de behandeling van het lokale
systeem.

Hoofdsysteem in het Nederlandse deel
In het Nederlandse deel is De Raam de hoofdwaterloop. Op de plek waar de Lossing
overgaat in de Raam (op de rijksgrens) is een zandvang aanwezig. Aan weerzijden van
de zandvang bevinden zich vaste drempels in de loop, die voor een aanzienlijke
opstuwing zorgen. De bovenstroomse drempel heeft een drempelniveau van 30,3 mNAP
/ 32,63 mTAW (en is bij Waterschap Peel en Maasvallei bekend onder de code Raa3).
Ter plaatse van piket P3, juist bovenstrooms van de bovenstroomse drempel, bedraagt
het waterpeil doorgaans circa 30,8 mNAP / 33,13 mTAW.
Daar waar de Raam het broekbos van het Wijffelterbroek verlaat mondt de Vetpeel uit in
de Raam. Juist bovenstrooms van dit punt is een grote stuw in de Raam aanwezig
(Raa2). Het betreft een kantelstuw, die bij het optreden van piekafvoeren automatisch
omlaag gaat, en bij normale tot lage afvoeren een hoge stand heeft. Op deze wijze wordt
met de stuw het peil continu op circa 30,35 mNAP / 32,68 mTAW gehouden. Daar waar
de Raam uitmondt in de Tungelroysche beek, op een afstand van ongeveer twee
kilometer van het Wijffelterbroek, bevindt zich ook een stuw (Raa1, valt echter buiten het
kaartbeeld). Hiervoor geldt een winterpeil van 29,1 mNAP / 31,43 mTAW en een
zomerpeil van 29,5 mNAP / 31,83 mNAP. Vanwege het aanwezige verhang in De Raam
zijn de peilen ter hoogte van het Wijffelterbroek echter een stuk hoger (zoals ook zal
blijken ook dwarsprofiel C-C’).
In de Vetpeel is in samenhang met de inrichting van de schraalgraslanden een stuw
geplaatst (Vet 1, winterpeil 30,30 mNAP / 32,63 mTAW). Het Vetpeelsysteem omvat ook
de hoofdafvoerloop langs de Kettingdijkweg. In dit deel van de Vetpeel staan twee
stuwen: Vet2 en Vet3. Vet2 heeft een winterpeil van 30,90 mNAP / 33,23 mTAW en een
zomerpeil van 31,20 mNAP / 33,53 mTAW. Van Vet3 zijn bij het waterschap geen
stuwpeilen bekend. In het kader van het veldonderzoek is in het betreffende traject op
16/17 maart een waterpeil van 31,56 mNAP / 33,89 mTAW gemeten. Op grond hiervan
kan worden afgeleid dat het stuw hier (in de wintersituatie) ingesteld is op circa 31,5
mNAP / 33,83 mTAW.
Het gebied ten oosten van boerderij Peters en ten noorden van de Kettingdijkweg
alsmede en het greppelsysteem van het schraalgraslandgebied in het oosten van de
Kettingdijk wateren af via het Vetpeelsysteem. Alle overige sloten en greppels van de
Kettingdijk (dus het gebied ten westen van boerderij Peters en ten zuiden van de weg,
met uitzondering van de schraalgraslanden) wateren af op de Lossing.
Het Vetpeelsysteem heeft twee zijwatergangen: de Eerste Zijtak en de Tweede Zijtak. De
Eerste Zijtak loopt vanaf de Laurabossen via het noordoostelijke deel van Kettingdijk. De
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tweede zijtak loopt vanaf de zuidwesthoek van de vuilstort naar de Bocholterweg, en
vervolgens via de grens van de NM- en ARK-graslanden.

3.4.3 Lokale systemen
Kettingdijk
In de laaggelegen zone tussen de Kettingdijkweg en de Lossing is een zeer intensief
slotenstelsel aanwezig, dat grotendeels ook nog functioneert. In twee deelgebieden is om
de tien meter een sloot aanwezig, in de meeste andere deelgebieden om de 25 à 30
meter. Op basis van de veldinventarisatie volgt dat er circa 110 sloten aanwezig zijn: dit
is ruim twee keer zoveel als op basiskaarten is weergegeven (hier stonden slechts circa
53 sloten op). Alle sloten zijn nu ook op de (gecorrigeerde) kaarten weergegeven.
In sommige deelgebieden wateren de sloten af op een parallelsloot langs de Lossing.
Deze parallelsloot staat via een aantal dwarsloopjes in verbinding met de Lossing. In
andere deelgebieden staan de sloten in rechtstreekse verbinding met de Lossing: ook dit
is op de gecorrigeerde kaarten weergegeven.
In het westelijke deel van de Kettingdijk wateren ook de sloten- en greppelstelsels ten
noorden van de Kettingdijkweg af via enkele van deze sloten: deze sloten zijn op de kaart
aangegeven als hoofdafvoersloot. Het slotenstelsel ten noorden van de weg in het
oostelijke deel van de Kettingdijk watert in oostelijke richting af via de hoofdafvoesloot
langs de Kettingdijkweg. Het greppelstelsel van de schraalgraslanden watert via de
zuidelijke wegsloot van de Kettingdijkweg, en via een duiker onder de weg (nabij de
kruising met de Bocholterweg) af op deze hoofdwaterloop.
Behoudens enige verlanding functioneren de meeste sloten nog. Alleen bij de verbetering
van het wandelpad langs de Lossing (ten oosten van meetpunt SMES004) zijn een aantal
sloten afgedamd. Verder zijn ook veel van de sloten in het deelgebied met omgewaaide
Sparrenbos geblokkeerd door boomstammen en takken. Dit geldt ook voor het
deelgebied ten noorden van de Kettingdijkweg, waar in de winter van 2010/2011 de
Sparren zijn verwijderd. Hier betreft het echter vooral takafval.
Uit de EGV-kartering en de aanwezigheid van kwelverschijnselen in de sloten (oliefilmpje
en/of sterke roestverschijnselen) volgt dat de sloten in het vroege voorjaar veel kwelwater
draineren. Zo werd in de nog afvoerende sloten veelal een EGV van 150 à 200 µS/cm
gemeten, wat overeenkomt met de EGV-waarden zoals gemeten voor het grondwater in
dit gebied (zie paragraaf 3.7). In de sloten die zijn afgedamd of waar takken /
boomstammen de afvoer blokkeren zijn daarentegen EGV-waarden van rond de 100
µS/cm gemeten: dit water is zodoende behoorlijk atmoclien (ofwel regenwaterachtig).

Laurabossen
Het bovenstroomse deel van de Eerste Zijtak snijdt de hoger gelegen gronden in sterke
mate aan: het betreft een zeer diepe loop met laag drainageniveau, ondanks de
aanwezigheid van een stuw op de plek waar de Eerste Zijtak het bos verlaat. De loop
heeft (getuige de aanzienlijke afvoer begin maart 2011) in natte winter- en
voorjaarsperioden een behoorlijk sterke drainerende werking op het grondwater, als
gevolg waarvan een minder goede de opbolling van de grondwaterspiegel optreedt, wat
niet alleen leidt tot verdroging van het bos- en heidegebied zelf, maar ook ten koste gaat
van de functie als intrekgebied voor het gebied Kettingdijk / Wijffelterbroek (ofwel het
noordelijke deel van het hoofddal).
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Aan de noordzijde van het pad dat op de grens van de Kettingdijk en de Laurabossen ligt,
is ook een slootje aanwezig. Aan de oostzijde watert dit slootje via een duiker af op het
slotenstelsel van de Kettingdijk. Met uitzondering van zeer natte perioden vindt via deze
sloot echter geen waterafvoer plaats.

De Kempen
Het slotenstelsel van het hoger gelegen landbouwgebied ten noordwesten van Kettingdijk
(De Kempen) watert grotendeels via een hoofdsloot in zuidelijke richting af op de
Loozerbroekbeek (ofwel het bovenstroomse deel van de Lossing). In de oosthoek van het
landbouwgebied De Kempen ligt een sloot die voorheen vermoedelijk afwaterde via het
westelijke deel van de Kettingdijk. In de huidige situatie is ter plaatse van het pad op de
grens van de deelgebieden Kettingdijk en De Kempen de afvoer geblokkeerd:
vermoedelijk ligt er geen duiker, en als er een duiker ligt dan is deze geheel verstopt met
bladafval.

Smeetshof
Om het gebied te kunnen vernatten is in het kader van het natuurinrichtingsproject dat in
2003 is uitgevoerd een nieuwe waterhuishoudkundige inrichting tot stand gebracht. Daar
waar nodig is om de laaggelegen gebiedsdelen heen een kade aangebracht, en hiermee
is ook de waterafvoer uit het gebied via de interne sloten geblokkeerd. In combinatie
hiermee zijn constructies vervaardigd waarmee beekwater het gebied kan worden
ingelaten.
Eén inlaat bevindt zich in de zuidwesthoek van het natuurgebied. Via een klein
toevoerloopje en een gegraven plas wordt hier water vanuit de Veldhoverbeek ingelaten
naar het laaggelegen gebied tussen de westgrens van het natuurgebied en de Lechter
Rietbeek. Aanvankelijk was het drempelniveau van de inlaat zo hoog dat alleen bij
afvoerpieken beekwater via de inlaat het natuurgebied instroomde, en in samenhang
hiermee was het de bedoeling om een overstroommoeras te creëren. In het voorjaar van
2010 is het drempelniveau van de inlaat verlaagd, waardoor sindsdien ook bij basisafvoer
een deel van het beekwater het laaggelegen gebied instroomt: het overstromingsmoeras
is zodoende dus een doorstroommoeras geworden. In natte perioden wordt het surplus
aan water via een drempel naar de Lechter Rietbeek afgevoerd.
Tot voor kort (eind 2010) werd op een tweede plek ook beekwater van de Lechter
Rietbeek naar het laaggelegen gebied tussen de Lechter Rietbeek en de Weerterweg
aangevoerd. Hiertoe is in de Lechter Rietbeek een stuw geplaatst, en met behulp van
schotbalken werd het beekwater zo ver opgestuwd dat het via een brede zijloop het
laaggelegen gebied in kon stromen, en aldus een doorstroommoeras tot ontwikkeling
kwam. Vanwege verlanding van de zone waarlangs de inlaat van het water moet
plaatsvinden kon het beekwater in de loop der jaren het moeras echter steeds moeilijker
bereiken. Vanwege wateroverlastproblemen ter plaatse van de laagst gelegen
landbouwpercelen in het beekdal juist bovenstrooms van het natuurgebied moest
uiteindelijk ook het stuwpeil verlaagd worden, en kan sindsdien geen beekwater het
doorstroommoeras meer instromen, waardoor het gebied droger is geworden.
Onder de Weerterweg is een duiker aangelegd, waarmee water vanuit het
doorstroommoeras ook doorgevoerd kan worden naar het laaggelegen gebied ten oosten
van de weg. Tevens is in de noordoosthoek van het doorstroommoeras een drempel
aanwezig, waarlangs bij te hoog oplopende waterstanden water rechtstreeks naar de
Lossing kan worden afgevoerd.
Het laaggelegen gebied ten oosten van de Weerterweg wordt tevens van water voorzien
door toevoer van beekwater vanuit de Kreieler Rietbeek: op de plek waar de beek het
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laaggelegen gebied bereikt is de beekloop afgedamd, waardoor hier al het beekwater het
laaggelegen gebied instroomt. In de kade langs de Lossing is een drempel aanwezig,
waarmee in natte perioden het surplus aan water naar de Lossing wordt afgevoerd. Met
name in dit oostelijke deel zijn langs voormalige dreven nog slootrestanten aanwezig, die
ondanks afdamming (getuige de geconstateerde kwelverschijnselen op 3 maart 2011)
nog steeds een licht drainerende werking hebben.
Verder naar het oosten (omgeving SME12, 13 en 14) ligt er nog één drainerende slootje
in het natuurgebied. Deze sloot is nog aanwezig vanwege de afwateringsfunctie voor
enkele kleine laaggelegen akkertjes. Er wordt momenteel gewerkt aan verwerving van
deze percelen, en zodra dit rond is, kan de sloot worden gedempt.

Externe stelsels in de (zij)dalen
Voor de ontwatering en afwatering van de landbouwgronden zijn in de zijdalen sloten
aangelegd en zijn de beeklopen en de Lossing diep uitgegraven. In samenhang hiermee
hebben de beken en de Lossing bij basisafvoer (en dus ook bij lage afvoer) een erg laag
drainageniveau. Dit is met name ongunstig in relatie tot de Lechter Rietbeek, die het
moerasgebied doorsnijdt, en de Lossing, die het gehele hoofddal doorsnijdt.
De hoofdwaterlopen zijn met name erg diep om de peilstijgingen bij het optreden van
piekafvoeren op te kunnen vangen, zonder dat hierbij wateroverlast optreedt ter plaatse
van de laaggelegen landbouwgronden in de (zij)dalen). Indien hiervoor een goed
alternatief wordt gevonden (namelijk vergroting van het waterbergend vermogen van het
systeem bij het optreden van piekafvoeren), dan is er dus in feite een duidelijke
speelruimte aanwezig om zonder nadelige gevolgen voor het landbouwkundige gebruik
de peilen te verhogen, en hiermee de drainerende werking van de diepe lopen te
verminderen en (indien gewenst) de aanvoer naar het overstromingsmoeras weer te
herstellen (hierover later meer).

Enclave Ooms
In het relatief hooggelegen zuidelijke deel van de Enclave Ooms liggen een aantal
perceelsloten die afwateren op de Oude Lossing. Het laaggelegen deel van de enclave
dat aansluit op het Wijffelterbroek, en als zijdal doorloopt tot aan de Oude Lossing, wordt
ontwaterd en afgewaterd via een sloot in de as van het zijdal en een sloot op de grens
van de enclave en het Wijffelterbroek: via deze sloot wordt het water afgevoerd naar De
Raam (op de plek waar ook de Oude Lossing in de Raam uitmondt).

Broekbos Wijffelterbroek
Het broekbos van het Wijffelterbroek is (ook) waterhuishoudkundig gezien in twee delen
opgesplitst als gevolg van de doorsnijding van de Raam. Langs de buitenzijden van de
laaggelegen delen van het broekbos zijn kaden aanwezig. Het laaggelegen oostelijke
deel heeft aan de noordzijde twee stuwen waarmee in natte perioden het surplus aan
water naar de Raam kan worden afgevoerd. Het grotendeels wat minder laaggelegen
westelijke deel heeft geen afvoerstuwen. Indien hier het peil hoog oploopt, dan vindt
vanuit de relatief laaggelegen oosthoek uitstroming van water plaats over de kade heen.
Zowel op de west- als oostgrens van het broekbos van het Wijffelterbroek zijn in de
wegsloten kleine stuwtjes aangebracht. De stuwpeilen zijn hier echter zo hoog ingesteld
dat hierlangs praktisch geen waterafvoer plaatsvindt.
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Schraalgraslandgebied Wijffelterbroek
De waterhuishouding van het schraalgraslandgebied van Natuurmonumenten wordt
geregeld met een aantal stuwen in het hier aanwezige slotenstelsel. De sloten van het
noordelijke deel wateren via een verzamelsloot (met hierin een stuw) in oostelijke richting
af op de Tweede zijtak. De sloten van het zuidelijke delen wateren rechtsreeks af op de
Vetpeel. Hier heeft elke stoot (nabij de monding in de Vetpeel) een eigen stuw.

Graslanden Stichting ARK
In de graslanden van stichting ARK (aan de noordzijde van het Wijffelterbroek) lagen ten
tijde van de veldinventarisatie (begin maart 2011) een aantal noord-zuid lopende sloten,
die rechtstreeks afwateren op De Raam (of de Vetpeel). Nabij de mondingen in het
hoofdstelsel was in elk van de sloten een stuwtje aanwezig waarmee peilregulatie kan
plaatsvinden. Bij uitvoering van metingen in de zomersituatie (juli 2011) bleek dat (in
combinatie met het afplaggen van de bovengrond over een diepte van circa 15 cm)
inmiddels veel van deze sloten zijn gedempt.
Het externe landbouwgebied ten noorden van de gronden van Stichting ARK watert via
een sloot aan de noordzijde van het pad (op de eigendomsgrens) af op de Tweede Zijtak.
In het graslandgebied van Stichting ARK aan de zuidoostzijde van het Wijffelterbroek zijn
geen sloten (meer) aanwezig.

Hertenkamp en Weerter- en Bocholterweg
Het zeer laaggelegen gebied van de Hertenkamp wordt ontwaterd met een slotenstelsel
dat ter plaatse van de grote duiker onder de Bocholterweg afwatert op de Vetpeel. Ter
hoogte van de Hertenkamp zijn aan weerzijden van de Bocholterweg wegsloten
aanwezig, die ook afwateren op de Vetpeel. Tijdens de inventarisatie van het stelsel (op
2-3-2011) was vooral het drainageniveau van de wegsloot aan de noordwestzijde erg
laag, terwijl het niveau aan de zuidoostzijde opvallend hoog was, vermoedelijk vanwege
stagnatie in de afvoer ter plaatse van het sloottraject langs het Wijffelterbroek. Helaas is
deze gunstige situatie later die week ongedaan gemaakt door opschoning van de sloot.
Ten oosten van de plek waar de Tweede zijtak met een duiker onder de weg wordt
doorgeleid zijn langs de Bocholterweg hooguit greppels aanwezig, die bovendien het
grootste deel van het jaar droog staan.
Verder zuidelijk, ter hoogte van de Kettingdijk, is aan de westzijde van de Bocholterweg
geen sloot aanwezig: er ligt hier hooguit een greppeltje van 20 cm diep. Aan de oostzijde
(Wijffelterbroek) ligt wel een sloot, maar het peil in deze sloot is vanwege de
aanwezigheid van de al eerder genoemde stuw hoog: ook deze sloot geeft zodoende
nauwelijks een drainerende werking. Ondanks de hoge drainageniveaus heeft de weg
hier vanwege de hoge ligging toch ruim voldoende drooglegging. Deze situatie geeft aan
dat een goede drooglegging van de weg goed samen kan gaan met een goede
waterhuishoudkundige inrichting voor herstel / ontwikkeling van natte, kwelgebonden
natuurwaarden in de aangrenzende natuurgebieden.
In het Belgische deel is aan de noordwestzijde van de Weerterweg een diepe wegsloot
aanwezig. De verbindingsduiker tussen de moerasgebieden aan weerszijden van de weg
doorkruist de wegsloot, en door deze barrière wordt de sloot wel enigszins gestuwd. Zelfs
met deze opstuwing is het drainageniveau van de sloot echter nog altijd te laag, en snijdt
de sloot ook de flank van het grondwatersysteem diep aan. Als gevolg hiervan draineert
de sloot kwelwater. Ook hier geldt dat in relatie tot de hoge ligging van de weg het
drainageniveau van de sloot onnodig laag is.
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3.5

Functioneren van het grondwatersysteem in hoofdlijnen

Inleiding
In deze paragraaf wordt (op basis van beschikbare gegevens) het functioneren van het
grondwatersysteem in grote lijnen toegelicht. Bij behandeling van de ecohydrologische
dwarsprofielen (in paragraaf 3.7) wordt (op basis van de resultaten van het
veldonderzoek) verder ingezoomd.
In figuur 3.5 worden isohypsenkaarten van het grondwater weergegeven. De bovenste
kaart betreft een berekende isohypsenkaart van het diepe grondwater in het
watervoerende pakket, en de onderste kaart van het ondiepe grondwater in het
topsysteem (Nuenengroep). Het betreft hierbij vrij schematische kaartjes die afkomstig
zijn uit het ‘Hydrologisch onderzoek Tungelroysche Beek’ (Tauw, 1999). In figuur 3.6
wordt een kaart weergegeven met de berekende kwel (over de periode 1994-2004). Deze
kaart is afkomstig van Waterschap Peel en Maasvallei en is vervaardigd met behulp van
het grondwatermodel dat in het kader van het NLP-proces is vervaardigd. Bij het
waterschap zijn ook (berekende) isohypsenkaarten opgevraagd, en is een verzoek
gedaan om stroombaanberekeningen uit te voeren, om hiermee de herkomstgebieden
van het kwelwater vast te stellen. Aan deze verzoeken kon echter niet worden voldaan.
Als alternatief hiervoor zijn daarom (als figuur 3.7) twee schematische kaartjes met
berekende stroombanen uit het ‘Hydrologisch onderzoek Tungelroysche Beek’ in deze
paragraaf opgenomen (Tauw, 1999).
Voor het in beeld brengen van de grondwaterstroming is (als aanvullende informatiebron)
ook gebruik gemaakt van de berekende isohypsenkaarten uit de grondwatermodellering
van Witteveen & Bos (Witteveen & Bos, 2002). Vooral omdat het gebied Kettingdijk niet
goed in dit model is verwerkt is, zijn deze berekende isohypsenkaarten echter niet
betrouwbaar genoeg om als figuur in dit rapport op te nemen.

Functioneren van het grondwatersysteem in hoofdlijnen
De regionale grondwaterstroming via het watervoerende pakket is (conform de regionale
terreinhelling) noordoostelijk tot oostelijk gericht. Op lokaal niveau stroomt behalve vanuit
het zuidwesten ook vanuit het noordwesten grondwater naar het projectgebied toe: vanuit
het zuidelijke deel van de hoger gelegen zandgronden van de Laurabossen stroomt
namelijk grondwater naar de aangrenzende delen van Kettingdijk en het Wijffelterbroek.
In het dal treedt sterke kwel op. Het kwelwater wordt in de huidige situatie echter
grotendeels afgevangen door waterlopen. Met name de diepe hoofdwaterlopen hebben
vanwege hun lage drainageniveau een sterk drainerende werking op het kwelwater.
Nader inzicht hierin wordt gegeven aan de hand van de ecohydrologische dwarsprofielen
(paragraaf 3.7). De kwelkaart (figuur 3.6) moet overigens niet al te gedetailleerd
geïnterpreteerd worden: vooral aan de Belgische zijde wordt op sommige plekken
(vermoedelijk vanwege onjuiste weergave van het drainagesysteem in het model) sterke
kwel berekend, terwijl hier in werkelijk geen (sterke) kwel optreedt.
Het kwelwater betreft een combinatie van ondiep kwelwater met een lokale herkomst
(zuidelijke deel Laurabossen in het Nederlandse deel en zandruggen tussen de
verschillende zijdalen in het Belgische deel), en diep kwelwater dat van grotere afstand
vanuit België afkomstig is. Terwijl voor het diepe kwelwater is berekend dat het 25 tot
meer dan 100 jaar onderweg is, geldt voor het ondiepe kwelwater een verblijftijd van
hooguit 10 à 15 jaar (Tauw, 1999). Aflezend aan het aantal lange stroombanen ten
opzichte van het aantal korte stroombanen is de relatieve bijdrage van de diepe,
regionale kwel aan de totale kwel zeer groot in het projectgebied. Het herkomstgebied
van het diepe kwelwater loopt tot ver in België door: door Piet de Becker (van het INBO)
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is aan de hand van het Grondwatermodel Vlaanderen afgeleid dat een deel van het
grondwater afkomstig is vanaf het Kempens Plateau.
In de omgeving van het projectgebied zijn wel een aantal grondwateronttrekkingen
aanwezig, zowel drinkwaterwinningen als industriële waterwinningen:

Op 7 km ten oosten van de oostgrens van het projectgebied ligt de
drinkwaterwinning Hunsel (vergunningshoeveelheid 2.500.000 m3/jaar).

Op 14 km ten oosten van de oostgrens van het projectgebied ligt de
drinkwaterwinning Heel (vergunningshoeveelheid 2.500.000 m3/jaar).

Op 16 km ten oosten van de oostgrens van het projectgebied ligt de
drinkwaterwinning Beegden (vergunningshoeveelheid 4.000.000 m3/jaar).

Langs de Zuid-Willemsvaart, op 4 km ten noorden van de noordgrens van het
projectgebied, ligt de dichtstbijzijnde industriële grondwaterwinning op Limburgs
grondgebied (vergunningshoeveelheid 500.000 m3/jaar).

In deze omgeving wordt ook net over de provinciegrens heen (dus in Noord-Brabant)
ook veel grondwater onttrokken voor industriële doeleinden (2,5 à 3 miljoen m3/jaar).

In Weert en omgeving (op een afstand uiteenlopend van 5 tot 6 km van de
noordoostgrens van het projectgebied) liggen een aantal andere industriële
winningen (gezamenlijke vergunningshoeveelheid circa 350.000 m3).

Waarschijnlijk wordt in de omgeving van het projectgebied ook in België grondwater
onttrokken.

Daarnaast zijn in de nabije omgeving van het projectgebied ook diverse kleine
landbouwkundige onttrekkingen aanwezig.
Mogelijk hebben met name de grote grondwaterwinningen vanwege de aanzienlijke
gezamenlijke onttrekkingshoeveelheid ook enige negatieve invloed op de stijghoogte van
het grondwater in het onderzoeksgebied. Omdat de grote grondwaterwinningen op
aanzienlijke afstand van het projectgebied liggen en omdat ze aan de benedenstroomse
kant van het projectgebied liggen is het regionale systeem dat ten grondslag ligt aan de
sterke voeding van het projectgebied met diep kwelwater echter nog altijd intact. Dit is
ook mooi te zien op de kaart met de stroombanen naar de kwelgebieden.
Verder zijn op de kaart met de stroombanen vanaf de infiltratiegebieden de ondiepe
grondwaterwinningen van Heel en Beegden goed herkenbaar. De winning van Hunsel is
niet op de stroombaankaarten herkenbaar, omdat het hier (uitsluitend) een diepe winning
betreft.
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Watervoerende pakket
(Veghel, Steksel en Tegelen)

Topsysteem (Nuenen Groep)

Figuur 3.5

Berekende isohypsenkaarten (Tauw, 1999)

Figuur 3.6

Kwel en infiltratie (Waterschap Peel en Maasvallei, 2008)
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Stroombanen vanuit wegzijgingsgebieden

Stroombanen naar kwelgebieden

Figuur 3.7

Berekende stroombanen (Tauw, 1999)
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Vanwege de vroegere grote uitstoot van zware metalen van zinkfabrieken heeft in de
Kempen grootschalige verontreiniging van bodem, grondwater en waterbodems
plaatsgevonden. Het gaat hierbij met name om zink en cadmium. Via atmosferische
depositie zijn de zware metalen ook in de bodem en het grondwater van het
projectgebied terechtgekomen. In het grondwater zijn echter alleen tot op een diepte van
15 à 20 meter verhoogde concentraties aangetroffen. Op grotere diepte (> 20 meter) is
het grondwater niet verontreinigd, niet alleen omdat het vanwege de reistijd hier nog niet
aangekomen is, maar vooral vanwege de capaciteit van de ondergrond om zware
metalen te binden (Royal Haskoning, 2010). Op grond van modelberekeningen door
Deltares is ook vastgesteld dat de verontreinigingen zodoende nooit dieper dan 35 m in
het grondwater zullen doordringen. Dit betekent dus dat gebieden die gevoed worden
door diep kwelwater gevrijwaard blijven van deze verontreiniging, wat ook blijkt uit de
door Deltares uitgevoerde berekeningen. In het projectgebied zijn dus (net als in de
omgeving) de bodem, het ondiepe grondwater in de infiltratiegebieden en de door ondiep
grondwater gevoede delen van de kwelgebieden verontreinigd met zware metalen, maar
de delen die gevoed worden met diep kwelwater zijn en blijven schoon.
Op 600 meter ten noorden van de noordgrens van het eigendom van ARK ligt een
vuilstort. Een eventuele vervuiling van het grondwater door de vuilstort vormt
waarschijnlijk echter geen bedreiging voor het grondwater in het projectgebied. Ter
plaatse van de vuilstort infiltreert het ondiepe grondwater namelijk naar het
watervoerende pakket, en zowel uit de stroombaanlijnenkaarten als de isohypsenkaart
volgt dat het grondwater in het watervoerende pakket hier in oostelijke richting stroomt:
het grondwater onder de vuilstort kan het projectgebied zodoende niet bereiken.
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3.6

Grondwaterstandsverloop

3.6.1 Inleiding
In zowel het Smeetshof als het Wijffelterbroek waren al voor de start van dit onderzoek
hydrologische meetnetten aanwezig. De meetreeksen van een selectie van peilbuizen
zijn gebruikt om het grondwaterstandsverloop in beeld te brengen. Het betreft hierbij ten
eerste peilbuizen die deel uitmaken van de raaien van de ecohydrologische
dwarsprofielen. Ten tweede zijn ook een aantal grafieken gemaakt van het
grondwaterstandsverloop van peilbuizen in laaggelegen zone buiten de raaien. Ten
derde is ook een grafiek gemaakt van het verloop van de oppervlaktewaterstand in de
Lossing, om af te leiden of hier vanwege extensivering van het onderhoud de laatste
jaren wellicht een peilverhoging is opgetreden. De grafieken van de geselecteerde
meetpunten zijn opgenomen in bijlage 2 en de locaties van de meetpunten zijn te vinden
op de topografische kaart (figuur 2.1) en de hoogtekaart (figuur 3.2).
Voor de interpretatie van het grondwaterstandsverloop zijn met behulp van het
tijdreeksanalyseprogramma Menyanthes ook de Gemiddeld Hoogte Grondwaterstand
(GHG), Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand (GVG) en de Gemiddelde Laagste
Grondwaterstand (GLG) afgeleid. Deze GXG-waarden zijn zowel als lijnen in de
grafieken als in een tabel (in bijlage 3) weergegeven.
In de grafieken zijn tevens met rode blokjes de momenten aangegeven waarop de
metingen voor vervaardiging van de ecohydrologische dwarsprofielen zijn verricht: op
deze wijze is bepaald in hoeverre er tijdens de metingen GXG-omstandigheden aanwezig
waren. Dit is met name van belang voor de duiding van de situatie in Kettingdijk: hier was
namelijk tot aanvang van dit onderzoek geen (lokaal) hydrologisch meetnet aanwezig.
Het eerste rode blokje betreft daarbij de meting in de vroege voorjaarssituatie (16/17
maart 2011), het tweede rode blokje betreft de meting in de loop van het voorjaar (op
18/19 mei 2011, toen ook de bodem- en watermonsters werden genomen) en het derde
rode blokje betreft de situatie in de zomer (op 21 juli 2011). In inleiding van de
behandeling van de ecohydrologische dwarsprofielen wordt hier nader op ingegaan
(paragraaf 3.7.1)
Verder is in het noordwestelijke deel van Kettingdijk, op de grens met de Laurabossen,
een hydrologisch meetpunt van derden aanwezig (code 57H074). Het is een meetpunt
van de Provincie Limburg, maar de opname van de standen wordt verzorgd door
Waterschap Peel en Maasvallei. Het meetpunt omvat zes aantal peilbuizen, allen met
diepe filters, en geeft zodoende inzicht in het stijghoogteverloop in het watervoerende
pakket.

25

3.6.2 Meetpunt van de provincie in de noordwesthoek van Kettingdijk
Meetpunt 57H074 omvat zes peilbuizen met filters vanaf een diepte van 10 tot 275 m
beneden maaiveld. In figuur 3.8 is het stijghoogteverloop van filters 1 t/m 3 weergegeven.
Filter 1 bevindt zich op 10 m -mv, filter 2 op 32 m -mv en filter 3 op 77 m -mv: deze drie
filters bevinden zich dus in het watervoerende pakket boven de hydrologische basis van
de Boven-Bunssumklei. De overige filters zitten hieronder (dieper dan 180 m -mv) en zijn
niet relevant voor het hydrologische systeem van het onderzoeksgebied.
In de grafiek is te zien dat het stijghoogteverloop van de drie (relatief) ondiepe filters
nagenoeg identiek is. Dit vormt de bevestiging dat er (tussen de 10 en 77 meter) dus
praktisch geen weerstandsbiedende lagen aanwezig zijn, en dat er dus inderdaad tot op
grote diepte sprake is van één omvangrijk watervoerend pakket. Verder is in de grafiek te
zien dat er gedurende de laatste dertig jaar geen grote structurele veranderingen in het
stijghoogteverloop zijn opgetreden. Wel is zowel in de periode 1989 tot en met 1992 als
in de periode 1995/1996 over behoorlijk lange perioden de stijghoogte relatief laag. Dit is
het gevolg van een opeenvolging van droge jaren in de betreffende perioden.

Figuur 3.8

Stijghoogteverloop meetpunt B57H74 (noordwesthoek Kettingdijk)
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3.6.3 Meetnet Wijffelterbroek
Peilbuizen in raai C-C’
In raai C-C’ zijn peilbuizen B18 en B32 geselecteerd. Peilbuis B18 staat in een
laaggelegen zone aan de rand van het natuurgebied, op korte afstand van de afvoersloot
van de envlave Ooms. Meetpunt B32 staat in het centrum van het oostelijke deel van het
Wijffelterbroek, maar niet in het laagste deel: op de hoogtekaart is te zien dat de peilbuis
op het oostelijke uiteinde van een wat hoger gelegen deel staat. Het meetpunt omvat een
peilbuis met een diep filter (B32A, onderkant filter op 6,6 m -mv), een peilbuis met een
middeldiep filter (B32B, met onderkant filter op circa 4,0 m -mv) en een peilbuis met een
ondiep filter (B32C, met onderkant filter op 2,6 m -mv).
Uit de grafiek van B18 volgt dat hier ondanks de nabijheid van de afvoersloot toch een
behoorlijk gedempt grondwaterstandsverloop aanwezig is. De GLG bedraagt slechts 48
cm -mv, terwijl de GVG 3 cm boven maaiveld en de GHG zich 8 cm boven maaiveld
bevindt. Uit de grafieken van B32 volgt dat het stijghoogteverloop van het diepe filter
(B32A) gelijk is aan dat van het middeldiepe filter (B32B). Het ondiepe filter heeft veelal
een iets lagere stijghoogte dan het middeldiepe en diepe filter. Hieruit volgt dat er een
lichte kweldruk aanwezig is. Deze kwel treedt echter niet uit ter plaatse van het meetpunt
zelf, maar in het laaggelegen gebied ten noorden, oosten en zuiden van de peilbuis.
Verder volgt uit de grafieken dat ook bij B32 een gedempt grondwaterstandsverloop
aanwezig is. Omdat de peilbuis op een relatief hoge plek staat (maaiveldshoogte 31,53
mNAP) ligt de GXG op de plek zelf toch behoorlijk ver beneden maaiveld. Daarom is de
GXG ook bepaald ten opzichte van het maaiveldsniveau dat aanwezig is op de overgang
naar het aangrenzende laaggelegen gebied (31,14 mNAP) en het maaiveldsniveau in de
laagste delen zelf (circa 31,00 mNAP). Hieruit volgt dat ter plaatse van de overgang de
GLG slechts 46 cm onder maaiveld ligt, terwijl in de laagste delen zelf de GLG slechts 32
cm onder maaiveld ligt. Dit zijn ook de delen waar een goed ontwikkeld Elzenbroekbos
aanwezig is, met onder andere veel Grote boterbloem en Elzenzegge in de ondergroei.

Overige peilbuizen Wijffelterbroek
Van peilbuizen B5, B7, B9 en B19 zijn in bijlage 1 ook grafieken opgenomen. Aan de
hand hiervan kan ook een beeld gevormd worden van het grondwaterstandsverloop
elders in het Wijffelterbroek. Aandachtspunt hierbij is wel dat de meeste peilbuizen in het
Wijffelterbroek (met uitzondering van B5 en B32) langs de buitenrand van het
natuurgebied staan: deze plekken zijn gevoelig voor de verdrogende werking van
waterlopen op de grenzen van het natuurgebied. Peilbuis is al behandeld. Peilbuis B5
staat in het centrum van het westelijke deel, maar (ook) deze buis staat weer in een
relatief hooggelegen deel.
Bij peilbuizen B5, B7, en B9 ligt de GLG op 80 à 90 cm -mv , en ook de GVG en GHG
liggen te ver beneden maaiveld. Peilbuis B19 staat weliswaar aan de rand van het
gebied, maar wel op een laag gelegen plek. Hier ligt de GLG op 53 cm -mv, de GVG op
10 cm -mv en de GHG op 4 cm -mv. Dit is dus al beter, maar nog lang niet zo goed als in
het centrale deel van het laaggelegen oostelijke deel van het Wijffelterbroek (waar voor
B32 met aangepast maaiveld een GLG geldt van slechts 32 cm -mv).
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3.6.4 Meetnet Smeetshof
Inleiding
In het Smeetshof is eind 1999 in het kader van het vooronderzoek van het inrichtingsplan
(dat in 2003 is uitgevoerd) een uitgebreid meetnet geplaatst. Veel van deze peilbuizen
zijn inmiddels komen te vervallen: van deze peilbuizen zijn alleen korte meetreeksen
beschikbaar van de oude situatie voor inrichting. De peilbuizen die wel gehandhaafd zijn
staan vrijwel allen in de hogere gronden of in de dalflank. In de laaggelegen delen waar
moerasontwikkeling wordt nagestreefd zijn de peilbuizen op één meetpunt na sinds de
herinrichting verdwenen of niet meer opgenomen. Het enige meetpunt waarvan in de
nieuwe situatie wel een meetreeks beschikbaar is betreft peilbuis SMEP039. Echter ook
deze peilbuis is in augustus 2007 komen te vervallen. Toch kan de meetreeks van deze
peilbuis nog wel gebruikt worden om af te leiden in hoeverre de waterstand hier verhoogd
is bij de herinrichting van het gebied.
Ten behoeve van de vervaardiging van de ecohydrologische dwarsprofielen, en om tot
een meer complete hydrologische monitoring te komen (dus met inbegrip van de
gebiedsdelen waar moerasontwikkeling wordt nagestreefd), zijn in het kader van het
ecohydrologisch onderzoek enkele peilbuizen herplaatst, en daarbij voorzien van een
nieuwe code (SMEP060 en SMEP061). Ter plaatse van SMEP060 is eveneens de
verdwenen peilbuis SMEP045 teruggevonden, en opnieuw ingemeten. Verder is op de
plek waar de Lossing het Smeetshof binnenstroomt een piketpunt ingericht om (behalve
ter plaatse van SMES002) ook hier het peilverloop in de Lossing te kunnen registreren.
Behalve voor SMEP039 zijn ook voor de peilbuizen die zijn opgenomen in de
ecohydrologische dwarsprofielen grafieken gemaakt van het grondwaterstandsverloop.
Het betreft hierbij SMEP050 en SMEP51 in dwarsprofiel A-A’, SMEP023 en SMEP024 in
dwarsprofiel B-B’ en SMEP012X en SMEP013X in dwarsprofiel C-C’. Bij de
controlemeting van de referentiehoogten van de peilbuizen bleken de meeste
referentiehoogten overigens niet te kloppen (zie tabel). Bij peilbuis SMEP051X was de
bovenzijde van de peilbuis afgebroken. De in de tabel weergegeven hoogte betreft hier
dus de huidige (afgebroken) bovenzijde. In de grafieken en dwarsdoorsneden is
uitgegaan van de gecorrigeerde waarden. Bovendien waren van peilbuis SMEP028X en
piket SME002 (Lossing) geheel geen referentiehoogten bekend. Ook deze meetpunten
zijn daarom ingemeten. De resultaten van de nieuwe inmeting zijn in tabel 3.1
opgenomen. Ter vergelijking zijn (daar waar van toepassing) ook de oude waarden
weergegeven.
Tenslotte is ook een grafiek gemaakt van het verloop van de oppervlaktewaterstand in de
Lossing, om af te leiden of hier vanwege extensivering van het onderhoud de laatste
jaren wellicht een peilverhoging is opgetreden.
Ook voor alle geselecteerde peilbuizen in het Smeetshof zijn de GXG-waarden afgeleid
(zie grafieken in bijlage 2 en tabel in bijlage 3). Vanwege de herinrichting die eind 2003
heeft plaatsgevonden is daarbij onderscheid gemaakt in de delen van de reeksen voor
die tijd en na die tijd. Dit is vooral gedaan om uit te sluiten dat de huidige GXG-waarden
foutief worden afgeleid. Op indicatieve wijze kunnen hieruit echter ook de effecten van de
herinrichting worden afgeleid.
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Tabel 2.1
Meetpunt

SMEP012X
SMEP013X
SMEP023X
SMEP024X
SMEP028X
SMEP045X
SMEP050X
SMEP051X
SMEP060X
SMEP061X
SMES002X

Resultaten nieuwe inmeting hydrologische meetpunten Smeetshof
Refhoogte
Tech geg
(TAW)
35,64
35,88
36,41
36,19
35,05
36,36
35,92
-

Refhoogte
Controle
(TAW)
35,40
35,05
36,46
36,49
35,09
35,28
36,35
36,42
35,07
34,67
35,99

Verschil
(m)
-0,24
-0,83
+0,05
+0,30
+0,23
-0,01
-0,50
-

Maaiveld
Tech geg
(TAW)
34,83
35,40
35,97
35,74
34,60
35,88
35,39
-

Maaiveld
Controle
(TAW)
34,58
34,43
36,05
36,07
34,63
34,72
36,04
36,00
34,72
34,19
-

Verschil
(m)
-0,25
+0,03
+0,08
+0,33
+0,12
+0,16
+0,61
-

Buislengte
(m)
2,87
2,59
4,29
2,53
2,48
4,38
2,47
2,24
1,54
2,15
-

Peilbuis SMEP039
De grafiek van peilbuis SMEP039 is opgenomen in bijlage 2. De reeks is ook op
oriënterende wijze doorgerekend met het tijdreeksprogramma Menyanthes. Hieruit volgt
dat de grondwaterstand op deze plek sinds de herinrichting met 24 cm is gestegen. In de
grafiek is ook het maaiveldsniveau aangegeven. Het betreft hierbij een gecorrigeerd
maaiveldsniveau, dat is afgeleid op basis van het AHN. Het maaiveldsniveau zoals
vermeld in de technische gegevens is namelijk veel te hoog: vermoedelijk betreft het hier
het maaiveld van het oude pad waarin de peilbuis staat, maar waar het in feite om gaat is
het maaiveld van het laaggelegen gebied waar het oude pad doorheen loopt. In plaats
van een maaiveldshoogte van 32,54 mNAP / 34,87 mTAW is zodoende een
maaiveldshoogte van 32,20 mNAP / 34,53 mTAW gehanteerd. Uit de grafiek volgt dat in
de nieuwe situatie (ondanks de herinrichting en de aanvoer van beekwater) de
waterstand op deze plek (dus zelfs met gecorrigeerd maaiveld) continu veel te laag is
voor de gewenste moerasontwikkeling. Op zich zegt dit nog niet alles: het betreft immers
één plek. Aan de hand van de metingen in dwarsprofielen A-A’ en B-B’ zal in paragraaf
3.7 de situatie elders in het moerasgebied beter inzichtelijk gemaakt worden.

Peilbuizen in raai A-A’
In raai A-A’ staan peilbuizen SMEP050 en SMEP0051. Deze peilbuizen staan vlak bij
elkaar, en verschillen ook niet veel in buislengte: de onderkant van SMEP050 bevindt
zich op 31,55 mNAP / 33,88 mTAW en die van SMEP051 op 31,85 mNAP / 34,18
mTAW. Het grondwaterstandsverloop van beide buizen is (uitgaande van de
gecorrigeerde referentieniveau’s) dan ook vrijwel gelijk aan elkaar. Als er al een
weerstandsbiedend (leem)laagje aanwezig is, dan is de weerstand hiervan dus
verwaarloosbaar klein. Aangezien peilbuis SMEP051 een afgebroken bovenzijde heeft,
en hier zodoende ook een dop ontbreekt, is deze buis bij de verdere analyse buiten
beschouwing gelaten. Aangezien de buis ook geen meerwaarde heeft voor de
hydrologische monitoring in zijn geheel, zou hij ook beter opgeheven kunnen worden.
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Peilbuizen in raai B-B’
Aan de zuidzijde van raai B-B’ staat het gecombineerde meetpunt SMEP023 en
SMEP0024. SMEP023X betreft een peilbuis met diep filter en peilbuis SMEP024X betreft
een peilbuis met ondiep filter. In natte winterperioden loopt de ondiepe grondwaterstand
op tot boven het niveau van de diepe grondwaterstand. Op grond hiervan volgt dat er hier
infiltratie optreedt en dat in de bodem een weerstandsbiedend (leem)laagje aanwezig is.
Aangezien er geen boorbeschrijvingen van de peilbuizen in het Smeetshof beschikbaar
zijn kan dit niet worden bevestigd. In ecohydrologisch dwarsprofiel B-B’ is op grond
hiervan wel aangenomen dat een leemlaagje aanwezig is.
In raai B-B’ staat ook peilbuis SMEP028. Deze peilbuis staat aan de rand van het dal,
nabij het moeras. Als gevolg van de herinrichting van het gebied is het hier duidelijk
natter geworden. De GLG ligt in de nieuwe situatie 20 cm dichter nabij maaiveld en ligt
hier nu op circa 73 cm -mv. Ter vergelijking: SMEP024 bevindt zich ver buiten de zone
van de herinrichting, en hier is (praktisch) geen verandering in de GXG opgetreden.

Peilbuizen in raai C-C’
In raai C-C’ staan peilbuizen SMEP012 en SMEP013. Bij SMEP012 is er geen verschil
tussen de oude en nieuwe situatie, maar ter plaatse van SMEP013 zijn wel duidelijk
nattere omstandigheden aanwezig: de GLG ligt in de nieuwe situatie 30 cm dichter nabij
maaiveld (op 93 cm -mv). Dit is het effect van verondieping van de sloot die nabij deze
peilbuis ligt. Peilbuis SMEP013 staat ook nabij de Oude Lossing. Het effect van deze
waterloop op het gebied zal inzichtelijk gemaakt worden bij behandeling van
ecohydrologisch dwarsprofiel C-C’ in paragraaf 3.7.

Peilverloop Lossing (meetpunt SMES002)
In bijlage 2 is ook een grafiek opgenomen van het waterstandsverloop van piket
SMES002. Het betreft een piketpunt (bovenzijde muur van brug) waarmee ter hoogte van
de Weersterweg / Bocholterweg het oppervlaktewaterpeil in de Lossing wordt gemeten.
Uit de grafiek volgt dat gedurende de meetperiode (vanaf 2004 tot heden) geen
structurele verandering van het peil in de Lossing heeft plaatsgevonden. In perioden met
normale afvoer ligt het waterpeil meestal tussen 31,0 en 31,2 mNAP, en in perioden met
lage afvoer zakt het waterpeil weg naar 30,9 en soms zelfs tot (bijna) 30,8 mNAP. Het is
dus niet zo dat vanwege het minder intensieve onderhoud dat de laatste jaren van
toepassing is er vanwege aanslibbing op de bodem een verhoging van de waterstand is
opgetreden. Dit beeld stemt ook overeen met de metingen die in de Lossing ter plaatse
van de ecohydrologische dwarsprofielen zijn verricht: er is geen noemenswaardige
sliblaag aanwezig. Dit komt doordat de stroomsnelheden in de loop vanwege het smalle
profiel en het aanzienlijke verhang behoorlijk hoog zijn, niet alleen bij hoge afvoerpieken,
maar ook onder normale afvoeromstandigheden. Slib heeft zodoende weinig kans om tot
bezinking te komen. Bovendien wordt de loop nog wel steeds geschoond: tijdens de
derde meetronde, op 21 juli 2011, was op de oever slib/zand uit de loop gedeponeerd, en
is ook een tijdelijke peilbuis die in het midden van de loop stond (Tpb13) vernield.
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3.7

Ecohydrologische dwarsprofielen

3.7.1 Inleiding
Van het totale gebied zijn drie ecohydrologische dwarsprofielen vervaardigd: twee
grensoverschrijdende dwarsprofielen van de Kettingdijk en het Smeetshof en één
grensoverschrijdend dwarsprofiel van het Wijffelterbroek, de aangrenzende
eigendommen van Stichting ARK (gronden aan de noordzijde van het Wijffelterbroek) en
(via enclave Ooms) het oostelijke deel van het Smeetshof. De dwarsprofielen zijn
weergegeven in figuur 3.9 (A3-formaat, uitvouwbaar). De ligging van de raaien van de
dwarsprofielen is weergegeven op de kaarten van figuur 2.1 (topografische kaart) en
figuur 3.2 (hoogtekaart). Op basis van veldmetingen wordt in de dwarsprofielen de
samenhang tussen de bodemopbouw, het grond- en oppervlaktewatersysteem, de
waterkwaliteit en de vegetatie weergegeven. Op grond van de dwarsprofielen ontstaat
niet alleen een goed inzicht in de actuele ecohydrologische toestand, maar vooral ook in
de ecologische ontwikkelingsmogelijkheden. Deze mogelijkheden worden in hoofdstuk 4
(synthese en conclusies) integraal voor het totale projectgebied beschreven, en zullen
(na bespreking van de resultaten van het onderzoek met de projectgroep, zodat er
consensus is over de te volgen koers) ook worden gevisualiseerd aan de hand van
dwarsprofielen van de toekomstige situatie.
Voor de vervaardiging van de dwarsprofielen zijn daar waar mogelijk (Wijffelterbroek en
zuidelijke uiteinden van de raaien in het Smeetshof) de beschikbare boor- en
meetgegevens van reeds aanwezige peilbuizen gebruikt. Bij een aantal meetpunten zijn
combinaties van twee of drie peilbuizen aanwezig met filters op verschillende diepten in
de zandondergond. Bij aanwezigheid van leemlagen zijn de filters veelal in de zandlagen
onder en boven de betreffende leemlaag aangebracht. Vooral in het Wijffelterbroek zijn
ook behoorlijk diepe peilbuizen aanwezig.
In aanvulling hierop zijn peilbuizen bijgeplaatst (Kettingdijk en moerasgebied Smeetshof).
Op locaties met een voldoende dikke veenbodem zijn twee filters aangebracht: een
ondiep a-filter in de veenbodem en een diep b-filter in de zandondergrond. Bij
aanwezigheid van leemlagen is het filter in de zandlaag boven de leemlaag geplaatst
indien de hier aanwezige laag voldoende watervoerend was, en onder de betreffende
leemlaag indien dat niet het geval was. Voor verdere detaillering van de inzichten zijn in
sommige deelgebieden ook nog aanvullende grondboringen uitgevoerd. Alle
boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 4. Uit de boringen is de bodemopbouw
afgeleid, en in de boorgaten zijn de grondwaterstanden eenmalig gemeten (op 16/17
maart 2011). In de peilbuizen zijn grondwaterstanden op drie momenten gemeten: één
keer in het vroege voorjaar (16/17 maart 2011), één keer in combinatie met het nemen
van de waterkwaliteitsmonsters (18/19 mei 2011) en één keer in de zomer (21 juli 2011).
In het vroege voorjaar is het systeem goed op druk: in die situatie komen de
stromingspatronen dus het best tot uiting en dat is ook de periode dat eventueel
kwelwater zich het sterkst manifesteert. Aan de hand van de metingen in het voorjaar en
de zomer ontstaat ook een goed beeld van de mate waarin de grondwaterstanden in de
zomersituatie wegzakken (en de reikwijdte in het verschil in winter- en
zomergrondwaterstand).
De meetmomenten zijn weergegeven in de grafieken van het grondwaterstandsverloop
van de peilbuizen. Op deze wijze kunnen de meetmomenten gerelateerd worden aan de
situaties met Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG), Gemiddelde Voorjaars
Grondwaterstand (GVG) en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG). Uit de
grafieken volgt dat bij de metingen op 16/17 maart bij benadering GVG-omstandigheden
aanwezig waren. Vanwege het extreem droge en warme voorjaar waren op 18/19 mei bij
veel peilbuizen bij benadering al GLG-omstandigheden aanwezig. Daar waar dit niet het
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geval was, was het verschil met de GLG veelal nog maar circa 10 cm. Alleen bij peilbuis
B18 was het verschil groter, namelijk 18 cm. Dit kan bijvoorbeeld samenhangen met een
relatief hoog slootpeil in de afvoersloot van enclave Ooms: mogelijk was de sloot dit jaar
iets minder goed opgeschoond dan voorheen. Indien bij de waarnemingen van 18/19 mei
(ten opzichte van NAP/TAW) 10 cm wordt afgetrokken, dan levert dat dus in zijn totaliteit
een redelijk veilige inschatting van de GLG-situatie.
Op 21 juli 2011 was vanwege de vele regen in de hieraan voorafgaande periode bij een
aantal peilbuizen (met dunne onverzadigde zone) de grondwaterstand al weer aanzienlijk
gestegen ten opzichte van het niveau van 18/19 mei 2011, terwijl bij andere peilbuizen
(met dikke onverzadigde zone) een vergelijkbare of zelfs lagere grondwaterstand
aanwezig was dan op 18/19 mei (zie grafieken). Hoewel in het laatste geval de GLGsituatie dus beter benaderd wordt, zijn de metingen van 21 juli vanwege de sterke
stijgingen die bij bepaalde peilbuizen zijn opgetreden (zie bijvoorbeeld B32) deze
gegevens toch minder bruikbaar voor het in beeld brengen van de GLG-situatie. Om
deze reden (en om te voorkomen dat de dwarsprofielen nog complexer worden) zijn de
uitgebreide grondwaterstandsmetingen die op 21 juli zijn uitgevoerd verder buiten
beschouwing gelaten (en dus niet in de dwarsprofielen weergegeven).
Om de samenhang met het oppervlaktewatersysteem inzichtelijk te maken zijn in de
raaien (en op een aantal aanvullende locaties) ook de waterpeilen en bodemhoogten van
de (hoofd)waterlopen ingemeten. Ook de kenmerkende plantensoorten die in de
meetraaien zijn aangetroffen zijn geïnventariseerd. In combinatie hiermee is gebruik
gemaakt van de resultaten van een uitgebreide florakartering die in 2006 is uitgevoerd
(Eichhorn, 2006).
Alle meetpunten zijn ingemeten ten opzichte van NAP/TAW. Voor deze inmeting zijn drie
vaste NAP-punten als referentie gebruikt (vast punt Kettinghoeve, brug over de Raam in
het Wijffelterbroek en Napoleonsbrug). Conversie van de Nederlandse NAP-waarden
naar het Belgische TAW-waarden heeft plaatsgevonden door optelling van 2,33 m bij de
NAP-waarden. In de dwarsprofielen wordt de hoogteligging in de linker Y-as in NAP en in
de rechter Y-as in TAW weergegeven.
In de nu volgende paragrafen worden de resultaten van alle metingen per dwarsprofiel in
samenhang met elkaar besproken, niet alleen ten aanzien van de bodemopbouw en de
hydrologie, maar ook ten aanzien van de hydrochemische en bodemchemische situatie
en de flora/vegetatie. Ten aanzien van de bodemchemie worden behalve de
monsterlocaties in de raai zelf ook de monsterlocaties in de nabije omgeving
meegenomen in de bespreking van het betreffende dwarsprofiel.
Het hydrochemische en bodemchemische onderzoek is uitgevoerd door B-ware. De
opzet van dit onderzoek en de resultaten van het bodemchemische deel worden in de
eigen rapportage van B-ware op meer uitgebreide wijze behandeld. De resultaten van het
hydrochemisch onderzoek worden in de B-ware rapportage daarentegen op beknopte
wijze behandeld, en juist bij behandeling van de dwarsprofielen op meer uitgebreide
wijze. In combinatie met de overige metingen kan de hydrochemische toestand namelijk
per meetpunt / dwarsprofiel veel beter geduid worden.
Behalve de metingen in de dwarsprofielen zijn in het gebied Kettingdijk in twee
deelgebieden aanvullende metingen verricht: in het westen van het gebied (ter plaatse
van B36 en omgeving) en in het midden van Kettingdijk, tussen raaien A-A’ en B-B’ in (ter
plaatse van B40 en omgeving).

32

3.7.2 Dwarsprofiel A-A’
Bodemopbouw
Doordat ter plaatse van dwarsprofiel A-A’ de hoger gelegen zandgronden vanuit het
noorden ver tot in het gebied Kettingdijk doorlopen is het dal hier relatief smal. In de zone
ten noorden van de Lossing (Kettingdijk) is in het dal een veenbodem aanwezig. Het
veenpakket is hier 1,0 meter dik. Het veen is tot op een diepte van 0,2 m -mv sterk
veraard. Hieronder is het veen licht tot matig veraard. Het veen bevat houtresten van
zwarte els. Ten zuiden van de Lossing (Smeetshof) is in het dal (ter plaatse van
SMEP060) een bodem aanwezig die bestaat uit een moerige / sterk humeuze zandlaag
van 0,5 meter op een dunne laag sterk veraard broekveen. Verder naar het zuiden, in de
richting van de dalflank, verdwijnt de veenlaag en is aan de oppervlakte alleen een 45 cm
dikke sterk laag sterk humeus zand aanwezig. Een vergelijkbare bodemopbouw als bij
SMEP060 is ook verder oostelijk in het betreffende moeras aangetroffen (tot aan de
Lechter Rietbeek), op de plekken waar bodemmonsters zijn genomen voor het
bodemchemische onderzoek (zie rapport B-ware: KWS4: moerige / sterk humeuze
toplaag van 0,5 meter op veen en KWS9: toplaag van 0,5 meter bestaande uit zandig,
veraard veen op veen). De zandige toplaag is ontstaan door bezanding van het veen om
de bodem meer draagkracht te geven voor het (voormalige) landbouwkundige gebruik.
Als gevolg van de hiermee gepaard gaande inklinking van het veenpakket ligt het
maaiveld echter toch laag.
Aan weerszijden van het dal zijn zandgronden aanwezig, die veelal bestaan uit fijn tot
matig fijn zand, en over het algemeen leemarm tot zwak lemig zijn. Ter plaatse van B38
is een laag sterk lemig zand aangetroffen. Er bevond zich echter (ook in de situatie van
maart 2011) geen grondwater boven deze laag: de laag heeft dus geen duidelijke
stagnerende werking. De zandondergrond in het lage deel (dus onder het veenpakket)
bestaat uit matig fijn tot matig grof zand, dat soms zwak lemig is. Het zand in de
ondergrond van het lage deel is dus wat grover dan het zand ter plaatse van de hoger
gelegen gronden in de omgeving.

Hydrologie
In de vroege voorjaarssituatie (maart 2011) is er vooral ter plaatse van de hoger gelegen
zandgrond aan de noordzijde (Kettingdijk) sprake van een oplopende grondwaterspiegel
in noordelijke richting (in de richting van de Laurabossen). Onder invloed hiervan treedt
een laterale grondwaterstroming op in de richting van het dal. Het grondwater kan het dal
in de huidige situatie echter grotendeels niet bereiken, omdat het wordt afgevangen door
de sloot langs de Kettindijkweg, waar in relatie tot het huidige landbouwkundige gebruik
nog altijd een laag drainageniveau aanwezig is. Aan de zuidzijde (Smeetshof) kan
opbolling van de grondwaterspiegel, en dus laterale toevoer van grondwater naar het dal,
slechts in zeer beperkte mate plaatsvinden vanwege de aanwezigheid van de diepe
Veldhoverbeek, die hier langs de flank van het hoofddal is geleid, en zodoende de
uitloper van de hoger gelegen zandgrond tussen de beekdalen van de Veldhoverbeek en
de Lechter Rietbeek doorsnijdt (zie figuur 3.2, hoogtekaart).
In het dal treedt sterke kwel op. Het kwelwater wordt echter grotendeels gelijk
afgevangen door het waterlopenstelsel in het dal, en uit het gebied afgevoerd. Het betreft
hierbij enerzijds de vele nog functionerende sloten in het Nederlandse deel van het dal
(Kettingdijk): in de vroege voorjaarsituatie (maart 2011) werd via deze behoorlijk diepe
sloten op grote schaal kwelwater afgevoerd. Anderzijds betreft het de Lossing: deze
hoofdwaterloop vangt vanwege zijn lage drainageniveau en geringe bodemweerstand in
nog sterkere mate kwelwater af, en blijft dat ook tot diep in de zomer doen
(drainageniveau van circa 0,6 meter beneden het maaiveld van Kettingdijk en beneden
het oppervlaktewaterpeil van het moeras). Het lage drainageniveau van de Lossing hangt
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samen met de aanwezigheid van (deels) laaggelegen landbouwgrond ten westen van het
Smeetshof.
Hoewel de waterlopen het kwelwater in sterke mate draineren, is er toch een zekere
overdruk aanwezig van het grondwater in de zandondergrond ten opzichte van het
(freatische) grondwater in het veenpakket. Ter plaatse van B39 (Kettingdijk) bedraagt de
overdruk 13 cm op 16/17-3-2011 en 6 cm op 18/19-5-2011. De overdruk wordt hier
gestimuleerd door de nog aanwezige afvoer via het interne slotenstelsel: hierdoor is de
freatische grondwaterstand relatief laag (16 cm -mv op 16/17 maart). Als gevolg hiervan
is het kwelwater ook niet goed in staat de wortelzone van de vegetatie te bereiken.
Ondanks de drainerende werking van de waterlopen en dankzij de kwel is de
grondwaterstand op 18/19 mei 2011 (toen dus al bijna GLG-omstandigheden aanwezig
waren) slechts 33 cm beneden maaiveld weggezakt: dit is ongeveer net zo ver als in het
goed ontwikkelde deel van het Wijffelterbroek (aan de rand van het laagste deel bij B32:
zie dwarsprofiel C-C’): hier is op 18/19 mei een grondwaterstand gemeten van 36 cm mv, en voor deze plek geldt een GLG van 46 cm -mv.
In het Belgische deel ligt de waterstand op 16/17 maart 2011 op circa 10 cm boven
maaiveld. Enerzijds hangt dit samen met de belemmering van de afvoer water door het
afdammen / dempen van sloten en de aanleg van een kade en anderzijds met de
aanvoer van voedselrijk beekwater. Toch was op het moment van de metingen nog altijd
een lichte overdruk aanwezig, zowel ten aanzien van het grondwater in de
zandondergrond ten opzichte van het grondwater in het veenpakket (3 cm overdruk), als
van het grondwater in het veenpakket ten opzichte van het water op maaiveld (4 cm
overdruk). Met een dergelijke geringe overdruk mag echter niet verwacht worden dat er
veel kwelwater daadwerkelijk aan de oppervlakte komt. Op 18/19 mei is de waterstand tot
16 cm beneden maaiveld weggezakt.

Hydrochemie
Per bemonsteringslocatie kan het (grond)water als volgt gekarakteriseerd worden:

Het grondwater van peilbuis B37 (M1) is ongebufferd (alkaliniteit = 0,01 meq/l), en
zodoende sterk zuur (pH = 4,2), is sterk atmoclien (ofwel regenwaterachtig) en heeft
zodoende een lage EGV van 75 µS/cm (EGV: Electrisch Geleidings Vermogen =
maat voor totale ionenrijkdom).

Het grondwater van peilbuis B38 (M2) is zeer zwak gebufferd (alkaliniteit = 0,12
meq/l, pH = 4,7), heeft een hoge nitraatconcentratie (nitraat = 23 mg/l), maar de
kwaliteit is verder redelijk goed.

Het grondwater van peilbuis B39b (M7) is matig gebufferd / zwak zuur (alkaliniteit =
0,67 meq/l, pH = 6,3), matig ijzerrijk (3,1 mg/l) en chloride-, nitraat-, fosfaat- en
sulfaatarm.

Het grondwater van SMEP060 (M5) is ook matig gebufferd / zwak zuur (alkaliniteit =
0,6 meq/l, pH = 6,0) en matig ijzerrijk (4,6 mg/l), maar heeft (vrij) hoge sulfaat- en
chlorideconcentraties (sulfaat = 38 mg/l, chloride = 36 mg/l), wat duidt op
antropogene beïnvloeding.

Het beekwater dat vanuit de Veldhoverbeek het moeras instroomt (M6) is behoorlijk
sterk gebufferd (alkaliniteit = 1,58 mg/l), sterk vervuild en met name zeer fosfaatrijk
(P = 0,6 mgP/l, chloride = 85 mg/l, sulfaat = 85 mg/l. nitraat = 15 mg/l).

Het beekwater van de Lossing (M4) is gebufferd (alkaliniteit = 1,2 meq/l), heeft geen
hoge fosfaatconcentratie (0,08 mgP/l) maar bevat wel veel nitraat (25 mg/l) en
sulfaat (63 mg/l): ook dit water en is dus vervuild (maar wellicht in mindere mate als
het water van de Veldhoverbeek).
Bovendien volgt hieruit dat:

Er een gradiënt in waterkwaliteit aanwezig is van sterk zuur / ongebufferd, via zwak
zuur/zwak tot matig gebufferd naar neutraal matig gebufferd grondwater (zie
weergave van gemeten alkaliniteit in het dwarsprofiel).
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Dat het grondwater aan de Nederlandse zijde (Kettingdijk) ondanks het
landbouwkundige gebruik van de grond niet al te sterk antropogeen beïnvloed is (dit
is aan de hand van de gemeten chloride-concentraties af te lezen uit het
dwarsprofiel).
Het grondwater in het Belgische deel wel sterk antropogeen is beïnvloed. Vanwege
de geconstateerde lichte kweldruk is deze vervuiling niet direct te koppelen aan
infiltratie van vervuild (beek)water vanuit het moeras naar de zandondergrond.
Mogelijk is in andere perioden echter wel sprake van infiltratie, en anderzijds kan het
vervuilde grondwater ook afkomstig zijn uit de externe, intensief beheerde
landbouwgronden op de zandruggen ten zuiden van het Smeetshof.
Het aanvoeren van beekwater vanuit de Lossing geen goed alternatief is voor de
huidige aanvoer vanuit de Veldhoverbeek: ook het water van de Lossing heeft
vanwege de zeer hoge nitraatconcentratie en de hoge sulfaatconcentratie een
slechte kwaliteit. Ook voorzuivering van dit water is niet goed mogelijk: hiermee
kunnen de nitraatconcentraties niet in voldoende mate gereduceerd worden en het
heeft geen invloed op de hoge sulfaatconcentraties. Een voorzuivering kan wel
werken in relatie tot het verlagen van de fosfaatconcentraties, door middel van
afvang hiervan met behulp van het uitstrooien van ijzer (maar fosfaat is hier niet het
probleem). Om het water in het moeras te kunnen krijgen zou dit water ook
opgepompt moeten worden. Ook het oppompen van grondwater lijkt geen goede
optie, omdat dit ten koste zou kunnen gaan van het ecohydrologisch functioneren
van het natuurgebied.
Het is veel beter om een meer structurele oplossing te vinden voor dit probleem. Dit
is mogelijk door een situatie te realiseren waarin het moeras voor de peilhandhaving
niet meer afhankelijk is van de toevoer van voedselrijk beekwater (zie paragraaf 4.2:
herstelmogelijkheden).

Bodemchemie
De bodemmonsterlocaties zijn aangegeven op de kaarten van figuur 2.1 (topografische
kaart) en figuur 3.2 (hoogtekaart).
Uit de bemonstering van locatie KWS3 in Kettingdijk (in gebied dat ook nu nog
landbouwkundig wordt beheerd) volgt:

Dat de zwak humeuze toplaag van de bodem (0-20 cm) zeer fosfaatrijk is (Olsen-P
van 3134 µmol/l en een P-totaal van 11,1 mmol/l).

Het hieronder gelegen humusarme, leemarme zand (30-40 cm -mv) al matig
fosfaatarm is (Olsen-P = 644 µmol/l en P-totaal = 2,0 mmol/l).

Het zwak lemige zand hieronder (50-60 cm -mv) zeer fosfaatarm is (Olsen-P slechts
9 µmol/l en P-totaal slechts 0,8 mmol/l).
Er zijn dus al redelijk goede verschralingmogelijkheden bij afplaggen van de bodem tot
op circa 30 cm diepte.
Uit de bemonstering van locaties KWS4, KWS5 en KWS9 in het Smeetshof volgt:

Ter plaatse van KWS4 is het sterk humeuze zanddek (met een dikte van 50 cm) in
zijn geheel zeer fosfaatrijk (Olsen-P van ruim 1500 µmol/l en P-totaal van ruim 15
mmol/l verse bodem). Het onderliggende veen is echter met een Olsen-P van circa
400 µmol/l matig fosfaatarm: deze laag valt daarmee ruim binnen doelbereik voor
mesotroof moeras (500-800 µmmol/l).

Ter plaatse van KWS5 is het bovenste deel van het sterk humeuze zanddek zeer
fosfaatrijk (Olsen-P 1859 µmol/l). Het onderste deel van het sterk humeuze zanddek
(vanaf 30 cm -mv) heeft een vrij lage Olsen-P van 507 µmol/l, maar de P-totaal is wel
zeer hoog: 14,8 mmol/l (terwijl het doelbereik voor mesotroof moeras 5 à 10 mmol/l
bedraagt). Onder permanent natte omstandigheden is er bij deze laag zodoende een
groot risico op het in sterke mate vrijkomen van fosfaat dat onder de huidige
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omstandigheden in gebonden vorm voorkomt. Voor het onderliggende veen liggen
zowel de Olsen-P als P-totaal wel binnen doelbereik (Olsen-P = 616 µmol/l en Ptotaal = 9,5 mmol/l).
Voor KWS9 geldt eenzelfde beeld als bij KWS5: het bovenste deel van de zandige
toplaag van het veen (met een totale dikte van 50 cm) is fosfaatrijk, en het onderste
deel van de toplaag heeft weliswaar een niet al te hoge Olsen-P (van 696 µmol/l),
maar nog wel altijd een extreem hoge P-totaal (van 26 mmol/l). Het hieronder
gelegen matig veraarde veen (50-60 cm -mv) heeft een Olsen-P van 201 µmol/l / Ptotaal 13,4 mmol/l, wat dus vanwege de nog altijd te hoge P-totaal nog steeds niet
optimaal is, maar al wel een stuk beter dan de de zandige veenlaag aan de
oppervlakte. Het nog dieper gelegen licht veraarde veen (70-80 cm) is met een
Olsen-P = 19 µmmol/l en P-totaal = 1,8 mmol/l wel optimaal voor mesotrofe
moerasontwikkeling.

Hieruit volgt dus dat niet alleen de inlaat van zeer fosfaatrijk beekwater maar ook (en in
nog sterkere mate) de zeer hoge fosfaatrijkdom van de toplaag van de bodem een groot
knelpunt vormt in de gewenste ontwikkeling van mesotroof moeras. Ten tweede volgt uit
deze resultaten dat met het verwijderen van het antropogene zanddek over een diepte
van circa 50 cm de gewenste mesotrofe omstandigheden wel (min of meer) gerealiseerd
kunnen worden.

Flora / vegetatie
Als gevolg van de verdroging (te lage GVG), de hiermee gepaard gaande mineralisatie
van het bovenste deel van het veenpakket en het onvoldoende doordringen van
kwelwater tot in de toplaag van de bodem is in het Nederlandse deel van het dal een
matig ontwikkeld broekbos met een ruige ondergroei van varens, framboos en braam
aanwezig. De boomsoort betreft daarbij in dit dalgedeelte voornamelijk Berk. Onder
invloed van de toevoer van het matig gebufferde, zwak zure kwelwater groeit in de sloten
hier en daar Duizendknoopfonteinkruid. Iets hoger op de helling groeit onder invloed van
de laterale grondwaterstroming ter plaatse van de dakflank ook Gagel. Op de voormalige
landbouwgrond in de hoger gelegen delen in de noordwesthoek van Kettingdijk (dus
buiten de raai) zijn inmiddels soorten als Struikheide, Stekelbrem en Kruipbrem
verschenen.
Vanwege de zeer fosfaatrijke toplaag, de te snel en ver wegzakkende waterstanden in de
zomer, en de toevoer van zeer fosfaatrijk beekwater is in het Belgische deel van het dal
(Smeetshof) vooral een sterk eutrofe Pitrusruigte tot ontwikkeling gekomen, afgewisseld
met een sterk eutroof moerasvegetatie van Grote lisdodde in de allerlaagst gelegen.
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3.7.3 Dwarsprofiel B-B’
Bodemopbouw
Ter plaatse van dwarsprofiel B-B’ is het dal relatief breed. Opvallend is dat het dikste
veenpakket hier is aangetroffen in de zone ten noorden van de Kettingdijkweg. De
veendikte bedraagt hier 1,25 meter, terwijl in de rest van het dal het veenpakket in het
dwarsprofiel circa 0,4 à 0,5 meter dik is. In het Smeetshof is echter niet veel verder naar
het westen (dus buiten het profiel) ook een dikkere veenlaag aanwezig (0,95 meter bij
KWS9: locatie bodemchemisch onderzoek). In de zone ten noorden van de
Kettingdijkweg is de toplaag van het veen over een diepte van 20 à 30 cm zandig. Het
veen is tot op deze diepte ook sterk veraard. Het onderliggende veen is matig tot licht
veraard. De Kettingdijkweg doorsnijdt het dal, en ligt hier circa 0,6 meter hoger dan het
maaiveld van het dal.
De hoger gelegen zandgronden aan weerszijden van het dal bestaan hoofdzakelijk uit fijn
tot matig fijn zand, met hierin plaatselijk leemlagen of lagen sterk lemig zand. De
zandondergrond in het dal bestaat vooral uit matig fijn tot matig grof zand, met ook hier
plaatselijk lagen sterk lemig zand en leemlagen.

Hydrologie
In het dwarsprofiel is te zien dat zowel in de situatie van maart als van mei 2011 er
sprake is van een oplopende grondwaterstanden ter plaatse van de hoger gelegen
zandgronden aan weerszijden van het dal. In samenhang hiermee treedt laterale toevoer
van grondwater naar het dal op. Aan de noordzijde (grens Laurabossen en Kettingdijk)
wordt een optimale opbolling van de grondwaterstand in de vroege voorjaarssituatie
echter voorkomen door de diepe Eerste zijtak. Het betreft hierbij het traject direct
benedenstrooms van de stuw die hier in de loop aanwezig is. Vanuit waterkwantitatief
oogpunt bezien is het positief dat er aan de noordzijde op de overgang van de zand- naar
de veengronden (dus nabij Bo9) geheel geen sloot ligt, terwijl de grond die direct aan het
dal grenst wel in landbouwkundig gebruik is. Dit is te danken aan het feit dat op de grens
hier een steilrand van circa 0,75 meter aanwezig is: de zandgrond heeft zodoende ook
zonder sloot een voldoende sterke drooglegging. Het landbouwkundige gebruik van dit
gebied vormt echter (temeer vanwege de afwezigheid van een sloot) wel een bedreiging
voor de kwaliteit van het grondwater in het dal.
Op grond van het drukverschil tussen de diep geplaatste SMEP23 en ondiep geplaatste
SMEP24 kan worden afgeleid dat hier wel een (leem)laag aanwezig is met een zekere
weerstandsbiedende werking. De relatief sterke opbolling van de freatische
grondwaterstand ter plaatse van B41 wijst erop dat ook hier de weerstandsbiedende
werking van de leemlaag die hier in het diepste deel van de betreffende boring is
aangetroffen een rol speelt.
Aan de zuidzijde (Smeetshof) ligt net op de overgang naar het dal (nabij peilbuis
SMEP028) een restant van een niet gedempte sloot. Omdat de sloot uitmondt in het
moeras, en verlanding van de loop heeft plaatsgevonden is het peil in de sloot niet heel
laag. Desondanks heeft de sloot nog wel een licht drainerende werking op het
grondwater, en reduceert hiermee de geleidelijke grondwatertoevoer naar het moeras. Dit
geldt in nog sterkere mate voor het zuidwestelijk vervolgtraject van de sloot, vanwege de
aansnijding van de hoger gelegen zandgrond. In samenhang hiermee konden in het
vroege voorjaar in de sloot dan kwelverschijnselen worden waargenomen. In meer
algemene zin zijn ook elders in het Smeetshof nog dergelijke slootrestanten aanwezig
(vooral in het dalgedeelte ten oosten van de Weersterweg). Ook de wegsloot langs
Weerterweg dringt door in de flank van het grondwatersysteem. De sloot is in relatie tot
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de hoogteligging van de weg ook onnodig diep: het drainageniveau van de sloot ligt 1,1
tot 1,5 meter beneden het niveau van het wegdek.
In het dal treedt ook hier sterke kwel op. Het betreft een combinatie van diepe kwel uit de
ondergrond en ondiepe kwelwater dat vanaf de flanken toestroomt. Ook hier wordt het
kwelwater grotendeels afgevangen door de waterlopen, en is zodoende niet goed in staat
de wortelzone van de vegetatie te bereiken. Behalve de Lossing en de vele nog
drainerende sloten in het broekbos tussen de Kettingdijkweg en de Lossing betreft het
hier ook (en met name) de hoofdwaterloop langs de Kettingdijkweg, ofwel de bovenloop
van de Vetpeel. De Vetpeel heeft in de vroege voorjaarssituatie een drainageniveau dat
ter hoogte van het dwarsprofiel nog eens 40 cm lager ligt dan dat ter plaatse van Lossing
(waterpeil hoofdwaterloop 30,91 mNAP / 33,24 mTAW, waterpeil Lossing 31,29 mNAP /
33,62 mTAW. Dit is 90 cm beneden het maaiveldsniveau van het dal.
In het dalgedeelte ten noorden van de Kettindijkweg zijn de sloten (al dan niet bewust)
geblokkeerd door takafval, dat is achtergebleven na het kappen van het hier voorheen
aanwezige sparrenbos. Toch hebben ook deze sloten nog altijd een licht drainerende
werking, vanwege de aansnijding van de grondwaterspiegel in de richting van de
geleidelijk oplopende dalrand.
In het Belgische deel van het dal was zelfs in de vroege voorjaarssituatie van maart 2011
geen water op het maaiveld aanwezig (het water stond precies aan maaiveld). Dit komt
doordat vanaf begin 2011 het stuwpeil in de Lechter Rietbeek verlaagd is, vanwege de
klachten van de gebruiker van de laaggelegen externe landbouwgrond verder
bovenstrooms langs de beek (net buiten de Smeetshof), waardoor er sindsdien geen
beekwater meer het moeras in kan stromen. In het voorjaar is vanwege de onenigheid
met de betreffende gebruiker (en een dreigende rechtzaak) het stuwpeil zelfs nog verder
verlaagd. Deze verdere verlaging heeft echter geen extra nadelige gevolgen gehad,
omdat het water ook na het doorvoeren van de eerste verlaging het moeras al niet meer
kon instromen (vanwege de verlanding van het instroompunt). Het waterpeil is in dit deel
van het moeras in de loop van het voorjaar dan ook relatief snel weggezakt ten opzichte
van het moeras ten westen van de Lechter Rietbeek: hier is de waterstand tussen 17
maart en 19 mei 45 cm weggezakt en bedroeg de grondwaterstand op 19 mei 38 cm -mv,
terwijl in het westen (ter plaatse van dwarsprofiel A-A’) de waterstand in dezelfde periode
30 cm is weggezakt en op 19 mei slechts 16 cm beneden maaiveld lag.
Door het relatief lage peil kon in het moeras ten oosten van de Lechter Rietbeek (ter
plaatse van dwarsprofiel B-B’) in de vroege voorjaarsituatie een deel van het kwelwater
wel tot aan maaiveld doordringen. Dit geldt ook voor het schraalgraslandgebied van
Natuurmonumenten aan de noordzijde van de Lossing: ook hier werden in de vroege
voorjaarsituatie kwelverschijnselen aan maaiveld waargenomen. Dit is in relatie tot de
lage drainageniveau’s en bodemweerstanden van de hoofdwaterlopen opzienbarend te
noemen, en wijst dus op een sterke kweldruk.
Ondanks de verstoringen, en dankzij de kwel zijn (net als bij dwarsprofiel A-A’) ook ter
plaatse van dwarsprofiel B-B’ de grondwaterstanden op 18/19 mei (toen dus op circa 10
cm na al GLG-omstandigheden aanwezig waren) nog niet ver beneden maaiveld
weggezakt: 31 cm -mv ter plaatse van B42, 40 cm -mv ter plaatse van B43 en 38 cm -mv
ter plaatse van SME061. Een GLG van 40 à 50 cm -mv is wel te laag voor een goede
moerasontwikkeling (in het Smeetshof), maar is wel geschikt voor de ontwikkeling van
nat schraalgrasland (zoals ook uit de beschrijving van de vegetatie zal blijken) en is ook
geschikt voor elzenbroekbos.
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Hydrochemie
Per bemonsteringslocatie kan het (grond)water als volgt gekarakteriseerd worden:

Het grondwater van B42b (M9) is zwak gebufferd / zwak zuur (alkaliniteit = 0,35
meq/l, pH = 5,8), is zeer ijzerrijk (25 mg/l), is sulfaatrijk (74 mg/l), maar heeft toch
lage voedingsstoffenconcentraties.

Het grondwater van B43b (M15) is matig gebufferd, zwak zuur (alkaliniteit = 0,57
meq/l, pH = 5,9) en verder weinig vervuild (lage chloride-, sulfaat-, fosfaat- en
stikstofconcentraties).

Het grondwater van peilbuis SMEP061 (M13) is sterk gebufferd / neutraal (alkaliniteit
= 4,1 meq/l, pH = 6,5), zeer ijzerrijk (33 mg/l), chloriderijk (65 mg/l) en zeer
voedselrijk (P-totaal = 0,83 mgP/l en ammonium = 3,1 mg/l).

Het grondwater van peilbuis (Tbp13, in de bodem van de Lossing, monstercode
M14) is gebufferd / neutraal (alkaliniteit = 1,19 meq/l, pH = 6,6), heeft een hoge
chlorideconcentratie (39 mg/l), een verhoogde sulfaatconcentratie (39 mg/l) maar
lage voedingsstoffenconcentraties (P-totaal = 0,02 mgP/l, ammonium = 0,6 mg/l en
nitraat afwezig).
Peilbuis B41 (aan de rand van de Laurabossen) kon niet worden bemonsterd omdat de
buis op het moment van de monstername te weinig water bevatte. De peilbuizen in de
dalflank in het Belgische deel zijn niet bemonsterd omdat het accent van het (beknopt
opgezette) hydrochemische onderzoek hier lag op het moerasgedeelte.
Uit de resultaten van de bemonsterde peilbuizen volgt dat er in zuidelijke richting een
overgang aanwezig is van zwak naar sterk gebufferd grondwater. Aangenomen mag
worden dat hogerop de dalflank, ter plaatse van B41 (net als bij dwarsprofiel A-A’) ook
hier sterk zuur, atmoclien grondwater aanwezig is. In het Nederlandse deel is het
grondwater (net als in dwarsprofiel A-A’) daarbij hooguit matig antropogeen beïnvloed,
maar in Belgische deel is het grondwater sterk antropogeen beïnvloed. Het grondwater
heeft een karakter dat sterk overeenkomt met het vervuilde beekwater. In het recente
verleden (2003 t/m 2009) heeft juist dit deel van het moeras ook sterk onder invloed van
beekwater gestaan, waardoor hier ook een relatief hoog peil aanwezig was, en dus
infiltratie van het vervuilde water naar de zandondergrond kon plaatsvinden. Het
kwelwater onder de Lossing kan gezien worden als een mix van dit water en schoner
kwelwater uit de ondergrond.

Bodemchemie
Omdat dit deel van het moeras niet in landbouwkundig gebruik is geweest zijn hier de
fosfaatconcentraties van de bodem niet heel erg hoog. Ter plaatse van KWS8 is in de
toplaag (0-20 cm mv, sterk veraard veen) een Olsen-P = 303 µmol/l en P-totaal = 9
mmol/l gemeten, en ter plaatse KWS10 een Olsen-P van 474 µmol/l en een P-totaal van
10,3 mmol/l. Voor de veenlaag op 30-40 cm -mv gelden vergelijkbare waarden. Op zowel
locatie KWS8 als KWS10 begint de zandondergrond al op 50 cm beneden maaiveld.
Deze zandondergrond (50-60 cm -mv) is fosfaatarm (Olsen-P 90 à 110 µmmol/l en Ptotaal 2 à 4 mmol/l). Deze resultaten geven aan dat het sterk eutrofe karakter van dit deel
van het moeras dus vooral veroorzaakt door de (voormalige) doorstroming met zeer
voedselrijk beekwater uit de Lechter Rietbeek.
Ter plaatse van het schraalgrasland (in het oosten van Kettingdijk) is als referentie de
toplaag van de bodem bemonsterd (R1). De Olsen-P bedraagt hier 377 µmol/l (wat dus
behoorlijk laag is) en voor P-totaal geldt een waarde van 12,2 mmol/l (wat dus behoorlijk
hoog is). De lage Olsen-P is te danken aan de aanwezigheid van een matig ijzerrijke en
matig calciumrijke bodem, en de droogval van de toplaag van de bodem, waardoor veruit
het meeste fosfaat in gebonden vorm voorkomt en dus niet beschikbaar is voor de
planten. De aanwezigheid van de matig ijzerrijke en calciumrijke omstandigheden hangt
op zijn beurt weer samen met de toevoer van kwelwater, die hier ook nu nog (zij het
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periodiek) ondanks de aantasting van het waterhuishoudkundige systeem in lichte mate
tot in de toplaag van de bodem kan doordringen.

Vegetatie
In samenhang met het periodiek doordringen van kwelwater tot in de wortelzone van de
vegetatie, de (vanwege de kwel) niet ver wegzakkende grondwaterstand in de zomer, de
sterke mate van binding van fosfaat in de bodem (vanwege de redelijk calcium- en
ijzerrijke omstandigheden en de droogval van de toplaag van de bodem in de loop van de
zomer) en het hooilandbeheer heeft het natte schraalgraslandgebied al een redelijk
goede ontwikkeling doorgemaakt. Soorten als Echte koekoeksbloem en Gevleugeld
hertshooi zijn op grote schaal aanwezig, en ook Moeraskartelblad en Schildereprijs
komen al vrij veel voor. De kwel is in de huidige situatie echter nog onvoldoende voor
vestiging van soorten van meer basenrijke omstandigheden in de graslandvegetatie. Zo
zijn Dotterbloem en Holpijp in de huidige situatie alleen aanwezig in sloten, en dan met
name de diepe hoofdwaterlopen: de waterlopen draineren immers nog altijd het grootste
deel van het kwelwater.
Terwijl in de diepe sloten in het middendeel van het dal soorten van sterk gebufferde,
ofwel basenrijke omstandigheden groeien, zijn vanwege de gradiënt in de
grondwaterkwaliteit in de sloten aan de rand van het dal soorten aanwezig van matig
gebufferde omstandigheden. Zo zijn in de slootjes van het (inmiddels gekapte)
Sparrenbos soorten als Duizendknoopfonteinkruid, Moerasviooltje en Sterzegge
aangetroffen.
In de zone tussen de Kettingdijkweg en de Lossing is na het kappen van de Populieren
een jong Elzenbroekbos tot ontwikkeling gekomen. Niet alleen vanwege de sterk
drainerende werking van de hoofdwaterlopen, maar ook vanwege het lage
drainageniveau en de hoge dichtheid van het slotenstelsel in het gebied zelf is er echter
sprake van verdroging (te lage GVG). Hierdoor treedt ook sterke mineralisatie van de
toplaag van de veenbodem op, waardoor er veel voedingsstoffen uit de bodem vrijkomen.
Vanwege de verdroging en (interen) eutrofiëring is een zeer ruige kruidlaag aanwezig
met veel varens, Braam en Framboos.
Vanwege de (voormalige) toevoer van het zeer fosfaatrijk beekwater is in het Belgische
deel van het dal (Smeetshof) vooral een sterk eutrofe Riet- en Wilgenbroekvegetatie tot
ontwikkeling gekomen. Ter plaatse van de zuidelijke dalflank begint onder invloed van
een hooilandbeheer een redelijk goed ontwikkelde graslandvegetatie tot ontwikkeling te
komen.
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3.7.4 Dwarsprofiel C-C’
Bodemopbouw
Vanwege de aanwezigheid van diepe peilbuizen in het Nederlandse deel van
dwarsprofiel C-C’ is hier ook informatie beschikbaar van de opbouw van de diepere
ondergrond. Uit de boorbeschrijvingen volgt dat hier vanaf een diepte van 5 à 6 meter
beneden maaiveld grof zand (zonder leemlagen en/of lemige fijnzandige lagen) aanwezig
is. Het betreft hierbij (het bovenste deel van) de rivierafzettingen van de Formatie van
Veghel. Hierboven is een afwisseling van lagen met goed gesorteerde (matig) fijne
zanden en slecht gesorteerd, (matig) grove zanden aanwezig, met hierin ook lagen sterk
lemig zand en leemlagen. Het betreft hierbij een afwisseling van eolische en
fluvioperiglaciale afzettingen van de Nuenen Groep, die ook ter plaatse van
dwarsprofielen A-A’ en B-B’ zijn aangetroffen. De lagen sterk lemig zand / leemlagen
vormen ook hier geen samenhangend geheel, waardoor de weerstandsbiedende
werking ervan beperkt is. Hierdoor is de stijghoogte in diepste filters (die in de Formatie
van Veghel staan) ook (praktisch) gelijk aan de stijghoogte in middeldiepe filters (die in
de Nuenen Groep staan). Deze situatie geeft aan dat de Nuenen Groep dus niet zozeer
als een weerstandsbiedende deklaag gezien moet worden, maar meer als onderdeel van
het omvangrijke eerste (en enige relevante) watervoerende pakket.
In het Wijffelterbroek is een veenlaag van slechts 15 à 35 cm aanwezig, terwijl de raai
wel via het laaggelegen, natte oostelijk deel van het moerasbos loopt. Ter plaatse van
peilbuis B32 (ongeveer halverwege het gedeelte van de raai in het moerasbos) ligt het
maaiveld iets hoger gelegen dan in de laaggelegen delen aan weerzijden hiervan. Toch
is ook ter plaatse van B32 een dunne veenlaag aanwezig. Een dergelijke afwisseling van
wat hoger en lager gelegen plekken, maar wel (over het algemeen) met dunne veenlaag,
is ook elders in het gebied aanwezig. In de hooggelegen delen is de gehele veenlaag
sterk veraard. In de laaggelegen delen is alleen het bovenste deel van de veenlaag
veraard en is het onderste deel weinig tot matig veraard.
In het laaggelegen deel van de grond van stichting ARK (ten noorden van De Raam) is
een verstoord bodemprofiel aangetroffen. Het betreft hierbij en bonte zandbodem met af
en toe bijmenging van veenbrokken, met hieronder een veenlaag waarin soms zand is
bijgemengd. De verstoring is waarschijnlijk veroorzaakt door het diepploegen van de
bodem: hiermee is de oorspronkelijke oppervlakkige veenlaag naar onder gebracht en is
zand uit de ondergrond naar boven gebracht. Als gevolg hiervan ligt de veenlaag in dit
gebied een stuk lager dan in het broekbos van het Wijffelterbroek.
In het dwarsprofiel is ook te zien dat de veenbodem vanuit het Wijffelterbroek doorloopt
tot in het laagste deel van de enclave Ooms. Behoudens een dun zanddek is de
bodemopbouw hier niet sterk verstoord. Ter plaatse van de aangrenzende zandgrond
loopt het maaiveld aan de zuidzijde vervolgens snel op. Aan de noordzijde is een meer
geleidelijke overgang naar de zandgronden aanwezig.

Hydrologie
De grondwaterstanden ter plaatse van de hogere zandgronden aan weerzijden van het
dal zijn in het vroege voorjaar en ook in mei weliswaar wel hoger dan in het dal zelf, maar
in het dwarsprofiel is te zien dat de diepe sloten in de zandgronden een goede opbolling
van de grondwaterspiegel voorkomen. In het Smeetshof heeft de zeer diepe Oude
Lossing een sterk negatief effect: de afvang van grondwater door de diepe loop
veroorzaakt een reductie van de laterale toevoer van de hogere zandgronden naar het
dal en zorgt bovendien voor sterke verdroging van de zandgronden zelf. Aan de
noordzijde heeft vooral de afvoersloot ter hoogte van B30 (op de grens van het eigendom
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van ARK en het gebied ten noorden hiervan, dat in agrarisch gebruik blijft) een sterk
negatief effect.
In het dal zelf heeft de hoofdwaterloop De Raam veruit het sterkste negatieve effect op
het hydrologisch functioneren van het natuurgebied: het drainageniveau van deze
hoofdloop is in dit traject (benedenstrooms van de kantelstuw) zeer laag (30,0 mNAP in
het vroege voorjaar, ofwel 1,0 à 1,1 meter beneden het maaiveldsniveau van het dal en
het waterpeil in het moerasbos), en als gevolg hiervan draineert de loop in sterke mate
kwelwater. Verder heeft ook de sloot op de grens met de enclave Ooms een drainerende
werking op het grondwater. In de voorjaarssituatie hadden ook de perceelsloten in het
gebied van Stichting ARK nog een drainerende werking, maar uitvoering van de
zomermetingen (op 21 juli 2011) bleken inmiddels veel van de sloten ineens gedempt te
zijn.
Ondanks de sterk drainerende werking van de waterlopen (en met name De Raam) is het
Wijffelterbroek in het voorjaar toch zeer nat (met waterstanden boven maaiveld in de
laaggelegen delen) en zakt de grondwaterstand in de loop de zomer ook niet heel ver
beneden maaiveld weg (terwijl ook dan met name De Raam nog altijd een sterk
drainerende werking heeft). Zo was op de overgang naar de laaggelegen zone ten
noorden van B32 (op basis van de meetreeks van B32c) op 18/19 mei een
grondwaterstand aanwezig van 36 cm -mv en geldt voor deze plek een GLG van 46 cm mv. In het allerlaagste deel was op 18/19 mei een grondwaterstand van 21 cm -mv
aanwezig, terwijl de GLG hier op 32 cm -mv ligt. Ter plaatse van B32 heeft het diepere
grondwater van B32a en B32b meestal ook een overdruk ten opzichte van het ondiepe
grondwater van peilbuis B32c (4 cm op 16/17 maart 2011 en 8 cm op 18/19 mei 2011). In
de vroege voorjaarssituatie was er bovendien sprake van een aanzienlijke afvoer van
vanuit het laaggelegen (omkade) gedeelte van het broekbos via de twee afvoerstuwen,
terwijl het toen al lange tijd droog en warm was. Al deze zaken en ook de resultaten van
het hydrochemisch onderzoek wijzen op een toevoer van kwelwater.

Hydrochemie
Het grondwater van de ondiepe peilbuis B32c is gebufferd (alkaliniteit = 1,18 meq/l) en
zodoende pH-neutraal (pH = 6,6). Het grondwater is zeer ijzerrijk (13 mg/l). Het
grondwater bevat geen nitraat en weinig sulfaat en ortho-fosfaat. Het grondwater heeft
echter wel een vrij hoge chloride-concentratie (32 mg/l). De EGV van het grondwater van
B32c bedraagt 289 µS/cm. De EGV van het diepe grondwater (B32a) is lager (244
µS/cm), en is ter plaatse van B31a nog lager (154 µS/cm), terwijl juist hier vanwege de
sterk drainerende werking van De Raam de sterkste kwel optreedt. Verder naar het
zuiden zijn juist veel hogere EGV-waarden gemeten: een waarde van 370 µS/cm voor
peilbuis B18 en van 450 µS/cm voor het oppervlaktewater in de afvoersloot van enclave
Ooms.
De toenemende EGV in zuidelijke richting wordt veroorzaakt door antropogene
beïnvloeding van het grondwater, namelijk door uitspoeling van meststoffen vanuit het
hooggelegen deel van de landbouwenclave Ooms. Dit vervuilde grondwater dringt tot ver
in het Wijffelterbroek door, en beïnvloed waarschijnlijk ook de kwaliteit van het
grondwater ter plaatse van B32. Het binnendringen van dit vervuilde grondwater in het
Wijffelterbroek kwam ook al naar voren in meer uitgebreid hydrochemisch onderzoek dat
in 1993 is uitgevoerd (Van den Brand en Smit, 1993): toen is de gehele raai van B29 t/m
B34 op uitgebreide wijze bemonsterd, en zijn de monsters ook uitgebreid geanalyseerd.
In dat onderzoek werd bij B31a ook het schoonste grondwater aangetroffen (gebufferd
water met een alkaliniteit van 1,3 meq/l, maar ook met een lage chlorideconcentratie van
slechts 10 mg/l). Het lijkt erop dat juist dit wat minder ionenrijke grondwater het schone,
gebufferde kwelwater betreft dat vanuit grotere diepte toestroomt.
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In een ondiep boorgat bij de peilbuis is een EGV van 220 µS/cm gemeten en in boorgat
Bo7 in de laaggelegen zone ten noorden van B32 een EGV van 232 µS/cm. In het
vroege voorjaar had het afvoerwater van dit laaggelegen, omkade deel van het broekbos
(ter plaatse van de twee afvoerstuwen) een EGV van circa 200 µS/cm. Deze resultaten
wijzen erop dat het (antropogeen beïnvloed) kwelwater in het laaggelegen deel
(periodiek) in staat is de wortelzone van de vegetatie te bereiken. Er treedt daarbij wel
wat menging op met neerslagwater, als gevolg waarvan een mixtype ontstaat. Ook dit is
conform de resultaten van het hydrochemische onderzoek uit 1993: toen werd voor het
oppervlaktewater in het voorjaar een EGV van 191 µS/cm gemeten (en een alkaliniteit
van 0,86 meq/l).
Het grondwater van peilbuis B35 (M12, in de gronden van Stichting ARK) is gebufferd
(alkaliniteit = 1,0 meq/l), zwak zuur (pH = 6,4), matig ijzerrijk (4,5 mg/l) en heeft (zeer)
lage chloride-, sulfaat- en voedingsstoffenconcentraties. Terwijl in het gebied tot voor kort
intensieve landbouw plaatsvond, is het grondwater niet of nauwelijks vervuild. Dit is
waarschijnlijk is dit te danken aan de voeding met schoon kwelwater vanuit de
ondergrond en ook de bescherming tegen inspoeling van meststoffen vanuit de bodem
door de aanwezigheid van de ondergeploegde veenlaag. Zolang De Raam nog een laag
peil heeft is dit kwelwater echter niet in staat de toplaag van de bodem te bereiken.
In het kader van het OGOR- / GGOR-meetnet wordt door de Provincie Limburg vanaf
2004 twee keer per jaar op drie plekken in het Wijffelterbroek de grondwaterkwaliteit
gemeten (Provincie Limburg, 2010). Vooral meetpunten WB2 en WB3 zijn interessant:
deze meetpunten bevinden zich in het oostelijke deel van het Wijffelterbroek (zie figuren
2.1 en 3.2). Meetpunt WB2 bevindt zich op circa 100 meter ten zuidwesten van B31 en
meetpunt WB3 bevindt zich op circa 100 meter ten noordwesten van B18. Uit de
resultaten volgt dat de kwaliteit van het grondwater ter plaatse van WB3 vanwege erg
hoge sulfaat- en chlorideconcentraties meestal erg slecht is (chloride tussen de 50 en
maar liefst 160 mg/l en sulfaat tussen de 100 en maar liefst 300 mg/l). Ter plaatse van
WB2 is de kwaliteit van het grondwater volgens de interpretatie in het OGOR-rapport
goed. Getuige de verhoogde sulfaat- en chlorideconcentraties (sulfaat 20 tot 40 mg/l en
chloride 20 à 30 mg/l) is het grondwater echter toch wel enigszins antropogeen
beïnvloed. Sinds eind 2008 worden ook hoge fosfaatconcentraties gemeten (o-PO4 van
0,6 tot 0,8 mg/l, ofwel 0,20 tot 0,26 mgP/l), terwijl voor die tijd de fosfaatconcentraties
meestal laag waren (o-PO4 veelal < 0,1 mg/l). Deze resultaten bevestigen dus het eerder
geschetste beeld ten aanzien van het binnendringen van sterk antropogeen beïnvloed
grondwater vanuit het zuiden.

Bodemchemie
In het broekbos zijn als referentie op twee plekken monsters genomen van de toplaag
van de bodem (0-15 cm -mv): monster R2 op een locatie met goed ontwikkeld
Elzenbroekbos (in het laaggelegen gebied ten noorden van B32) en monster R3 op een
locatie met matig ontwikkeld broekbos (in het laaggelegen gebied ten zuiden van B32).
Op de locatie met goed ontwikkeld broekbos bedraagt de P-totaal 5,8 mmol/l en de
Olsen-P slechts 97 µmol/l. Op de plek met matig ontwikkeld broekbos bedraagt de Ptotaal 11,9 mmol/l en de Olsen-P 476 µmol/l.
Het verschil wordt waarschijnlijk vooral veroorzaakt door een minder sterke mate van
veraarding van de veenbodem op de goed ontwikkelde locatie in vergelijking met de
matig ontwikkelde locatie. In de huidige situatie lijkt de mate van verdroging van het
broekbos aan de zuidzijde. Belangrijkste verschil tussen de twee plekken is dat de plek
van monster R2 iets lager ligt dan die van R3 (hoogteverschil van 15 cm).
Hieruit volgt ook dat voor het herstel / ontwikkeling van goed ontwikkeld Elzenbroekbos
elders in het projectgebied beter lagere Olsen-P waarden kunnen worden nagestreefd
dan het interval van 300 tot 800 µmol/l dat eerder is aangegeven.
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Vegetatie
In samenhang met de basenaanrijking van de toplaag van de bodem door het kwelwater,
het gedempte grondwaterstandsverloop, de geringe veraarding van de toplaag van de
bodem en ondanks de antropogene beïnvloeding van het grondwater is in de lage delen
van het Wijffelterbroek nog altijd een goed ontwikkeld Elzenzegge-Elzenbroekbos
aanwezig, met soorten als Elzenzegge, Stijve zegge, Grote boterbloem, Dotterbloem,
Melkeppe, Waterviolier en Holpijp. Terwijl dergelijke soorten in Kettingdijk in de huidige
situatie alleen aanwezig zijn in waterlopen, staan ze hier gewoon in de laaggelegen delen
van het weelderige broekbos. De randen van het Wijffelterbroek, en ook de wat minder
laaggelegen centrale delen hebben vanwege de verdroging / veraarding van de toplaag
van de veenbodem (en de hiermee gepaard gaande eutrofiëring door versterkte
mineralisatie) echter wel een ruige ondergroei, met soorten als Moeraszegge, Rietgras,
Riet en Hennegras.

3.8

Aanvullende metingen

3.8.1 Kettingdijk-west
Bodem
Ter plaatse van B36 is een veenbodem aanwezig, met een veendikte van 45 cm. De
veenbodem is tot op een diepte van 20 cm sterk veraard, en hieronder matig veraard.
Hieronder ligt tot op 210 -mv een zandpakket, dat in samenstelling uiteenloopt van matig
fijn tot grof, en ook grindjes en steentjes bevat. Vanaf 210 -mv tot aan de einddiepte van
de boring (230 cm -mv) is een leemlaag aangetroffen. Het filter van de peilbuis is juist
boven deze leemlaag geplaatst.

Hydrologie
Op 16/17 maart 2011 (bij benadering GVG) bevindt de grondwaterstand zich op 22 cm mv, en op 18/19 mei (bij benadering GLG) op slechts 39 cm -mv: er is dus een sterk
gedempt grondwaterstandsverloop aanwezig, met een niet ver wegzakkende
grondwaterstand in de zomer. Het niet ver wegzakken van de grondwaterstand in de
zomer is (ook hier) te danken aan de sterke kwel, die hier ondanks de
waterhuishoudkundige aantastingen van het systeem aanwezig is. De Lossing heeft het
gehele jaar door een sterk drainerende werking op het kwelwater. De vele nog
functionerende sloten (met onderlinge slootafstand van 10 meter) draineren alleen
kwelwater in de vroege voorjaarssituatie. Als gevolg hiervan is kwelwater niet in staat de
wortelzone van de kruidlaag van de vegetatie te bereiken, en is de GVG te laag.

Hydrochemie
Het grondwater van B36b (M3) is slechts zwak gebufferd (alkaliniteit = 0,28 meq/l) en
zodoende matig zuur (pH = 5,4). Het bevat veel ijzer (9,9 mg/l), vrij veel sulfaat (55 mg/l),
heeft een iets verhoogde chlorideconcentratie (26 mg/l), maar bevat weinig
voedingsstoffen. Het betreft licht antropogeen beïnvloed, zwak gebufferd kwelwater.
Uit vergelijking met de analyseresultaten van de andere grondwatermonsters in het dal
volgt dat er (behalve een gradiënt in de breedterichting) ook een gradiënt in de mate van
buffering aanwezig is in de lengterichting van het dal (B36b: alk = 0,28 meq/l, B39b: alk =
0,67 meq/l, B40: alk = 1,05 meq/l en B31b: alk = 1,3 meq/l).
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Bodemchemie
Nabij peilbuis B36 ligt bodemmonsterlocatie KWS1. Het betreft een locatie in jong
elzenbroekbos (met oude Populieren). De sterk veraarde toplaag van het veenpakket
heeft een P-totaal van 13,8 mmol/l en Olsen-P van 573 µmol/l. Hoewel de P-totaal dus
hoog is, is de hoeveelheid fosfor die beschikbaar is voor de planten niet al te hoog (en
binnen het doelbereik voor Elzenbroekbos). Dit is te danken aan de aanwezigheid van
een (redelijk) ijzerrijke bodem, waardoor veel fosfaat gebonden is. Het hieronder gelegen
matig veraarde veen heeft een P-totaal van 5,6 mmol/l en Olsen-P van 199 µmol/l: deze
laag is dus nog veel geschikter voor herstel / ontwikkeling van mesotroof Elzenbroekbos.
KWS2 betreft een bemonsteringslocatie in voormalige landbouwgrond. Er is hier een
zanddek van 30 cm op een dunne laag sterk veraard veen van 20 cm aanwezig, en ook
de ondergrond bestaat uit zand. De toplaag is met een P-totaal van 11,1 mmol/l en een
Olsen-P van 1656 µmol/l fosfaatrijk. De P-totaal en Olsen-P waarden van de veraarde
veenlaag hieronder vallen wel binnen het doelbereik voor ofwel Elzenbroekbos of
Dotterbloemgrasland (P-totaal = 7,2 mmol/l en Olsen-P = 292 µmol/l.

Vegetatie
In de zone tussen de Lossing en de Kettingdijkweg (dus in de omgeving van peilbuis
B36) is een combinatie van (ruim) aangeplante oude Populieren en (vrij jong)
Elzenbroekbos aanwezig. Vanwege de te lage GVG en het (in relatie hiermee) in
versterkte mate vrijkomen van voedingsstoffen vanuit de bodem is een ruige ondergroei
van Varens, Brandnetel en Braam aanwezig. In samenhang met de toevoer van zwak
gebufferde kwelwater is juist in dit deel van Kettingdijk Duizendknoopfonteinkruid op
grote schaal in de sloten aanwezig. Ter plaatse van KWS2, ten noorden van de
Kettingdijkweg, is in de huidige situatie een Pitrusruigte aanwezig.

3.8.2 Kettingdijk-midden
Bodem
Ter plaatse van peilbuis B40 is een veenbodem aanwezig, met een veendikte 40 cm. Het
veen is tot op een diepte van 20 cm sterk veraard. Hieronder is het veen matig veraard.
De ondergrond bestaat uit zand, dat bovenin zwak lemig is, en onderin leemarm en matig
grof. Op een diepte van 170 cm -mv is (tot 180 cm -mv) een leemlaag aangeboord. Het
filter van de peilbuis bevindt zich juist boven deze leemlaag. Ook ter plaatse van
bodemmonsterlocatie KWS7 is een veenbodem aanwezig, met een veendikte van 50 cm.
De bovenste 30 cm is daarbij sterk veraard.

Hydrologie
Op 16/17 maart 2011 (bij benadering GVG-omstandigheden) bevindt de grondwaterstand
zich hier op 1 cm beneden maaiveld, en op 18/19 mei (bij benadering GLGomstandigheden) op 31 cm beneden maaiveld. De ondiepe GVG heeft te maken met de
vrij hoge peilen in de interne sloten, als gevolg van verlanding: het slootpeil ligt hier in de
vroege voorjaarssituatie slechts 10 cm onder het maaiveldsniveau. Toch lijkt ook hier
kwelwater nog altijd in sterke mate te worden afgevangen door de interne sloten en
vooral ook de hoofdwaterlopen aan weerszijden van het bos (de Lossing en
hoofdwaterloop langs de Kettingdijk).
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Hydrochemie
Het grondwater van B40 is matig gebufferd (alkaliniteit = 1,05 meq/l), zwak zuur (pH=6,4)
en matig ijzerrijk (4,0 mg/l). Het grondwater heeft verder zeer lage concentraties chloride
(8 mg/l, sulfaat (8 mg/l) en bevat vrijwel geen voedingsstoffen. De EGV bedraagt 181
µS/cm. Het betreft schoon, matig gebufferd kwelwater.

Bodemchemie
Nabij peilbuis B40 ligt bodemmonsterlocatie KWS6. Het betreft een locatie in jong
Elzenbroekbos met ruige ondergroei. De sterk veraarde toplaag van de veenbodem die
hier aanwezig is heeft een P-totaal van 9,9 mmol/l en een Olsen-P van 493 µmol/l. De
hieronder gelegen matig veraarde veenlaag heeft een P-totaal van 7,5 mmol/l en een
Olsen-P van 226 µmol/l.
Bodemmonsterlocatie KWS7 ligt in het voormalige landbouwgebied ten noorden van de
Kettingdijkweg. De sterk veraarde toplaag van de veenbodem heeft een extreem hoge Ptotaal (17,1 mmol/l). In vergelijking hiermee is de Olsen-P opvallend laag (614 µmmol/l):
ook hier komt dus veruit het meeste fosfaat in gebonden vorm voor. Vanaf 30 cm onder
maaiveld (30-40 cm en 50-60 cm -mv) is de bodem (zeer) fosfaatarm lagere (P-totaal van
4,7 mmol/l op 30-40 cm -mv en van 1,5 mmol/l op 50-60 cm -mv) en Olsen-P van slechts
50 en 30 µmmol/l). Bij een beheer van maaien en afvoeren is in principe dus al een
aardige ontwikkeling van Dotterbloemgrasland mogelijk, maar bij het afplaggen van de
bovenlaag zijn er mogelijkheden om gelijk meer kritische natte schraalgraslandtypen te
ontwikkelen.

Vegetatie
Hoewel in het broekbos de GVG wel voldoende hoog is, en ook de GLG niet ver beneden
maaiveld ligt, is in het hier aanwezige jonge Elzenbroekbos toch een ruige ondergroei
aanwezig, met soorten als Braam, Framboos, Brandnetel en Varens. Wel groeit er in dit
gebied Kale jonker.
In het ruige Pitusgrasland (met bodemmonsterpunt KWS7) zijn op één plek (langs een
sloot) al soorten als Echte koekoeksbloem, Gevleugeld hertshooi, Klein glidkruid,
Moerasviooltje en Tormentil. Ook dit geeft aan dat ook hier (bij effectieve verschraling
van de gronden) duidelijke potenties liggen voor herstel / ontwikkeling van nat
schraalgrasland.
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Dwarsprofiel B-B'
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Dwarsprofiel C-C'
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Legenda
Grondwaterspiegel in veenpakket (Singraven)
= zand, (matig) fijn tot (matig) grof, leemarm tot zwak lemig (Nuenen)
= sterk lemig zand / leem (Nuenen)

Bo10

B38

= grondwaterspiegel op 16/17 maart 2011 (bij benadering GVG)
= boorpunt / peilbuis

= grondwaterspiegel op 18/19 mei 2011 (bij benadering GLG)

= zand, matig grof tot grof, leemarm (Veghel)

Grondwaterspiegel / stijghoogte in oppervlakkig zandpakket (Nuenen)

= veen
= veen (diepgeploegd)
= sterk humeus zand / zandig veen

= code watermonster (monstername op 18/19 mei 2011)

= grondwaterspiegel / stijghoogte op 16/17 maart 2011 (bij benadering GVG)

M2

= grondwaterspiegel / stijghoogte op 18/19 mei 2011 (bij benadering GLG)

EGV=139 = Elektrisch Geleidings-Vermogen (= maat voor ionenrijkdom)
Alk=1,18 = Alkaliniteit (meq/l)

= water (situatie 16-3-2011)

Stijghoogte in grofzandige ondergrond (Veghel)

= bodemopbouw onbekend

= stijghoogte op 16/17 maart 2011

= oude maaiveld (voor afplaggen)

= stijghoogte op 18/19 mei 2011

Cl=32

Figuur 3.9 (tweede deel)
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= Chlorideconcentratie (mg/l)
= stromingsrichting van grondwater in het vroege voorjaar
(dikte van pijl is indicatie voor stromingssterkte)
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4

Synthese, conclusies en aanbevelingen

4.1

Ecohydrologisch functioneren en knelpunten

Het grensoverschrijdende natuurgebied ligt in een breed, van west naar oost lopend dal,
waarop vanuit het zuidwesten een aantal zijdalen uitmonden.
De als ondoorlatend te beschouwen hydrologische basis van het systeem ligt op circa
170 meter beneden maaiveld, en wordt gevormd door de Bovenste Brunssumklei
Hierboven ligt een circa 165 meter dik pakket van grove (rivier)zanden van de Formaties
van Veghel, Sterksel en Tegelen. Vanwege de grote dikte en de grove samenstelling
heeft het pakket een groot doorlaatvermogen (geschatte waarde 5000 m2/dag). Aan de
oppervlakte ligt een circa 5 à 6 meter dik gelaagd pakket van de Nuenen Groep,
bestaande uit fijne tot matig grove zanden met hierin lagen uiterst fijn zand, (sterk) lemig
zand en leemlagen. De leemlagen en sterk lemige zandlagen kunnen lokaal voor wat
weerstand zorgen, maar omdat het hier geen samenhangende structuur betreft (maar
een zogenaamde schollenstructuur) hebben de leemlagen geen hoge weerstand in
relatie tot het functioneren van het hydrologische systeem als geheel. Er is zodoende een
vrij goed doorlatende deklaag aanwezig die in direct contact staat met het omvangrijke
watervoerende pakket.
De stromingsrichting van het diepe grondwater in dit watervoerende pakket is
hoofdzakelijk oostelijk tot noordoostelijk gericht. Vanaf de zuidrand van de hooggelegen
zandgronden van de Laurabossen vindt echter ook enige voeding van het dal plaats
vanuit noordwestelijke richting. Doordat het dal het grondwatersysteem aansnijdt treedt
er sterke kwel op. Het kwelwater wordt in de huidige situatie echter grotendeels gelijk
door de waterlopenstelsels afgevangen, en uit het gebied afgevoerd. Vooral de diepe
hoofdwaterlopen hebben een sterk drainerende werking op het kwelwater.
Het kwelwater betreft een combinatie van ondiep kwelwater met een lokale herkomst en
diep kwelwater dat van grotere afstand afkomstig is vanuit België. Het ondiepe kwelwater
komt vooral aan de oppervlakte in het westelijke deel en langs de randen van het dal, en
is zwak gebufferd. In de richting van de middenas van het dal en ook in oostelijke richting
neemt de bijdrage van diep kwelwater toe, en in samenhang hiermee ook de mate van
buffering van het kwelwater. De mate van buffering is echter ook in het oosten niet
bijzonder sterk (voor zover het schoon kwelwater betreft).
In het gebied Kettingdijk is het grondwater in het hooggelegen deel en ook in de zone
met ondiepe kwel licht antropogeen beïnvloed. In de zone met (een sterkere bijdrage
van) diepe kwel is het grondwater schoon. Bij het Wijffelterbroek lijkt vanuit het zuiden
antropogeen beïnvloed grondwater het natuurgebied binnen te dringen. In het Smeetshof
is zowel het grondwater onder het moeras als het beekwater dat het moeras instroomt
sterk antropogeen beïnvloed.
De matige ontwikkeling van het moeras in het Smeetshof hangt enerzijds samen met
deze toevoer van vervuild beekwater. Vooral de extreme fosfaatrijkdom van het
beekwater is een groot knelpunt. In een groot deel van het moeras (deel ten oosten van
de Lechter Rietbeek) vormt ook de hoge fosfaatrijkdom van de bodem in relatie tot het
voormalige landbouwkundige gebruik een belangrijk knelpunt. Daarnaast zakken
(ondanks de toevoer van beekwater) de waterstanden in de loop van het zomerhalfjaar te
snel en te ver weg, als gevolg van de sterk drainerende werking van de hoofdwaterlopen
die het moeras doorsnijden of begrenzen. Het betreft hierbij de Lechter Rietbeek en de
Lossing. Hierdoor is in het gebied dat bedoeld was als moeras vooral een pitrus- en

47

wilgenruigte ontstaan, met in de laagst gelegen delen ook soortenarme vegetaties van
grote lisdoddevegetatie of riet.
Het laaggelegen (oostelijke) deel van het Wijffelterbroek is wel nog altijd redelijk goed
ontwikkeld: er is hier een Elzenzegge-Elzenbroekbos aanwezig met soorten als
Elzenzegge, Grote boterbloem en Dotterbloem. Deze gunstige situatie is te danken aan
de sterke diepe kwel: ondanks de sterk drainerende werking van de waterlopen op de
grenzen van het natuurgebied (en met name De Raam) is zodoende een klein deel van
het kwelwater in de laagst gelegen delen in staat de wortelzone van de vegetatie te
bereiken, waardoor niet alleen gebufferde omstandigheden aanwezig zijn, maar wat ook
voorkomt dat de grondwaterstand in de zomer te ver beneden maaiveld wegzakt. De
minder laag gelegen delen en de randen van het Wijffelterbroek zijn echter minder goed
ontwikkeld: vanwege het te snel en ver wegzakken van de grondwaterstand in de zomer
treedt hier veraarding van de toplaag van de veenbodem op, in samenhang waarmee in
versterkte mate voedingsstoffen vrijkomen, waardoor hier vooral soorten als
Moeraszegge, Hennegras, Riet en Rietgras in de kruidlaag aanwezig zijn.
Aan de noordzijde van het Wijffelterbroek, ter plaatse van de gronden van ARK, is de
bodem in het laaggelegen deel verstoord door diepploegen: hierdoor is de veenlaag die
van oorsprong aan de oppervlakte lag naar beneden verplaatst. Onlangs zijn de gronden
van ARK ook ondiep geplagd. Aangezien er echter maar circa 15 cm is verwijderd is het
onderste deel van de bouwvoor nog steeds aanwezig, wat betekent dat er in de huidige
situatie naar verwachting nog steeds een zeer fosfaatrijke toplaag aanwezig is. Het
schone kwelwater dat in de ondergrond is aangetroffen heeft in de huidige situatie geen
invloed hierop, want zolang De Raam nog een laag peil heeft wordt het kwelwater door
deze hoofdwaterloop afgevangen. En zelfs als het lukt om de kwel hier tot in de toplaag
te herstellen, dan nog is dit naar verwachting nog steeds onvoldoende om fosfaat in
voldoende mate te kunnen vastleggen voor het realiseren van matig voedselrijke
omstandigheden. Verder zijn in combinatie met de uitvoering van de plagwerkzaamheden
ook de meeste sloten in het gebied gedempt. Door het gecombineerde effect van de
demping en de maaiveldsverlaging zal dit gebied inmiddels wel natter zijn geworden. Dit
kan echter niet gemeten worden, omdat bij uitvoering van de plagwerkzaamheden de hier
onlangs geplaatste peilbuis is vernield.
In het gebied Kettingdijk is de waterhuishoudkundige inrichting nu nog grotendeels
ingesteld op een landbouwkundige, dan wel bosbouwkundige functie. In het gehele
gebied, en met name in de zone tussen de Kettingdijkweg en de Lossing, zijn nog
functionerende sloten aanwezig, die het kwelwater afvangen en verdroging veroorzaken.
Hierdoor treedt veraarding van de hier aanwezige veenbodem op, waardoor in versterkte
mate voedingsstoffen vrijkomen, en in de delen met broekbos een ruige ondergroei
aanwezig is. In de delen die nog landbouwkundig beheerd worden, of tot voor kort
landbouwkundig beheerd werden, is de toplaag van de bodem ook vanwege bemesting
sterk verrijkt met fosfaat. In het oosten van Kettingdijk is het ondanks de nog aanwezige
verstoringen toch al gelukt om een redelijk ontwikkeld nat schraalgraslandgebied tot
ontwikkeling te brengen. Ondanks de sterk drainerende werking van de hoofdwaterlopen
aan weerszijden van het gebied is periodiek een klein deel van het kwelwater in staat de
wortelzone van de vegetatie te bereiken, en dankzij de kwel zakt de grondwaterstand ook
in de zomer niet ver beneden maaiveld weg. Vanwege de kwel is de toplaag van de
bodem redelijk calcium- en ijzerhoudend, waardoor (in samenhang met droogval van de
toplaag van de bodem in de zomer) in sterke mate binding van fosfaat in de bodem
plaatsvindt. De kwel is in de huidige situatie echter nog onvoldoende voor vestiging van
soorten van meer basenrijke omstandigheden in de graslandvegetatie: soorten als
Dotterbloem en Holpijp zijn hier nu alleen aanwezig in de sloten.
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4.2

Potenties en herstelmogelijkheden

Het gebied heeft om een aantal redenen uitermate hoge potenties voor herstel /
ontwikkeling van (grond)watergebonden levensgemeenschappen van beekdalen: er
treedt sterke kwel op, er is een gradiënt van zwak naar sterk gebufferd kwelwater
aanwezig, het kwelwater is in een groot deel van het gebied schoon of hooguit licht
antropogeen beïnvloed, het kwelwater zorgt ervoor dat in het dal zelfs in droge
zomerperioden de grondwaterstand niet ver beneden maaiveld wegzakt, het gebied is
geomorfologisch gevarieerd en de oorspronkelijke bodemopbouw is ook nog grotendeels
intact, met een veenbodem in het hoofddal en (geleidelijke) overgangen naar de
zandgronden in de omgeving, die plaatselijk (zwak) lemig zijn. Bovendien zijn in de
huidige situatie al goed ontwikkelde gebiedsdelen / doelsoorten aanwezig: van hieruit kan
verdere verspreiding van soorten plaatsvinden.
Meer specifiek heeft het gebied vooral zeer hoge potenties voor (verder) herstel /
ontwikkeling van goed ontwikkelde vormen Elzenbroekbos en Dotterbloemgrasland / Nat
schraalgrasland, met hierin overgangen van zwak gebufferde naar gebufferde varianten,
en ter plaatse van de lemige zandbodems van Kettingdijk overgaand in heischrale
graslanden, die op hun beurt ter plaatse van de Laurabossen weer kunnen overgaan in
droge (en lokaal ook natte) heidevegetaties. Voor het gebied als geheel is (in relatie tot
de omgeving) grootschalige moerasontwikkeling lastig realiseerbaar. Desalniettemin
bieden de uitkomsten van het ecohydrologisch onderzoek duidelijke handvaten om in het
Smeetshof wel een goede moerasontwikkeling tot stand te brengen (waarover straks
meer).
Cruciaal voor benutting van de potenties is het weer laten doorwerken van de
kwelinvloed in het gebied. De kwel is er wel, maar het kwelwater wordt door de vele nog
aanwezige drainerende waterlopen afgevangen en afgevoerd. Omdat veruit het grootste
deel van het hoofddal over grote afstand inmiddels in handen is van de samenwerkende
natuurorganisaties, zijn er nu al goede mogelijkheden om zonder wateroverlast voor de
omgeving en de aanwezige bebouwing het gewenste herstel van het hydrologische
systeem voor een belangrijk deel te realiseren. Het is daarbij van prominent belang om
behalve de drainerende werking van de lokale stelsels ook de drainerende werking van
de hoofdwaterlopen tegen te gaan. Het allerbelangrijkst is hierbij de aanpak van het
hoofdsysteem van de Lossing en Raam. Ook ten aanzien hiervan zijn verregaande
verbeteringen mogelijk zonder dat de ontwateringstoestand van de verder bovenstrooms
en benedenstrooms gelegen landbouwgronden hierdoor hoeft te verminderen.

Aanpak van het hoofdsysteem van de Lossing en de Raam
Het hoofdsysteem van de Lossing / Raam ligt over een afstand van 3,1 km binnen het
natuurgebied. Terwijl het water op een niveau van circa 31,9 mNAP / 34,23 mTAW het
gebied binnenstroomt, ligt het peil op de plek waar de Lossing overgaat in de Raam op
circa 30,8 mNAP / 33,13 mTAW. Uiteindelijk verlaat het water het natuurgebied op een
niveau van 30,0 mNAP / 32,33 mTAW (in De Raam). Voor de Lossing geldt dus een
hoogteverschil van 1,1 meter over een afstand van 2,2 km. Ook bij de Lechter Rietbeek is
een behoorlijk groot hoogteverschil aanwezig tussen het niveau waarop de beek het
natuurgebied instroomt en de monding in de Lossing.
Dit hoogteverschil geeft een aanzienlijke speelruimte om verbeteringen door te voeren
zonder dat hierdoor wateroverlast voor de omgeving hoeft op te treden. Het systeem kan
zelfs zo ingericht worden dat de kans op wateroverlast afneemt. En dit is juist het
voornaamste punt in relatie tot de grondgebruikers in de omgeving (en met name
bovenstrooms van het natuurgebied).
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Dit is mogelijk door opstuwing / verondieping van het systeem te combineren met
verbreding ervan: door het water in de breedte meer ruimte te bieden stijgt het peil in
(extreem) natte perioden minder snel. Hoe breder het systeem wordt gemaakt, hoe meer
de afvoerpieken afgevlakt kunnen worden, dus hoe minder snel het peil dan stijgt. Op
deze wijze is zelfs een vermindering van de wateroverlast mogelijk ten opzichte van de
huidige situatie, door omvorming van het nu te krappe (kunstmatige) systeem naar een
veel ruimer (natuurlijker) systeem. Dit is ook positief voor reductie van wateroverlast
verder benedenstrooms, door de vertraging van de afvoer. Bovendien vormt een dergelijk
systeem ook een interessante component binnen het totale moerassysteem, bijvoorbeeld
in de vorm van licht kronkelende geulen met traag stromend water, begeleid door
waterriet in de oeverzones (ofwel doorstroommoeras).
Het drainageniveau van het hoofdstelsel kan hiermee halverwege het gebied (en dus in
de gehele oostelijke helft) al tot nabij het maaiveldsniveau van het hoofddal verhoogd
worden. Omdat op deze wijze de kwel tot in de wortelzone van de vegetatie optimaal
hersteld kan worden ontstaan met name uitstekende perspectieven voor (verdere)
ontwikkeling / herstel van grondwatergevoede, goed ontwikkelde Elzenbroekbossen en
Dotterbloemhooilanden / Natte schraalgraslanden.

Moerasontwikkeling Smeetshof
Voor een goede moerasontwikkeling in het Smeetshof is in feite een nog hoger peil
wenselijk, tot (minimaal) enkele decimeters boven maaiveld. Zonder kunstmatige
ingrepen kan een dergelijk hoog peil in relatie tot de omgeving en ook vanwege de
aanwezigheid van de bebouwing van Peters echter niet gerealiseerd worden. Bovendien
is de instelling van een dergelijk hoog peil niet goed combineerbaar met behoud, herstel
en ontwikkeling van dotterbloemgrasland / nat schraalgrasland en elzenbroekbos elders
in het hoofddal. Hoewel in verschillende gebiedsdelen in principe wel verschillende peilen
ingesteld zouden kunnen worden, zou dit het realiseren van een meer natuurlijke,
integrale waterhuishouding voor het totale gebied verhinderen.
Omdat in het moeras de toplaag van de bodem sterk verrijkt is met fosfaat, en omdat het
hierbij in een groot deel van het gebied een antropogeen zanddek van 50 cm betreft, is
het een interessante optie om de fosfaatrijke toplaag te ontgraven. Zodoende kan immers
niet alleen de gewenste verschraling gerealiseerd worden, maar ook de gewenste
vernatting zonder dat hiervoor waterhuishoudkundige kunstgrepen nodig zijn, wat ook
betekent dat het moeras integraal onderdeel kan gaan uitmaken van het totale
grensoverschrijdende natte natuurgebied.
Omdat vanwege de vermindering van de drainerende werking van de waterlopen de kwel
hersteld wordt en omdat er op deze wijze voor de moerasontwikkeling geen peilverhoging
nodig is zal (ook) het moeras veel sterker dan nu onder kwelinvloed komen te staan.
Door de versterkte toevoer van kwelwater en doordat het maaiveld veel lager ligt dan in
de uitgangssituatie is het moeras voor de peilhandhaving ook niet meer afhankelijk van
de toevoer van voedselrijk beekwater. En terwijl nu met de aanvoer van het beekwater
niet voorkomen kan worden dat de waterstand in het moeras in de zomer te ver beneden
maaiveld wegzakt, kan dit met het toepassen van de ontgraving en het herstel van de
kwel wel voorkomen worden. Dus niet alleen vanuit bodem- en waterwalitatief oogpunt
maar ook vanuit waterkwantitatief oogpunt kunnen de omstandigheden voor moerasontwikkeling zo sterk verbeterd worden.
Het moeras zal daarbij wel af en toe (namelijk bij hoge afvoerpieken) blijven inunderen
met voedselrijk beekwater. Enerzijds kan dit simpelweg geaccepteerd worden: het
moeras dat dan ontstaat is weliswaar (enigszins) voedselrijk maar het is nog steeds een
moeras (wat in ieder geval al veel beter is dan de huidige extreem voedselrijke Pitrus- en
Wilgenruigte met hierin stukjes Grote lisdodde-moeras). De randen van het dal liggen
echter meer buiten het bereik van het inundatiewater, waardoor hier het kwelwater
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sterker een stempel kan drukken op de ontwikkeling, en er dus ook kansen ontstaan voor
een meer mesotrofe moerasontwikkeling. In aanvulling hierop kan op eenvoudige wijze
met een welgekozen inrichting van het gebied ervoor gezorgd worden dat inundatie met
beekwater tot een minimum beperkt blijft. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door stroken grond
langs de verbrede beekbeddingen niet af te plaggen: deze uitgespaarde stroken dienen
zo als onderverdeling tussen de verschillende moerasdelen. Of de inundatiefrequentie
daarbij uiteindelijk toe of af zal nemen ten opzichte van de uitgangssituatie is afhankelijk
van de dimensionering van de verbrede beekbeddingen.
Dit betekent dus dat op deze wijze in het Smeetshof een combinatie van een
doorstroommoeras en een (in meerdere of mindere mate) periodiek met beekwater
geïnundeerd kwelmoeras hersteld / ontwikkeld kan worden. Het doorstroommoeras
betreft daarbij (zoals al genoemd bij de behandeling van de aanpak van het
hoofdsysteem) de brede en van zeer flauwe oevers voorziene bedding van de
hoofdwaterlopen (Lossing en Lechter Rietbeek). Het periodiek overstromende
kwelmoeras betreft het gebied waar buiten deze verbrede beeklopen een ontgraving
wordt toegepast. De absolute en relatieve omvang van beide delen kan in relatie tot de
inrichting van het gebied door de betrokkenen in feite zelf gekozen worden. Hierbij kan
zelfs zo ver worden gegaan dat er een compleet geïntegreerd kwel-, doorstroom- en
overstromingsmoeras tot stand wordt gebracht (namelijk door bij de ontgraving geen
stroken grond langs de verbrede beekbeddingen uit te sparen), maar dit levert
(vooralsnog) vanuit ecologisch oogpunt dus niet de meest optimale situatie, vanwege de
relatief sterke beïnvloeding door zeer voedselrijk beekwater.
Om een geïntegreerd moeras op goede wijze te kunnen realiseren moet dus een sterke
verbetering van de kwaliteit van het beekwater plaatsvinden, niet alleen ten aanzien van
de voedingsstoffenconcentraties maar ook ten aanzien van de sulfaatconcentratie, zodat
ten aanzien van de voedingsstoffen in ieder geval de basisnormen gehaald worden (Ptotaal < 0,15 mgP/l, N-totaal < 2,2 mgN/l) en het water ook niet meer al te sulfaatrijk is
(sulfaat < 20 mg/l). Een verbetering van de waterkwaliteit van het beekwater is uiteraard
ook gunstig indien er van ontwikkeling van meer gescheiden moerassystemen wordt
uitgegaan (in verband met de geringere belasting met voedsel- en sulfaatrijk water bij
overstroming tijdens piekafvoeren).
Verder zijn er ook praktische aandachtspunten in relatie tot het onderhoud van het
watersysteem: om de doorstroming te garanderen zullen de hoofdstromen periodiek
geschoond moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld door aan één zijde een onderhoudspad
te handhaven. Het is echter nog veel beter om het systeem zo ruim te dimensioneren dat
het onderhoud zeer laagfrequent uitgevoerd kan worden (bijvoorbeeld eens in de 10
jaar), en dit vanaf het water te doen. In combinatie hiermee is het ook raadzaam om op
de plekken waar het beekwater het moeras binnenstroomt zandvangen aan te leggen.
Hoewel er dus in de huidige eigendomssituatie al mogelijkheden aanwezig zijn om het
drainageniveau van het oppervlaktewatersysteem in het middendeel en oostelijke deel
van het gebied in aanzienlijke mate te verhogen, is het wel zo dat een goed herstel van
het westelijke en zuidwestelijke deel van het Smeetshof (en het westelijke deel van
Kettingdijk) pas mogelijk is als de laaggelegen landbouwgronden direct bovenstrooms
van het Smeetshof (langs de Lossing en langs de Lechter Rietbeek) bij het natuurgebied
getrokken worden.
Het is weinig zinvol om als (tijdelijke) maatregel de aanvoer van water vanuit de
Veldhoverbeek te vervangen voor aanvoer van water vanuit de Lossing. Ten eerste is
ook de kwaliteit van het water van de Lossing niet goed (hoge sulfaatconcentratie en zeer
hoge nitraatconcentratie). Ten tweede zou dit water opgepompt moeten worden. Ten
derde biedt dit geen oplossing voor het eveneens grote knelpunt van de zeer hoge
fosfaatrijkdom van de bodem: ook al zou de kwaliteit van het aangevoerde water beter
worden, dan maakt dat vanwege de hoge fosfaatrijkdom van de bodem geen wezenlijk
verschil voor de ontwikkeling van het moeras.
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Kettingdijk
In het gebied Kettingdijk is het (vanaf de rand van de Laurabossen) mogelijk om een
complete gradiënt van droge heide, heischraal grasland, zure tot zwak gebufferde natte
schraalgrasland / broekbostypen en gebufferde natte schraalgrasland / dotterbloemgrasland / broekbostypen tot ontwikkeling te brengen, met daarbij een accent op de
droge tot vochtige, en zure tot zwak gebufferde natuurtypen in Kettingdijk-West en natte,
matig gebufferde tot gebufferde natuurtypen in Kettingdijk-Oost.
De zuidelijke rand van de Laurabossen en de hoger gelegen delen van Kettingdijk-west
vormen daarbij ook het intrekgebied voor het kwelwater dat langs de dalflank uittreedt, en
omdat dit gehele gebied eigendom is van de gemeente Weert en in erfpacht is bij
Natuurmonumenten is de kwaliteit van het grondwater hier gewaarborgd. Het is daarbij
wel raadzaam om het nu aanwezige Dennenbos (in het zuidelijke deel) van de
Laurabossen om te vormen tot heide, aangezien verwacht mag worden dat de
aanwezigheid van dit bos leidt tot extra invang van depositie vanuit de lucht, waardoor
met name veel nitraat in het grondwater kan belanden (zie ook B-ware rapport). Vanwege
de reductie van het verdampingsverlies wordt met deze omvorming tevens de opbolling
van de grondwaterspiegel in het intrekgebied bevordert, wat niet alleen leidt tot minder
droge omstandigheden in de Laurabossen zelf, maar wat ook betekent dat de
grondwatervoeding naar het dal toeneemt. In de Laurabossen is het ook van groot belang
dat de sterk drainerende werking van de (bovenloop van de) Eerste Zijtak wordt
aangepakt. Punt van aandacht ten aanzien van de grondwaterkwaliteit vormt verder de
aanwezigheid van de intensief beheerde landbouwgronden aan de noordwestzijde (De
Kempen): ook (de rand van) dit landbouwgebied behoort tot het intrekgebied van (het
westelijke deel van) het dal.
De middenas van het dal wordt (met uitzondering van het meest westelijke deel) gevoed
met schoon, diep kwelwater. Terwijl de Lossing en de Vetpeel vanwege hun lage
drainageniveau veel van dit kwelwater afvangen, en het dal ook nog eens middels ruim
honderd nog functionerende sloten wordt ontwaterd, zakt de grondwaterstand hier
(dankzij de sterke kwel) in de huidige situatie al niet ver beneden maaiveld weg: de GLG
ligt nu al op slechts 40 à 50 cm -mv, wat vergelijkbaar is met de situatie in de goed
ontwikkelde delen van het Wijffelterbroek. Bij aanpak van het interne slotenstelsel en de
hoofdwaterlopen zal niet alleen de GLG nog dichter nabij maaiveld komen te liggen, maar
zal vooral ook de GVG stijgen, waardoor verdere veraarding van de toplaag kan worden
voorkomen, en het kwelwater ook weer tot in de wortelzone van de kruidachtige vegetatie
gaan doordringen. Daarbij zal de toplaag van de bodem ook weer opnieuw aangerijkt
gaan worden met calcium en ijzer, waardoor (in combinatie met droogval van de toplaag
van de bodem in de zomer) het fosfaatbindend vermogen van de bodem in principe toe
zal nemen. Aangezien de Olsen-P concentraties met waarden van rond de 600 µmol/l nu
al binnen het doelbereik voor Elzenbroekbos vallen (300 - 800 µmol/l), zou het zodoende
niet noodzakelijk zijn om de toplaag af te plaggen.
Op de goed ontwikkelde referentielocatie in het Wijffelterbroek is echter een Olsen-P
gemeten die nog veel lager (namelijk circa 100 µmol/l) is dan het algemene doelbereik,
terwijl hier op de locatie met matig ontwikkeld broekbos een Olsen-P van 470 µmol/l is
gemeten. Hieruit volgt dat dus beter lagere Olsen-P waarden kunnen worden nagestreefd
dan het algemene doelbereik. Daarbij baren ook de hoge gemeten P-totaal concentraties
die in Kettingdijk voor de sterk veraarde toplaag zijn gemeten zorgen (P-totaal van 10 à
14 mmol/l), en is het niet ondenkbaar dat bij vernatting van het bos juist meer fosfaat zal
gaan vrijkomen. Daarom zou overwogen kunnen worden om toch ook (kleine) delen wel
af te plaggen, zodat (net als in het Wijffelterbroek) relatief laaggelegen delen ontstaan
met echt fosfaatarme omstandigheden. Het op kleinschalige wijze plaggen is daarbij ook
inpasbaar in het gebied, aangezien hiervoor niet het (inmiddels al behoorlijk hoog
opgegroeide) bos geheel gekapt hoeft te worden. Bovendien is deze maatregel ook goed
(en wellicht op grotere schaal) uitvoerbaar in het deelgebied waar in de winter van
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2010/2011 het Sparrenbos is gekapt en in het deelgebied met het omgewaaide
Sparrenbos (nadat het hout is opgeruimd).
Verder is het in het westelijke deel van het gebied (grofweg ten westen van de boerderij
van Peters) vooralsnog niet mogelijk om de sterk drainerende werking van de Lossing
aan te pakken. Zolang de laaggelegen gronden langs de Lossing ten westen van het
Smeetshof in (gangbaar) landbouwkundig gebruik blijven, is het namelijk niet mogelijk om
in dit deel van de Lossing het drainageniveau te verhogen. Dit betekent vooral dat het
hier nog niet goed mogelijk is om de kwel tot in de toplaag van de bodem te herstellen.
Zolang dit niet mogelijk is moet hier ook terughoudend worden omgegaan met de aanpak
van het interne stelsel: anders zal namelijk net als in het deel waar de sloten nu al
afgedamd zijn vooral regenwater worden vastgehouden. Toch zou met het al wel
aanpakken van het stelsel de GVG verhoogd kunnen worden, waarmee de verdere
veraarding van de toplaag van het veen al aangepakt zou kunnen worden. Overigens zijn
de betreffende landbouwgebieden al wel begrensd als natuurgebied: zodra de gronden te
koop worden aangeboden kunnen ze worden aangekocht. Gezien het grote belang van
de gronden voor herstel van het hydrologische systeem van de westelijke delen van
zowel het Smeetshof als de Kettingdijk heeft verwerving van deze gronden hoge prioriteit.
Voor het oostelijke deel van het gebied Kettingdijk is er nu al wel voldoende speelruimte
beschikbaar voor herstel van het hydrologische systeem zonder dat de
(landbouwgronden in de) omgeving en de bebouwing van Peters hiervan last hoeven te
ondervinden. In de eerste plaats dient hiertoe het hoofdsysteem van de Lossing op de
hiervoor beschreven wijze te worden aangepast. In de tweede plaats dient in combinatie
hiermee de sterk drainerende werking van de eigen hoofdafvoersloot (Vetpeel)
tegengegaan te worden: ook het drainageniveau van dit systeem dient tot nabij
maaiveldsniveau verhoogd te worden. In de huidige eigendomssituatie is dit al mogelijk
tot aan de Bocholterweg. Het is echter ook wenselijk om verder stroomafwaarts de
Vetpeel aan te pakken (waarover straks meer). In de derde plaats dient hiertoe ook de
drainerende werking van alle overige sloten te worden aangepakt.
Om de potenties voor herstel van de genoemde gradiënt goed te kunnen benutten is het
raadzaam om ter plaatse van de (voormalige) landbouwgronden de fosfaatrijke
bovengrond te verwijderen. Met een beheer van maaien en afvoeren zou het namelijk 50
tot 70 jaar duren totdat de bodem voldoende verschraald is voor ontwikkeling van
schraalgrasland. Op de drie bemonsterde locaties kan met het afplaggen over een diepte
van 30 cm de fosfaatrijkdom van de bodem in één keer in voldoende mate gereduceerd
worden. Dit biedt bovendien de optie om als vervolgbeheer in het gebied begrazing toe te
passen: de benodigde reductie van de fosfaatrijkdom is dan immers al gerealiseerd met
behulp van het plaggen. De plagwerkzaamheden dienen daarbij wel zo uitgevoerd te
worden dat de huidige maaiveldsgradiënten goed intact blijven, wat in relatie tot het
aanzienlijke reliëf dat in het gebied aanwezig is ook wel mogelijk is. Om deze reden zal
het afplaggen ook niet in sterke mate ten koste gaan van de functie van de hoger
gelegen gronden als lokaal intrekgebied. Indien het afplaggen inderdaad als maatregel
wordt overwogen, dan is het raadzaam om wel eerst op meer uitgebreide wijze
bodemchemisch onderzoek te laten uitvoeren.
Verder is het van belang om pas te ontgraven als het hydrologische systeem voldoende
op orde is. Bij het ontgraven van de bovengrond bestaat namelijk de kans dat een minder
calcium- en ijzerrijke bodemlaag aan de oppervlakte komt te liggen (met dus een
geringere bindingscapaciteit ten aanzien van fosfaat), waardoor het dus van groot belang
is dat in de toekomstige situatie aanrijking hiervan via de aanvoer van kwelwater
plaatsvindt. Het op orde brengen van het hydrologische systeem is daarnaast natuurlijk
ook van belang om te voldoen aan de eisen die de natte vegetatietypen stellen aan het
grondwaterstandsverloop.
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Wijffelterbroek en Smeetshof-oost
Voor een goed systeemherstel van zowel het (noord)westelijke deel van het
Wijffelterbroek als het noordoostelijke deel van Kettingdijk is verwerving van het
Hertenkamp noodzakelijk. Zonder verwerving zal het slotenstelsel van het gebied
vanwege de zeer lage ligging namelijk in sterke mate kwelwater blijven draineren. In
combinatie hiermee dient ook de sterk drainerende werking van de Vetpeel te worden
aangepakt. Dit is mogelijk door op de (toekomstige) grens van het natuurgebied een
nieuwe loop aan te leggen, waarlangs (op hoger niveau dan nu via de Vetpeel)
afwatering kan plaatsvinden van de landbouwgronden ten noorden van het natuurgebied,
en waarop ook de Eerste en Tweede Zijtak dan kunnen afwateren. Deze maatregel is
ook al opgenomen in het NLP-maatregelenpakket van Waterschap Peel en Maasvallei
voor het Wijffelterbroek en Kettingdijk.
Het is daarbij de bedoeling om de nieuwe loop ook door te trekken over de noordgrens
van de gronden van ARK, zodat er ook mogelijkheden ontstaan voor aanpak van De
Raam binnen het Wijffelterbroek. In principe is dan een peilverhoging mogelijk tot nabij
maaiveldsniveau. Voorkomen moet echter worden dat bij peilverhoging inundatie van het
waardevolle elzenbroekbos gaat optreden bij hoge afvoerpieken, want de waterkwaliteit
van het hoofdsysteem van de Lossing / Raam is hiervoor onvoldoende. Ook is het
ontoelaatbaar dat er als gevolg van een peilverhoging verder bovenstrooms (in België)
wateroverlastproblemen ontstaan. Dergelijke problemen kunnen voorkomen worden door
ook hier (net als bij de Lossing) de peilverhoging te combineren met (sterke) verbreding
van het systeem.
In samenhang hiermee is (ook hier) een interessante combinatie mogelijk met
moerasontwikkeling in het lage deel van de gronden van ARK. In feite heeft de stichting
hierop met het afplaggen van de toplaag al een voorschot genomen. Om een goede
moerasontwikkeling mogelijk te maken en de Raam in de breedte voldoende ruimte te
bieden is het een interessante optie om nog een extra laag af te graven, met een
toenemende ontgravingsdiepte in de richting van De Raam. Door het onderhoud van de
loop vanaf de zuidzijde (of vanaf het water) uit te voeren zou zelfs het gehele
onderhoudspad aan de noordzijde kunnen verdwijnen (en dus geïntegreerd kunnen
worden in het moeras). Voordeel van het wat dieper ontgraven is ook dat dan de
fosfaatrijk toplaag wel geheel kan worden verwijderd, waardoor (in samenhang met de
toevoer van kwelwater) er ook hier mogelijkheden ontstaan voor mesotrofe
moerasontwikkeling, met name langs de dalflank. Voor een goed resultaat is het
raadzaam om daarbij eerst bodemchemisch onderzoek uit te voeren: op grond hiervan
kan worden afgeleid welke laagdikte nog verwijderd moet worden om mesotrofe
omstandigheden te kunnen realiseren.
Voor herstel van het hydrologische systeem van het oostelijke deel van het
Wijffelterbroek en het oostelijke deel van het Smeetshof is verwerving en omvorming van
de enclave Ooms van groot belang, zodat de drainerende werking van de hier aanwezige
sloten en de Oude Lossing kunnen worden aangepakt. Vanuit waterkwantitatief oogpunt
is het geheel dempen van de stelsels het best. Vanuit waterkwalitatief oogpunt is het
echter beter om een zekere afvoer via de sloot op de grens van de enclave en het
Wijffelterbroek te handhaven, zodat de toestroming van geëutrofieerd, ondiep grondwater
naar het broekbos niet verder wordt gestimuleerd.
De Oude Lossing zou in principe wel geheel gedempt kunnen worden. In combinatie met
de wallen die aan weerzijden aanwezig zijn, die met oude loofbomen zijn begroeid, vormt
de Oude Lossing echter wel een waardevol landschappelijk, cultuurhistorisch en ook
ecologisch onderdeel van het huidige landschap. Hieraan kan tegemoet gekomen
worden door de loop alleen op een aantal plekken af te dammen.
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4.3

Vervolgstappen

Op basis van de resultaten van het onderzoek gaan de natuurorganisaties eerst ieder
intern de doelstellingen / wensen voor hun gebieden formuleren. In het Nederlandse deel
zullen deze doelstellingen vervolgens naast die van de Provincie Limburg gelegd worden,
om te kijken in hoeverre deze overeenkomen, en of er hierbij eventueel aanpassingen
moeten plaatsvinden. Als de doelstellingen vast staan dan komen de partijen die tot nu
toe betrokken zijn geweest bij het onderzoek samen, te weten: ANB/INBO, Waterschap
Peel en Maasvallei, Stichting ARK, Natuurpunt en Natuurmonumenten. In dat overleg
moet besproken worden wie welke maatregelen gaat nemen en welke fasering daarbij
wordt gehanteerd. Vervolgens kan concrete planuitwerking plaatvinden.
Om tot een goed onderbouwd plan te komen moet een aantal aspecten nog nader
onderzocht / berekend worden:

Indien er voor gekozen wordt om in bepaalde delen van het gebied de fosfaatrijke
toplaag van de bodem te ontgraven, dan is het raadzaam om (in aanvulling op het
reeds uitgevoerde oriënterende bodemchemische onderzoek) op veel
gedetailleerdere wijze bodemchemisch onderzoek uit te voeren en daarbij ook gelijk
de bodemopbouw gedetailleerd in kaart te brengen.

Optimaal voor de moerasontwikkeling in het Smeetshof is het ontgraven van de
fosfaatrijk toplaag over (het grootste deel van) de complete moeraszone. Dit is echter
een kostbare ingreep. Indien de financiële middelen hiervoor ontoereikend zijn, dan
kan overwogen worden om in een kleiner deel de bovengrond te ontgraven. In relatie
hiermee is het de vraag waar de hoogste kansen liggen voor een goede
moerasontwikkeling. Deze vraag kan enerzijds beantwoord worden op grond van de
resultaten van aanvullend onderzoek naar de bodemchemie en bodemopbouw.
Anderzijds zal (op basis van de resultaten van de uitgevoerde ecohydrologische
systeemanalyse en de resultaten van het aanvullende onderzoek naar de
bodemopbouw) nader bekeken moeten worden waar vanuit hydrologisch oogpunt de
meest kansrijke zones liggen.

Ook is het de vraag waar de natuurlijke ‘thalweg’ (ofwel het diepste deel van de
natuurlijke stroomgeul in de lengterichting van het dal) van het moerassysteem ligt.
Het is onwaarschijnlijk dat deze thalweg precies op het tracé van de Lossing ligt.
Mogelijk heeft het tracé hiervan in het verleden over de grens geslingerd, en wellicht
zijn er ook strangen aanwezig geweest. Het is gewenst om op basis van de
hoogtekaart en het nadere onderzoek naar de bodemopbouw deze natuurlijke
thalweg af te leiden, en ook deze informatie te gebruiken bij de inrichting.

Om tot een goed onderbouwd plan te komen zullen ook berekeningen uitgevoerd
moeten worden ten aanzien van het oppervlaktewatersysteem. Het is daarbij met
name van belang om te berekenen wat het optimale ontwerp is voor het
oppervlaktewatersysteem, ofwel een verbreed systeem waarbij in het natuurgebied
een maximale peilverhoging mogelijk gemaakt wordt zonder dat de externe,
bovenstrooms gelegen (landbouw)gebieden hiervan hinder ondervinden.

Verder is het wenselijk om aan de hand van het reeds bij Waterschap Peel en
Maasvallei beschikbare NLP-model nader inzicht te krijgen in de huidige en
toekomstige grondwatersituatie. Ten aanzien van de huidige situatie is een scherper
inzicht gewenst in de herkomstgebieden van het kwelwater, en de bijdrage van de
diepe kwel in de totale kwel. Ook is het wenselijk om inzicht te krijgen in het effect
van grondwateronttrekkingen op het functioneren van het systeem. Ten aanzien van
de toekomstige situatie is het gewenst om inzichtelijk te maken in hoeverre met de
voorgestelde aanpassingen de kwelinvloed in het natuurgebied daadwerkelijk
hersteld kan worden. De berekeningen zijn tevens van belang om tot een inrichting
te komen waarbij derden geen hinder ondervinden van maatregelen die ten behoeve
van het herstel van het grensoverschrijdende natuurgebied worden getroffen.

Tenslotte is het van groot belang om de hydrologische meetpunten die in het kader
van dit onderzoek zijn geplaatst op te (blijven) nemen (met een frequentie van twee
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keer per maand, op de 14e en 28e van elke maand). In Kettingdijk betreft het hierbij
peilbuizen B36 t/m B43. In het Smeetshof betreft het peilbuizen SMEP60 en
SMEP61 en piket SMES004. Monitoring van de (grond)waterstanden is van belang
om de uitgangssituatie goed in beeld te kunnen brengen, en om in een latere fase de
effecten van herstelmaatregelen af te kunnen leiden. In Kettingdijk en het
moerasdeel van het Smeetshof is verder ook geen enkele peilbuis aanwezig, en juist
in deze twee deelgebieden worden grote veranderingen verwacht bij eventuele
uitvoering van maatregelen. Alleen met toevoeging van deze meetpunten aan de
bestaande meetnetten (van het Wijffelterbroek en het Smeetshof) ontstaat een goed
gebiedsdekkend meetnet. Om de monitoring van de nieuwe meetpunten op goede
wijze in gang te zetten zijn de technische gegevens van alle nieuw geplaatste
meetpunten inmiddels ook al doorgegeven aan Natuurpunt en Natuurmonumenten.
In het Nederlandse deel zijn de meetpunten ook al ingevoerd in de hydrologische
databank DINO.
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Bijlage 2
Grafieken (grond)waterstandsverloop Wijffelterbroek
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Bijlage 3: GXG tabel
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0.60
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Bijlage 4
Boorbeschrijvingen ecohydrologisch onderzoek
Kettingdijk, Smeetshof en Wijffelterbroek
Uitgevoerd op: 14 & 15 maart 2011
Door: J.W. van ’t Hullenaar & R. Buijs

Peilbuizen
B39 / Tpb1 (w320)
Vegetatie: berkenbos
0-20
20-100
100-135
135-140
140-230

veen, sterk veraard, (hooguit) zwak zandig
veen, matig veraard, broekveen (houtresten: els)
zand, moerig
zand, zeer sterk humeus
zand, humusarm, afwisseling mf/mg met grindjes en kleine steentjes, soms zwak lemig,
grijs (gereduceerd). Schatting GLG: 140. Op 190-193: leemlaagje

Kalk: 0-230 kalkloos

B38 / Tpb2 (w321)
Vegetatie: productiegrasland
0-30
30-80
80-140
140-180
180-220
220-325

zand, mf, humeus (bouwvoor). Roest vanaf 15
zand, fijn, zwak lemig, roest
leem, zandig, sterke roest
zand, fijn, langzaam aflopend van beige naar lichtgrijs.
zand, fijn, lemig
zand, mg, lichtgrijs, wordt niet echt grijs. Schatting GLG: ?

Kalk: 0-325 kalkloos

B36 / Tpb3 (w322)
Vegetatie: (verdroogd) elzenbroekbos met aangeplante populieren
0-25
25-45
45-210

veen, sterk veraard, zwart
veen, matig veraard
zand, humusarm, afwisseling mf/mg/g met grindjes en steentjes, aflopend van beige naar
Lichtgrijs. Schatting GLG: ?
210-230 leem, zandig, grijs
Kalk: 0-230: kalkloos

SMEP60 / Tpb4 (w326)
Vegetatie: op de grens van (monotone) pitrus- en lisdoddevegetatie
0-50
50-65
65-140

zand, sterk humeus / moerig
veen, sterk veraard
zand, mf met ook grove korrels en grindjes, houtresten, grijs.

Kalk: 0-140 kalkloos

1

B43 / Tpb5 (w327)
Vegetatie: randzone schraalgrasland, minder frequent gemaaide ruigte. In grasland: Veldrus en
zeggesoorten
0-35
35-50
50-140

veen, sterk veraard, zandig
zand, roest, lichtgrijs
zand, afwisseling mf/mg met grindjes, soms zwak lemig, grijs (gereduceerd).
Schatting GLG: 50
140-150 leem, zandig, grijs
Kalk: 0-150 kalkloos

B44 / Tpb6 (w328)
Vegetatie: jong elzenbroekbos, veel braam (en framboos?) in de ondergroei
0-20
20-120

zand, moerig
zand, humusarm, afwisseling mf/mg met grindjes, houtresten, venig tussenlaagje (10 cm)

Kalk: 0-120 kalkloos

SMEP61 / Tpb 7 (w330)
Vegetatie: lisdodde, wilg, riet, ‘gras’
0-30
30-50
50-150

veen, sterk veraard
veen, matig veraard met houtresten.
zand, (groenig)grijs, afwisseling mf/mg, soms zwak lemig, kleine grindjes.

Kalk: 0-150 kalkloos

B42 / Tpb8 (w332)
Vegetatie: kapvlakte met stobben en veel resten van (naald)hout, nog geen begroeiing (naaldbos
gekapt in 2e helft 2010)
0-20

veen, sterk veraard, zandig. Op 15 cm een zandig laagte van een paar cm, vermoedelijk
natuurlijk
20-125 veen, overgaand van sterk veraard naar matig veraard. Op 110 cm zandig laagje.
125-160 zand, mg, grijs, soms zwak lemig
160-240 zand, sterk lemig, grijs
240-310 zand, afwisselend mf/mg, soms zwak lemig
Kalk: 0-310 kalkloos

B35 / Tpb9 (w342)
Vegetatie: productiegrasland (recentelijk verworven door ARK)
0-30
30-60
60-95
95-170
170-190
190-200

zand, enigszins vlekkerig, af en toe bijmenging van veen (verstoord profiel en bouwvoor)
zand, bont (verstoord profiel, waarschijnlijk opgebracht)
veen, sterk veraard, houtresten
zand, mg, grijs (iets groenig). Schatting GLG: 95
zand, fijn
zand, mg

Kalk: 0-200: kalkloos

2

B41 / Tpb10 (w346)
Vegetatie: grove dennenbos met ook berk, pijpenstrootje dominant in kruidlaag
0-45
45-120
120-215
215-230

Uitspoeling/inspoeling (podzol)
zand, mf, beige aflopend naar lichtgrijs. Roest vanaf 80 (lastig zichtbaar)
zand, fijn, zwak lemig, lichtgrijs
zand, fijn, sterk lemig, grijs. Schatting GLG: 215

Kalk: 0-230 kalkloos

B37 / Tpb11 (w351)
Vegetatie: jong, aangeplant bos en oude lariks
0-40
40-140
140-160
160-235

uitspoeling/inspoeling (podzol)
zand, mf, humusarm
zand, lemig, lichtgrijs met roest
zand, grijs. Op 180 dun leemlaagje (2 cm). Schatting GLG: 160

Kalk: 0-235 kalkloos

B40 / Tpb12 (w356)
Vegetatie: jong elzenbroekbos met veel braam, framboos en ook veel houtafval (restanten gekapt
productiebos)
0-20
20-40
40-90
90-170
170-180

veen, sterk veraard
veen, matig veraard
zand, mf/mg, zwak lemig, lichtgrijs, roest
zand, mg met af en toe grindjes, grijs. Schatting GLG: 90
leem, grijs, vet

Kalk: 0-180 kalkloos

Tpb13 (w361)
Peilbuis in Lossing
0-70
70-80
80-205

water
zand, zwak organisch (praktisch geen weerstand)
zand, afwisselend mf/mg, humusarm, grijs

Kalk: 0-205 kalkloos
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Boorgaten (zonder peilbuizen)
Bo1 (w324)
Extra boorgat voor miniraai
Vegetatie: elzenbroekbos met populieren
0-30
30-50

veen, sterk veraard
zand

Bo2 (w325)
Extra boorgat voor miniraai
Vegetatie: elzenbroekbos met populieren
0-20
20-60
60-80

veen, esterk veraard
veen, matig veraard
zand

Bo3 (w335)
Boorgat enclave Ooms
Vegetatie: akker (met jong gras)
0-30
30-70
70-175
175-185

zand, humeus (bouwvoor)
zand, mf, humusarm, roest vanaf 30
zand, mf met grove korrels en grindjes, zwak lemig, lichtgrijs met roest
leem, grijsbruin, zwakke roest

Bo4 (w337)
Boorgat enclave Ooms
Vegetatie: productiegrasland
0-10
10-25
25-90
90-100
100-100

zand, bont (afwisseling humusarm / humeus): opgebracht
veen, sterk veraard
zand, mf/mg
zand, (zeer) grof, grindrijk
leem, grijs. Schatting GLG: 100

Bo5 (w339)
Extra boorgat Wijffelterbroek (lage plek)
Vegetatie: nat elzenbroekbos met veel (moeras)zegge, elzenzegge (?) maar ook veel kamperfoelie
0-20
20-40

veen, sterk veraard
zand, (m)g

Bo6 (w340)
Extra boorgat Wijffelterbroek (hoge plek nabij Bo5)
Vegetatie: nat elzenbroekbos met veel (moeras)zegge, elzenzegge (?) maar ook veel kamperfoelie
0-50
50-70

veen, sterk veraard
zand, grof met grind, roest
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Bo7 (w341)
Extra boorgat Wijffelterbroek
Vegetatie: nat elzenbroekbos met (moeras)zegge en grote boterbloem (?)
0-20
20-35
35-50

water
veen, sterk veraard
zand

Bo8 (w344)
Vegetatie: productiegrasland (recentelijk verworven door ARK)
0-30
30-45
45-70
70-100

zand, humeus, bijmenging van humusarm zand
zand, mf, bont (verstoord profiel), met roest
zand, mf/mg met af en toe grindjes, beigegrijs, roest
zand, lichtgrijs.

Bo9 (w350)
Vegetatie: kapvlakte
0-40
40-70

zand, moerig
zand, mg, lemig, roest

Bo10 (w358)
Boring in Lossing
0-50
50-80

water
zand, mg, geen slib, alleen wat bladafval (geen weerstand)

Bo11 (w360)
Boring in Lossing
0-45
45-55
55-180

water
zand met organisch materiaal (praktisch geen weerstand)
zand, afwisselend mf/mg, naar beneden toe zwak lemig, op circa 150 dun leemlaagje (2 cm)
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Bijlage 5: Analyseresultaten hydrochemisch onderzoek
Lab-resultaten B-ware en eigen veldmetingen EGV
Code

pH-lab

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15

4.2
4.7
5.4
6.7
6.0
7.4
6.3
6.4
5.8
6.6
6.3
6.4
6.5
6.6
5.9

Al
Ca
Fe
Mg
P
S
K+
Na+
Cl- SO42- EGV veld
Alk
CO2 HCO3
NO3NH4+ PO43-1
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µS/cm
meq L mg/l
0.01
42
0
2
1
0.1
1
0.00
4.0
0
0.1
0.00
2.0
3
5
12
75
0.12
91
3
0
11
0.1
4
0.01
8.7
23
0.3
0.02
5.0
6
6
26
161
0.28
62
9
1
17
9.9
3
0.03
18.4
0
0.5
0.01
1.4
15
26
55
249
1.20
23
64
0
45
1.7
9
0.08
21.0
25
0.2
0.06
7.5
25
46
63
463
0.60
60
33
0
20
4.6
4
0.01
12.8
0
1.1
0.01
2.1
19
36
38
324
1.58
8
102
0
41
0.6
10
0.60
28.2
15
0.7
1.29
19.7
62
89
85
675
0.67
25
31
0
16
3.1
2
0.02
8.4
0
0.3
0.03
1.7
9
9
25
168
1.05
37
55
0
17
4.0
3
0.02
2.8
0
0.4
0.01
1.0
9
16
8
181
0.35
37
15
0
19
17.6
4
0.03
24.7
0
0.9
0.01
1.2
15
22
74
283
1.18
28
63
0
27
13.6
3
0.37
8.6
0
0.6
0.04
0.9
13
32
26
289
1.93
96
117
0
21
15.4
3
0.22
1.1
0
14.2
0.08
2.2
8
22
3
346
1.02
37
57
1
12
4.5
1
0.03
0.2
0
0.0
0.01
0.2
8
8
1
123
4.10
121
231
0
57
33.5
5
0.83
1.7
0
3.1
0.14
4.0
40
65
5
613
1.19
24
55
0
33
10.3
3
0.02
13.1
0
0.6
0.00
1.8
16
39
39
356
0.57
59
25
1
15
3.2
2
0.05
5.5
0
0.1
0.01
0.5
7
14
16
146
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1. Inleiding en doel van het onderzoek
Door ecohydrologisch adviesbureau Bell Hullenaar wordt, in opdracht van Natuurmonumenten, een
ecohydrologisch onderzoek uitgevoerd in de gebieden Smeetshof en Kettingdijk op basis waarvan
een concreet herstelplan wordt opgesteld. Onderzoekcentrum B-WARE neemt het hydrochemische
en bodemchemische deel van het onderzoek voor haar rekening.
Het onderzoeksgebied betreft twee laaggelegen, aan elkaar grenzende natuurgebieden op de grens
van Nederland en België die samen met het aangrenzende Wijffelterbroek in een omvangrijk dal
liggen (figuur 1.1). Omdat nu vrijwel het volledige laaggelegen gebied in handen is gekomen van
natuurbeschermingsorganisaties, lijken er goede kansen te liggen om in de toekomst het
hydrologisch functioneren van het totale gebied in sterke mate te verbeteren, en de (van oorsprong
sterke) voeding met basenrijk kwelwater te herstellen. Om de potenties / herstelmogelijkheden af
te kunnen leiden is behalve hydrologisch onderzoek ook inzicht nodig in de hydrochemische en
bodemchemische toestand van het systeem. De resultaten van een oriënterende studie worden in
voorliggende notitie gepresenteerd en beknopt toegelicht.

Figuur 1.1. Hoogtekaart en overzicht van het oppervlaktewatersysteem in het onderzoeksgebied (Bron:
Bureau Bell Hullenaar). Voor een overzicht van de dwarsprofielen: zie bijlage 4.
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In Kettingdijk (figuur 1.2) hebben we te maken met voormalige landbouwgronden en (voormalige)
productiebossen (Populier en Spar). Als gevolg van het voormalige gebruik is de bodem hier
(waarschijnlijk) verrijkt met voedingsstoffen. Met name de sterke ophoping van fosfaat in de bodem
kan de ontwikkeling van ecologisch interessante, schrale natte natuurtypen in de weg staan. Er
wordt in dit gebied niet (overal) gestreefd naar de ontwikkeling van een dotterbloemhooiland / nat
schraalgrasland, maar (naar voorbeeld van het Wijffelterbroek) ook aan een natuurlijk
Elzenbroekbos of (zoals in het verleden) een groot mesotroof moeras. Het redelijk goed ontwikkelde
Elzenbroekbos van het Wijffelterbroek wordt in voorliggend onderzoek gebruikt als
referentiegebied.

Figuur 1.2. Elzen groeien in de voormalige populierbossen aan de zuidzijde van de Kettingdijk (linksboven).
Aan de noordkant van de Kettingdijk liggen weides die nog in landbouwkundig gebruik zijn (rechtsboven) en
verruigde pirustweides die worden begraasd (linksonder). Ontwateringssloten vangen de ijzerrijke kwel af
(rechtsonder).

In het Belgische deel (Smeetshof, figuur 1.3) betreft het voormalige landbouwgrond die al is
omgevormd tot moeras. De waterstanden in dit moeras worden met behulp van eutroof beekwater
op peil gehouden. Dit is toegelicht in figuur 1.4: een foto van het informatiebord bij dit
natuurgebied. Desondanks zakken de waterstanden in de zomer behoorlijk ver beneden maaiveld
weg. Er is een ecologisch weinig waardevolle vegetatie tot ontwikkeling gekomen, voornamelijk
bestaande uit Pitrus en Grote lisdodde. De vraag is hoe de kwaliteit van dit moeras kan worden
verbeterd. Wellicht dat het afgraven van de voedselrijke bovengrond, het veranderen van de
aanvoerbron van het oppervlaktewater en/of herstel van de kwel mogelijkheden biedt voor een
meer optimale ontwikkeling.
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Figuur 1.3. Foto’s van het moeras (boven) en de ontwaterende diepe, brede lossing aan de zuidkant van
deelgebied Smeetshof (linksonder). Rechtsonder: de verdroogde berkenbossen aan de zuidzijde van de lossing
(Kettingdijk).

Het bodemchemisch en hydrochemisch onderzoek heeft als doel om de natuurontwikkelingskansen
van de verschillende terreinen vast te stellen. Om af te leiden of de ontwikkeling van de beoogde
natuurdoeltypen in deelgebied Kettingdijk inderdaad wordt beperkt door een overschot aan
nutriënten (met name fosfaat), en of het nodig is om de bovengrond te verwijderen (en zo ja, hoe
diep), is bodemchemisch onderzoek uitgevoerd op een aantal locaties. De variatie in bodemchemie
is zowel in het horizontale als het verticale vlak in kaart gebracht. Daarnaast zijn op enkele plekken
de bodemchemische toestand van het Elzenbroekbos in het Wijffelterbroek gemeten
(referentiegebied). De resultaten geven inzicht in de beheersmaatregel die per perceel/deelgebied
toereikend/geschikt is om het fosfaatfront terug te dringen of te verwijderen. In deelgebied
Smeetshof is onderzocht hoe het verruigde moeras ecologisch waardevoller kan worden. Hiervoor is
7

zowel de bodemchemie als de hydrochemie onderzocht op een aantal locaties. Het advies dient als
basis voor het toekomstige inrichtingsplan. Het advies wordt in een beknopte notitie verwerkt.

Figuur 1.4. Foto van het informatiebord bij het deelgebied Smeetshof.
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2. Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden

Bodem en de fosfaatproblematiek
De bodem is geen statische entiteit, maar een ecosysteem op zich waarin bacteriën, schimmels en
bodemfauna een cruciale rol spelen. Deze bodembiota hebben een belangrijke invloed op de
bodemstructuur, humusopbouw, vorming van bodemhorizonten en nutriëntenbeschikbaarheid. De
abiotische bodemcondities zoals de korrelgrootte, voedselrijkdom, het zuurbufferend vermogen en
organische stofgehalte zijn echter in belangrijke mate sturend voor de vegetatie. Abiotische
bodemparameters zijn relatief eenvoudig te meten en te interpreteren en worden dan ook vaak
gebruikt om veranderingen in de vegetatiesamenstelling te begrijpen en beheers- of
herstelmaatregelen op te stellen in het kader van bijvoorbeeld natuurontwikkelingsprojecten op
voormalige landbouwgronden.
Als gevolg van het zeer intensieve gebruik van agrarisch gebied in Nederland levert de omvorming
van voormalige landbouwgronden tot voedselarme (natte) natuurgebieden vaak problemen op.
Wanneer gestreefd wordt naar de ontwikkeling van natuurbeheertypen als nat schraalland (N10-01)
of vochtig hooiland (N10-02) is een (matig) voedselarm milieu vereist. Wanneer er in de bodem een
overmaat is aan alle voedingstoffen gaan enkele snelgroeiende soorten (Gestreepte witbol, Gewoon
struisgras, Akkerdistel, Witte klaver of Engels raaigras) overheersen en ontstaat een
ruigtevegetatie. In natte voedselrijke terreindelen treedt vaak massale groei van Pitrus op.
Daarnaast worden voedselrijke landbouwbodems doorgaans gedomineerd door bacteriën terwijl het
microbiële leven van (relatief) voedselarme natuurbodems (referentiegebieden) meestal wordt
gedomineerd door schimmels.
De kansen op een goede natuurontwikkeling (en het voorkomen van doelsoorten) op voormalige
landbouwgronden, wordt sterk bepaald door de beschikbaarheid van fosfor (P) in de bodem. In dit
onderzoek worden twee fosfaatconcentraties bepaald: de totaal-P concentratie (totale hoeveelheid
fosfor in de bodem) en de Olsen-P concentratie (de voor planten beschikbare hoeveelheid fosfor).
Welke natuurbeheertypen zich kunnen ontwikkelen is echter niet alleen afhankelijk van de
fosfaatconcentraties maar ook, onder andere, van de pH en de mate van buffering van de bodem en
de stijghoogte en kwaliteit van het grondwater.
Een bruikbare grenswaarde voor P-deficiëntie van bodems is een Olsen-P concentratie van 200-300
micromol P per liter verse bodem. Deze concentraties worden over het algemeen gemeten in
soortenrijke vegetatietypen van voedselarme gronden. De Olsen-P concentraties in de toplaag van
landbouwgronden liggen meestal echter ver boven de vereiste niveaus. Daarnaast zijn de totaal-P
concentraties van de bodems van belang. Uit de totale fosfaatvoorraad kan door bodemprocessen
weer P vrijkomen in de plantbeschikbare P-fractie. IJzerrijke bodems en kleibodems zijn van nature
vaak relatief rijk aan totaal-P. Dergelijke bodems binden namelijk zeer goed fosfaat. Aangezien het
fosfaat ook voor een groot deel wordt geimmobiliseerd, kan op dit soort bodems de Pbeschikbaarheid toch relatief laag blijven. Wel zullen dan veelal wat minder schrale graslandtypen
kunnen
worden
ontwikkeld,
zoals
Dotterbloemhooilanden,
Glanshaverhooilanden
en
Kamgrasweiden. Voor dit soort vegetatietype kan een Olsen-P grenswaarde worden gehanteerd van
600-1000 micromol per liter verse bodem.
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Verschralingsmogelijkheden
Als gevolg van het landbouwkundig gebruik is er een overmaat aan nutriënten aanwezig in de
bodem. Na beëindiging van het agrarische gebruik neemt de stikstofbeschikbaarheid vaak sterk af.
Voor de fosfaatbeschikbaarheid gaat dit niet op omdat dit in de bodem sterk wordt gebonden.
Hiervoor is specifieke verschraling vereist. Verschraling vindt plaats wanneer er meer
voedingsstoffen worden afgevoerd dan aangevuld. Het afvoeren van nutriënten via het gewas gaat
echter langzaam, omdat slechts een klein deel van de drogestof uit N, P of K bestaat. Verschraling
van voormalige landbouwgronden door middel van maaien en afvoeren duurt echter veelal
tientallen tot honderden jaren (bijlage 1). Dit neemt echter niet weg dat het goed kan worden
toegepast om, eventueel in combinatie met andere maatregelen, fosfaat af te voeren. Daarnaast
voorkomt maaien het ontwikkelen van bomen en struwelen. Een mogelijk nadeel is dat doorgaans
slechts de bovenste 20-25 cm van de bodem wordt verschraald wat een probleem kan zijn in
grondwatergevoede systemen met een realtief dikke (40 cm) voedselrijke bouwvoor.
Door middel van het zaaien van een gras/klaver mengsel in combinatie met kalibemesting en een
maaibeheer kan fosfaat ongeveer vier keer zo snel aan de bodem worden onttrokken. Klaver houdt
met haar stikstofbinding de productie gaande en kalibemesting wordt gebruikt om klaver optimaal
te laten groeien zodat de afvoer van de doelnutriënt (fosfor) maximaal is. De praktijkervaringen
met uitmijnen zijn echter beperkt. Het blijft hierdoor een relatief onzeker traject.
Inzet van grazers in weiden en halfopen landschappen voorkomt het dichtgroeien waardoor variatie
in het gebied ontstaat. De netto afvoer van nutriënten door middel van begrazen is echter beperkt.
Begrazing van natte terreinen waarin zich Pitrus heeft gevestigd, heeft zelfs vaak een averechts
effect, omdat de meeste grazers nauwelijks Pitrus eten. Door betreding ontstaan bovendien open
plekken in de vegetatie waar Pitrus weer kan kiemen en de dominantie hiervan juist toeneemt.
Om de ontwikkeling van waardevolle vegetaties mogelijk te maken is het verwijderen van de P-rijke
toplaag daarom in veel gevallen een geschikt alternatief. De ontgrondingsdiepte kan worden
bepaald door op verschillende diepten de Olsen-P en totaal-P concentratie te meten.
Beheer na uitvoering van herstelmaatregelen
Na het verwijderen van de P-verrijkte toplaag is het vaak nog nodig om gedurende een aantal jaren
aanvullend verschralingbeheer te plegen door middel van maaien en afvoeren. Na ontgronding
wordt het introduceren van doelsoorten (maaisel/plagsel) uit lokale referentiegebieden
geadviseerd. Zeldzame en bijzondere soorten (meestal tevens de doelsoorten) vestigen zich
namelijk doorgaans niet of slechts na lange tijd. Op de vaak sterk verdroogde en sterk bemeste
voormalige landbouwgronden is van de oorspronkelijke zaadbank vaak niets meer over. Het
achterwege laten van deze maatregel is zonde van de vele inspanningen die zijn gedaan om de
juiste abiotische randvoorwaarden (bodem en hydrologie) te creëren voor de beoogde doelsoorten.
In grondwatergevoede systemen is de grondwaterinvloed en –kwaliteit van belang. Het grondwater
dient globaal van oktober tot april uit te treden aan maaiveld of via capillaire opstijging de
wortelzone te bereiken. Indien (her)vernatting van grondwatergevoede systemen plaatsvindt, door
maaiveldverlaging of bijvoorbeeld het dempen van ontwateringssloten, is het van belang dat
voldoende doorstroming plaatsvindt. Stagnatie van water kan leiden tot het vrijkomen van fosfor en
kan leiden tot ongewenste verruiging. Dit wordt versterkt onder sulfaatrijke omstandigheden.
Daarnaast is van belang om een natuurlijk peilbeheer te hanteren met wisselende waterstanden.
Droogval van de toplaag in de zomermaanden is essentieel voor de vegetatieontwikkeling en de
immobilisatie van fosfaat. In bijlage 1 is uitgebreide achtergrondinformatie opgenomen over de
problematiek die speelt bij natuurontwikkelingsprojecten op voormalige landbouwgronden.
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3. Veldwerkzaamheden en monsterlocaties

In mei 2011 zijn door Bureau Bell Hullenaar op 10 locaties bodemmonsters verzameld waarbij tevens
het bodemprofiel is beschreven. Globaal zijn hierbij de volgende dieptes aangehouden:
- 0-20 cm-mv
- 30-40 cm-mv
- 50-60 cm-mv
- lokaal op 70-80 cm-mv
Op 3 referentielocaties is een bodemmonster verzameld van de toplaag (0-15 cm-mv). Een
toelichting op de bodemmonsterlocaties wordt weergegeven in bijlage 3.
Daarnaast zijn op 18 en 19 mei 2011 op 13 locaties grondwatermonsters en op 10 locaties
oppervlaktewatermonsters verzameld door Bureau Bell Hullenaar. De monsterlocaties zijn
weergegeven in figuur 3.1. (bodem) en 3.2. (water).

Figuur 3.1. Overzicht van de bodemmonsterlocaties (boven) en de grond- en oppervlaktewatermonsterlocaties
(onder) in de gebieden Kettingdijk en Smeetshof.

De analyses zijn uitgevoerd door Onderzoekcentrum B-WARE en worden toegelicht in bijlage 2.
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4. Resultaten en natuurontwikkelingsmogelijkheden

Algemeen
In combinatie met de grondwaterinvloed en grondwaterkwaliteit zijn het bodemtype en de
bodemchemie van grote invloed op de vegetatietypen die tot ontwikkeling kunnen komen. Vanwege
het feit dat planten wortelen in een bepaald bodemvolume en niet in een bepaalde bodemmassa
worden de parameters uitgedrukt per liter verse bodem. Een lage fosfaatbeschikbaarheid biedt,
zoals beschreven in hoofdstuk 2 en bijlage 1a, goede kansen voor de ontwikkeling van (natte)
voedselarme natuur. Over het algemeen wordt een Olsen-P concentratie van 300 µmol per liter
bodem gehanteerd als grenswaarde voor soortenrijke vegetatietypen op voedselarme zand- en
veenbodems (soortenrijke heiden, heischraalgraslanden, blauwgraslanden). Voor wat rijkere
natuurdoeltypen als dotterbloemhooilanden en Elzenbroekbossen wordt een Olsen-P grenswaarde
gehanteerd van 500-800 µmol per liter bodem. In bijlage 1b wordt aanvullende informatie gegeven
over het herstel van verdroogde en/of geëutrofieerde Elzenbroekbossen.
In figuur 4.1 (links) zijn de Olsen-P en totaal-P concentraties van de bodems tegen elkaar uitgezet.
De spreiding duidt op een relatief grote variatie in de beschikbare fosfaatfractie. Deze kan worden
veroorzaakt door het verschil in grondgebruik (bemestingsintensiteit), bodemtype en door het
verschil in bodemchemie (sterke variatie in ijzer- of calciumconcentraties). De Olsen-P en totaal-P
concentraties nemen, evenals de stikstofconcentraties, over het algemeen af in de diepte.
Bodemanalyses op verschillende dieptes maken inzichtelijk op welke diepte de bodem geschikt is
voor de ontwikkeling van de beoogde natuurbeheertypen.
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Figuur 4.1. Correlatie tussen de Olsen-P en de totaal-P concentratie van de bodems (links) en tussen de OlsenP en de (Ca+Fe)/P ratio van de bodems (rechts).

De Olsen-P concentratie (fosfaatbeschikbaarheid) wordt niet alleen bepaald door de totaal-P
concentratie van de bodem. Het fosfor is voor een groot deel gebonden aan calcium of ijzer in de
bodem. Hoge ijzerconcentraties duiden op (voormalige) invloed van ijzerrijke kwel. Op de locaties
waar de ijzerconcentraties hoog zijn is de bodem over het algemeen ook rijker aan calcium. Dit
gaat echter niet altijd op aangezien als gevolg van het landbouwkundig gebruik (ammoniumoxidatie)
ontkalking van de bodem plaats kan vinden. Ook kan door landbouwkundige bekalking het
calciumgehalte juist hoger zijn.
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Fosfor wordt in bodems zeer effectief geïmmobiliseerd door adsorptie aan ijzer(hydr)oxiden en door
de vorming van ijzerfosfaat zouten zoals Fe3(PO4)2 (onder anaërobe condities) en FePO4 onder
aërobe condities. Voor de P-immobiliserende werking van calcium is de vorming van relatief slecht
oplosbare calciumfosfaat complexen verantwoordelijk. Dit calcium gebonden-P komt slechts zeer
langzaam vrij door verweringsprocessen. De calcium- en ijzerconcentraties kunnen de
beschikbaarheid van fosfaat dus beïnvloeden. In figuur 4.1 (rechts) is deze correlatie weergegeven.
Op plaatsen waar de bodem rijk is aan ijzer en calcium (hoge (totaal ijzer + totaal-calcium)/totaalfosfor ratio) blijft de P-beschikbaarheid voor planten doorgaans laag. Dit proces wordt versterkt op
locaties waar sprake is van ijzer- en calciumrijk kwelwater (Smolders et al., 2006a).
Het onderzoeksgebied is grofweg te verdelen in 3 zones (figuur 4.2). Daarnaast zijn op 3 locaties
referentiemonsters verzameld. Deze worden apart behandeld.

Figuur 4.2. Overzicht van de 3 zones (naast de 3 referentielocaties) in het onderzoeksgebied

Twee zones liggen in het gebied Kettingdijk: de noordelijke (voormalige) landbouwgronden (zone 1:
locatie 2, 3 en 7) en het voormalige populieren-/dennenbos waar jonge elzen opkomen (zone 2:
locatie 1 en 6). De derde zone betreft het moerasgebied Smeetshof (locatie 4, 5, 8, 9 en 10). De
drie zones worden afzonderlijk beknopt toegelicht. De nadruk ligt hierbij op het bodemchemische
aspect. De hydrochemie wordt hierbij lokaal meegenomen maar komt uitgebreid aan bod in het
ecohydrologische rapport van Bureau Bell Hullenaar. De hydrochemische data worden weergegeven
in tabel 4.1. De bodemchemische data zijn per zone apart weergegeven.
Tabel 4.1. Overzicht van de waterkwaliteit in het onderzoeksgebied op 18/19 mei 2011. De concentraties
zijn, met uitzondering van de pH en de alkaliniteit (meq/l), uitgedrukt in µmol/l.
Code Type
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15

GW
GW
GW
OW
GW
OW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW

pH

Alk

CO2

HCO3

Al

Ca

Fe

Mg

P

S

NO3-

NH4+

PO43-

K+

Na+

Cl-

4,20
4,73
5,40
6,68
5,99
7,37
6,34
6,41
5,85
6,59
6,33
6,43
6,52
6,59
5,87

0,01
0,12
0,28
1,20
0,60
1,58
0,67
1,05
0,35
1,18
1,93
1,02
4,10
1,19
0,57

957
2058
1406
523
1363
172
564
849
844
632
2177
838
2738
552
1339

6
46
148
1048
546
1668
510
902
246
1028
1914
940
3789
896
411

76,3
8,0
36,2
0,9
12,1
1,6
10,1
10,1
13,4
5,7
16,3
19,3
8,0
6,8
27,1

24
280
425
1130
499
1020
396
436
464
683
533
303
1413
828
377

2,2
1,6
177,7
30,4
82,2
9,9
55,7
72,0
314,4
243,9
275,6
81,2
599,8
184,2
57,4

23
156
138
369
165
421
93
111
151
133
140
59
226
142
81

0,0
0,3
1,1
2,6
0,5
19,3
0,6
0,5
0,9
12,0
7,2
0,8
26,7
0,7
1,6

123
272
574
656
400
880
260
86
771
268
34
6
51
409
171

6,0
371,1
0,1
404,8
0,03
247,6
1,0
1,9
2,7
0,7
2,4
1,7
1,5
2,6
1,8

6,4
14,5
27,2
13,4
59,6
38,1
19,2
22,8
48,0
33,6
784,2
0,3
173,7
35,9
6,6

0,03
0,20
0,13
0,60
0,07
13,54
0,36
0,12
0,09
0,47
0,89
0,07
1,49
0,02
0,13

50
127
37
193
54
504
45
26
30
23
56
5
102
45
12

119
266
650
1087
835
2715
387
372
634
562
365
335
1737
707
306

128
176
744
1289
1014
2508
264
445
610
897
616
214
1829
1096
401
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Referentielocaties
Tabel 4.2. Overzicht van de bodemchemische parameters (per liter versgewicht) waarbij OS% = het organisch
stofgehalte in %, V% het vochtgehalte in %. OP/tP is de relatieve P-beschikbaarheid (Olsen-P/totaal-P) in
mol/mol. FC/P = (totaal-Fe + totaal-Ca)/P-totaal. De diepte is uitgedrukt in cm-mv. De Olsen-P concentratie
is weergegeven in μmol/l verse bodem. De totale (-t) concentraties aluminium (Al), calcium (Ca), ijzer (Fe),
kalium (K), magnesium (Mg), fosfor (P) en zwavel (S) zijn weergegeven in mmol/l verse bodem.
Locatieomschrijving
Hooiland met echte koekoeksbloem,
R1 moeraskartelblad en holpijp
Goed ontw. elzenbroekbos (o.a. elzenR2 zegge, grote boterbloem, holpijp, gele lis)
Redelijk ontw. elzenbroekbos (o.a.
R3 elzenzegge, grote boterbloem, gele lis)

Nr

Diepte Bodem

V%

OS% kg/l

Ols-P

P-t

377

12,2

0,03

78

0-15

K-t

Mg-t

S-t

85

13,5

123 6,9

14,5

31,7

0-15

81,2 68,9 0,17

97

5,8

0,02

59

44

17,8

33

1,2

6,1

26,8

0-15

veen, matig veraard

66,2 28,6 0,40

476

11,9

0,04

63

39

8,6

77

5,5

11,5

43,2

1800

Totaal-P (mmol/l)

2400

3000

0
R1

0-15

1200

Al-t

53,7 24,9 0,60

0-15

R3 R2

R3 R2 R1

0-15
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veen, sterk veraard
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veraard

0-15

Olsen-P (µmol/l)
0

OP/tP Ca-t Fe-t

0-15
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24

0-15

Figuur 4.3. Overzicht van de Olsen-P (links) en totaal-P (rechts) concentratie per monsterlocatie in de diepte.
De zwarte balken zijn humeuze, grijze matig humeuze, roodbruine veen- en de witte humusarme bodems.

Uit de analyses blijk dat de referentielocaties bodemchemisch voldoen aan de randvoorwaarden
voor dergelijke natuurtypen. Het hydrologische aspect komt uitgebreid aan bod in de rapportage
van Bureau Bell Hullenaar In het matig ijzer- en matig calciumrijke hooiland is de Olsen-P
concentratie 377 µmol per liter bodem. De toplaag is echter sterk veraard, wat erop kan duiden dat
de hydrologische omstandigheden niet optimaal zijn: verdroging heeft waarschijnlijk geleid tot
mineralisatie. Het grondwater op locatie M15 (dichtstbijzijnde peilbuis ten westen van het hooiland)
is zwak gebufferd met een pH van 5,9, een alkaliniteit van 0,6 meq/l en een calciumconcentratie
van 377 µmol/l. De ortho-fosfaat- (0,13 µmol/l), sulfaatconcentratie (177 µmol/l), en
stikstofconcentraties (< 10 µmol ammonium en nitraat) zijn laag. Het grondwater is matig ijzerrijk.
Qua nutriënten is dit een goede kwaliteit voor de ontwikkeling van een door grondwater gevoed
hooiland. De basenrijkdom van het grondwater laat echter te wensen over.
In het goed ontwikkelde elzenbroekbos (Wijffelterbroek) is de P-beschikbaar lager (Olsen-P: 97
µmol/l bodem) dan in het redelijk ontwikkelde elzenbroekbos. Dit laat zien dat de Olsen-P
concentratie een goede indicator is voor de P-beschikbaarheid voor planten. Op de goed
ontwikkelde locatie heeft het veen een hoger organisch stofgehalte wat duidt op minder
veraarding/verdroging als gevolg van mineralisatie. Het freatische grondwater in het broekbos (M10)
is gebufferd met een pH van 6,6, een alkaniteit van 1,2 meq/l en een calciumconcentratie van 683
µmol/l. Het grondwater is zeer ijzerrijk (244 µmol/l) en arm aan sulfaat, nitraat, ammonium en
ortho-fosfaat: een goede kwaliteit voor een elzenbroekbos.
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ZONE 1: Voormalige landbouwgronden Kettingdijk

Figuur 4.4. Pitrusontwikkeling ter hoogte van locatie 2 (links). Door de begrazing wordt de pitrusontwikkeling
gestimuleerd aangezien grazers deze plant niet eten. Begrazing leidt tot een verplaatsing van de nutriënten
door middel van de uitwerpselen (rechts), maar nauwelijks tot verschraling.
Tabel 4.3. Overzicht van de bodemchemische parameters (per liter versgewicht) waarbij OS% = het organisch
stofgehalte in %, V% het vochtgehalte in %. OP/tP is de relatieve P-beschikbaarheid (Olsen-P/totaal-P) in
mol/mol. FC/P = (totaal-Fe + totaal-Ca)/P-totaal. De diepte is uitgedrukt in cm-mv. De Olsen-P concentratie
is weergegeven in μmol/l verse bodem. De totale (-t) concentraties aluminium (Al), calcium (Ca), ijzer (Fe),
kalium (K), magnesium (Mg), fosfor (P) en zwavel (S) zijn weergegeven in mmol/l verse bodem. M&A is de
berekende verschralingsperiode in jaren bij maaien & afvoeren (P-afvoer van 10 kg/ha/jr, Olsen-P
streefconcentratie 300 µmol/l, totaal-P streefconcentratie minimaal 3 mmol/l, gelijke P-beschikbaarheid,
kleuren indicatief voor verschralingsduur).
Nr

Locatieomschrijving

2

Vochtige pitrusruigte (voormalige
landbouwgrond)

Vochtig pitrusgrasland met enkele
kruiden

V% OS% kg/l

Ols-P

P-t

OP/tP Ca-t Fe-t

600

Mg-t

S-t

M&A

30,9 10,6 0,89

1656

11,1

0,15

40

50

8,1

124 7,3

13,5

19,6

51

veen, sterk veraard

53,2 29,5 0,50

292

7,2

0,04

52

48

13,9

174 4,3

13,5

32,8

0

50-60

zand

16,1

0,7

1,55

60

0,6

0,10

17

28

72,2

61

8,7

10,5

2,1

0

0-20

zand, zwak humeus

5,4

5,7

0,94

3134

14,6

0,22

42

15

3,9

62

6,3

10,4

9,1

72

30-40

3,0

0,9

1,19

644

2,0

0,32

21

20

20,7

77

4,7

11,2

1,4

0

50-60

zand,, humusarm,
zwak lemig

10,3

1,1

1,48

9

0,8

0,01

31

89

151,8 259 19,9 35,0

1,3

0

0-20

veen, sterk veraard

49,3 36,3 0,46

614

17,1

0,04

93

96

11,1

181 8,6

23,1

48,3

55

30-40

veen, matig veraard

72,3 52,2 0,27

53

4,7

0,01

39

51

19,4

155 6,9

14,0

38,7

0

50-60

veen, matig veraard

77,0 46,4 0,23

32

1,5

0,02

28

55

54,6

66

9,1

97,0

4

70-80

zand

17,9

28

1,2

0,02

34

98

110,6 111 19,3 21,9 105,6

0

0,9

1,56

1200

1800

4,6

Totaal-P (mmol/l)
2400

3000

0
0-20
30-40

2

0-20

50-60

0-20

0-20

30-40

30-40

3

50-60

50-60

50-60

0-20

0-20

30-40

30-40

70-80

K-t

zand, sterk humeus

30-40

50-60

Al-t

0-20

7

2

0

FC/P

30-40

Olsen-P (µmol/l)

3

7

Droog voedselrijk grasland, nog in
landbouwkundig gebruik

7

3

Diepte Bodem

3

6

9

12

15

18

21

24

50-60
70-80
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Figuur 4.5. Overzicht van de Olsen-P (links) en totaal-P (rechts) concentratie per monsterlocatie in de diepte.
De zwarte balken zijn humeuze, grijze matig humeuze, roodbruine veen- en de witte humusarme bodems.

Op een drietal locaties (qua aantal erg beperkt vanwege de verwachte variatie in het grondgebruik
in het verleden en de grootte van het onderzoeksgebied) is de bodemchemie op voormalige
landbouwgronden ten noorden van de Kettingdijk onderzocht. De toplaag van de bodem (bovenste
20-30 cm) is rijk aan fosfaat. De Olsen-P streefconcentratie bedraagt 300 µmol per liter bodem. Bij
een P-afvoer van 10 kg/ha per jaar zal verschraling naar verwachting circa 50-70 jaar duren. Dit
lukt alleen bij een beheer van maaien en afvoeren. Begrazing van de terreinen zal niet leiden tot de
beoogde verschraling. De nutriënten worden hiermee slechts in het gebied verplaatst. De
dominantie van Pitrus neemt hierdoor vaak toe aangezien de meeste grazers niet of nauwelijks
Pitrus eten (maar wel de kruiden) en door de betreding kiem-/vestigingsplaatsen creëren voor
Pitrus. Bij maaibeheer is op deze locaties de ontwikkeling van een kruiden- en faunarijk grasland
waarschijnlijk het hoogst haalbare op de korte tot middellange termijn. Het open houden van
(ondiepe) greppels en het uitvoeren van een jaarlijkse onderhoudsbekalking (vooral de eerste jaren
na het stoppen van de bemesting/het intensief gebruik) is hierbij belangrijk. Door jaarlijks te
maaien en afvoeren zal op termijn het bedekkingspercentage van de kruiden toenemen.
Een alternatief is ontgronding. De kosten verbonden aan het ontgronden kunnen behoorlijk zijn
maar leiden wel tot forse besparingen op het maaien en afvoeren op de (middel)lange termijn.
Verder kunnen deze kosten fors worden gedrukt wanneer er een afzet voor de vrijkomende grond
kan worden gevonden. Door de bovenste 30 cm af te graven wordt de fosfaatrijke toplaag
verwijderd (en waarschijnlijk ook een grote hoeveelheid stikstof, dit is echter niet gemeten in
voorliggend onderzoek). Dit maakt de bodem op korte termijn geschikt voor de ontwikkeling van
voedselarme natuur. Wanneer uit eventuele aanvullende analyses blijkt dat de bodem op 20-30 cm
(niet geanalyseerd) reeds voldoende P-arm is volstaat een afgraving van de bovenste 20 cm. De kans
hierop lijkt echter klein omdat het bodemprofiel op 20-30 cm overeen komt met dat van de toplaag.
Dit verandert vanaf 30 cm-mv.
Na ontgronding wordt het introduceren van doelsoorten uit zo lokaal mogelijke bronnen geadviseerd
(in verband met de genetische diversiteit en de aanpassing aan lokale omstandigheden). Zeldzame
en bijzondere soorten (meestal tevens de doelsoorten) vestigen zich doorgaans namelijk niet of
slechts na lange tijd op de herstelde terreinen. Op voormalige landbouwgronden is van de
oorspronkelijke zaadbank vaak niets meer over (zie bijlage 1). Zonder het uitstrooien van maaisel
uit geschikte referentiegebieden is de kans op vestiging van doelsoorten erg gering indien er geen
bronpopulaties in de nabije omgeving aanwezig zijn (Klimkowska et al., 2007, Van Mullekom et al.,
2009). Een relatief kale soortenarme of met algemene (niet-doelsoorten) dichtgegroeide
voedselarme vlakte is dan het resultaat. Opgemerkt dient te worden dat de lokale ontwikkeling van
ruigtes (op water rijkere stukken) op zich niet nadelig hoeft te zijn en zelfs kan bijdragen aan de
diversiteit van een gebied. Vlinders, sprinkhanen (Moerassprinkhaan; Stethophyma grossum), vogels
en kleine zoogdieren kunnen hier van profiteren.
Bijkomend voordeel van een beperkte ontgronding is dat het maaiveld dichter bij het grondwater
komt te liggen waardoor dit tevens een anti-verdrogingsmaatregel is. De optimalisatie van de
hydrologie zal nodig zijn voor de ontwikkeling van natte schraallanden. Het verondiepen of dempen
van ontwateringssloten is ook een maatregel die zal bijdragen aan een lokale stijging van de
grondwaterspiegel. Deze hydrologische maatregelen komen aan bod in de rapportage van Bureau
Bell Hullenaar. Het grondwater op locatie M2 en M9 is (zeer) zwak gebufferd. Op 30 cm diepte
bevat de bodem 21-52 mmol calcium per liter. Op basis van de beschikbare gegevens ligt de
ontwikkeling van een vegetatie in de sfeer van vochtig heischraal grasland voor de hand.
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ZONE 2: Voormalige populieren-/dennenbossen Kettingdijk met lokaal jonge Elzen

Figuur 4.6. Op de voormalige populierenbossen komen op natuurlijke wijze Elzen tot ontwikkeling (links). De
kwelstroom richting de laagte wordt niet alleen beperkt vanwege de ontwateringssloten maar ook vanwege de
vele Grove dennen in de Laurabossen (rechts): een belangrijke inzijgzone van het onderzoeksgebied.

Tabel 4.4. Overzicht van de bodemchemische parameters (per liter versgewicht) waarbij OS% = het organisch
stofgehalte in %, V% het vochtgehalte in %. OP/tP is de relatieve P-beschikbaarheid (Olsen-P/totaal-P) in
mol/mol. FC/P = (totaal-Fe + totaal-Ca)/P-totaal. De diepte is uitgedrukt in cm-mv. De Olsen-P concentratie
is weergegeven in μmol/l verse bodem. De totale (-t) concentraties aluminium (Al), calcium (Ca), ijzer (Fe),
kalium (K), magnesium (Mg), fosfor (P) en zwavel (S) zijn weergegeven in mmol/l verse bodem.
Nr
1

6

Locatieomschrijving
Populierenbos met jong elzenbroek, varens
in ondergroei (wordt ontwaterd)

Sterk verruigd jong elzenbroekbos

Diepte Bodem

Ols-P

P-t

FC/P

Al-t

0-20

veen, sterk veraard

62,0 34,2 0,40

V%

OS% kg/l

573

13,8

0,04

11

144

11,2

344 14,1 14,7

39,6

30-40

veen, matig veraard

59,8 25,8 0,49

199

5,6

0,04

26

52

14,1

293 14,6 23,4

44,0

50-60
0-20

zand
veen, sterk veraard

19,3 0,9 1,54
56,7 36,5 0,42

71
493

1,3
9,9

0,06
0,05

38
37

43
91

62,6
13,0

106 17,8 17,8
150 5,3 12,0

4,8
29,1

30-40

veen, matig veraard

54,7 31,3 0,52

226

7,5

0,03

73

95

22,5

140 5,2

13,9

33,4

50-60

zand

18,9

46

0,9

0,05

16

46

67,0

86 18,2 17,6

4,1

0,9

1,51
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9
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50-60
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0-20
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6

6

K-t
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Figuur 4.7. Overzicht van de Olsen-P (links) en totaal-P (rechts) concentratie per monsterlocatie in de diepte.
De zwarte balken zijn humeuze, grijze matig humeuze, roodbruine veen- en de witte humusarme bodems.

Tabel 4.5. Overzicht van de gemiddelde waterkwaliteit (en standaarddeviatie) in het onderzoeksgebied op
locatie M3, M7, M8, M11 en M15 op 18/19 mei 2011. De concentraties zijn, met uitzondering van de pH en de
alkaliniteit (meq/l), uitgedrukt in µmol/l.
gem
sd

pH
6,07
0,43

Alk
0,90
0,64

CO2
1267
617

HCO3
777
691

Al

Ca

Fe

Mg

P

S

NO3-

NH4+

PO43-

K+

Na+

Cl-

20,0
11,4

433
60

127,7
96,9

113
26

2,2
2,8

225
213

1,4
0,9

172,0
342,3

0,33
0,33
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Figuur 4.8. Rechts: hoeveelheid neerslag in mm per jaar (+SD) in de regenvangers in Landgoed Staverden op
de Veluwe in een dennenbos, loofbos en een open heideterrein. Links: totale N-depositie (± SD) in de
regenvangers in Landgoed Staverden in het fijnsparbos, het beukenbos en het open heideterrein met een
onderscheid in het stikstoftype. Dit onderzoek is uitgevoerd door B-WARE in opdracht van Stichting Het
Geldersch Landschap.

De toplaag van de veenbodem is sterk veraard en ijzerrijk (circa 100 mmol per liter bodem). In de
ijzerrijke toplaag is een totaal-P concentratie gemeten van 10-14 mmol per liter bodem. De
beschikbaarheid is echter relatief beperkt: de Olsen-P concentratie is circa 500-600 µmol per liter
bodem. Bij de ontwikkeling van elzenbroekbossen op voormalige landbouwgronden kan een Olsen-P
streefconcentratie worden gehanteerd van 500-800 µmol per liter bodem. Op basis van de metingen
op de twee locaties (let op: dit is een zeer beperkt aantal monsterlocaties) kan worden
geconcludeerd dat de bodem geschikt is voor de ontwikkeling van een Elzenbroekbos. Op venige
Elzenbroekboslocaties met een goed ontwikkelde ondergroei (referentielocaties, onder andere het
Wijffelterbroek) worden Olsen-P concentraties van 100-400 µmol per liter bodem gemeten. Deze
concentraties meten we op beide locaties op 30 cm diepte.
De verdroging, mede als gevolg van de sterke ontwatering en de verminderde inzijging (en de extra
stikstofinvang) in de met Grove den begroeide Laurabossen (figuur 4.6) kan leiden tot de
mineralisatie van organisch materiaal. In figuur 4.8 is het effect van bebossing op de doorval van
regenwater en stikstofinvang weergegeven. Bij de mineralisatie van organisch materiaal komt
stikstof beschikbaar wat een verklaring vormt voor de verruiging in de ondergroei (braam,
brandnetel, varens). Stikstof maakte echter geen onderdeel uit van het analysepakket in
voorliggend onderzoek. Deze oxidatieprocessen leiden tevens tot verzuring wat van invloed kan zijn
op de vegetatieontwikkeling. Voor de ontwikkeling tot een grondwatergevoed Elzenbroekbos dient
de hydrologie te worden geoptimaliseerd. Het grondwater dient gedurende een lange periode
(oktober-april) in het maaiveld te komen. Hierdoor zullen waarschijnlijk meer elzen opkomen en
kunnen soorten als Holpijp, Elzenzegge en Dotterbloem op termijn gaan domineren in de
ondergroei. In de rapportage van Bureau Bell Hullenaar zullen de hydrologische herstelmaatregelen
nader worden toegelicht. Het (matig) gebufferde, ijzerrijke grondwater is arm aan nitraat,
ammonium, sulfaat en ortho-fosfaat (tabel 4.5). Verder is het gewenst de populieren selectief te
kappen. Populieren kunnen sterk eutrofiërend werken door de mobilisatie van nutriënten uit de
bodem: uit onderzoek van Lucassen (ongepubliceerde data) is namelijk gebleken dat
populierenbladeren zeer rijk zijn aan fosfor en relatief snel afbreken. Dit komt omdat de bomen
relatief diep wortelen en veel nutriënten uit de bodem kunnen halen.
De huidige toplaag lijkt, op basis van de Olsen-P concentraties, dus acceptabel voor
broekbosontwikkeling. Doordat het veen is gemineraliseerd als gevolg van de verdroging zijn echter
nutriënten vrij gekomen die de huidige verruiging verklaren. Herstel van de grondwaterinvloed kan
19

leiden tot een (beperkte) verbetering van de vegetatie. Hierbij worden de kansen voor de
ontwikkeling van een soortenrijk broekbos echter onvoldoende benut, ook al zal het risico op Puitspoeling beperkt zijn wanneer geen permanent natte condities worden gecreëerd. In verband
met de aanwezigheid van relatief grote bomen is het gebiedsdekkend verwijderen van de toplaag
geen optie. Geadviseerd wordt echter om lokaal, waar de bosopslag beperkt is, 30 cm af te graven.
De voedselarme, matig veraarde veenlaag vormt onder de verbeterde hydrologische
omstandigheden (toename kwelinvloed waardoor veraarding van de veenlaag wordt tegengegaan en
de fosfaatbindingscapaciteit toeneemt) een goede bodem voor de karakteristieke kwelindicatoren
van Elzenbroekbossen. Een voorwaarde is dat de toplaag van de bodem (ook van de afgegraven
laagtes) droogvalt in de zomermaanden en dat doorstroming mogelijk is (geen natte laagtes met
stagnerend water creëren). In bijlage 1b is aanvullende informatie over het herstel van
elzenbroekbossen opgenomen. Met name de manier waarop de vernatting wordt bewerkstelligd is
essentieel.
ZONE 3: Moeras Smeetshof

Figuur 4.9. Foto’s van de lossing (linksen het moeras (rechts).
Tabel 4.6. Overzicht van de bodemchemische parameters (per liter versgewicht) waarbij OS% = het organisch
stofgehalte in %, V% het vochtgehalte in %. OP/tP is de relatieve P-beschikbaarheid (Olsen-P/totaal-P) in
mol/mol. FC/P = (totaal-Fe + totaal-Ca)/P-totaal. De diepte is uitgedrukt in cm-mv. De Olsen-P concentratie
is weergegeven in μmol/l verse bodem. De totale (-t) concentraties aluminium (Al), calcium (Ca), ijzer (Fe),
kalium (K), magnesium (Mg), fosfor (P) en zwavel (S) zijn weergegeven in mmol/l verse bodem.
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Figuur 4.10. Overzicht van de Olsen-P (links) en totaal-P (rechts) concentratie per monsterlocatie in de
diepte. De zwarte balken zijn humeuze, grijze matig humeuze, roodbruine veen- en de witte humusarme
bodems.

Op locatie 4 en 5 ligt 50 cm calcium- en ijzerrijk humeus zand op het veen met een hoge
fosfaatbeschikbaarheid (Olsen-P) in de bovenste 20 (locatie 5) tot 40 cm (locatie 4) cm. De toplaag
van de onderliggende veenlaag is sterk veraard. De begroeiing met Pitrus en Grote lisdodde zijn in
overeenstemming met deze voedselrijk omstandigheden. De eutrofe condities worden verder
gestimuleerd door het inlaten van fosfaat-, nitraat- en sulfaatrijk water (zie
waterkwaliteitsaspecten).
Op locatie 8-10 is ook sprake van een slecht ontwikkeld, lokaal verruigd moeras. De Olsen-P
concentratie van de sterk veraarde (lokaal zandige) toplaag van veen is alleen aan de hoge kant op
locatie 9 (944 µmol/l). Op deze plek is de venige toplaag (organisch stof percentage is slechts ±20%)
relatief zandig en is de bodem rijk aan totaal-P (19-26 mmol/l). Op locatie 8 en 10 is de Pbeschikbaarheid in de toplaag beperkt met Olsen-P concentraties van 303 en 474 µmol/l. Op locatie
8, 9 en 10 is de bodem rijk aan ijzer (±70-150 mmol/l) en op locatie 8 en 9 rijk aan calcium. De
slechte staat van het moeras wordt waarschijnlijk in belangrijke mate veroorzaakt door de
permanente inundatie met fosfaat-, nitraat- en sulfaatrijk water (zie waterkwaliteitsaspecten).
In de huidige situatie wordt oppervlaktewater ingelaten (M6) om het moeras voldoende nat te
houden. Dit oppervlaktewater (let op: het betreft slechts een eenmalige meting) is gebufferd (pH
7,4, alkaliniteit 1,6 meq/l), sulfaatrijk (880 µmol/l), nitraatrijk (248 µmol/l) en (zeer) rijk aan
ortho-fosfaat (13,54 µmol/l). Kortom, dit inlaatwater is zeer eutroof. Daarnaast kunnen nitraat en
sulfaat de veenafbraak stimuleren waardoor nutriënten versnelt vrijkomen uit de bodem. Aangezien
er veel ijzergebonden fosfaat in de bodem zit kan een permanente vernatting met sulfaatrijk water
daarnaast leiden tot (extra) fosfaatmobilisatie (droogval van de toplaag in de zomermaanden kan
hier juist leiden tot extra fosfaatbinding in de bodem, bijlage 1b). Oppervlaktewater met deze
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kwaliteit is in elk geval niet geschikt om als inlaatwater te gebruiken wanneer de ontwikkeling van
een mesotroof moeras wordt nagestreefd.
In het eveneens gebufferde (pH 6,7, alkaliniteit 1,2 meq/l) oppervlaktewater uit de lossing (M4)
wordt een lage ortho-fosfaat concentratie gemeten van 0,6 µmol/l. Dit water is echter ook rijk aan
sulfaat (656 µmol/l) en nitraat (405 µmol/l) en daarmee ook niet geschikt om als inlaatwater te
gebruiken, ook al is de ortho-fosfaatconcentratie fors lager ten opzichte van het huidige
inlaatwater. Een voorzuivering is weinig zinvol: zowel vanwege de (zeer) hoge nitraatconcentraties
als vanwege het feit dat de sulfaatconcentraties ook na een beperkte P en/of N reductie nog steeds
een groot probleem vormen in een dergelijke venige laagte.
Onder optimale omstandigheden wordt een grondwatergevoed doorstroommoeras ontwikkeld. Het
grondwater (M5) is namelijk matig gebufferd (pH 6,0, alkaliniteit 0,6 meq/l) en matig ijzerrijk (83
µmol/l). Daarnaast is de sulfaatconcentratie relatief laag (400 µmol/l) en zijn de stikstof- (60
µmol/l ammonium) en ortho-fosfaatconcentraties (0,07 µmol/l) laag. Het kunstmatig oppompen en
periodiek inlaten van schoon grondwater behoort ook tot de mogelijkheden. In de rapportage van
Bureau Bell Hullenaar wordt nader ingegaan op de maatregelen die kunnen bijdragen aan het
herstel van de kwelinvloed in de laagtes van de gebieden Kettingdijk en Smeetshof.
Als aanvulling op het optimaliseren van de hydrologische omstandigheden is het gewenst dat lokaal
(met name locatie 4 en 5, en locatie 9) de (zandige) zeer voedselrijke toplaag wordt verwijderd.
Voorwaarde is echter wel dat de waterkwaliteit sterk verbeterd (bij voorkeur grondwaterinvloed
herstellen) zodat fosfaatnalevering uit de veenlaag die de toplaag van de moerasbodem gaat
vormen wordt voorkomen. Een andere optie is het verwijderen van het veenpakket tot op de
voedselarme zandlaag. Op deze manier wordt een ondiepe grondwatergevoede plas ontwikkeld
waarin een mesotrofe verlanding op gang kan komen. Opgemerkt dient te worden dat slechts
eenmalig een aantal indicatieve bodemchemische en hydrochemische metingen zijn uitgevoerd. Het
stopzetten van de inlaat van het eutrofe, sulfaatrijke oppervlaktewater en het herstellen van de
invloed van zwak gebufferd, ijzerrijk, sulfaat- en voedselarm grondwater wordt echter gezien als
een kansrijke herstelmaatregel, in combinatie met het afgraven van de lokaal zeer voedselrijke
toplaag. Bijkomend voordeel is dat hierdoor het grondwater dichter bij het maaiveld komt.
Stagnatie van water dient echter te worden voorkomen. Het hanteren van een natuurlijk peilbeheer
met droogval van de toplaag in de zomermaanden is essentieel. Bij droogval worden ijzerhydroxides
gevormd die (net als gereduceerd ijzer) fosfaat kunnen binden. Tevens wordt ammonium en het
toxische sulfide geoxideerd.
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BIJLAGE 1a. NATUURONTWIKKELING OP LANDBOUWGROND
A. Fosfaatproblematiek
Als gevolg van het zeer intensieve gebruik van agrarisch gebied in Nederland levert de omvorming
van voormalige landbouwgronden tot voedselarme (natte) natuurgebieden vaak problemen op.
Wanneer gestreefd wordt naar de ontwikkeling van natuurdoeltypen als natte heide, blauwgrasland,
dotterbloemhooiland etc., is een (matig) voedselarm milieu vereist. Wanneer er in de bodem een
overmaat is aan alle voedingstoffen, zal er in een vegetatie competitie om licht optreden. Hierdoor
gaan enkele snelgroeiende soorten (Gestreepte witbol, Gewoon struisgras, Akkerdistel, Witte klaver
of Engels raaigras) overheersen en ontstaat een ruigtevegetatie. In natte voedselrijke terreindelen
treedt vaak massale groei van Pitrus op (Figuur 1).

A

B

C

D

Figuur 1. Pitrusvlaktes op (natte) voormalige landbouwgronden. A. 15 cm fosfaatrijke grond te weinig
afgegraven in het Vossenbroek. Foto: Maarten Veldhuis. B. Pitrusvlakte in het Noordenveld, vernatten zonder
aanvullende maatregelen. Foto: Roland Bobbink. C. Onvoldoende afgegraven in het Beekbergerwoud. Foto:
Harm Smeenge. D. Wisselse veen. Weilanden uit beheer. Foto: Mark van Mullekom.

De kansen op een goede natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden, wordt sterk bepaald
door de beschikbaarheid van fosfor (P) in de bodem. Stikstoflimitatie is moeilijk te bereiken
vanwege de in Nederland nog steeds heersende hoge stikstofdepositie. Daarnaast breiden
stikstofbindende soorten zich sterk uit onder relatief stikstofarme omstandigheden. Het voorkomen
van doelsoorten is bovendien vaak gecorreleerd aan P-limitatie (Wassen, 2005). Na beëindiging van
het agrarische gebruik neemt de stikstofbeschikbaarheid vaak sterk af als gevolg van
nitraatuitspoeling en denitrificatie. Voor de fosfaatbeschikbaarheid gaat dit niet op (Figuur 2)
omdat dit in de bodem sterk wordt gebonden (bijvoorbeeld als ijzer- of calciumcomplexen
waardoor het wordt vastgelegd (Smolders et al., 2006b).
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In het geval dat de natuurontwikkeling gepaard gaat met vernatting is het van belang om rekening
te houden met veranderende redoxcondities (Smolders et al., 2006a). Met name ijzer(hydr)oxiden
zorgen voor de vastlegging van fosfaat in de bodem. Onder anaërobe condities wordt het ijzer
gereduceerd waarbij fosfaat vrijkomt. Het hanteren van een natuurlijk peilbeheer met droogval van
de toplaag in de zomermaanden kan bijdragen aan de vastlegging van fosfaat (zie ‘peilbeheer’).
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Figuur 2. Nitraat- (a) en fosfaatconcentratie (b) in de bodem op verschillende dieptes (in cm onder maaiveld).
Nitraat verdwijnt uit de bodem wanneer de bodem niet meer in landbouwkundig gebruik is doordat het
uitspoelt naar het grondwater of wordt gedenitrificeerd. Het sterk in de bodem gebonden (immobiele) fosfaat
verdwijnt echter niet op een natuurlijke wijze uit de bodem. Bron: Lamers et al., (2005).

B. Het terugdringen van P-concentraties
Beoogde P-concentraties
Bij de ontwikkeling van natte schraallanden wordt gestreefd naar Olsen-P waarden van 250-300
µmol/l verse bodem of lager (Smolders et al., 2009b). Kleibodems zijn van nature vaak relatief
rijker aan fosfaat. Dat komt omdat klei zeer goed fosfaat bindt. Met name ijzerrijke kleibodems (>
100 mmol/l FW) binden niet alleen veel fosfaat, maar immobiliseren ook relatief veel. Hierdoor
kunnen voor kleibodems of zeer ijzerrijke zand/veengronden hogere Olsen-P grenswaarden worden
gehanteerd in vergelijking met ijzerarme zand- of veenbodems. Wel zal op dit soort bodems een
Dotterbloemhooiland doorgaans het meest schrale vegetatietype zijn dat kan worden ontwikkeld.
Over het algemeen kan op kleiige bodems een Olsen-P grenswaarde worden gehanteerd van
maximaal 500-800 μmol/l FW. Bij concentraties tot 1200 µmol/l FW is de vegetatieontwikkeling op
dit soort bodems niet optimaal maar kan door middel van aanvullend beheer wel een verdere
verschraling worden bewerkstelligd.
Bij het berekenen van de verschralingsduur mag niet alleen uitgegaan worden van de
plantenbeschikbare P concentratie (Olsen-P). De planten onttrekken weliswaar het fosfaat uit de
Olsen-P fractie maar deze wordt aangevuld via bodemprocessen uit de totaal-P voorraad: actueel
niet voor planten beschikbaar P dat potentieel wel beschikbaar kan komen. Bij verschralen is het
dus ook zaak om de totaal-P concentratie van de bodem te verlagen. Hoe sterk deze verlaagd moet
worden hangt sterk af van het bodemtype en de gewenste vegetatietypen. In voorliggend onderzoek
wordt een totaal-P concentratie nagestreefd van maximaal 3-5 mmol per liter bodemvolume voor de
ontwikkeling van een soortenrijk nat schraalland of vochtig hooiland. Onder kleiige en/of ijzerrijke
omstandigheden (Fe > 100 mmol/l FW) zijn hogere totaal-P concentraties acceptabel (15 soms wel
25 mmol/l FW) zolang de fosfaatbeschikbaarheid (Olsen-P) maar relatief laag is. Welke natte
natuurdoeltypen zich kunnen ontwikkelen is niet alleen afhankelijk van de fosfaatconcentraties
maar ook, onder andere, van de pH en de mate van buffering van de bodem en de stijghoogte en
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kwaliteit van het grondwater. In tabel 1 staan voor een groot aantal natuurdoeltypen de abiotische
randvoorwaarden aangegeven. Voorwaarde bij de ontwikkeling van soortenrijke voedselarme
systemen blijft de lage fosfaatbeschikbaarheid voor planten. De metingen van de Olsen-P (en
totaal-P) concentraties zijn dan ook in belangrijke mate leidend in de natuurontwikkelingskansen en
inrichtingsadviezen per deelgebied.
Tabel 1. Gemiddelde pH (de pH-H2O is ongeveer 0,5 - 1 eenheid hoger dan de pH-zout) en
fosfaatconcentraties in de bodem van enkele natte natuurdoeltypen (optimumranges) en een weergave van de
gemiddelde hoogste (GHG) en gemiddeld laagste (GLG) grondwaterstand. Bronnen: Ertsen et al. (2005); BWARE BV (niet gepubliceerde data); De Becker (2004). Onder zeer ijzerrijke omstandigheden kunnen bij een
optimale ontwikkeling ook hogere fosforconcentraties voorkomen (aangegeven tussen haakjes).
Natuurbeheertype

Specificatie

Hoogveen

10+ tot 20mv

Vochtige heide
Schraalgrasland

Moeras

GLG (cm)
5 -mv
20- tot 50mv

40- tot 120 mv
Nat heischraal grasland 0 tot 40- mv
Kleine zeggenmoeras
(Verbond van Zwarte
zegge)

Vochtig hooiland

GHG (cm)
10 + mv

20+ tot 20mv

40- tot 80mv

40- tot 800 tot 25- mv
mv

pH-H2O
3.5-5

Olsen-P (umol/l FW) totaal-P (mmol/l FW)
100-300
0.5-2.5

3.5-5

100-500

0.5-2.5

4.5-6

150-400

1-3

4.5-6.5

100-500

1-6

5-6.5

200-500

2-10 (tot 20)

20+ tot 20mv

40- tot 80mv

5-7

300-800 (tot 1200)

8-20 (tot 50)

Grote zeggenmoeras

20+ tot 0
mv

10+ tot 50mv

5-7

300-800 (tot 1200)

8-20 (tot 50)

Rietmoeras

20+ tot 0
mv

10+ tot 40mv

>5

-

-

10+ tot 0
mv

40- tot 80mv

<5

200-600

1-5

20+ tot 20mv

40- tot 80mv

5-6.5

300-800 (tot 1200)

5-20 (tot 50)

Blauwgrasland
Dotterbloemhooiland /
Veldrusschraalland

Hoog- en laagveenbos Berkenbroekbos
Elzenbroekbos

Maaien & afvoeren of ontgronden
In principe kan een fosfaatoverschot worden afgevoerd door middel van maaien en afvoeren. De
vegetatie neemt fosfaat op uit de bodem en legt deze vast in de biomassa. Door biomassa af te
voeren wordt er dus fosfor aan de bodem onttrokken waardoor de fosfaatbeschikbaarheid afneemt.
De gewenste maaifrequentie en het gewenste tijdstip voor maaien zijn afhankelijk van de toestand
van het grasland. De gewasproductie wordt sterk beïnvloed door de bodemgesteldheid (Oosterbaan
et al., 2008). Bij een fosfaatafvoer 10 kg ha-1 jaar-1 (Sival & Chardon, 2004) duurt de verschraling
van voormalige landbouwgronden vaak tientallen tot honderden jaren (figuur 3). Onder fosfaatrijke
omstandigheden is het dus vaak niet mogelijk om binnen een termijn van enkele (tientallen) jaren
een P-gelimiteerde uitgangssituatie in de bovenste 20-25 cm van de bodem te krijgen door middel
van maaien & afvoeren (Smolders et al., 2006b). Dit neemt niet weg dat het goed kan worden
toegepast in combinatie met andere beheersvormen. Verschralen via maaien en afvoeren is
bijvoorbeeld geschikt om kleine overschotten in voedingsstoffen verder te reduceren, bijvoorbeeld
als aanvullende maatregel op plagwerkzaamheden of in combinatie met bekalken van de bodem.
Daarnaast voorkomt maaien het ontwikkelen van hogere plantengroei zoals bomen en struwelen.
Uitmijnen is een versterkte verschraling door middel van een gewas waarvan de productie op peil
wordt gehouden door middel van aanvullende bemesting opdat de afvoeren van het doelnutriënt
(fosfor) maximaal is. Door middel van het zaaien van grasklaver in combinatie met kalibemesting en
een maaibeheer kan fosfaat versneld (40 kg P/ha/jr: 4x sneller als met maaien en afvoeren) aan de
bodem worden onttrokken. Klaver houdt met haar stikstofbinding de productie gaande en
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kalibemesting wordt gebruikt om klaver optimaal te laten groeien. De praktijkervaringen met
uitmijnen zijn echter beperkt. Het blijft hierdoor een relatief onzeker traject waarbij specifiek
aanvullend onderzoek (Van Eekeren & Smeding, 2006) nodig is voor het opstellen van een concreet
plan van aanpak. Mogelijke nadelen van uitmijnen zijn de lange tijd die nodig is om voldoende
fosfaat uit de bodem te verwijderen, wat hoge beheerskosten met zich meebrengt en het bijmesten
om voldoende opbrengst te krijgen, en zodoende fosfaat af te voeren (Chardon, 2008). Andere
nadelen zijn dat doorgaans slechts de bovenste 20-25 cm van de bodem (afhankelijk van de
bewortelingsdiepte van het gewas) wordt verschraald zodat de laag onder de toplaag nog steeds
voedselrijk blijft wat een probleem kan zijn in grondwatergevoede systemen met een dikke (40 cm)
bouwvoor (dit geldt ook voor maaien en afvoeren). In figuur 3 is de verschralingsduur bij uitmijnen
weergegeven.
Streefconcentratie tot-P:
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Figuur 3. Overzicht van de verschralingsduur (jaren) bij verschillende beginconcentraties van totaal-fosfor in
de bodem bij maaien en afvoeren (groen) en uitmijnen (blauw). De eindconcentratie die wordt nagetreefd is 5
mmol L-1 Bij maaien en afvoeren. wordt uitgegaan van een P-afvoer van 10 kg/hectare per jaar. Bij uitmijnen
is uitgegaan van een fosfaatafvoer van 40 kg/hectare per jaar (Sival & Chardon, 2004). Uitgaande van een
verschraling van de bovenste 20 cm van de bodem komt dit neer op een fosfaatafvoer van 0.16 mmol L-1
(maaien en afvoeren) en 0.64 mmol L-1 verse bodem (uitmijnen) per jaar (door: Smolders & Van Mullekom).

Om de ontwikkeling van waardevolle vegetaties mogelijk te maken is het verwijderen van de P-rijke
toplaag daarom in veel gevallen onontkoombaar. Voor het opstellen van een inrichtingsadvies is het
belangrijk om vast te stellen tot hoe diep ontgrond moet worden om een voldoende P-arme
uitgangssituatie te creëren. Dit kan door op verschillende diepten de P-beschikbaarheid te meten.
Na het verwijderen van de P-verrijkte toplaag is het vaak nog nodig om gedurende een aantal jaren
aanvullend verschralingbeheer te plegen door middel van maaien en afvoeren. Begrazen houdt het
terrein wel open, maar leidt in tegenstelling tot maaien en afvoeren niet of nauwelijks tot een
verdere verschraling van het terrein. Ter bestrijding van Pitrus (Juncus effusus) is begrazing niet
effectief omdat de meeste grazers alles eten behalve Pitrus. Door betreding ontstaan tegelijkertijd
wel open plekken in de vegetatie waar Pitrus weer kan kiemen. Hierdoor neemt de dominantie van
Pitrus vaak juist toe indien er begraasd wordt. Een nieuwe verrijking van de geplagde gronden,
bijvoorbeeld door middel van overstroming met fosfaat- en nitraatrijk oppervlaktewater dient te
worden voorkomen.
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Herintroductie doelsoorten
Na ontgronding wordt het introduceren van doelsoorten geadviseerd. Zeldzame en bijzondere
soorten (meestal tevens de doelsoorten) vestigen zich doorgaans niet of slechts na lange tijd. Op
voormalige landbouwgronden is van de oorspronkelijke zaadbank vaak niets meer over. Door de
hoge nitraatwaarden van deze bodems zijn de meeste zaden al gekiemd omdat nitraat werkt als
kiemingshormoon. Veelal wordt de nog resterende zaadbank onder matig tot intensief gebruikt
grasland op droge zandige bodems gedomineerd door algemene soorten (Bekker et al., 1997).
Zonder het uitstrooien van maaisel uit geschikte referentiegebieden is de kans op vestiging van
doelsoorten te verwaarlozen indien er geen bronpopulaties in de nabije omgeving aanwezig zijn
(Klimkowska et al., 2007, Van Mullekom et al., 2009, Smolders et al., 2009). Een relatief kaal
soortenarm of met niet-doelsoorten dichtgegroeid voedselarm terrein is dan vaak het resultaat. Op
locaties waar de toplaag, eventueel na maaien en afvoeren, kansen biedt om op redelijke termijn
voedselarme natuur te ontwikkelen wordt geadviseerd om de dichte vegetatiemat (grassen) te
verwijderen en soorten uit referentielocaties (uit de regio) te herintroduceren via maaisel. Door de
dichte vegetatiemat te verwijderen krijgen bijzondere soorten de kans om zich te vestigen.

C. Peilbeheer in grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen en vernatting
Onder permanent natte omstandigheden kan
extra
P-mobilisatie
optreden
(interne
eutrofiering; Smolders et al., 2006a).
IJzergebonden fosfaten komen hierbij vrij.
Hoeveel fosfaat er hierbij vrijkomt, hangt
onder andere af van de tijdsduur van de
inundatie en van de verhouding tussen het aan
ijzergebonden fosfaat en het ijzer in het
systeem (Loeb et al., 2008a). Onder anaërobe
omstandigheden wordt daarnaast sulfaat
omgezet in sulfide (rotte-eierengeur). Sulfide is
toxisch,
maar
wordt
onder
ijzerrijke
Figuur 4. De invloed van het hanteren van een
omstandigheden
gebonden
aan
ijzer
natuurlijk peilbeheer op nutriëntenbeschikbaarheid
(pyrietvorming). Het sulfide is dan niet meer
(Smolders et al., 2003).
giftig. Dit proces kan echter wel leiden tot het
vrijkomen van extra fosfaat, omdat sulfide fosfaat van het ijzer kan verdringen, als er geen
overmaat van ijzer in de bodem aanwezig is (Smolders & Roelofs, 1995; Smolders & Roelofs, 1996;
Lamers et al., 2002). Daarnaast kan ammonium zich in stagnante situaties in de bodem ophopen.
Periodieke droogval in de zomermaanden kan zorgen voor een lagere beschikbaarheid van
nutriënten (figuur 4; Smolders et al., 2003). Droogval in de zomer is tevens belangrijk omdat het
vrijkomen van fosfaat onder natte omstandigheden sneller gaat bij hoge (zomer)temperaturen dan
bij lagere (winter)temperaturen (Loeb et al., 2008b). Enkele weken droogval per jaar kan al genoeg
zijn om ervoor te zorgen dat er niet te veel fosfaat vrijkomt. Als het ijzer echter voor een groot
deel verzadigd is met fosfaat (weinig ijzer ten opzichte van fosfaat aanwezig), kan enkele weken
tot maanden inundatie al voor problemen zorgen.
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BIJLAGE 1b. HERSTELMAATREGELEN ELZENBROEKBOSSEN
Door de daling van de grondwaterstand (door o.a. toenemende drainage activiteiten voor de
landbouw), heeft een achteruitgang van de grondwaterafhankelijke broekbossen plaatsgevonden.
Door de verdroging is een andere vegetatie tot ontwikkeling gekomen met soorten als Framboos
(Rubus idaeus), Gewone Braam (Rubus fruticosus), Grote brandnetel (Urtica dioica) en Hennegras
(Calamagrostis canescens). Daarnaast is door vermesting en ammoniakemissies ook de kwaliteit van
het grondwater drastisch veranderd. Dit heeft onder andere nitraatuitspoeling naar het diepere
grondwater tot gevolg gehad. Mariene geologische pyrietafzettingen in de ondergrond reageren
vervolgens met het nitraat. Daarbij wordt sulfaat gevormd. De concentraties nitraat en/of sulfaat in
het grondwater zijn dus sterk toegenomen (afhankelijk van de mate van nitraatuitspoeling en de
zwavelrijkdom van de bodem) (Lucassen, 2004).
Het herstel van de reguliere grondwaterstand middels peilverhoging is, als gevolg van omringende
landbouwgronden, vaak niet haalbaar. Het herstel van broekbossen (de vernatting) trachtte men
vaak op te lossen door het oppervlaktewater op te stuwen. Door de permanent hoge waterstanden,
treden meestal ook geen periodieke grondwaterstandschommelingen meer op, waardoor de
broekbossen niet periodiek droogvallen. Als gevolg van de permanente opstuwing van grondwater
vindt verder ook geen doorstroming van grondwater plaats. De stijghoogte van het grondwater komt
niet meer boven het oppervlaktewaterpeil uit met stagnatie en de beperking van de
grondwaterinvloed als gevolg. Dit leidt tot de reductie van sulfaat tot (toxisch) sulfide en een
massale ontwikkeling van soorten kenmerkend voor zeer voedselrijke natte condities waaronder
Klein kroos (Lemna minor), Liesgras (Glyceria maxima) en Mannagras (Glyceria fluitans) (Lucassen,
2004).

Afbeelding 1. Schematische weergave van biochemische processen die optreden bij permanent hoog stagnerend waterpeil.
Bron: B-WARE, 2006.

Afbeelding 1 toont een schematisch overzicht van de biochemische processen die optreden bij een
permanent hoog stagnerend waterpeil. Door opstuwing van water (permanente vernatting) wordt
een anaërobe situatie gecreëerd. Vooral wanneer het alkalien en sulfaatrijk oppervlaktewater
betreft (Lucassen, 2004). Door de anaërobie vinden reductieprocessen plaats: reductie van
ijzerhydroxides hetgeen leidt tot fosfaat mobilisatie. Dit is vooral een groot probleem als veel
fosfaat en weinig ijzer aanwezig is. Sulfaatreductie, waarbij sulfides worden gevormd welke fosfaat
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verdringen aan ijzercomplexen leidt ook dat de mobilisatie van fosfaat. Het fosfaat dat
gemobiliseerd is diffundeert naar de waterlaag met eutrofiëring tot gevolg. Het gevormde sulfide is
toxisch, waardoor Elzen (Alnus spec.) afsterven. Door de ontstane lichtinval vindt o.a. ontwikkeling
van Kroos (Lemna spec.) plaats, dit leidt tot een hogere anaërobe situatie, waardoor nog meer
ijzerreductie en dus fosfaatmobilisatie plaatsvindt. Mannagras (Glyceria fluitans) en Liesgras
(Glyceria maxima) zijn wel in staat sulfide te detoxificeren en zijn tevens soorten die domineren bij
verhoogde nutriëntenbeschikbaarheid. Onder anaërobe omstandigheden zal ophoping van
ammonium plaatsvinden. Omdat er geen sprake is van doorstroming van grondwater zullen
nutriënten en toxische stoffen ophopen in de waterlaag (Lucassen, 2004). Afbeelding 2 toont het
schematische overzicht van de biochemische processen waarbij sprake is van tijdelijke droogval.
P
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Fe

FeO(OH)-P
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SO42-

NH4+
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FeO(OH)-P
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NO3-
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Afbeelding 2. Schematisch overzicht van de biochemische processen die optreden wanneer sprake is van doorstroming
gevolgd door tijdelijke droogval. Bron: Smolders et al., 2009.

Door de aanvoer van basenrijk (vooral calcium en magnesium) en ijzerrijk grondwater wordt de
nutriëntenbeschikbaarheid beperkt. Deze hebben namelijk een sterkere binding aan het
bodemabsorptiecomplex dan ammonium, waardoor ammonium continu uit het systeem wordt
afgevoerd. Daarnaast legt ijzer in de vorm van ijzer(hydr)oxiden in de aërobe toplaag fosfaat vast.
Gereduceerd ijzer legt sulfide vast, waardoor interactie van sulfide met ijzer uit de ijzerfosfaatcomplexen beperkt blijft (Lucassen, 2004).
De gevormde ijzer-sulfiden worden tijdens droogval weer geoxideerd, en het gevormde sulfaat
wordt uit het systeem afgevoerd in natte tijden. Daarnaast ontstaan weer ijzer(hydr)oxiden die
fosfaat kunnen binden. Er wordt echter wel zuur gevormd tijdens de oxidatie van ijzersulfiden,
maar verdroging zal meestal niet leiden tot verzuring doordat geen ophoping van ijzersulfiden heeft
kunnen optreden (Lucassen, 2004). De basen calcium en magnesium werken daarnaast bufferend.
De verzuringsgevoeligheid wordt bepaald door de ratio S/(Ca+Mg). Hoe hoger deze ratio, hoe groter
de verzuringsgevoeligheid van een broekbos bij droogval (Lucassen et al., 2002). Lucassen et al.
(2002) geven hierbij een grenswaarde aan van 0.67.
Droogval zorgt ook voor oxidatie van ammonium, waarbij nitraat wordt gevormd. Dit spoelt uit en
kan worden gedenitrificeerd in het diepergelegen anaërobe gedeelte van de bodem. Hierbij
ontstaat stikstofgas, dat verdwijnt naar de lucht (Lucassen, 2004).
In afbeelding 3a-d is de broekloop in het Kaldenbroek te zien. Hier is duidelijk de verruiging
zichtbaar die optreedt ten gevolge van permanente opstuwing van oppervlaktewater. Na het
herstellen van het natuurlijke waterregime is de verbetering van de vegetatie te zien (Lucassen &
Roelofs, 2005).
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Herstelmaatregelen bestaan dan ook niet uit permanente opstuwing van grondwater of aanvoer van
oppervlaktewater, maar uit het herstellen van een natuurlijk waterregime (Lucassen & Roelofs,
2005). Dit kan bereikt worden door een regelbare stuw te plaatsen, waarbij het grondwater tot
beneden de potentiële stijghoogte van grondwater wordt opgestuwd. Zo blijft een positieve
grondwaterdruk gehandhaafd en zal doorstroming met grondwater blijven plaatsvinden (Lucassen &
Roelofs, 2005).

Afbeelding 3a-d: De broekloop in het Kaldenbroek. a: 1977, onder verdroogde condities (foto: P. van den Munckhof); b:
1998, uitgangssituatie direct na het permanent opstuwen van het oppervlaktewater (foto: E. Lucassen); c: 1999,
eutrofieringsverschijnselen als gevolg van de permanente opstuwing (foto: E. Lucassen) d: 2005, twee jaar na het instellen
van het natuurlijk waterregime (foto: E. Lucassen). Bron: Lucassen & Roelofs, 2005.

Het handhaven van een natuurlijk waterregime (schematisch weergegeven in afbeelding 4) leidt tot
de volgende resultaten:
1)
De sulfaatreductie wordt geremd door de aanvoer van ijzer- en nitraatrijk grondwater,
waardoor ook de fosfaatmobilisatie wordt geremd (Lucassen et al., 2005).
2)
Het fosfaat dat wel vrijkomt, zal gebonden worden aan geoxideerd ijzer (in de zuurstof
bevattende toplaag van de bodem) of zal worden afgevoerd doordat er sprake is van
doorstroming (Lucassen et al., 2005).
3)
In de zomermaanden, wanneer droogval kan plaatsvinden, zal ijzer worden geoxideerd, dat
weer fosfaat kan binden en zal het sulfaat dat vrijkomt bij deze oxidatie, het systeem
verlaten via de waterlaag wanneer het grondwaterpeil weer stijgt (Lucassen et al., 2005).
4)
Nitrificatie kan plaatsvinden in de zuurstofrijke toplaag, wat verlies van stikstof uit het
systeem veroorzaakt, gevolgd door denitrificatie in diepere zuurstofloze bodemlagen
(Smolders et al., 2003).
De voedselarme situatie, ontstaan door een natuurlijk waterregime, heeft een positieve invloed op:
 Stimulatie van groei en kieming van karakteristieke verbindingsvegetaties zoals Grote
boterbloem (Ranunculus lingua), Riet (Phragmites australis) en Oeverzegge (Carex riparia).
 Stimulatie van de kieming en vestiging van gewenste aquatische macrofyten.
 Voorkomen van massaontwikkeling van ongewenste soorten als Kroos (Lemna spec.) en
Liesgras (Glyceria maxima).
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Afbeelding 4. Schematisch overzicht van het principe van natuurlijk peilbeheer met periodieke droogval van
de toplaag in de zomermaanden (Smolders e.a. 2009).

34

BIJLAGE 2. ANALYSES
Per bodemmonster zijn de volgende analyses uitgevoerd:
 Vocht- en organisch stofgehalte
 Olsen-P (plantenbeschikbare fosfaat fractie)
 Destructie: totaal-P (fosfaat), totaal-S (zwavel), totaal-Fe (ijzer), totaal-Ca (calcium),
totaal-Mg (magnesium), totaal-Mn (mangaan), totaal-Zn (zink), totaal-Al (aluminium),
totaal-K (kalium), totaal-Si (silicium).
De analyses zijn als volgt uitgevoerd:
Vocht- en organisch stofgehalte
Het vochtgehalte van het verse bodemmateriaal is via het vochtverlies bepaald. Dit gebeurt door in
duplo bodemmateriaal te drogen gedurende 24 uur bij 70 oC. Omdat de bakjes precies tot aan de
rand worden afgevuld kunnen later ook de concentraties worden omgerekend naar mol per liter
bodemvolume. De fractie organisch stof in de bodem is berekend door het gloeiverlies te bepalen.
Hiertoe is het bodemmateriaal, na drogen, gedurende 4 uur verast in een oven bij 550oC. Het
gloeiverlies komt bij benadering overeen met de fractie organisch materiaal in de bodem.
Olsen-extractie
Plantenbeschikbaar fosfaat is met behulp van een Olsen-extractie bepaald. Hiervoor is aan 3 gram
droog bodemmateriaal 100 ml 0,5 mol l-1 natriumbicarbonaat (NaHCO3) toegevoegd. De pH van het
extractiemedium is op pH 8,5 gesteld met behulp van NaOH. Gedurende 30 minuten zijn de
monsters uitgeschud op een schudmachine (100 r.p.m.) waarna het supernantant onder vacuüm is
verzameld met behulp van teflon poriewaterbemonsteraars. Het extract is bij 4oC bewaard tot
verdere analyse.
Bodemdestructie
Door de bodem te destrueren (ontsluiten) is het mogelijk de totale concentratie van bepaalde
elementen/nutriënten in het bodemmateriaal te bepalen. Hiervoor is 200 mg fijngemalen
gedroogde bodem afgewogen in teflon destructievaatjes. Aan het bodemmateriaal is 4 ml
geconcentreerd salpeterzuur (HNO3, 65%) en 1 ml waterstofperoxide (H2O2, 30%) toegevoegd en
geplaatst in een destructiemagnetron (Milestone microwave type mls 1200 mega). De monsters zijn
vervolgens gedestrueerd in gesloten teflon vaatjes en na afkoelen is het destruaat nauwkeurig
overgebracht en aangevuld tot 100 ml met milli Q water. De monsters zijn in polyethyleenpotjes bij
4oC bewaard voor verdere analyse.
Analysemethoden destructies, extracten en watermonsters
Zowel de watermonsters als de destructies zijn geanalyseerd op totaal Ca (komt voor watermonsters
overeen met Ca2+), Fe, Mg, K, P, S (komt voor watermonsters overeen met SO42-), Si, Al, Zn en Mn
met een ICP-OES. De hoeveelheid P in de Olsen-extracten en in de verschillende fosfaatfracties zijn
eveneens gemeten met de ICP-OES.
Van watermonsters is tevens de pH en de hoeveelheid CO2 en opgelost (anorganisch)koolstof (HCO3-)
bepaald bepaald. De pH is gemeten met een standaard Ag/AgCl2 elektrode verbonden met een
radiometer Copenhagen type PHM 82. CO2 en HCO3- concentraties zijn bepaald met een 0525 HR
infrarood koolstof analyser van ‘Oceanograpy International’. De alkaliniteit werd bepaald door een
volume monster met een 0,01 M zoutzuuroplossing te titreren tot pH 4,2. De hoeveelheid K+, Cl-,
NH4+, NO3- en PO43- in de watermonsters is gemeten met Technicon autoanalysers. De hoeveelheid
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ortho-fosfaat in watermonsters (PO43-) is de hoeveelheid opgelost fosfaat. De totaal-P concentratie
ligt vaak hoger omdat hier ook niet opgelost fosfor wordt gemeten dat bijvoorbeeld geadsorbeerd is
aan organische stoffen (humuszuren) of zeer kleine colloïdale deeltjes (<0,2 µm).
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BIJLAGE 3. TOELICHTING BODEMMONSTERLOCATIES

Nr

Omschrijving locatie

1
2
3
4
5

Populierenbos met jong elzenbroek in de ondergroei, en dominatie van varens in
kruidlaag. Ook berk aanwezig. Bos wordt wordt nog ontwaterd.
Vochtige pitrusruigte (voormalige landbouwgrond)
Droog voedselrijk grasland, nog in landbouwkundig gebruik
Begraasde pitrus- en wilgenruigte, bedoeld als moeras
Overgang van pitrusruigte naar grote lisdodderuigte, bedoeld als moeras

6
7
8

Jong elzenbroekbos met ruige ondergroei: varens, braam / framboos, kale jonker,
brandnetel
Vochtig pitrusgrasland met soorten als boterbloem, rode klaver en dergelijke
Ruigte met wilg, lisdodde, brandnetel en gras, bedoeld als moeras

9
10

Pitrus- en wilgenruigte, met soorten als haagwinde, rietgras, wilgenroosje ed, bedoeld als
moeras
Rietland met wilg, verder weinig andere soorten, bedoeld als moeras

Hooiland met soorten als echte koekoeksbloem, moeraskartelblad en holpijp (voormalige
Ref1 landbouwgrond)
Goed ontwikkeld elzenbroekbos met fraaie begroeiing van zeggen (oa elzenzegge), grote
Ref2 boterbloem, holpijp, gele lis
Redelijk goed ontwikkeld elzenbroekbos met begroeiing van zeggen (oa elzenzegge),
Ref3 grote boterbloem, gele lis
Bron: Bureau Bell Hullenaar
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