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AANLEIDING 
 
Het natuurinrichtingsproject (NIP) Smeetshof, uitgevoerd in 2002 – 2003, had tot doel 
een aanzienlijke oppervlakte te vernatten om zo natte natuurwaarden te ontwikkelen. 
Daartoe werd een ‘overstroommoeras’ gecreëerd tussen de Veldhoverbeek en de Lossing 
en een ‘doorstroommoeras’ ten oosten van de Lechterrietbeek (figuur 1).  
 

 
Figuur 1: vooropgestelde inrichting in het Smeetshof met overstroommoeras en 
doorstroommoeras binnen de projectperimeter van het NIP. De moerasinlaten (blauw), 
stuwen in de waterlopen (rood) en overloop (oranje) naar de Lozerbroekbeek vanuit het 
doorstroommoeras staan op de kaart aangegeven. 
 
De gronden waar de moerassen gecreëerd werden, maakten tot rond 1870 deel uit van 
een uitgestrekt moerasgebied, het Bocholterbroek (Aeolus 2003). Door de aanleg van de 
Lossing, ook Lozerbroekbeek of Émissaire genoemd, werden deze moerassen 
drooggelegd en kwamen ze beschikbaar voor land- en bosbouw. De gronden zijn tot in 
de jaren ’90 in landbouwgebruik gebleven, totdat ze aangekocht werden door een 
terreinbeherende vereniging (VLM 2000). 
 
Een natuurinrichtingsproject1, toen een gloednieuw beleidsinstrument voor het 
gebiedsgericht beleid, werd opgezet met de bedoeling het gebied opnieuw te vernatten. 
Een hele reeks metingen werden uitgevoerd (Asset 2000) en een oppervlakte- en 
grondwaterstudie (Wittenveen+Bos 2001 & 2002), een projectrapport (VLM 2000), een 
projectuitvoeringsplan (Libost-groep 2002) en een milieueffectenrapport (LISEC 2002) 
werden opgemaakt.  
 
Door de aanleg van een brede moerasinlaat (plaatselijke verlaging van de oever) en een 
stroomafwaartse drempel (stuw op figuur 1), overstroomt de Veldhoverbeek bij 

                                           
1 Het natuurinrichtingsproject Smeetshof werd ingesteld door het Ministrieel besluit van 
29 juni 1999. 
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piekdebieten naar de noordelijk gelegen gronden. Hierdoor ontstaat een sporadisch 
overstroomd terrein, genaamd het  ‘overstroommoeras’.  
Door opstuwing van de Lechterrietbeek en het afgraven van oevers (moerasinlaat op 
figuur 1) ontstond een zone waarin het beekwater diffuus door de vegetatie stroomt en 
vervolgens via een overloop terug naar de Lossing stroomt (overloop figuur 1), het 
zogeheten ‘doorstroommoeras’. Daarnaast werden in beide moeraszones een aantal  
afwateringsgrachten- en greppels  gedempt met als doel de afvoer van water uit het 
gebied te vertragen.  
De termen overstroommoeras en doorstroommoeras hebben geen ecologische betekenis 
en mogen dus enkel gezien worden als inrichtingsconcept en niet als ecologisch doel. 
 
Randvoorwaarde bij alle natuurinrichtingsprojecten is dat er geen disproportionele 
gevolgen buiten de projectperimeter (figuur 1) mogen optreden. In dit geval is gesteld 
dat de vernattingsmaatregelen niet meer dan 5 cm peilstijging mogen teweeg brengen 
buiten de projectperimeter van het NIP (VLM 2000).  
Na uitvoering van het project werd wateroverlast gemeld op landbouwpercelen buiten de 
projectperimeter in de nabijheid van de Lechterrietbeek waar die de projectperimeter 
binnenstroomt. Op dit moment is niet duidelijk wat de omvang is van de 
probleemvernatting buiten de projectperimeter en over welke percelen het precies gaat. 
 
Om eventuele wateroverlast te remediëren werd na overleg op 25 augustus 2009 tussen 
de betrokken partijen (Gemeente, Watering Grootbroek, Boerenbond, Landbouwraad, 
landbouwers, VLM) voorgesteld om het drainageniveau van de Lechterrietbeek te 
verlagen door minder hoog op te stuwen. Om het doorstroommoeras te kunnen 
behouden werd voorgesteld dit dan te voeden via een buis/doorsteek vanuit het 
overstroommoeras. Dit betekent dat beide moerassige zones gevoed zouden worden 
door water dat enkel en alleen van de Veldhoverbeek afkomstig is. 
 
 

 
 
Aan INBO werden volgende vragen gesteld: 
 
1. Is er vernatting ten gevolge van de maatregelen uitgevoerd in het kader van het NIP 
buiten de projectperimeter? Waar situeert deze vernatting zich en wat ligt aan de basis 
van de vernatting? 
 
2. Is de oplossing die werd voorgesteld een haalbare en effectieve oplossing? Met andere 
woorden: kunnen de doelstellingen vooropgesteld in het NIP nog bereikt worden? 
 
3. Zijn andere, meer structurele oplossingen en/of maatregelen mogelijk?  
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Om de vragen te kunnen kaderen en beantwoorden wordt eerst de actuele abiotische en 
biotische situatie van de moeraszones in het NIP Smeetshof beschreven en geëvalueerd. 
 
 
1. Evaluatie van de actuele natuurtypes in de moeraszones na uitvoering 

van het natuurinrichtingsproject 
 
Het uitgangspunt van het NIP was om in een groot deel van het projectgebied het 
historische moeras te herstellen. Afhankelijk van de grond- en oppervlaktewaterchemie 
en dynamiek werden verschillende natte natuurtypes tot doel gesteld: oligotrofe wateren, 
rietland, grote zeggenvegetaties, zuur laagveen, dotterbloemhooiland en natte ruigtes 
met moerasspirea (VLM 2002). 
 
Binnen de zones met als natuurstreefbeeld moeras (blauwe arcering figuur 1) komen 
actueel volgende BWK-types voor: door russen gedomineerd grasland (Hj) soms met 
boom- of struikopslag, natte ruigte met moerasspirea (Hf) en verruigd grasland (Hr). Een 
klein deel van deze oppervlakte bestaat uit eutroof open water (Ae) en rietmoeras (Mr) 
(Dupae & Stulens 2005 & 2009). Dit is slechts een beperkt aandeel van de mogelijke 
vegetatietypes die onder de noemer moeras vallen. 
De BWK-types die actueel worden aangetroffen wijzen in de richting een eutroof tot 
hypertroof systeem. De tot doel gestelde natte natuurtypes komen actueel niet voor, 
gezien ze eerder gebonden zijn aan een mesotroof tot licht eutroof systeem. Kennis van 
de actuele abiotische standplaatscondities (na het NIP) kan hierin klaarheid brengen. 
 
 
1.1 Oppervlaktewaterkwaliteit 

 
Aangezien het moerasherstel gerealiseerd wordt met oppervlaktewater is kennis van het 
nutriëntengehalte van de Veldhoverbeek en Lechterrietbeek van belang. Voor een 
kwalitatief goede ontwikkeling van waterafhankelijke vegetatietypes, is het van belang 
dat de aangevoerde nutriëntenvracht niet te groot is. Eutrofiëring zorgt ervoor dat 
competitieve soorten bevorderd worden, waardoor geen kritische soorten kunnen 
voorkomen. 
  
De waterkwaliteit van een kleine Kempense beek heeft een goede ecologische kwaliteit2 
(Schneiders 2009) bij een totaalfosforconcentratie < 0,14 mg/l (jaargemiddelde) en 
totaalstikstofconcentratie < 4 mg/l (gemiddelde zomerhalfjaar). De VMM monitort de 
oppervlaktewaterkwaliteit van de Veldhoverbeek net stroomafwaarts de Zuid-
Willemsvaart. Het RWZI van Bocholt loost effluent op de Veldhoverbeek. Uit metingen 
van 2007 (bijlage 1) blijkt dat de grenswaarden voor een goede ecologische kwaliteit 
voor totaalfosfaat en totaalstikstof zwaar overschreden worden: de 
totaalfosforconcentratie (jaargemiddelde) bedraagt 1,13 mg/l en de 
totaalstikstofconcentratie (gemiddelde zomerhalfjaar), 13,5 mg/l. De chemische kwaliteit 
van het oppervlaktewater is dus ontoereikend voor de ontwikkeling van ecologisch goede 
levensgemeenschappen van stromende wateren.  
 
Het knelpunt is dat dit (Veldhover- en Lechterriet-)beekwater gebruikt wordt om het 
waterpeil in het overstroom- en doorstroommoeras te optimaliseren. Daar komt bij dat 
de maximale nutriëntengehaltes voor een goede ecologische kwaliteit van stilstaande 
wateren en moerasvegetaties nog veel lager liggen dan de grenswaarden voor stromende 

                                           
2 Onder de goede ecologische toestand wordt verstaan dat: ‘de waarden van de biologische kwaliteitselementen 
(waterflora, macro-invertebraten en vissen) een geringe mate van verstoring ten gevolge van menselijke 
activiteiten vertonen, en er slechts een lichte afwijking is van wat normaal is voor het type oppervlaktewater in 
onverstoorde staat’. 

TOELICHTING 
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wateren. Meer dan 0,1 mg/l totaalfosfor is bijvoorbeeld al voldoende om het systeem 
hypertroof te maken. Fosfor is vaak het meest limiterende voedingselement, waardoor 
het bepalend is voor de productiviteit van de vegetatie. 
 
In 2006 en 2008 werden oppervlaktewaterstalen genomen in het Smeetshof (LISEC 2006 
& 2008). De staalnamepunten staan aangegeven op figuur 2 met als code R(cijfer). De 
analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 2. De rode cellen in bijlage 2 wijzen op 
veel te hoge nutriëntenconcentraties voor de ontwikkeling van stilstaande wateren en 
moerasvegetaties met een ecologisch goede kwaliteit. In 2006 worden de grenswaarden 
voor nitraat zwaar overschreden in het overstroom- en doorstroommoeras. In 2008 
worden de grenswaarden voor nitraat in het doorstroommoeras zwaar overschreden. 
 
De nutriëntenvrachten die door de Veldhoverbeek en Lechterrietbeek in het systeem 
terecht komen, zijn veel te hoog om de doelstellingen te halen, zelfs voor de eutrofe 
moerastypes. Onder de huidige omstandigheden is er sprake van een (soortenarm en 
zeer productief) hypertroof moeras.  
Door de overstroming met aangerijkt beekwater worden het overstroommoeras door de 
Veldhoverbeek en doorstroommoeras door de Veldhoverbeek/Lechterrietbeek, 
voortdurend geëutrofieerd.  
 
 
1.2  Grondwaterkwaliteit 

 
In 1999, 2004, 2006 en 2008 (Watina-databank en LISEC 2006 & 2008) werden 
grondwaterstalen genomen in het Smeetshof. De staalnamepunten staan aangegeven op 
figuur 2 met als code P(cijfer). De analyseresultaten worden weergegeven in bijlage 2. In 
2006 en 2008 werden helaas de orthofosfaatconcentraties niet geanalyseerd. Als de 
concentraties van de belangrijkste nutriënten (orthofosfaat, nitraat, nitriet) en de 
sulfaatconcentraties onder de loupe genomen worden, blijkt dat een zeer groot deel van 
de staalnamelocaties een ecologisch ontoereikende waterkwaliteit heeft. In 2004 (de 
laatste ‘volledige’ analyse) blijkt slechts 1 op 24 stalen geschikt om de doelstelling 
eutroof moeras te halen. 
In de peilbuis aan de instroom van de Veldhoverbeek (P51) met grondwater in de 
nabijheid van oppervlaktewater, worden zeer hoge elektrische geleidbaarheden gemeten: 
2000 µS/cm in 1999 (voor het NIP) en 1942 µS/cm in 2004 en 1190 µS/cm in 2006 (na 
uitvoering van het NIP). In 2004 en 2006 werd in P51 maar liefst 23 mg/l en 33 mg/l 
ammoniumstikstof gemeten, naast een exorbitant hoge sulfaatconcentratie van 249 
mg/l.  

Gezien de hypertrofe waterkwaliteit van oppervlakte- en grondwater in de moeraszone is 
duurzame ontwikkeling van mesotrofe en zelfs eutrofe moerasvegetaties niet mogelijk. 
De nu voorkomende en potentieel voorkomende vegetatietypes bij de huidige inrichting 
en beheer in de moeraszones zijn beperkt tot kwalitatief minder goede vegetaties of 
‘rompgemeenschappen’ uit de zeer voedselrijke sfeer. 
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Figuur 2: overzicht van de meetlocaties in het Smeetshof (S = peilschaal, P = 
piëzometer, R = oppervlaktewaterstaalnamepunt). 
 
 
1.3  Grondwaterdynamiek  

 
In het gebied worden al sinds 1999 grondwaterpeilen gemeten. Ook enkele 
oppervlaktewaterpeilen worden opgevolgd.  
 
Uit analyse van de tijdsreeksen blijkt dat in het overstroom- en doorstroommoeras sterk 
wisselende waterstanden optreden (figuur 3), met een amplitude van 60 tot 80 cm op 
jaarbasis. De sterk fluctuerende waterpeilen zijn het gevolg van intensieve, en na de 
uitvoering van het NIP nog steeds aanwezige drainage door de Lossing. Het gebied wordt 
gekenmerkt door zandbodems, waardoor de invloed van de ontwatering zich tot op grote 
afstand van de Lossing laat voelen. Zandgronden hebben immers een hoge hydraulische 
geleidbaarheid. 
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Figuur 3: tijdreeksen van grondwaterpeilmetingen in meter onder het maaiveld (m –mv) 
in de moeraszone van het Smeetshof. 
 
 
Uit de tijdreeksen van de peilmetingen kunnen enkele ecohydrologische stuurvariabelen 
afgeleid worden voor de periode na inrichting (2003-2009), namelijk: de gemiddelde 
hoogste grondwaterstand (GHG), de gemiddelde voorjaarsgrondwater (GVG) en de 
gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG). Deze werden vergeleken met de GHG en 
GLG van de referentievegetaties voor de Vlaamse situatie (Flawet1.0 & Callebaut et al. 
2007). Uitgaande van de GHG, de GLG en de vrij mineraalrijke, maar tevens ook de 
hypertrofe condities van het grondwater kan uit een lijst van een dertigtal ‘kandidaat-
vegetatietypes uit de moerassfeer’ enkel als potentieel vegetatietype voor de 
moeraszone van het Smeetshof,  moerasspirearuigte (Filipendulion) (tabel 1, figuur 4) en 
een rompgemeenschap met Pitrus weerhouden worden. Alle andere vegetatietypes uit de 
moerassfeer hebben ecologische vereisten die (ver) buiten het heersende abiotische 
condities in het Smeetshof vallen (Callebaut et al. 2007). 
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Figuur 4: Box-wiskerplots van de GLG en GHG voor het Moerasspirea-verbond (in het 
Smeetshof zijn enkel de veenbodems (V) en zandbodems rijk aan organisch materiaal (ZV) 
van belang) (Callebaut et al. 2007). 
 
 
Tabel 1: gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en gemiddelde laagste 
grondwaterstand (GLG) in meter onder maaiveld (m-mv) voor enkele meetpunten in de 
moeraszone vergeleken met de referentiesituatie voor moerasspirearuigtes in Vlaanderen 
op veen (V) en zandbodems rijk aan organisch materiaal (ZV). 
 
Referentie 

moerasspirearuigte  
GHG (m-mv) GLG (m-mv) 

min - max V -0,36 tot 0,35 -0,87 tot 0,20 
min - max ZV -0,46 tot 0,35 -1,09 tot 0,20 
Piëzometercode   

SMEP031 -0,10 -0,90 
SMEP039 -0,56 -1,08 
SMEP042 -0,05 -0,79 

SMEP043 0,01 -0,88 
SMEP050 -0,81 -1,19 
SMEP051 -0,82 -1,32 
SMEP052 -0,79 -1,34 
 
 
Moerasspirearuigtes kunnen ontwikkelen ter hoogte van de meetpunten 31, 42 & 43, in 
de andere locaties zakken de peilen te diep weg. Moerasspirearuigtes groeien op vochtige 
tot natte, stikstofhoudende, matig voedselrijke tot voedselrijke gronden, zowel op veen-, 
zand-, leem- als kleigronden. Aangezien ze zich ontwikkelen op vochtige tot natte 
standplaatsen (dat is ook te zien in figuur 4 ) is dit vegetatietype op het terrein soms 
gedomineerd door riet (in de nattere terreingedeelten) en soms helemaal niet (drogere 
terreingedeelten).  
 
In grote delen van de moeraszones van het Smeetshof heeft zich onder begrazing een 
Rompgemeenschap van pitrus ontwikkeld. Wanneer de grazers te laat in het jaar op de 
terreinen gehouden worden, vertrappelen ze de zode volledig, zeker in natte 
omstandigheden. Hierdoor worden de kiemomstandigheden gunstig voor pitrus en kan de 
soort tot dominatie komen. De soort heeft een zeer grote, persistente zaadbank.  
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1.5 Standplaatscondities in het Smeetshof getoetst aan ecohydrologische 

randvoorwaarden voor moerasontwikkeling 
 
Om te toetsen of moerasontwikkeling mogelijk is binnen de heersende hydrologische 
situatie in het Smeetshof werden de GLG en GVG vergeleken met de referentiewaarden 
voor het natuurdoeltype moeras (Aggenbach et al. 1998 & Runhaar en Hennekens 2006). 
 
Tabel 2: gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) en gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand (GVG) in meter onder maaiveld (m-mv) voor enkele 
meetpunten in de zone met als natuurstreefbeeld moeras vergeleken met de minimale 
referentiegrondwaterstanden voor moerasontwikkeling (Runhaar en Hennekens 2006). 
 
Referentie 

moerasontwikkeling 
GLG (m-mv) GVG (m-mv) 

min - max -0,80 tot -0,60 -0,30 tot -0,25 
Piëzometercode   

SMEP031 -0,90 -0,21 
SMEP039 -1,08 -0,63 
SMEP042 -0,79 -0,28 
SMEP043 -0,88 -0,36 
SMEP050 -1,19 -0,67 
SMEP051 -1,32 -0,86 
SMEP052 -1,34 -0,95 
 
 
Een voldoende hoge, gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) is vereist voor 
moerasontwikkeling. Vanaf een GVG van 25 cm beneden maaiveld zal 
moerasontwikkeling minder optimaal verlopen. Wanneer de GVG dieper dan 30 cm onder 
het maaiveld wegzakt is moerasontwikkeling onmogelijk.  
In drogere periodes verloopt moerasontwikkeling minder optimaal vanaf een GLG van 60 
cm of meer onder het  maaiveld. Vanaf dat het waterpeil dieper wegzakt dan 80 cm 
onder het maaiveld is geen moerasontwikkeling mogelijk. Geen enkele van de locaties 
waar peilen gemeten worden voldoen aan de voorwaarden voor moerasontwikkeling 
volgens Runhaar en Hennekens (2006). (Hierbij moet wel vermeld worden dat op zeer 
natte plekken in het moeras geen peilen gemeten worden.) 
De resultaten weerspiegelen evenwel goed de globale situatie in het gebied. Als er al 
sprake is van moerasontwikkeling, is het op een zeer kleine, quasi verwaarloosbare 
oppervlakte. 
 
Op kleine oppervlakten met meestal tijdelijk open water of hoge grondwaterstanden 
komt actueel voornamelijk een rompgemeenschap met Grote lisdodde tot ontwikkeling. 
De gemeenschap ontwikkelt in eutrofe wateren die worden gekenmerkt door sterk 
wisselende waterstanden, op plaatsen waar slib en/of organisch afbraakmateriaal wordt 
afgezet. Door droogvallen van het slib, mineraliseert het organisch materiaal en ontstaan 
geschikte kiemomstandigheden voor grote lisdodde die dan grote oppervlaktes 
koloniseert.  
 
Een vergelijking van de grondwaterpeilen voor moerassen uit referentiesituaties 
(Hennekens & Runhaar 2006) leert dat moerasontwikkeling in deze situatie niet mogelijk 
is. Doordat de dynamiek te groot is, wordt vlakdekkende moerasvorming verhinderd. De 
meeste standplaatsen zijn actueel enkel geschikt voor de ontwikkeling van natte ruigtes, 
wilgenbroek en pitrusvegetaties.  
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2. Inrichting overstroom- en doorstroommoeras 
 
Op figuren 5 & 6 wordt de huidige inrichting van het overstroom- en doorstroommoeras 
in detail in beeld gebracht: de topografische hoogte van afgravingen, ophogingen en 
stuwen zijn weergegeven op kaart (in mTAW). 
 
Voor de instroom van oppervlaktewater uit de Veldhoverbeek naar het 
overstroommoeras werd langs de noordoever van de beek een brede naar het noorden 
uitwaaierende inlaat afgegraven op 34,8 mTAW (blauwe arcering, figuur 5).  
In de Veldhoverbeek werd net stroomafwaarts van deze inlaat een drempel (stuw, figuur 
5) geplaatst met een overstorthoogte op 34,6 mTAW. Daardoor stroomt water van de 
Veldhoverbeek naar het overstroommoeras bij piekdebieten. De inrichting van het 
overstroommoeras is zo dat geen directe afwateringsgracht naar de Lossing werd 
voorzien. Als het water het moeras in loopt, stagneert het ter hoogte van de kom met 
permanent water, uitgegraven op 34,2 mTAW (blauwe arcering, figuur 5). De 
moeraszone ontwatert door infiltratie van het instromende water naar de Lossing. 
 

 
Figuur 5: overzicht van de belangrijkste ophogingen, afgravingen en stuwen en hun 
topografische hoogtes in het overstroommoeras van het Smeetshof. 
 
 
Voor de realisatie van het doorstroommoeras werden een aantal aanpassingen aan het 
watersysteem gedaan (figuur 6): 
Afgravingen (blauwe arcering):  

� Vlak voor de splitsing van de Lechterrietbeek en de bestaande Historische loop 
van de Lechterrietbeek (grijs kader, figuur 6), werd de zuidoostelijke oever 
afgegraven tot op een niveau van 33,50 mTAW.  

� Na de splitsing wordt de afgraving ten noorden van de Historische loop doorgezet, 
zodat langs die oever 10 meter in noordelijke richting van het maaiveld tot een 
niveau van gemiddeld 33,85 mTAW wordt afgegraven. 

Opstuwing (rood):  
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� Op de Lechterrietbeek werd afwaarts de afgraving een regelbare stuw geplaatst. 
De stuwing gebeurt door middel van een stuw op 33,85 mTAW met drie 
schotbaken van elk 10 cm hoog. De stuwhoogte kan ingesteld worden op 33,85 
mTAW, 33,95 mTAW, 34,05 mTAW of 34,15 mTAW. Praktijktesten wijzen uit dat 
het doorstromen naar het moeras goed verloopt bij de plaatsing van ten minste 
twee balken, waardoor een opstuwing van 34,05 mTAW bekomen wordt. Het 
water stroomt het ‘doorstroommoeras’ uit via een overloop naar de Lossing 
(oranje, figuur 6).   

Ophogingen (groen):  
� De vloer van de bestaande Historische loop van de Lechterrietbeek werd 

verondiept tot een niveau van 34,20 mTAW. Dit is een verondieping van 50 cm 
ten opzicht van de situatie voor het NIP (figuur 6). De historische loop mondt na 
passage onder de Weerterweg uit in de Lossing. 

� De vloer van de Lechterrietbeek stroomafwaarts de stuw werd verondiept tot een 
diepte van 33,85 mTAW. De Lechterrietbeek mondt rechtstreeks uit in de Lossing. 

 

 
Figuur 6: overzicht van de belangrijkste ophogingen, afgravingen en stuwen en de 
topografische hoogtes in het doorstroommoeras van het Smeetshof.  
 
 
Sinds het voorjaar van 2009 wordt niet meer gestuwd in periodes dat de velden in het 
naastliggende agrarisch gebied bewerkt moeten worden. Dit is van begin april tot eind 
juni en begin september tot eind oktober. Alle schotbalken blijven dan verwijderd 
waardoor het oppervlaktewaterpeil slechts gestuwd wordt tot op 33,85 mTAW. 
 
Om zeker te zijn dat er geen foute topografische opmetingen aan de basis van het NIP 
liggen, werden in het kader van dit advies de stuwpeilen terug opgemeten in het najaar 
van 2010. Deze metingen zijn weergegeven in tabel 3. De verschillen tussen het ontwerp 
NIP en de controle zijn klein. 
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Tabel 3: overzicht van de overstorthoogtes van de stuwpeilen uit het NIP en van de 
controlemetingen (hoogtes in mTAW).  
 
 ontwerp NIP INBO controle 
stuw Veldhoverbeek 34.6 34.53 
stuw Lechterrietbeek zonder schotbalken 33.85 33.81 
stuw Lechterrietbeek 1 schotbalk 33.95 33.91 
stuw Lechterrietbeek 2 schotbalken 34.05 34.01 
stuw Lechterrietbeek maximaal of 3 schotbalken 34.15 34.11 
 
 
2.1  Effecten van de inrichtingswerken 

 

Om de effecten van de inrichtingswerken en opstuwing van de Veldhoverbeek en 
Lechterrietbeek te kunnen inschatten werd een oppervlakte- en grondwaterstudie 
uitgevoerd in 2001 & 2002 (Witteveen+Bos). Specifiek voor het doorstroommoeras, 
gevoed door de Lechterrietbeek werd berekend dat de Historische loop van de 
Lechterrietbeek 21% van het debiet zal afvoeren, het doorstroommoeras 77% en de 
Lechterrietbeek 2%. Dit blijkt in de praktijk anders te zijn. 
 
Al snel na de aanleg groeiden de afgravingen, die moeten dienen als inlaat van het 
doorstroommoeras dicht met riet, lisdodde en andere hoge kruiden, waardoor vlotte 
gravitaire afwatering naar het doorstroommoeras belemmerd wordt (foto 1). 
Daarenboven is de afgraving op de oostelijke oever van de Lechterrietbeek (voor de 
splitsing van de Lechterrietbeek en de Historische Lechterrietbeek) niet functioneel, 
omdat de aangrenzende gronden net ten oosten van de moerasinlaat topografisch hoger 
gelegen zijn (figuur 7). Ook de afgraving ten noorden van de Historische loop van de 
Lechterrietbeek werkt niet zoals oorspronkelijk voorzien in het NIP (afvoeren van 77% 
van het totaaldebiet). Afwatering wordt geremd door dichte vegetatie en 
strooiselophoping. De instroomopening werd niet meer opgeschoond sinds de inrichting 
in 2002-2003. 
 

 
Foto 1: moerasinlaat op de oostelijke oever van de Lechterrietbeek (voor de splitsing van 
de Lechterrietbeek en de Historische loop van de Lechterrietbeek, dichtgegroeid met riet, 
lisdodde en andere hoge kruiden. 
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Figuur 7: de afgraving op de oostelijke oever van de Lechterrietbeek (voor de splitsing 
van de Lechterrietbeek en de Historische Lechterrietbeek) is niet functioneel, omdat de 
aangrenzende gronden net ten oosten van de moerasinlaat topografisch hoger gelegen 
zijn (groen).  
 
 
2.2  Grondwaterpeilstijging buiten de projectperimeter 

 
2.2.1 Opbolling van de grondwatertafel langs waterlopen in het Smeetshof 
 
De vermeende grondwaterpeilstijging buiten de natuurinrichtingsperimeter kan worden 
ingeschat aan de hand van een aantal tijdreeksen van piëzometers die als een meetraai 
loodrecht op de Veldhoverbeek geplaatst werden (Figuur 8). Een eerste meetlocatie staat 
op 8 meter van de oever (SMEP048X), een volgende op 18 meter (SMEP050X) en een 
laatste meetlocatie op 33 meter van de oever (SMEP049X). Door de stijghoogte van het 
grondwaterpeil van die meetlocaties te vergelijken met het peil van de Veldhoverbeek op 
verschillende tijdstippen, kan een beeld verkregen worden van de opbolling van de 
grondwatertafel in de percelen palend aan de Veldhoverbeek en dat tijdens de lente en 
de zomer.  
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Figuur 8: meetraai van 3 grondwatermeetpunten op respectievelijk 8, 18 en 33 meter 
van de Veldhoverbeek (respectievelijk P48, P50 en P49) en een (herrekend) 
oppervlaktewatermeetpunt in de Veldhoverbeek zelf (S1*). 
 
Op één locatie in het projectgebied wordt het peil van de Veldhoverbeek gemeten: aan 
een brugje 500 meter stroomafwaarts van de hierboven genoemde meetraai 
(oppervlaktewatermeetpunt S1, figuur 2). De oppervlaktewaterpeilen ter hoogte van 
meetpunt S1 zullen herrekend moeten worden voor meetpunt S1* dat in lijn ligt met de 
meetraai P48-P50-P49 om de opbolling te kunnen inschatten. 
Uit de uitgevoerde topografische metingen in het gebied (Asset 2000 & LISEC 2002) 
blijkt dat de Veldhoverbeek een verhang heeft van 0,40 m per 500 meter. De 
meetlocatie in de Veldhoverbeek ligt 500 meter stroomafwaarts van de meetraai P48-
P50-P49. Door de oppervlaktewaterpeilen van het meetpunt S1 op te tellen met het 
verhang van 0.40 meter op 500 meter, kan het oppervlaktewaterpeil bij meetpunt S1* 
bepaald worden. 
In het voorjaar en het begin van de zomer van 2000 werden de peilen op deze vier 
meetlocaties gedurende een paar maanden simultaan opgemeten. De tijdreeksen van 
deze simultane metingen zijn te vinden in figuur 9. 



 
 

 

 
15/24 

 
INBO.A.2010.123 

 

34.2

34.3

34.4

34.5

34.6

34.7

34.8

34.9

6/05/00 20/05/00 3/06/00 17/06/00 1/07/00 15/07/00

P48

P49

P50

S1*

Figuur 9: stijghoogtes van het peil van de Veldhoverbeek (S1*), en grondwater in een 
meetraai van piëzometers loodrecht op de Veldhoverbeek (P48 op 8 meter, P50 op 18 
meter en P49 op 33 meter van de beekoever).  
 
In een dwarsdoorsnede van de meetraai kunnen de stijghoogtes van het 
oppervlaktewaterpeil en de grondwaterpeilen voor verschillende tijdstippen worden 
weergegeven (figuur 10).  
 
Een oplopende grondwatertafel of ‘opbolling’ naarmate de afstand tot de waterloop 
toeneemt, wordt veroorzaakt door de hydraulische weerstand van de bodem. Hoe fijner 
de textuur, des te steiler die opbolling. In het Smeetshof gaat het om zand- tot licht 
zandlemige bodems. Dit betekent dat de opbolling zeer geleidelijk verloopt, omdat de 
hydraulische weerstand van deze bodems beperkt is. Tussen begin mei en einde juli 
werden in 2000 zo op 6 verschillende tijdstippen peilen gemeten zowel in de waterloop 
als onder het aanpalende terrein. De opbolling varieert hier tussen 20 en 40 cm. Met 
andere woorden, het grondwaterpeil in het perceel palend aan de Veldhoverbeek is ten 
minste in de lente en de vroege zomer 20 tot 40 cm hoger dan het beekpeil en dit op een 
afstand van ca. 30 meter van de beekoever. 
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Figuur 10: opbolling van het grondwateroppervlak in percelen palend aan de 
Veldhoverbeek. 
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2.1.2. Vernatting buiten de projectperimeter in de Lechterrietbeekvallei 
 
De berekende opbolling langsheen de Veldhoverbeek, kan ook gelden voor de opbolling 
langsheen de Lechterrietbeek. Dit omdat op beide locaties zand- tot zandleembodems 
voorkomen met vergelijkbare drainageklassen.  
 
Het peil van de Veldhoverbeek is na de uitvoering van het natuurinrichtingsproject op 
regelmatige basis opgevolgd (figuur 11). Het gemiddelde peil in mei/juni/juli in 2000 
(voor het NIP dus) bedroeg 33,95 mTAW. Na de werken was het peil in dezelfde periode 
gemiddeld gestegen tot 34,25 mTAW of 30 centimeter hoger.  
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Figuur 11: stijghoogte (in meter TAW) van het waterpeil van de Veldhoverbeek op 
meetlocatie SMES001X of S1, 120 m stroomopwaarts van de samenvloeiing met de 
Lechterrietbeek (zie figuur 2).  
 
Een inschatting van de vernatting buiten de projectperimeter werd gemaakt door de 
opbolling van het freatisch vlak in de lente en vroege zomer (tussen 20 en 40 cm) op te 
tellen met het gemiddelde waterpeil van de Veldhoverbeek ter hoogte van meetpunt S1* 
(34,65 mTAW) na uitvoering van het NIP. Dit hoogte-interval (34,85 – 35,05 mTAW) 
wordt in figuur 12 weergegeven (turkoois) op een gedetailleerd DHM (0,25 x 0,25 m² 
grid)3. Figuur 12 laat zien dat er in het voorjaar en de vroege zomer een zeer beperkte 
oppervlakte buiten de projectperimeter vernat is langsheen de Lechterrietbeek.  
 
 

                                           
3 Het DHM dat gebruikt werd is een rasterbestand afgeleid van het originele basisbestand (XYZ) van het 
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen gedistribueerd door AGIV. Het basisbestand (een onregelmatige puntenwolk) 
werd omgezet naar een rasterbestand met een 0,25 x 0,25 m² grid door interpollatie (met de Nearest Neighbor 
interpolatietechniek).  
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Figuur 12: het hoogte-interval (34,85 - 35,05 mTAW) waar vernattingseffecten optreden 
ten gevolge van het NIP in de lente en vroege zomer wordt aangegeven in het turkoois. 
 
 
In het winterhalfjaar (oktober tot maart) is de opbolling vanuit het freatisch vlak wellicht 
groter. Er zijn voor het winterhalfjaar echter geen gegevens van de volledige meetraai 
P48-P50-P49 beschikbaar.  
Uit het verschil tussen de GHG4 (gemiddelde hoogste grondwaterstand) van P50 en het 
gemiddelde beekpeil van de Veldhoverbeek na het NIP ter hoogte van meetpunt S1* in 
de overeenkomstige periode, kan een beperkt beeld bekomen worden van de opbolling 
vanuit de beek in nattere periodes van het jaar. 
 
Tabel 4: verschil tussen de GHG in piëzometer 50 en het oppervlaktewaterpeil in de 
overeenkomstige periodes ter hoogte van meetpunt S1* na uitvoering van het NIP. 

Meetpunt 
Afstand tot  
Veldhoverbeek (m) 

GHG (mTAW) 

S1* 0 34,68 
P50 18 35,37 
Verschil  0,70 

 
 
De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) in de periode van oktober tot maart blijkt 
70 cm hoger te liggen dan het oppervlaktewaterpeil van de Veldhoverbeek. De opbolling 
van het freatisch vlak in het winterhalfjaar is dus 30 cm hoger dan in de lente en vroege 

                                           
4 GHG= Gemiddelde van de GH3. GH3 =gemiddelde van de 3 hoogste metingen in de 
periode 1/10 tot en met 30/03. 



 
 

 

 
18/24 

 
INBO.A.2010.123 

 

zomer (tussen 20 en 40 cm). Het hoogte-interval 34,85 – 35,05 mTAW dat de vernatting 
in het winterhalfjaar weergeeft, wordt uitgezet op een gedetailleerd hoogtemodel in 
figuur 13. Hieruit blijkt dat in het winterhalfjaar de vernatting in de vallei van de 
Lechterrietbeek toeneemt in oppervlakte. Aangezien de gronden in de 
Lechterrietbeekvallei topografisch lager liggen, werken de effecten van de peilstijging als 
gevolg van het NIP hier eerder door.  
 

 
Figuur 13: het hoogte-interval (35,05 - 35,35 mTAW) waar bijkomend 
vernattingseffecten optreden in het winterhalfjaar (van begin oktober tot eind maand) als 
gevolg van het NIP wordt aangegeven in het blauw. 
 
 
3. Alternatieve inrichtingsvoorstellen 
 
In het Smeetshof is nagenoeg de volledige moeraszone sterk verruigd en/of verpitrust. 
Uit de analyse van de tijdsreeksen blijkt dat in het overstroom- en doorstroommoeras 
sterk wisselende waterstanden optreden als gevolg van intensieve drainage door de 
Lossing. Door de sterk drainerende werking van de Lossing is vlakdekkende 
moerasontwikkeling niet mogelijk, uitgezonderd enkele kleine vegetatievlekken. 
 
De sterk fluctuerende grondwatertafel, in combinatie met de wel erg slechte kwaliteit van 
zowel het oppervlakte- als het grondwater zorgen voor hypertrofe standplaatscondities, 
ecohydrologisch ongeschikt voor de ontwikkeling van mesotrofe en eutrofe 
moerasvegetaties. Dit maakt dat het grootste deel van de oppervlakte in de moeraszone 
ingenomen wordt door laag kwalitatieve vochtige en natte ruigtes, wilgen- en 
elzenstruweel en pitrusvegetaties. De doelstellingen van het natuurinrichtingsproject 
worden dus op geen enkele plaats gehaald. Een remediëring van het huidige 
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inrichtingsconcept en/of het zoeken naar andere mogelijke oplossingen dringen zich dus 
op. 
 
3.1  Remediëring van het huidige inrichtingsconcept 

 
Het huidige inrichtingsconcept kan bijgesteld worden door de schotbalken in de 
Lechterrietbeek weg te halen. Hierdoor wordt nog steeds opgestuwd tot 33,85 mTAW. Dit 
zal ongetwijfeld een vermindering van de vermeende wateroverlast met zich 
meebrengen, maar zelfs zonder schotbalken blijft er een vernatting in het 
landbouwgebied die groter is dan de oorspronkelijk vooropgestelde 5 cm. 
 
Analyse van het huidige functioneren van het hydrografisch systeem leert dat het 
voorstel om het overstroommoeras van de Veldhoverbeek aan te sluiten op het 
doorstroommoeras van de Lechterrietbeek niet eenvoudig is. Dit omwille van de donk 
(topografische verhevenheid) die beide moerassen scheidt (figuur 7) en het feit dat de 
Lechterrietbeek tussen beide moerassen ligt. Er zou dan een lange buis moeten gelegd 
worden van de plek waar het water stagneert – aan de kom met permanent water - 
onder de Lechterrietbeek door, naar het doorstroommoeras. Een lange buis impliceert 
regelmatige inspectie en onderhoud en dus een tijdrovende en bijgevolg ook dure 
ingreep. 
 
Het lijkt eenvoudiger om de moerasinlaat aan de Lechterrietbeek te optimaliseren door 
eventueel een brede inlaat aan te leggen in de richting van de dalende topografie 
conform de inlaat aan de Veldhoverbeek.  
Dit systeem, met brede inlaat is echter niet duurzaam aangezien de inlaat onder de 
huidige hypertrofe omstandigheden frequent - quasi elk vegetatieseizoen - geruimd zal 
moeten worden. 
 
In beide gevallen wordt de moeraszone verder geëutrofieerd met verdere verruiging tot 
gevolg en wordt het probleem van het grote verschil tussen winter- en zomerwaterpeilen, 
(de belemmerende factor voor moerasontwikkeling) niet verholpen. Het in stand houden 
van dit systeem zal nooit leiden tot vlakdekkende moerasontwikkeling met een goeie 
kwaliteit. 
Met andere woorden, het bereiken van de vooropgestelde doelstelling in het NIP, 
namelijk de ontwikkeling van meso- tot eutroof moeras, blijkt op deze manier niet 
haalbaar te zijn. Het is aan te bevelen het natuurinrichtingsconcept te herzien en te 
zoeken naar een meer duurzame oplossing, die effectief leidt tot het herstel van een 
moeras. 
 
 
4. Andere mogelijke oplossingen 
 
Het Smeetshof (in België) en de Kettingdijk/Wijfelterbroek (in Nederland) liggen in een 
grensoverschrijdende depressie (figuren 12 en 13 en consultatie Actueel Hoogtebestand 
Nederland). Voor ontwatering en ontginning eind 19de eeuw, maakten de gebieden deel 
uit van het uitgestrekt moerasgebied Bocholterbroek. Doordat de Lossing op de diepste 
plek in het landschap uitgegraven werd droogde het moeras op. De Lossing ontwatert tot 
op de dag van vandaag zowel de Kettingdijk als het Smeetshof. Op figuren 12 en 13 is te 
zien dat het landschap in het Smeetshof afhelt in noord noordoostelijk richting en het 
laagste ligt ter hoogte van de Lossing.  
 
Door de realisatie van het NIP Smeetshof wordt het water van de 
Veldhoverbeek/Lechterrietbeek opgehouden aan de zuidrand van de depressie, terwijl 
centraal in de depressie continu ontwaterd wordt door de Lossing. Ondanks gedurende 
een korte periode van het jaar water over het oppervlak loopt in het Smeetshof, wordt 
dit continu weggedraineerd door de Lossing. In het winterhalfjaar lopen de 
waterlichamen over en zijn waterstanden in het Smeetshof effectief hoog. In het 
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zomerhalfjaar stijgt de evapotranspiratie door de vegetatie en wordt het drainerend 
effect van de Lossing sterker, waardoor de grondwaterpeilen diep onder het maaiveld 
wegzakken. 
 
Om het ecologisch proces van moerasontwikkeling terug op gang te brengen moet een 
waterlichaam een voldoende permanent karakter hebben. Daarnaast dient de 
waterkwaliteit goed te zijn. 
Met betrekking tot de waterstand is het aanbevolen een meer natuurlijk 
grondwaterregime na te streven. Dit komt neer op hoge waterstanden ’s winters gepaard 
met langdurige inundaties en zomergrondwaterstanden die nooit lager zakken dan 60 - 
80 cm onder het maaiveld. Dat kan eenvoudig gerealiseerd worden door centraal in de 
depressie de drainerende werking van de Lossing te verminderen.  
 
Deze inrichtingsoptie heeft echter onvermijdelijk een (lands)grensoverschrijdend effect. 
Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met het verhang van de Lossing om 
geen disproportionele vernatting aan de westzijde buiten het projectgebied te krijgen. 
Het is aangewezen eerst een omvattende grensoverschrijdende ecohydrologische studie 
op te maken waarin grondwaterstijghoogten bij veranderend drainageniveau van de 
Lossing bekeken wordt. Daarbij kunnen verschillende scenario’s (waarin verschillende 
veranderde drainageniveau’s van de Lossing aan bod komen) bekeken worden.  
Bij deze inrichtingsoptie moet niet overstroomd worden met belast oppervlaktewater om 
het waterpeil in het Smeetshof hoog te houden, maar wordt eerder gewerkt aan het 
herstel en de verhoging van de freatische grondwatertafel. Bijkomend voordeel is de veel 
betere kwaliteit van het Lossingwater. Hierdoor wordt het risico op nutriëntenaanvoer 
grotendeels uitgesloten en ontstaan potenties voor het herstel van kwalitatief goede 
moerasvegetaties. Uit deze denkpiste kan een nieuw, grensoverschrijdende 
natuurinrichtingsproject voorkomen. 
 
Met betrekking tot de waterkwaliteit dienen overstroming met nutriënten- en slibrijk 
water vermeden te worden. Zolang de waterkwaliteit niet sterk verbetert, is 
overstroming met geëutrofieerd oppervlaktewater ten sterkste af te raden, omdat het 
bereiken van een kwalitatief goed moeras dan op de helling gezet wordt. Onder de 
huidige omstandigheden fungeren het door- en overstroommoeras feitelijk als een groot 
laguneringssysteem voor Veldhover- en Lechterrietbeekwater. Het nutriëntenrijk slib 
wordt vandaag al meer dan 7 jaar afgezet in de hele zogenaamde moeraszone. Hoe 
langer dit aanhoudt, hoe groter de hypotheek op het welslagen van een eventuele 
grensoverschrijdende natuurinrichting. 
 
 
 

 
 
Uit de meetgegevens voorhanden, blijkt dat het peil van de Veldhoverbeek ongeveer 30 
cm gestegen is ten gevolge van het NIP. Aan de basis hiervan ligt de stuwing op de 
Lechterrietbeek. Op deze waterloop werd een regelbare stuw geplaatst en daarnaast 
werden de Lechterrietbeek en de Historische loop van de Lechterrietbeek verondiept.  
De maatregelen hadden tot doel het water niet meer via de waterlopen (Lechterrietbeek 
en Historische Lechterrietbeek) af te voeren naar de Lossing, maar via het zogenaamde 
doorstroommoeras. Hiertoe werd een inlaat naar het doorstroommoeras afgegraven, 
waardoor het water diffuus over het oppervlak doorheen de vegetatie naar de Lossing 
zou stromen.  
Aangezien de Lechterrietbeek sterk belast is met nutriënten, groeiden de afgravingen 
snel dicht met riet, lisdodde en andere hoge kruiden. Omdat hier geen rekening mee 
gehouden werd in het ontwerp-NIP, werd de afwateringscapaciteit van het 
doorstroommoeras te hoog ingeschat. Dichte vegetatie en opgehoopt strooisel remmen 
actueel een vlotte gravitaire afwatering naar het doorstroommoeras.  

CONCLUSIE 
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De vernatting buiten de projectperimeter situeert zich in de vallei van de Lechterrietbeek 
net stroomopwaarts van de projectperimeter. Een inschatting van de oppervlakte van de 
vernatting buiten de projectperimeter wordt weergegeven op figuren 12 en 13. In de 
lente en vroege zomer is er een beperkt vernattingseffect buiten de projectperimeter. In 
het winterhalfjaar is de vernatte oppervlakte groter. 
 

Om de vernatting te verminderen of verhelpen, dient het inrichtingsconcept herzien te 
worden. Het overstroommoeras van de Veldhoverbeek aansluiten op het 
doorstroommoeras van de Lechterrietbeek lijkt praktisch moeilijk realiseerbaar. Verwacht 
wordt dat deze oplossing duur en tijdrovend is. 
Een andere mogelijke oplossing is de moerasinlaat te optimaliseren en regelmatig 
opnieuw op te schonen. Dit is echter niet duurzaam, aangezien de inlaat onder de huidige 
hypertrofe omstandigheden frequent - quasi elk vegetatieseizoen - geruimd zal moeten 
worden. 
 
In beide gevallen wordt de moeraszone verder geëutrofieerd met verdere verruiging tot 
gevolg en wordt het probleem van het grote verschil tussen winter- en zomerwaterpeilen, 
de belemmerende factor voor moerasontwikkeling, niet verholpen. Het in stand houden 
van dit systeem zal nooit leiden tot vlakdekkende moerasontwikkeling of met andere 
woorden, het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen in het NIP Smeetshof. Het is 
aan te bevelen het natuurinrichtingsconcept te herzien en te zoeken naar een meer 
duurzame oplossing, die effectief leidt tot het herstel van een moeras. 
 
Het is aan te raden een permanent hoge grondwaterstand te herstellen eerder dan te 
overstromen met vervuild oppervlaktewater. Zo kan moerasontwikkeling terug op gang 
gebracht worden. Hiervoor dient de drainage verminderd te worden in het diepst gelegen 
deel van de depressie waarin het Smeetshof en de Kettingdijk gelegen zijn. Dit betekent 
het optrekken van het drainageniveau van de Lossing. Omdat deze maatregel een 
stroomopwaarts en grensoverschrijdend effect zal hebben, is het aangewezen eerst een 
nieuwe ecohydrologische studie op te maken en vervolgens een nieuwe 
grensoverschrijdende natuurinrichting te plannen. 
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Bijlage 1: Meetresultaten van 2007 voor de Veldhoverbeek stroomafwaarts de duiker 
onder de Zuid-Willemsvaart.  
 
Bijlage 2: chemische samenstelling van het oppervlakte- en grondwater in het 
Smeetshof. De rode cellen wijzen op veel te hoge nutriënten- en/of sulfaatconcentraties 
voor de ontwikkeling van stilstaande wateren en moerasvegetaties met een ecologisch 
goede kwaliteit (alle waarden zijn uitgedrukt in mg/l, behalve pH die dimensieloos is en 
conductiviteit die in µS/cm is uitgedrukt). In 2006 en 2008 werd orthofosfaat niet 
geanalyseerd (n.g.) 
 

ID Date CondF CondL pHF pHL HCO3 
P-

PO4 
N-

NO3 N-NO2 
N-

NH4 SO4 Cl Na K Ca Mg Fe 

SMEP003X 27/10/1999   389   6.55 174 0.05 0.05 0.005 0.1 62.4 10.2 49 6.13 17 4.4 2.45 

SMEP004X 27/10/1999   507   6.35 1.1 0.05 0.05 0.005 0.41 150 24.8 28 3.6 37 6.8 1.31 

SMEP008X 27/10/1999   1434   7.05 536 0.05 0.05 0.005 0.1 341 59.9 145 8 207 12 0.07 

SMEP009X 27/10/1999   931   7.5 293 0.05 0.95 0.05 0.63 233 39.8 31 7.2 162 13 0.06 

SMEP012X 27/10/1999   439   6.2 78.7 0.05 0.05 0.005 0.51 179 23.2 53 4.92 28 2.1 0.45 

SMEP013X 27/10/1999   837   7.03 349 0.05 0.12 0.005 0.1 141 27 44 20.4 113 16 0.13 

SMEP014X 27/10/1999   675   6.8 300 0.05 0.05 0.005 0.1 76.7 25.4 47 26.2 80 8.3 0.11 

SMEP015X 27/10/1999   458   6.08 5.98 0.05 0.05 0.005 0.49 118 47.1 29 2.08 43 3.8 6.74 

SMEP016X 27/10/1999   268   6.57 39.3 0.05 0.05 0.005 0.36 39.8 33.5 12 1.59 30 2.5 0.09 

SMEP017X 27/10/1999   276   6.57 35.6 0.05 0.05 0.005 0.38 48.8 37 15 1.85 31 2.5 0.14 

SMEP018X 27/10/1999   417   6.6 89.7 0.05 3.01 0.05 0.1 120 10.5 10 11 61 7.4 0.09 

SMEP019X 27/10/1999   507   6.5 69.5 0.05 0.05 0.005 1.11 147 29.7 21 3.1 62 7.4 0.05 

SMEP020X 27/10/1999   472   6.65 52.3 0.05 0.05 0.005 0.54 161 21.4 18 1.63 60 6.9 0.36 

SMEP021X 27/10/1999   387   6.65 51.5 0.05 0.05 0.005 0.62 95.4 37.5 23 2.17 43 4.6 0.1 

SMEP023X 27/10/1999   483   6.78 140 0.05 0.05 0.005 0.31 103 18.2 17 1.86 69 5.7 0.01 
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SMEP025X 27/10/1999   860   6.49 348 0.05 0.94 0.03 0.66 371 23.5 115 113 50 7.1 1.89 

SMEP026X 27/10/1999   1187   6.64 210 0.05 0.05 0.005 0.55 239 44.8 48 1.8 128 15 0.14 

SMEP027X 27/10/1999   402   6.58 389 0.05 0.05 0.005 0.33 309 61.6 127 5.27 139 18 0.03 

SMEP028X 27/10/1999   755   6.57 183 0.05 0.05 0.005 0.1 68.2 13.5 62 2.55 29 2 0.27 

SMEP029X 27/10/1999   755   6.57 226 0.17 0.05 0.005 0.3 420 22 141 3.33 45 4.8 2.14 

SMEP031X 27/10/1999   302   6.49 26.2 0.05 0.05 0.005 0.41 42.3 45.2 15 1.7 31 2.7 2.32 

SMEP033X 27/10/1999   185   6.32 34.2 0.05 0.05 0.005 0.44 42.2 17.5 12 1 18 1 0.63 

SMEP034X 27/10/1999   762   5.84 7.32 0.05 0.05 0.005 0.28 330 37.6 64 5.19 73 9.6 2.38 

SMEP035X 27/10/1999   306   6.21 24.4 0.05 0.05 0.005 0.32 54.3 40.6 21 2.07 27 2.1 0.01 

SMEP036X 27/10/1999   468   6.72 122 0.12 0.05 0.005 0.5 75.8 48 17 1.3 66 7.4 0.56 

SMEP037X 27/10/1999   262   6.27 46.7 0.05 0.05 0.005 0.32 61.4 17.5 9.4 1.72 33 2.6 0.05 

SMEP038X 27/10/1999   746   5.71 43.1 0.05 0.05 0.005 1.42 335 39.1 27 5.26 109 6.5 28.7 

SMEP039X 27/10/1999   746   5.2   0.05 0.05 0.005 3.7 320 47.4 45 4.74 77 6.7 20.2 

SMEP043X 27/10/1999   313   6.12 132 0.29 0.05 0.005 13 46.4 20.6 14 8.97 22 2 6.13 

SMEP045X 27/10/1999   208   5.99 15.6 0.05 0.05 0.005 0.39 82 20.9 15 1.74 15 2.3 3.12 

SMEP046X 27/10/1999   1071   6.15 110 0.05 0.05 0.005 1.96 365 88.6 200 11.2 46 6.6 4.8 

SMEP047X 27/10/1999   341   5.95 13.7 0.05 0.05 0.005 0.23 77 35.5 17 2.56 35 3.1 0.01 

SMEP051X 27/10/1999   2000   6.92 720 0.16 0.05 0.005 14.9 73.4 247 56 215 180 47 0.09 

SMEP052X 27/10/1999   1029   6.58 502 0.05 0.05 0.005 2.22 168 35.1 27 37.4 176 22 0.06 

SMEP053X 27/10/1999   184   4.56 2.93 0.05 0.05 0.005 0.1 68.2 5 7.9 15.7 7 1.8 0.1 

SMEP001X 30/03/2004   122 5 5.35 16.5 0.064 0.55 0.05 0.1 27.9 16.4 6.9 11.9 5.3 0.7 1.64 

SMEP002X 30/03/2004   200 5.6 6.04 37.5 0.135 3.767 0.093 0.1 42.5 13.1 16 19 8.7 1.2 1.96 

SMEP003X 30/03/2004   111 5.4 5.98 6 0.045 0.22 0.005 0.1 19.5 12 5.7 11.5 4.7 1.1 0.81 

SMEP008X 30/03/2004   756 6.6 7.19 307 0.023 1.831 0.019 0.1 119 20.8 41 24.4 95 8.1 0.25 

SMEP009X 30/03/2004   624 6.5 6.82 245 0.042 7.29 0.005 0.1 76.1 23 32 17.5 79 6.7 0.25 

SMEP010X 30/03/2004   381 6.3 6.89 101 0.278 12.57 0.129 0.1 54.9 18.8 42 22.3 21 2.3 7.25 

SMEP011X 30/03/2004   509 5 5.8 6 0.182 32.38 0.005 0.1 36.2 44.6 55 21.4 5.2 1.3 1.65 

SMEP012X 30/03/2004   285 5.9 6.26 63.4 0.076 3.656 0.014 0.1 44.5 12.4 10 17.1 29 3.8 0.52 

SMEP013X 30/03/2004   298 6.5 6.77 132 0.508 1.47 0.005 0.1 39.6 13.2 27 17.4 24 4.1 4.73 

SMEP014X 30/03/2004   481 6 6.36 142 0.141 0.317 0.013 0.25 78 23.5 18 22.3 59 6.5 7.79 

SMEP018X 30/03/2004   329 6 6.36 64.6 0.049 14.7 0.147 0.1 48.9 15.2 6.7 5.2 44 5.4 0.79 

SMEP020X 30/03/2004   525 6 6.19 75.8 0.045 0.25 0.005 0.57 172 24.4 16 2.5 71 7.9 14.1 

SMEP023X 30/03/2004   418 4.3 4.84 6 0.034 1.15 0.005 0.1 100 54.1 23 1.3 30 4.8 0.82 

SMEP024X 30/03/2004   400 6.1 6.62 81.1 0.045 0.2 0.005 0.21 86.3 32.6 18 1.8 47 4.9 0.25 

SMEP028X 30/03/2004   545 6.3 6.54 245 0.104 0 0.005 0.25 79.9 16.6 32 4.8 70 5.5 8.97 

SMEP031X 30/03/2004   274 6.1 6.38 42.4 0.247 0.4 0.005 0.2 51.5 36.6 15 2.3 27 2.4 10.2 

SMEP032X 30/03/2004   250 5.4 5.6 6 0.048 0 0.005 0.1 55.6 35.9 15 4.2 21 2.3 6.17 

SMEP035X 30/03/2004   266 5.7 6.63 6 0.022 0 0.005 0.22 41.3 36.1 14 4.7 21 2.4 0.25 

SMEP036X 30/03/2004   464 5.8 7.14 153 0.712 0 0.005 0.56 50.9 41.8 16 1.7 61 7.3 2.62 

SMEP039X 30/03/2004   206 6 6.13 110 0.419 0 0.005 1.35 37.6 15 19 7.7 13 2.4 20.3 

SMEP042X 30/03/2004   422 6.2 6.54 197 0.237 0 0.005 0.72 43.3 22.6 15 26.9 48 6.4 3.64 

SMEP051X 30/03/2004   1942 6.6 6.87 880 0.058 1.567 0.103 22.85 67.8 144 70 188 116 45 2.28 

SMEP052X 30/03/2004   1623 6.6 6.81 706 0.121 0.169 0.011 5.49 57.8 164 35 88.4 208 23 17.3 

SMEP053X 30/03/2004   117 5.1 5.3 6 0.112 1.71 0.005 0.1 25.3 12.3 3.4 14.7 3.7 1.7 0.25 

SMEP008X 08/03/2006 635 655 7.2 6.76 274.1 n.g. 8.17 0.097 0.03 79.4 18.5 23 11.1 113 9.2 1.08 

SMEP012X 08/03/2006 232 258 5.9 6.22 74.05 n.g. 7.02 0.009 0.06 44.6 5.86 11 13.6 31 4.5 0.52 

SMEP013X 08/03/2006 107 114 6.6 6.78 62.71 n.g. 0.07 0.0013 0.15 6.5 2.2 2.9 3.7 17 2.7 0.81 

SMEP014X 08/03/2006 287 315 6 6.45 163.9 n.g. 0.015 0.0013 0.75 31.3 5.59 7.8 12.6 47 6.3 3.8 

SMEP020X 08/03/2006 538 559 6.4 6.52 152.6 n.g. 0.52 0.02 2.81 162 25.1 18 1.7 83 9.6 23.2 

SMEP024X 08/03/2006 556 593 6.9 6.87 225.2 n.g. 0.015 0.0013 0.06 86.7 35.6 21 0.6 95 20 1.38 

SMEP028X 08/03/2006 267 291 7 6.67 143.4 n.g. 0.015 0.0013 0.13 27.5 16.4 28 10.4 29 4.3 3.94 

SMEP039X 08/03/2006 414 415 5.6 6 65.51 n.g. 0.015 0.004 2.17 116 28.1 42 4.5 35 3.8 28.9 

SMEP051X 08/03/2006 1190 1650 6.7 6.91 773.7 n.g. 0.15 0.008 33.1 249 71 72 151 153 50 32.4 

SMEP053X 08/03/2006 75 77 4.7 6.47 5 n.g. 2 0.0013 0.03 17.6 2.2 2.5 8.3 3.4 1.5 0.24 

SMER001X 08/03/2006 453 463 7.5 7.92 93.57 n.g. 2.33 0.048 3.18 65.8 60.7 35 15.8 40 7.5 3.49 

SMER002X 08/03/2006 351 366 7.2 7.78 71.74 n.g. 2.66 0.032 1.31 50.1 43.7 27 15.6 32 6.5 1.14 

SMER003X 08/03/2006 260 294 6.6 7.76 54.53 n.g. 2.25 0.017 0.31 35.3 37.4 23 16.6 22 4.9 0.76 

SMER004X 08/03/2006 272 301 7 7.64 56.85 n.g. 1.75 0.01 0.12 34.9 40.8 26 16.1 22 4.9 0.48 

SMER005X 08/03/2006 438 484 6.7 7.26 90.52 n.g. 4.66 0.047 4.09 70.2 60 33 15.9 42 9.2 2.55 

SMER006X 08/03/2006 413 461 7 7.24 85.28 n.g. 3.65 0.026 1.65 62.9 62.1 34 15.9 40 8.6 1.18 

SMER007X 08/03/2006 362 413 7.2 6.51 82.35 n.g. 4.79 0.062 1.01 55 41.1 24 13.2 40 7.5 0.41 

SMER008X 08/03/2006 452 508 6.9 6.71 112.5 n.g. 7.55 0.068 1.41 70.4 49.7 28 12.8 57 9.7 0.71 

SMER009X 08/03/2006 186 200 7.2 6.53 35.26 n.g. 3.03 0.004 0.003 27.1 26.5 12 9.6 18 3.7 1.56 

SMER010X 08/03/2006 142 158 6.5 7.37 44.77 n.g. 0.27 0.007 0.5 20 13.4 8.1 22.2 9.7 2.7 1.86 

SMEP008X 28/02/2008 690 157 6.9 0.09 393 n.g. 0.015 0.162 0.253 745 34.4 17 1.12 148 6.3 26.1 
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SMEP012X 28/02/2008 1600 368 7.1 0.59 790 n.g. 0.015 0.001 33.8 1590 36 59 141 115 37 37.4 

SMEP013X 28/02/2008 470 250 6.1 0.3 154 n.g. 0.015 0.001 3.2 530 36.5 69 3.99 31 3.5 25.5 

SMEP014X 28/02/2008 680 30 6.3 0.13 114 n.g. 0.015 0.001 1.27 711 42.4 20 1.74 95 10 36.7 

SMEP020X 28/02/2008 380 120 7 0.16 220 n.g. 0.015 0.005 0.491 417 14.2 23 10.8 53 7 13.2 

SMEP024X 28/02/2008 98 86 5.4 0.21 4.58 n.g. 4.84 0.034 0.546 112 12 13 7.04 1.3 0.5 1.03 

SMEP028X 28/02/2008 670 30 4.6 0.2 3.05 n.g. 0.206 0.021 0.05 670 121 42 1.16 66 12 0.29 

SMEP039X 28/02/2008 540 77 6.3 0.12 124 n.g. 0.015 0.005 0.446 554 45.7 15 13.6 79 10 6.95 

SMEP051X 28/02/2008 110 58 6.5 0.1 54.9 n.g. 0.05 0.011 0.141 116 5 3.5 1.75 18 1.7 0.98 

SMEP053X 28/02/2008 230 91 6.1 0.2 86.9 n.g. 0.05 0.005 0.122 232 5 12 11.3 27 4 0.75 

SMER001X 28/02/2008 328 310 7.5 6.7 25.9 n.g. 0.03 0.005 0.221 65.5 38.8 20 3.2 30 3.5 0.21 

SMER002X 28/02/2008 342 300 8.1 6.9 44.2 n.g. 0.03 0.005 0.21 51.5 36.9 22 6.48 27 4 0.57 

SMER003X 28/02/2008 262 250 8.2 6.9 45.8 n.g. 0.03 0.002 0.278 34 34.2 20 9.86 19 3.6 1.67 

SMER004X 28/02/2008 224 220 8.3 6.6 70.2 n.g. 0.03 0.002 0.596 14.7 29.1 17 11.5 18 3.4 4.59 

SMER005X 28/02/2008 509 510 8.5 6.7 58 n.g. 8.5 0.2 0.745 68.8 61.3 39 13.2 38 8.4 1.2 

SMER006X 28/02/2008 519 520 8.4 6.9 73.2 n.g. 7.32 0.107 0.784 69.3 59.6 40 14.1 41 8.8 0.13 

SMER007X 28/02/2008 544 530 3.8 7.2 149 n.g. 3.6 0.077 1.12 50.6 47.2 30 11.8 57 8.3 0.24 

SMER008X 28/02/2008 529 530 4.1 7.2 143 n.g. 4.37 0.049 1.39 61.2 43.8 26 10.6 63 8.5 0.13 

SMER009X 28/02/2008 347 340 4.1 6.9 108 n.g. 0.285 0.002 0.318 28.7 31.5 18 16.1 33 6.4 0.37 

SMER010X 28/02/2008 194 190 5.3 7 80.8 n.g. 0.177 0.022 0.525 15.7 16 11 19 14 3.3 5.45 

 
Bijlage 3: Figuur 1 
 
Bijlage 4: Figuur 5 
 
Bijlage 5: Figuur 6 
 
Bijlage 6: Figuur 12 
 
Bijlage 7: Figuur 13 


