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Dit rapport beschrijft hoe het verdrogingsmeetnet in Overijssel is ontworpen en ingericht. Het documenteert
de uitgangspunten bij het ontwerp en de doelstellingen van het meetnet en het laat zien hoe het
verdrogingsmeetnet in de periode 2008 – 2020 geleidelijk is uitgebreid. De werkwijze bij het meten van
grondwaterstanden en het monitoren van de vegetatie bij de peilbuizen wordt beschreven. Dit rapport vormt
daarmee een basis voor het beheer in de komende jaren en het biedt achtergrondinformatie bij het
beoordelen van monitoring.
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COLOFON
Aan het ontwerpen en inrichten van het verdrogingsmeetnet in Overijssel hebben vele personen een bijdrage
geleverd. De aanzet is gegeven door Janet Hof (provincie Drenthe) die het initatief nam voor een
gezamenlijk meetnetontwerp voor drie provincies. Dit eerste ontwerp is gemaakt door Willem Molenaar en
Erik Bakker (Royal Hasoning). Bij het uitwerken van de meetnetten voor Overijssel hebben Rob van Dongen
(waterschap Vechtstromen), Corine Geujen (Natuurmonumenten), Jacob van der Weele (Landschap
Overijssel), Evert Dijk (Landschap Overijssel) en Rick Ruis (Staatsbosbeheer) hun kennis van terreinen
ingebracht. Het uitwerken van de methode voor het beschrijven van bodem en vegetatieis is opgezet en
uitgevoerd door Patrick Hommel (Alterra) en Rein de Waal (Alterra). Zij hebben ook de methode voor het
beoordelen van de verdrogingstoestand op basis van GVG en pH-profiel ontwikkeld. In latere jaren is
veldwerk gedaan door Klaas van der Veen (Gleemeer), Klaas van Dort (Forestfun) en Rudi Zielman. Veel
meetpunten zijn ingericht op basis van ecohydrologische systeemanalyses door Judy Bell en Jan-Willem van
’t Hullenaar (BellHullenaar Ecohydrologisch Advies). Bij de uitbreiding van het verdrogingmeetnet met
peilbuizen voor de procesindicatoren is veel werk verzet door René van Dijk, Iris Vreugdenhil en Sandra
Schunselaar (Sweco).
Het opzetten van een groot grondwatermeetnet kan niet zonder goed georganiseerd meetnetbeheer en
efficiënte software. Joost Gooijer en Lambert Zandman (provincie Overijssel) en Jos von Asmuth (Trefoil
hydrology) hebben ervoor gezorgd dat meetgegevens van grondwaterstanden worden verzameld van hoge
kwaliteit. Inrichting van peilbuizen is uitgevoerd door Klaas Vermeulen (Verbelco), René Buijs (BuijsHydro)
en Peter de Vries (Sweco) en de veldploegen van het Veldwerkbureau.
Tenslotte moeten Marieke Duineveld en Frank Versteegen worden genoemd. Tijdens een meerjarige
detachering hebben zij de hydrologische ondersteuning gedaan voor een groot aantal Natura 2000-gebieden
en het meetnet voor de procesindicatoren ontworpen. Vooral onze wekelijkse afstemmingsmomenten hebben
veel bijgedragen aan de inhoudelijke gedachtevorming en het werkplezier.

Foto omslag: Peilbuis uit het verdrogingsmeetnet in een veenvormende vegetatie met Lavendelheide en
Hoogveenveenmos in het Notterveen (Wierdense veld).
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Inleiding
Provincie Overijssel beheert sinds 2012 een verdrogingsmeetnet van peilbuizen in
natuurgebieden dat de toestand en trend van grondwaterafhankelijke vegetaties
monitort. Dit rapport beschrijft hoe dit meetnet is ontworpen en ingericht en in aantal
jaren geleidelijk aan is uitgebreid. De bijlage bevat een overzicht van alle
peilbuislocaties waar ook een permanent proefvlak is ingericht om de vegetatie te
volgen. Bijlage 2 geeft een overzicht van de specificaties voor inrichting van peilbuizen
die gebruikt wordt voor externe opdrachten.
De gegevens in dit rapport zijn bedoeld als basis voor het beheer voor de komende
jaren en als naslagwerk waarin de achtergrond van gemaakte keuzes te kan worden
teruggevonden. De literatuurlijst geeft een overzicht van rapporten met relevante
achtergrondinformatie die in de loop der jaren zijn verschenen.
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Hoofdstuk 1. Ontwerp en inrichting
1.1 KRW verdrogingsmeetnet
Het eerste ontwerp van een provinciaal verdrogingsmeetnet Overijssel dateert uit
2008 (Molenaar, 2008). Dit ontwerp is onderdeel van een gezamenlijk ontwerp van de
provincies Groningen, Drenthe en Overijssel voor Natura2000-gebieden. Het
uitgangspunt was om volgens een uniforme methodiek te werken, zodat de
monitoringsresultaten gebruikt konden worden voor gezamenlijke KRW-rapportages.
De ontwerpmethode werd gebaseerd op een werkwijze die eerder was ontwikkeld door
de provincies Brabant en Limburg (Stuurman et al., 2002; De Mars & Wortel, 2003 ).

Figuur 1. Voorbeeld van een beschouwing van een natuurgebied als een samenhangend
ecohydrologisch systeem (bron:Runhaar et al., 2000)

Uitgangspunt bij die methode is een ecohydrologische systeemanalyse. Daarbij wordt
een natuurgebied beschouwd als een samenhangend systeem van grondwaterstelsels
en vegetatietypen waarvan de samenhang is te verklaren uit landschappelijke relaties.
Op die manier kunnen uitspraken worden gedaan op gebiedsniveau op basis van
metingen op enkele zorgvuldig gekozen locaties.
Nadat het ontwerp van het verdrogingsmeetnet voor Overijssel was gemaakt, zijn in
een vervolgopdracht geschikte meetlocaties in het veld bepaald. Daarbij zijn
meetpunten uit het oorspronkelijke ontwerp verplaatst en er zijn meetpunten vervallen
en bijgekomen. Uitgangspunt bij keuzes in het ontwerp was steeds dat meetlocaties zo
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gekozen werden dat de meetgegevens geinterpreteerd konden worden vanuit inzicht in
de werking van het ecohydrologisch systeem van een gebied (Hommel et al., 2013).
In 2012 is een begin gemaakt met de inrichting van het meetnet. In dat jaar zijn 59
peilbuislocaties ingericht en er is een uitgebreide beschrijving gemaakt van
bodemopbouw, bodemchemie en vegetatie (Hommel & De Waal, 2013). In 2015 zijn
29 bestaande meetpunten van de terreinbeheerders op deze wijze beschreven
(Hommel & De Waal, 2017) en in 2015 is het provinciale verdrogingsmeetnet
uitgebreid met 21 nieuwe locaties (Hommel & de Waal, 2018).
In latere jaren heeft de nadruk gelegen op het plaatsen van meetpunten met meedere
filters, tot ongeveer 20 meter diepte. Met dit soort meetlocaties kan de interactie van
het freatisch grondwater met het regionale grondwatersysteem beter in beeld gebracht
worden, zodat ook modelscenario’s van externe maatregelen beter vertaald kunnen
worden naar effecten op standplaatscondities. Daarnaast geven peilbuizen met
meerders filters inzicht in verandering van de kweldruk in kwelgebied, waar
grondwaterstanden vaak dicht onder maaiveld liggen en niet meetbaar veranderen
door maatregelen.

1.2 Natura 2000 procesindicatoren
In 2017 is landelijk afgesproken dat provincies het effect van herstelmaatregelen in
Natura 2000-gebieden op een uniforme manier monitoren. De gevolgde methodiek
staat bekend als de monitoring procesindicatoren Natura 2000. Het principe is dat het
effect van iedere maatregel op alle relevante habitattypen wordt gemeten (Smits et
al., 2016). Hoewel deze methodiek veel analytischer van aard is dan de
systeembenadering, bleek dat de beschikbare systeemkennis een voorwaarde is voor
een efficiënte inrichting van de meetnetten. Met name omdat achter de ogenschijnlijk
uniforme kaartbeelden van habitattypen een grote verscheidenheid aan
ecohydrologische systemen en standplaatstypen schuilgaat. Het ontwerp van het
meetnet is gemaakt in de periode 2017 -2018. In de zomer van 2018 zijn vrijwel alle
locaties in het veld bezocht om een definitieve locatie te markeren voor de
veldwerkploegen. De meetpunten zijn ingericht in de periode 2018 – 2020.
Het meetnet procesindicatoren bestaat uit ongeveer 200 meetlocaties die in een veel
korter tijdsbestek zijn gezet dan de meetpunten uit het verdrogingsmeetnet.
Bestaande gebiedskennis en beschikbare systeemanalyses vormden de basis voor het
ontwerp. Doordat minder doorlooptijd beschikbaar was kon minder veldwerk
uitgevoerd worden voorafgaand aan de definitieve locatiekeuze en het plaatsen van de
meetpunten. Mogelijk zal een deel van deze meetpunten uiteindelijk minder
informatief blijken te zijn dan de meetpunten die in eerdere fases zijn geplaatst. Het
beeld is echter dat het monitoren van de effecten van herstelmaatregelen in de meeste
gebieden goed mogelijk zal zijn met het huidige meetnet.
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1.3 Verdrogingsmeetnetten in andere provincies
Bij de opzet van het verdrogingsmeetnet in Overijssel is de werkwijze afgestemd met
de provincies Drenthe en Groningen (Molenaar, 2008). De drie provincies hebben een
meetnet ontworpen op basis van systeemanalyses en leggen PQ’s naast peilbuizen om
de vegetatie te volgen. Ook Gelderland volgt deze werkwijze.
De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben de ontwerpmethodiek op basis van
systeemanalyses eind jaren negentig ontwikkeld, in deze meetnetten liggen echter
geen PQ’s naast de peilbuizen (Stuurman et al., 2002; De Mars & Wortel, 2003 ).

Figuur 2. Ontwerpmethoden voor provinciale verdrogingsmeetnetten (gebaseerd op Knotters &
Hoogland, 2015). De cijfers geven het aantal meetlocaties weer. In Utrecht zijn daarbij ook de
eenmalige gerichte opnamen meegenomen. De cijfers voor Overijssel geven de stand van zaken
in 2020, voor de overige provincies zijn de cijfers van Knotters en Hoogland (2015) gebruikt.
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Ook het ontwerp van de verdrogingsmeetnetten in Friesland en Zeeland gaat uit van
systeemanalyses (Knotters & Hoogland, 2015; De Weerd & Daniels, 2019). Provincie
Flevoland heeft een eigen ontwerpmethode gehanteerd die beter aansluit bij
peilbeheerste gebieden (Van der Hauw, 2013).
De provincies Utrecht en Zuid-Holland volgen een ontwerpaanpak op basis van
geostatistiek, waarbij meetpunten willekeurig worden gekozen en aangevuld met
eenmalige gerichte opnamen van de grondwaterstand. Met deze meetnetten worden
vlakdekkende kaarten gemaakt van de grondwaterstand met een gekwantificeerde
onzekerheid. Deze kaarten worden getoetst aan hydrologische randvoorwaarden van
doeltypen (Van Delft et al., 2019).
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Hoofdstuk 2. Grondwatermeetnet
3.1 Opbouw van het meetnet
In 2020 bestond het grondwatermeetnet van provincie Overijssel uit ruim 1400
peilfilters. Onderstaande tabel toont de verdeling van meetfilters over beleidsopgaven
en de twee meetnetbeheerders Joost Gooijer en Lambert Zandman.
Tabel 1. Aantal meetpunten verdeeld over beleidsopgaven en meetnetbeheerder

beleidsopgave
primair meetnet
krw verdrogingsmeetnet
natura 2000 procesindicatoren
ontwikkelopgave natura 2000/nnn
overige meetpunten
totaal

joost
442
233
36
0
6
717

lambert
0
0
208
524
10
742

totaal
442
233
244
524
16
1459

Het grondwatermeetnet van provincie Overijssel is opgezet vanuit vier verschillende
beleidsopgaven:
1. primair meetnet: dit meetnet is opgezet in de jaren tachtig en heeft als doel
om een beeld te geven van langjarige trends in de regionale grondwaterstand
ter ondersteuning van beleidsvorming voor het grondwatervoorraadbeheer
(Van Bracht et al., 1988; Grobbe, 2003).
2. krw verdrogingsmeetnet: dit meetnet is opgezet in 2012 vanuit de provinciale
opgave voor de Kader Richtlijn Water en heeft als doel om een beeld te geven
van de toestand en trend van het grondwater in gebieden met grondwaterafhankelijke natuur (Molenaar, 2008; Verhagen et al., 2006).
3. natura 2000 procesindicatoren: dit meetnet is opgezet in 2018 en heeft als
doel om de effecten te monitoren van hydrologische herstelmaatregelen in
Natura 2000-gebieden (Smits, 2016).
4. ontwikkelopgave natura2000/nnn: dit meetnet is opgezet vanaf 2017 en heeft
als doel om de externe effecten te monitoren van herstelmaatregelen in Natura
2000 gebieden en het Natuur Netwerk Nederland (NNN). In de praktijk gaat
het vooral om lokaties in landbouwpercelen en erven waar vernattingsschade
door de maatregelen moet kunnen worden uitgesloten.
Het verdrogingsmeetnet omvat de meetpunten die zijn ingericht vanuit de
beleidsopgaven KRW verdrogingsmeetnet en de Natura 2000 procesindicatoren. De
opzet en werkwijze voor deze beide meetnetten is vrijwel identiek.
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3.2 Organisatie van het beheer
Iedere peilbuis is ingericht met een automatische drukopnemer die eens per uur
meetwaarden opslaat van de druk in het grondwater, de luchtdruk in de peilbuis boven
het grondwater en de daaruit berekende grondwaterstand. Twee keer per jaar wordt
het geheugen van de drukopnemer uitgelezen. De gegevens worden din het veld direct
ingelezen in een database en gevalideerd op basis van een handmatige
controlewaarneming die op dat moment wordt verricht. Het beheer is erop gericht om
op in het veld alle werkzaamheden in één keer af te ronden, zodat de gegevens daarna
alleen nog maar verzonden hoeven te worden naar TNO. Een uitleesronde kost
gemiddeld 25 minuten per meetfilter, inclusief reistijd. Door in het veld alle
werkzaamheden in één keer uit te voeren is geen nabewerking nodig, zodat verwarring
achteraf over de situatie in het veld of de juistheid van de handwaarneming wordt
voorkomen. Dit leidt tot een efficiënte werkwijze en kwalitatief goede data.
Het beheer wordt uitgevoerd door twee meetnetbeheerders (Joost Gooijer en Lambert
Zandman) die ieder werken in een eigen Menyanthes database. Dit is een lokaal
opgeslagen matlab-bestand waarin alle meetgegevens worden bewaard. In Dino
kunnen alleen de gevalideerde dagelijkse grondwaterstanden worden opgevraagd.
Omdat provincie Overijssel geen beheerder is van de gegevens in Dino kunnen
verbeteringen die door de meetnetbeheerder worden doorgevoerd in de eigen
database niet meer door de provincie worden verwerkt in Dino. Met het invoeren van
de BRO kan dit naar verwachting wel en zullen de gegevens in de lokale database en
de landelijke database meet gelijk lopen.

Figuur 3. Voorbeeld van de weergave van meetgegevens in Menyanthes waarbij afwijkingen
tussen de gemeten grondwatestand in de drukopnemer en de handwaarneming kunnen worden
beoordeeld
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3.2 Nauwkeurigheid van gemeten
grondwaterstanden
Grondwaterstanden worden gemeten met automatische drukopnemers, die metingen
van de grondwaterdruk opslaan in een geheugen. Om de betrouwbaarheid van deze
metingen te controleren wordt twee keer per jaar een handmatige controlemeting
uitgevoerd met een peilklokje. Bij dat veldbezoek wordt ook het geheugen van de
logger uitgelezen en de gegevens worden direct ingelezen en vergeleken met de
handwaarneming om de kwaliteit te borgen.
In de periode 2003-2019 zijn ruim 10.000 handmatige controlemetingen uitgevoerd.
Met die gegevens kunnen statistische uitspraken worden gedaan over de werkwijze
van provincie Overijssel (Baggelaar & Van der Meulen, 2019).
Onderstaande figuur toont de bandbreedte waarbinnen 95% van de gemeten
grondwaterstanden ligt. Een smalle hoge curve geeft aan dat de onzekerheid over de
werkelijke waarde van de gemeten grondwaterstanden relatief klein is.

Figuur 4. Onzekerheid van gemeten grondwaterstanden. Verschillen tussen controlemetingen en
metingen van drukopnemers volgen een normale verdeling met een empirisch bepaald
gemiddelde en standaarddeviatie. De curves tonen normale verdelingen, afgebeeld op dezelfde
schaal, met verschillende gemiddelden en standaardafwijkingen. De getallen onder de curves
geven de onzekerheid van gemeten grondwaterstanden, uitgedrukt in vier keer de
standaarddeviatie. 95% van de waarnemingen ligt binnen die bandbreedte.

De figuur toont van links naar rechts:
1. Peilklokje
De onnauwkeurigheid van de controlemeting met een peilklokje. Deze is 3,4
cm. Bij het berekenen van de onnauwkeurigheid onder de andere drie curves
is rekening gehouden met deze onzekerheid in de handmatige controlemeting.
2. Nieuwe logger
De onnauwkeurigheid van ongecorrigeerde metingen van een nieuwe logger.
In het eerste jaar is de onnauwkeurigheid van ongecorrigeerde metingen van
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een nieuwe drukopnemer 5,6 cm. Verwacht mag worden dat in het eerste jaar
nog geen mechanische vervormingen van de druksensor zijn opgetreden,
waardoor het instrument drukmetingen verricht die binnen de specificaties van
de leverancier vallen. De onzekerheid die volgt uit de specificaties ligt tussen
3,2 en 5,2 cm. De empirisch bepaalde onzekerheid van 3,4 cm ligt inderdaad
binnen die bandbreedte.
3. Ruwe data
De onzekerheid van metingen van drukopnemers van ruwe metingen is 14,1
cm. Dit getal is gebaseerd op de hele dataset van 10.000 controlemetingen.
Het getal van 14,1 cm geeft de onzekerheid van een willekeurig gekozen,
ongecorrigeerde meting van een drukopnemer in de database van provincie
Overijssel.
4. Na correcties
De laatste curve toont de onzekerheid van een willekeurig gekozen,
gevalideerde grondwaterstandsmeting van provincie Overijssel. Deze
onzekerheid bedraagt 1,7 cm. Het verschil tussen 14,1 cm en 1,7 cm is een
maat voor de toegevoegde waarde van de correcties die de meetnetbeheerder
toepast met behulp van de controlemetingen.
De onzekerheid van 1,7 cm is een minimum waarde. De werkelijke onzekerheid is
groter omdat nog geen rekening is gehouden met de correlatie tussen
controlemetingen en gevalideerde metingen van drukopnemers. Die correlatie ontstaat
doordat de meting van de drukopnemer wordt aangepast na vergelijking met de
handwaarneming. De grootte van de correlatie wordt momenteel onderzocht door het
uitvoeren van een onafhankelijke steekproef.
Provincie Overijssel verricht per meetreeks twee keer per jaar een controlemeting. Dat
is minder dan de drie tot vier keer per jaar die wordt aanbevolen in de richtlijnen die
zijn opgesteld door het samenwerkingsverband van provinciale meetnetbeheerders
(Von Asmuth, 2015; Von Asmuth & Van Geer, 2015). Door minder controlemetingen te
doen duurt het langer voordat een trendmatige verandering in het verschil tussen
controlemetingen en automatische drukmetingen zichtbaar wordt. Het gevolg is dat
een meetreeks van vijf jaar met twee controlemetingen per jaar meer onzekerheid
kent is dan een meetreeks van vijf jaar met vier controlemetingen per jaar.
Om een efficiënte werkwijze mogelijk te maken zijn alle meetpunten zoveel mogelijk
op dezelfde manier ingericht, zodanig dat snel en nauwkeurig gewerkt kan worden. Die
inrichting is zoveel mogelijk beschreven in technische specificaties voor
aanbestedingen (bijlage 2).
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Hoofdstuk 3. Vegetatiemonitoring
3.1 Werkwijze
Om gemeten grondwaterstanden te kunnen koppelen aan de ontwikkeling van de
vegetatie is naast veel meetpunten uit het verdrogingsmeetnet een permaneproefvlak
(PQ) gelegd, waarin de vegetatie om de vier jaar wordt opgenomen. Hiervoor is het
van belang dat het proefvlak steeds opnieuw kan worden uitgezet ten opichte van de
peilbuis. In eerste instantie werd alleen de kompasrichting en de afstand van twee
hoekpunten van het PQ tot de peilbuis vastgelegd. Dit bleek onvoldoende om
proefvlakken met zekerheid terug te vinden. Daarom werd in latere jaren ook een
veldschets gemaakt van de ligging van het PQ ten opzichte van de peilbuis en de
omgeving, wergelijkbaar met de werkwijze van het Lamdelijk Meetnet Flora (CBS,
2003).

3.2 Planning herhalingen
De permanente kwadraten worden eens per vier jaar opgenomen, de opnamen uit
2012 zijn in 2020 voor de derde keer opgenomen. Onderstaande figuur geeft de
herhalingen van de afgelopen jaren en de planning voor de komende vier jaar. Bijlage
1 geeft een complete lijst met PQ-locaties die gebruikt kan worden voor het plannen
van herhalingen.
Tabel 2. Overzicht van herhalingen van opnamen in het verdrogingsmeetnet. De kolommen geven
het eerste jaar waarin een PQ is opgenomen, de rijen de jaren met opnamen. De PQ’s uit 2012
zijn in 2020 voor de derde keer opgenomen, vier meetpunten uit 2012 zijn inmiddels verwijderd.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2012
56
0
0
0
56
0
0
1
52

2015
0
0
0
29
0
0
0
29
0

2016
0
0
0
0
21
0
0
0
21

2018
0
0
0
0
0
0
98
0
0

16

2019
0
0
0
0
0
1
0
76
2

2020
0
0
0
0
0
0
0
0
61

Figuur 5. Planning van de herhalingen van PQ-opnamen voor het verdrogingsmeetnet. De
eerstvolgende rond vindt plaats in 2022, als de PQ’s uit 2018 voor de tweede keer worden
opgenomen.
.
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Hoofdstuk 4. Standplaatscondities
4.1 Beschrijving humusprofielen
Voor een aantal meetpunten uit het KRW-verdrogingsmeetnet zijn standplaatsbeschrijvingen gemaakt van bodemopbouw en humusprofiel. Hierdoor kunnen
gemeten grondwaterstanden gekoppeld worden aan abiotische condities in de bodem.
Door herhaling van de beschrijvingen kunnen trends in de tijd en effecten van
maatregelen worden beoordeeld. De beschrijvingen zijn gerapporteerd in Hommel &
De Waal (2013, 2017 en 2018) en Van Delft (2019).
Tot nu toe maakt monitoring van de grondwaterwaterkwaliteit geen onderdeel uit van
het verdrogingsmeetnet. Ervaringen in andere provincies laten zien dat dit een
waardevolle aanvulling zou zijn op het meetnet, die meer zicht geeft op de relaties van
grondwaterafhankelijke natuur met de omgeving (Hacking et al., 2014; Buskens et al.,
2013).

Figuur 6. Voorbeeld van de weergave van de beschrijving van bodem en humusprofiel voor een
meetpunt in Achter de Voort (Hommel & De Waal, 2013)
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4.2 Beoordeling verdroging
In 2016 is een methode ontwikkeld om op basis van de gemeten
voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en zuurgraad van de bodem (pH-KCl) de verdroging
te beoordelen. Daarbij wordt gekeken of de gemeten abiotische condities binnen het
doelbereik vallen van habitattypen of vegetatietypen.
De tabel hieronder laat het resultaat zien van de beoordeling van de mate van
verdroging vop het niveau van habitattype voor 18 meetpunten die zijn beschreven in
2016. Bij de meeste punten vallen de gemeten waarden binnen het kernbereik van het
habitattype en is er dus sprake van een onverdroogde situatie. Daarbij moet worden
opgemerkt dat het bereik van abiotische condities van habitattypen dermate groot is
dat zelden in formele zin sprake zal zijn van verdroging. Dat wordt waarschijnlijk
anders als rekening gehouden wordt met de kwaliteit van het habitattype of als
beoordeeld wordt op het niveau van vegetatietypen.

Tabel 3. Resulktaat beoordeling verdrogingstoestand op niveau van het habitattype op basis van
GVG en pH-KCl voor 18 meetpunten die zijn beschreven in 2016

beoordeling pH-Kcl van de bodem

beoordeling voorjaarsgrondwaterstand GVG

kernbereik

aanvullend

één klasse

ver buiten

bereik

buiten bereik

bereik

kernbereik

13

0

0

0

aanvullend

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bereik
één klasse buiten
bereik
ver buiten bereik
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Samenvatting
Het verdrogingsmeetnet in Overijssel is ontworpen op basis van systeeminzicht uit
ecohydrolgoische systeemanalyses. Het doel is om met een beperkt aantal meetpunten
uitspraken te kunnen doen over de toestand en trends op gebiedsniveau. Daarnaast
zijn er meeptunten die specifiek zijn gericht op het monitoren van effecten van
herstelmaatregelen.
Bij de meetpunten wordt naast de grondwaterstand ook de ontwikkeling van de
vegetatie gevolgd in permanente proefvlakken die eens per vier jaar worden
opgenomen. Daarnaast is op een aantal locaties ook een uitgebreide beschrijving van
het humusprofiel en bodemchemie gemaakt.
De kwaliteit van gemeten grondwaterstanden wordt geborgd door in het veld twee
keer per jaar een controlemeting te verrichten en alle werkzaamheden die nodig zijn
voor het maken van een gevalideerde meetreeks in één keer te verrichten.
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Bijlage 1. Lijst van permanente kwadraten
WERKNAAM

Naam van meetlocatie die is toegekend in de ontwerpfase

NITGCODE

Code waaronder de peilbuis is terug te vinden in Dinoloket

PQMEETNET

Meetnet waar het PQ onder valt (PMV of Natura 2000 Procesindicatoren)

PQCODE

Code van het PQ. Voor het PMG is deze gelijk aan de WERKNAAM, voor de procesindicatoren is een aparte systematiek gebruikt

PQJAAR1

Eerste jaar waarin het PQ is opgenomen

TERREIN

Naam van het natuurgebied

PBONTWERP

Status van de peilbuis in het ontwerp (DEFINITIEF betekent dat de peilbuis nog wordt ingericht conform de specificaties en dat
deze daarna aan het meetnet wordt toegevoegd. INGERICHT betekent dat de peilbuis onderdeel is ven het meetnet).

MEETDOEL

Meetdoel van de peilbuis zoals geformuleerd tijdens de ontwerpfase. Meetdoelen zijn specifieker geformuleerd naarmate meer
kennis beschikbaar was over het ecohydrologisch systeem en de te verwachten ontwikkelingen na herstelmaatregelen.

OMSCHRIJVING

Beknopte kenschets van de meetlocatie

PBX

Xcoordinaat van de peilbuis

PBY

Ycoordinaat van de peilbuis

N2NAAM

Naam van het Natura 2000 gebied

WERKNAAM NITGCODE PQMEETNET PQCODE PQJAAR1

TERREIN

PBONTWERP

MEETDOEL

OMSCHRIJVING

PBX

PBY

N2KNAAM

ZWA05

B21G0986 PRIPQ

SW36_3

2019 Zwarte water

DEFINITIEF

Invloed maatregelen vergroten
inundatieduur op grondwaterstand
Kievitsbloemhooiland

Kievitsbloemlanden Langenholte
(locatie 3)

203414 508184 Uiterwaarden
Zwarte Water en
Vecht

ARR04

B22C1391 PMVPQ

ARR04

2020 Arrier koeland

DEFINITIEF

Toestand en trend H6410
Blauwgrasland met Bergnachtorchis

Schraalgrasland met
Bergnachtorchis

227898 503435 Vecht & Beneden
Regge

ARR05

B22C1392 PMVPQ

ARR05

2020 Arrier koeland

DEFINITIEF

Toestand en trend H6430 Ruigten
zomen met Lange ereprijs

Schraalgrasland met Lange ereprijs

227870 503486 Vecht & Beneden
Regge

ARR06

B22C1393 PMVPQ

ARR06

2020 Arrier koeland

DEFINITIEF

Toestand en Trend H91E0C als
referentie voor ARR07

Elzenbroekbos in verlande vechtarm 227832 503521 Vecht & Beneden
Regge

ARR07

B22C1396 PMVPQ

ARR07

2020 Arrier koeland

DEFINITIEF

Effect van afsluiten vechtarm voor

Elzenbos langs de oude Vechtarm

1

227446 503658 Vecht & Beneden

WERKNAAM NITGCODE PQMEETNET PQCODE PQJAAR1

TERREIN

PBONTWERP

MEETDOEL

OMSCHRIJVING

voedselrijk Vechtwater op kwaliteit
H91E0C

met manshoge brandnetels

PBX

PBY

N2KNAAM
Regge

ZWA04

B21G0985 PRIPQ

SW36_12

2019 Zwarte water

DEFINITIEF

Invloed maatregelen vergroten
inundatieduur op grondwaterstand
Kievitsbloemhooiland

Kievitsbloemlanden Langenholte
(locatie 2)

203400 507998 Uiterwaarden
Zwarte Water en
Vecht

JNK09

B22C1372 PMVPQ

JNK09

2020 Junner Koeland

DEFINITIEF

Toestand overstroomd schraalland in
het uiterwaard

Schraalgrasland naast oude
Vechtarm Junner Koeland (west)

229415 505824 Vecht & Beneden
Regge

JNK19

B22C1380 PRIPQ

SW39_12

2020 Junner Koeland

DEFINITIEF

Toestand en trend H7140 Trilveen

Trilveen Junner Koeland

228610 506140 Vecht & Beneden
Regge

WIE25

B28B1464 PRIPQ

SW43_6

2018 Wierdense veld

DEFINITIEF

Invloed inrichting landbouwgebied ten Peilbuis Landschap Overijssel op 160 232283 487987 Wierdense veld
zuidoosten van Huurnerveld (M7) op meter ten noorden van de
H7120 Herstellend Hoogveen.
Wulpenweg.

JNK07

B22C1370 PMVPQ

JNK07

2020 Junner Koeland

DEFINITIEF

Toestand overstroomd schraalland in
het uiterwaard

KSH08

B22D0954 PRIPQ

SW39_13

2020 Karshoek

DEFINITIEF

Effect herstelmaatregelen op H91E0C Elzenbos langs oude meander

232817 505043 Vecht & Beneden
Regge

ZWA03

B21G0984 PRIPQ

SW36_2

2019 Zwarte water

DEFINITIEF

Toestand en trend
Kievitsbloemlanden Langenholte
Kievitsbloemhooiland in overstroomd (locatie 1)
uiterwaard

203403 507778 Uiterwaarden
Zwarte Water en
Vecht

ENG50

B28E1329 PRIPQ

SW40_11

2020 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Invloed bufferzone oostzijde op
ondersteunende randgebieden

Voormalige landbouwgrond
242429 497198 Engbertsdijksvenen
oostzijde ten noorden van de Eerste
Nieuwe Leidijk

ENG42

B28E1343 PRIPQ

SW40_8

2020 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Invloed oostelijke buffer op diepe
stijghoogte zandondergrond

Slenkvegetatie in laaggelgen
compartiment ten noorden van de
Engbertsdijk op 350m van de
oostrand van Engbertsdijkvenen

ENG40

B28E1341 PMVPQ

ENG40

2020 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Invloed interne compartimentering op Locatie aan de rand van een
241605 498674 Engbertsdijksvenen
veenontwikkeling en stijghoogte
hooggelegen compartiment met dik
zandondergrond
veen direct naast een laaggelegen
compartment met een voormalige
wijk direct ten noorden van de
Engbertsdijk

ENG47

B28E1337 PRIPQ

SW40_9

2020 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Invloed interne compartimentering op Peilbuis in hooggelegen
grondwaterstand veen en stijghoogte compartiment met waterveenmos
zandondergrond
direct ten noorden van de
Krikkendijk

241794 497709 Engbertsdijksvenen

ENG72

PRIPQ

SW40_15

2020 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Toestand en trend H7120 Herstellend Vegetatie met Wrattig veen mos in
hoogveen in compartiment 27 en
zuidwesten engbertsdijksvenen
invloed peilverhoging Geestersch

241659 496904 Engbertsdijksvenen

1

Schraalgrasland naast oude
Vechtarm Junner Koeland (oost)

229633 505988 Vecht & Beneden
Regge

242529 498786 Engbertsdijksvenen

WERKNAAM NITGCODE PQMEETNET PQCODE PQJAAR1

TERREIN

PBONTWERP

MEETDOEL

OMSCHRIJVING

PBX

PBY

N2KNAAM

Stroomkanaal
ENG46

B28E1328 PMVPQ

ENG46

2020 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Invloed interne compartimentering en Peilbuis aan de Krikkendijk in
peilaanpassing Geestersch
vegetatie met veel Pijpenstrootje
Stroomkanaal op stijghoogte
zandondergrond

241474 497671 Engbertsdijksvenen

SW40_14

2020 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Toestand en trend H7120 Herstellend Slenkvegetatie met Witte snavelbies 242234 497236 Engbertsdijksvenen
hoogveen in compartiment 24
in compartiment 24

ENG69

PRIPQ

ENG41

B28E1340 PRIPQ

SW40_7

2020 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Invloed interne compartimentering op Locatie direct ten zuiden van de
veenontwikkeling en stijghoogte
Engbertsdijk in een slenkvegetatie
zandondergrond
met waterveenmos

241617 498603 Engbertsdijksvenen

ENG29

B22G0413 PRIPQ

SW40_2

2020 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Inloed interne maatregelen op
compartiment ten noorden van de
Zwarte dijk

Peilbuis direct ten oosten van het
pad van het Huisken naar de
hoogveenkern

241930 500699 Engbertsdijksvenen

ENG49

B28E1334 PMVPQ

ENG49

2020 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Invloed van interne
compartimentering en peilverhoging
Geesterns Stroomkanaal op
randgebieden westzijde

Voormalig landbouwperceel ten
noorden van de eerste nieuwe
leidijk op 200m van Geesterns
Stroomkanaal

241448 496919 Engbertsdijksvenen

ENG51

B28E1338 PRIPQ

SW40_12

2020 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Invloed bufferzone oostzijde op H7120 Veenplas met pijpenstrootje en
Herstellend hoogveen
veenmossen direct ten westen van
wandelpad Gravenland

242513 496800 Engbertsdijksvenen

ENG68

PRIPQ

SW40_13

2020 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Toestand en trend H7120 Herstellend Bultvormende veenmossen en
hoogveen in compartiment 14
Lavendelheid in hooggelegen
compartiment ten noorden van de
Engbertsdijk

242011 498969 Engbertsdijksvenen

ENG52

B28E1332 PMVPQ

ENG52

2020 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Invloed interne compartimentering
bufferzijde oostzijde en peilverhoging
kanaal op H7120 in deelgebied
Hoevenwegsvenen

ENG39

B28E1335 PRIPQ

SW40_10

2020 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Invloed interne compartimentering op Locatie direct ten zuiden van de
veenontwikkeling en stijghoogte
hoogveenkern op dik veenpakket
zandondergrond
met veenvormende vegetaties

241764 499576 Engbertsdijksvenen

ELF04

B29C1697 PRIPQ

SW50_3

2019 Elfterheurne

INGERICHT

Effect verondiepen lokale sloot en
bemestingsmaatregelen op
beekbegeleidend bos

261853 481695 Landgoederen
Oldenzaal

BUU66

B34F1566 PMVPQ

BUU66

2019 Buurserzand

INGERICHT

Toestand en trend venoever zuur ven Venoever Steenhaarplas

250309 464398 Buurserzand en
Haaksbergerveen

BUU68

B34F1570 PMVPQ

BUU68

2019 Buurserzand

INGERICHT

Trend en toestand gebufferd ven

Ven met zure soorten en
Moerassmele

251495 464555 Buurserzand en
Haaksbergerveen

BUU69

B34F2977 PMVPQ

BUU69

2019 Buurserzand

INGERICHT

Trend en toestand vochtige heide

Venoever met vochtige heide met

251326 464586 Buurserzand en

1

Laagte met hoge pollen
242121 496618 Engbertsdijksvenen
Pijpenstrootje onder veenmossen in
de Hoevenwegsvenen (op 40m ten
oosten van de grote plassen)

Effectmeetpunt langs de
Stakenbeek op landgoed
Elfterheurne

WERKNAAM NITGCODE PQMEETNET PQCODE PQJAAR1

TERREIN

PBONTWERP

MEETDOEL

OMSCHRIJVING
Bruine snavelbies en Veenbies

PBX

PBY

N2KNAAM
Haaksbergerveen

DIN01

B29C1676 PRIPQ

SW49_3

2019 Dinkeldal

INGERICHT

Toestandsmeetpunt H91E0C
Vogelkers-Essenbos langs de Dinkel 266612 483858 Dinkelland
Beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos bij de Kribbenbrug
langs de Dinkel; Invloed dempen
sloten en aanpassen Dinkel
(onderzoek Bosgroepen loopt nog)

DIN02

B29C1677 PRIPQ

SW49_4

2019 Dinkeldal

INGERICHT

Toestandsmeetpunt H91E0C
Elzenzegge-Elzenbos langs de Dinkel 266082 486283 Dinkelland
Beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos bij de Kampbrug noord
langs de Dinkel (matig ontwikkeld);
Invloed dempen sloten een aanpassen
Dinkel (onderzoek loopt nog)

DIN03

B29C1678 PRIPQ

SW49_5

2019 Dinkeldal

INGERICHT

Toestandsmeetpunt H91E0C
Beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos
langs de Dinkel; Invloed dempen
sloten een aanpassen Dinkel
(onderzoek loopt nog)

DIN05

B29C1680 PRIPQ

SW49_7

2019 Dinkeldal

INGERICHT

Toestandsmeetpunt H91E0C
Beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos
langs de Dinkel; Invloed dempen
sloten een aanpassen Dinkel
(onderzoek loopt nog)

ENG34

B22G0411 PRIPQ

SW40_4

2020 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Invloed dempen van Roijenswijk op
stijghoogte zandondergrond

Locatie in venige laagte ten oosten
van Van Roijenswijk op 200m van
oostrand Engbertsdijksvenen

EER09

B22C0616 PMVPQ

EER09

2015 Landgoed Eerde

INGERICHT

Waterstandschommelingen in drijftil
met veenmos en snavelzegge

Onbegaanbare drijftil met vegetatie 227335 500850 Vecht & Beneden
van veenmossen en snavelzegge
Regge

ENG37

B28E1339 PRIPQ

SW40_6

2020 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Invloed oostelijke buffer op
stijghoogte zandondergrond

Peilbuis in vegetatie met hoge
242631 499794 Engbertsdijksvenen
pollen pijpenstrootje op 150m van
de oostgrens van Engbertsdijkvenen

ENG18

B28E0221 PMVPQ

ENG18

2015 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Invloed peilaanpassing Geesters
Stroomkanaal

Peilbuis in verdroogd Berkenbos
241532 495789 Engbertsdijksvenen
zonder ondergroei op 60 meter van
Geesters Stroomkanaal

ENG27

B28E0047 PMVPQ

ENG27

2015 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Invloed externe maatregelen rondom Locatie aan de gedempte
242127 498724 Engbertsdijksvenen
Engbertsdijksvenen op diepe
Engbertsdijksleiding (stijghoogte op
stijghoogte middenin het gebied
25m diepte sinds 1978)

ENG28

B22G0412 PRIPQ

SW40_1

2020 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Invloed interne maatregelen (kappen
berken en compartimentering) op
veenontwikkeling in de Friese Koelen

Locatie in de Friese Koelen op 250m 241639 500784 Engbertsdijksvenen
ten zuiden van de Dooze

ENG31

B22G0407 PMVPQ

ENG31

2020 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Inloed interne maatregelen op
compartiment ten noorden van de

Slenk in compartiment ten noorden 242200 500456 Engbertsdijksvenen
van de Zwarte dijk tegenover ENG32

1

Elzenzegge-Elzenbroekbos
Kampbrug noord (goed ontwikkeld
met overgangen naar VogelkersEssenbos)

265806 486776 Dinkelland

267035 476960 Dinkelland

242954 500460 Engbertsdijksvenen

WERKNAAM NITGCODE PQMEETNET PQCODE PQJAAR1

TERREIN

PBONTWERP

MEETDOEL

OMSCHRIJVING

Zwarte dijk

(direct naast historisch meetpunt
B22G0124)
Veenmosrijke heide in het
Horsterveen (direct naast HAA17)

PBX

PBY

N2KNAAM

HAA23

B34H0083 PRIPQ

SW53_17

2018 Haaksbergerveen

INGERICHT

Toestand en trend soortenrijke
veenmosrijke heide

ENG32

B22G0408 PRIPQ

SW40_3

2020 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Invloed interne compartimentering op Slenk in compartiment ten zuiden
veenontwikkeling ten zuiden Zwarte van de Zwarte Dijk (tegenover
Dijk
ENG31)

242235 500420 Engbertsdijksvenen

ENG56

B28E0260 PMVPQ

ENG56

2020 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Toestand en trend slenkvegetatie aan Bestaand PMG meetpunt in H7120
de westrand van Engbertsdijksvenen Herstellend hoogveen westzijde
Engbertsdijksvenen

241166 498646 Engbertsdijksvenen

ENG36

B28E1336 PRIPQ

SW40_5

2020 Engbertsdijksvenen

INGERICHT

Toestand en trend H7110 Actief
hoogveen

Locatie met actief hoogveen in de
hoogveenkern

241923 499850 Engbertsdijksvenen

DUI01

B29C1478 PMVPQ

DUI01

2015 Duivelshof

INGERICHT

Referentie Eiken-Hasagbeukebos op
leem

Rabattenbos met EikenHaagbeukenbos

265028 479278 Landgoederen
Oldenzaal

HAZ17

B28F1510 PRIPQ

SW45_3

2019 Hazelbekke

INGERICHT

Invloed verondiepen beekbodem en
invloed bemesting bovenstroomse
landbouwgronden

Beekbergeleidend bos met
255628 494091 Springendal en Dal
Brandnetels langs de bovenloop van
van de Mosbeek
de zuidtak in het Hazelbekke

HAA19

B34G1347 PMVPQ

HAA19

2020 Haaksbergerveen

INGERICHT

Ontwaterende invloed Koffiegoot

Bos ten westen van
Haaksbergerveen

HAA61

P34G0025 PRIPQ

SW53_42

2018 Haaksbergerveen

INGERICHT

Meten afvoer compartiment met open Meetstuw Peddedijk Zuid
water aan de Peddedijk.

248915 460638 Buurserzand en
Haaksbergerveen

HAZ01

B28F0456 PMVPQ

HAZ01

2012 Hazelbekke

INGERICHT

Toestand beekbegeleidend bos en
invloed bemesting op
grondwaterkwaliteit

Beekbegeleidend bronbos met
Stekelvarens langs de noordtak

255410 494545 Springendal en Dal
van de Mosbeek

HAZ04

B28F0254 PRIPQ

SW45_5

2019 Hazelbekke

INGERICHT

Toestand en trend beekbegeleidend
bronbos

Oude locatie NM in Elzenbroekbos
direct naasst een ingesneden
zijloopje

255228 494339 Springendal en Dal
van de Mosbeek

HAZ05

B28F0446 PMVPQ

HAZ05

2012 Hazelbekke

INGERICHT

Toestand en trend voormalig trilveen
Hazelbekke

Drijftil met Waterdrieblad (trilveen
hazelbekke)

255240 494288 Springendal en Dal
van de Mosbeek

HAZ09

B28F0451 PMVPQ

HAZ09

2019 Hazelbekke

INGERICHT

Toestand en trend schraalgrasland.
Schraalgrasland Hazelbekke (dal
Invloed reductie winning Manderveen. noord van de beek)

254954 494111 Springendal en Dal
van de Mosbeek

HAZ10

B28F1321 PMVPQ

HAZ10

2015 Hazelbekke

INGERICHT

Toestand en trend schraalgrasland.
Schraalgrasland Hazelbekke (dal
Invloed reductie winning Manderveen. zuid van de beek)

254954 494070 Springendal en Dal
van de Mosbeek

HAA57

B34H0347 PRIPQ

SW53_35

2018 Haaksbergerveen

INGERICHT

toestand hoogveen, ontwatering
vanuit omgeving, effect
landbouwontwatering oostzijde

251545 461192 Buurserzand en
Haaksbergerveen

HAZ16

B28F1445 PMVPQ

HAZ12

2012 Hazelbekke

INGERICHT

Invloed reeds uitgevoerde
Beekbegeleidend bos met
verondieping Onderbeek (Hazelbekke) brandnetels benedenstrooms van

1

Veenrestant noordzijde
Haaksbergerveen om verdroging
door omgeving te bepalen

250027 461474 Buurserzand en
Haaksbergerveen

248610 460532 Buurserzand en
Haaksbergerveen

254733 494121 Springendal en Dal
van de Mosbeek

WERKNAAM NITGCODE PQMEETNET PQCODE PQJAAR1

TERREIN

PBONTWERP

MEETDOEL

OMSCHRIJVING

op beekbegeleidend bos

het grote schraalland (meetpunt
PMV)
Vegetatie met Pijpenstrootje,
Dopheide en Gewimperd veenmos
aan de Horsterveenweg

PBX

PBY

N2KNAAM

HAA56

B34H0078 PRIPQ

SW53_34

2018 Haaksbergerveen

INGERICHT

Voeding vanuit zandrug, effecten
bufferzone

HAZ21

B28F1574 PRIPQ

SW45_4

2019 Hazelbekke

INGERICHT

Effect peilverhoging beek noordtak op Particulier Elzenbronbos noordtak
standplaatsocndities beekbegeleidend Hazelbekke
bos

255664 494805 Springendal en Dal
van de Mosbeek

HAZ26

B28F0454 PMVPQ

HAZ26

2019 Hazelbekke

INGERICHT

Toestand en trend schraalgrasland.
Schraalgrasland Hazelbekke
Invloed reductie winning Manderveen. (westkant)

254528 494243 Springendal en Dal
van de Mosbeek

HAZ27

B28F0455 PMVPQ

HAZ27

2019 Hazelbekke

INGERICHT

Toestand en trend schraalgrasland.
Schraalgrasland Hazelbekke
Invloed reductie winning Manderveen. (westkant)

254461 494164 Springendal en Dal
van de Mosbeek

HOL01

B28F0433 PMVPQ

HOL01

2015 Holtsuze

INGERICHT

Toestand en trend schraalgrasland.
Veldrussschraalland met Gevlekte
Invloed reductie winning Manderveen. orchis in de Holtsuze

254143 497207 Springendal en Dal
van de Mosbeek

HOL02

B28F0463 PMVPQ

HOL02

2015 Holtsuze

INGERICHT

Invloed maatregelen in intrekgebied Vochtig bos met Els en Vuilboom in 254205 497187 Springendal en Dal
op grondwaterstand en waterkwaliteit de Holtsuze
van de Mosbeek
Holtsuze

JNK03

B22C0685 PMVPQ

JNK03

2012 Junner Koeland

INGERICHT

Invloed Vecht op locatie die als
trilveen op de kaart stond maar dat
niet meer kwalificeert

Slikvlakte met Pitrus direct achter
zandrug bij de Vecht

229163 505472 Vecht & Beneden
Regge

JNK04

B22C0686 PMVPQ

JNK04

2012 Junner Koeland

INGERICHT

Verlande Arm Junner Koeland met
Moeraszegge. Vlagbij SBB
Toestandsmeetpunt met
Holpijpmoeras.

Drijftil in verlandende Vechtarm

228679 506196 Vecht & Beneden
Regge

HAZ14

B28F1504 PMVPQ

HAZ03

2012 Hazelbekke

INGERICHT

Referentiepunt Elzenbronbos met
Goudveil

Elzenbronbos Zuidtak Hazelbekke
met Goudveil

255434 494115 Springendal en Dal
van de Mosbeek

HAA39

B34H0342 PRIPQ

SW53_14

2018 Haaksbergerveen

INGERICHT

stijghoogte in zandrug

Zandrug in centrale deel
Haaksbergerveen

250407 460675 Buurserzand en
Haaksbergerveen

GRE01

B29C1540 PMVPQ

GRE01

2012 Grevenmaat

INGERICHT

Referentiepunt soortenarm EikenHaagbeukenbos op zware leem

Eiken-Haagbeukenbos op zware
leemgrond

263818 480711

HAA18

B34G1346 PRIPQ

SW53_15

2018 Haaksbergerveen

INGERICHT

toestandsmeetpunt voor
hoogveenbos

Overgang ontboste vochtige heide
en struweel (dit is geen
hoogveenbos; alternatief zoeken)
(opgenomen in procesindicatoren)

249834 460162 Buurserzand en
Haaksbergerveen

BUU62

B34F3840 PRIPQ

SW53_13

2018 Buurserzand

INGERICHT

Toestandsmonitoring vochtig alluviaal Beekbegeleidend bos langs de
bos; Tevens systeem meetpunt en PAS Biesheuvelleiding
effectmeetpunt nabij
Biesheuvelleiding

HAA21

B34H0082 PRIPQ

SW53_16

2018 Haaksbergerveen

INGERICHT

Toestand veenmosrijke heide op zand Veenmosrijke heide aan de oostkant 251083 460107 Buurserzand en

1

250691 461339 Buurserzand en
Haaksbergerveen

252782 465019 Buurserzand en
Haaksbergerveen

WERKNAAM NITGCODE PQMEETNET PQCODE PQJAAR1

TERREIN

PBONTWERP

MEETDOEL

OMSCHRIJVING

PBX

PBY

van het Haaksbergerveen
(opgenomen procesindicatoren)

N2KNAAM
Haaksbergerveen

BUU26

B34E1661 PRIPQ

SW53_2

2018 Buurserzand

INGERICHT

Trend en toestand veenmosrijke heide Veenmosrijke heide ten zuiden van 249501 464125 Buurserzand en
de Smitterijweg
Haaksbergerveen

HAA26

B34G1375 PRIPQ

SW53_19

2018 Haaksbergerveen

INGERICHT

Toestandsmeetpunt hoogveen (staat
nabij hoogveenbulten); Opbolling
zandrug boven waterpeil HAA31
(Systeem 1);

Veenvormende vegetatie aan de
voet van de zandrug ten uiden van
het Haaksbergerveen

249684 460473 Buurserzand en
Haaksbergerveen

HAA29

B34F3841 PRIPQ

SW53_18

2018 Haaksbergerveen

INGERICHT

toestand vochtige heide, effect
Buurserbeek

Meetpunt bij plagstrook met
vochtige heide aan de Welmerweg
300 m ten zuiden van de
Buurserbeek

250451 462737 Buurserzand en
Haaksbergerveen

HAA58

B34H0348 PRIPQ

SW53_36

2018 Haaksbergerveen

INGERICHT

toestand hoogveen, ontwatering
vanuit omgeving, effect
landbouwontwatering oostzijde

Noordoostpunt Haaksbergerveen bij 251673 461041 Buurserzand en
de Wennewieckweg
Haaksbergerveen

HAA38

B34H0100 PRIPQ

SW53_24

2018 Haaksbergerveen

INGERICHT

toestand hoogveen, kwel vanuit
bovenliggend compartiment
(B34H0317)

Drijftil met Fraai veenmos en
Lavendelheide aan de Stratersdijk
(nabij HAA05)

250502 460507 Buurserzand en
Haaksbergerveen

ENT01

B28D1440 PMVPQ

ENT01

2020 Entervenen

INGERICHT

Toestand en trend schraalgrasland

Schraalgrasland in de Entervenen

234537 477299

HAA41

B34H0344 PRIPQ

SW53_27

2018 Haaksbergerveen

INGERICHT

toestand hoogveen

Compartiment ten westen van de
Veenweg (Haaksbergeveen)

250312 461130 Buurserzand en
Haaksbergerveen

HAA43

B34H1377 PRIPQ

SW53_29

2018 Haaksbergerveen

INGERICHT

toestand herstellend hoogveen,
voeding vanuit zandrug, evt effect
bufferzone

Peilbuis naast HAA12

249869 461316 Buurserzand en
Haaksbergerveen

HAA46

B34G1408 PRIPQ

SW53_30

2018 Haaksbergerveen

INGERICHT

toestand herstellend hoogveen,
effecten van bufferzone west

Westrand Groene plas op 50 meter 249519 461495 Buurserzand en
van beoogde bufferzone
Haaksbergerveen

HAA49

B34H0318 PRIPQ

SW53_40

2018 Haaksbergerveen

INGERICHT

toestand hoogveen

Drijftil bij in hoog compartiment
grenzend aan laag compartiment
aan de noordkant

HAA51

B34H0346 PRIPQ

SW53_32

2018 Haaksbergerveen

INGERICHT

toestand hoogveen, effecten
Veencompartiment aan de
bufferzone;wegzijging naar omgeving noordzijde van het
(systeemtype 3);
Haaksbergerveen

251112 461179 Buurserzand en
Haaksbergerveen

HAA52

B34H0320 PRIPQ

SW53_33

2018 Haaksbergerveen

INGERICHT

toestand hoogveen, effecten
bufferzone

251300 461405 Buurserzand en
Haaksbergerveen

HAA54

B34H0314 PMVPQ

HAA54

2020 Haaksbergerveen

INGERICHT

Verandering grondwaterstand in
bufferzone

Ingerichte bufferzone noordzijde
Haaksbergerveen met soorten van
vochtige heide en gebufferd ven

251208 461608 Buurserzand en
Haaksbergerveen

HAA32

B34H0099 PRIPQ

SW53_23

2018 Haaksbergerveen

INGERICHT

Voeding vanuit zandrug, combinatie
met B34H0098 en B34H0317

Veenvormende vegetatie bij de
zandrug ten noorden van het

250443 460254 Buurserzand en
Haaksbergerveen

1

250993 460951 Buurserzand en
Haaksbergerveen

WERKNAAM NITGCODE PQMEETNET PQCODE PQJAAR1

TERREIN

PBONTWERP

MEETDOEL

OMSCHRIJVING

PBX

PBY

N2KNAAM

Stobbenveen
BOD11

B34E1618 PMVPQ

BOD11

2012 Boddenbroek

INGERICHT

Toestand en trend vochtige heide en
effect realisatie NNN

Geplagde vochtige heide aan de
rand van een gebufferd ven

244609 469438 Boddenbroek

AGE01

B28F1490 PMVPQ

AGE01

2016 Agelerbroek

INGERICHT

Inlvoed van de Tilligterbeek op het
Blauwgrasland aan de oostkant van
het Agelerbroek

Blauwgrasland met Blauwe knoop
aan de oostkant van het
Agelerbroek langs de Tilligterbeek

259590 490030 Achter de Voort,
Agelerbroek en
Voltherbroek

AGE08

B28F0380 PMVPQ

AGE08

2015 Agelerbroek

INGERICHT

Invloed van de Tilligterbeek op
H91E0C Alluviaal bos

Elzenbos met Bramen aan de
oostkant van Agelerbroek
(handwaarnemingen vanaf begin
jaren negentig)

259567 489593 Achter de Voort,
Agelerbroek en
Voltherbroek

AGE22

B28F1565 PRIPQ

SW47_4

2018 Agelerbroek

INGERICHT

Invloed hoofdwatergang op toestand
en trend Elzenbroekbos

Meetpunt aan westrand
Agelerbroek in verdroogd
elzenbroekbos

259075 490044 Achter de Voort,
Agelerbroek en
Voltherbroek

AGE23

B28F1566 PRIPQ

SW47_5

2018 Agelerbroek

INGERICHT

Meetpunt middenin het Agelerbroek, Elzenbroekbos in het midden van
ver van randen
Agelerbroek

259326 490049 Achter de Voort,
Agelerbroek en
Voltherbroek

AGE27

B28F1567 PRIPQ

SW47_13

2018 Agelerbroek

INGERICHT

Invloed van de Tilligterbeek op 40
meter in noordoosthoek Agelerbroek

Elzenbos met ondergroei van
Bramen in de noordoosthoek van
Agelerbroek langs de Tilligterbeek

259600 490260 Achter de Voort,
Agelerbroek en
Voltherbroek

AGE28

B28F0387 PMVPQ

AGE28

2015 Agelerbroek

INGERICHT

Invloed bufferzone ten western
Agelerbroek op kweldruk
Elzenbroekbos

Elzenbroekbos met Waterviolier
258952 489433 Achter de Voort,
(handmatige reeks vanaf begin jaren
Agelerbroek en
negentig)
Voltherbroek

BOE30

PRIPQ

SW41_6

2019 Boetelerveld

INGERICHT

Invloed van ondiepe leemlaagjes op
opbolling lokale systemen

Heide met Tandjesgras en
Klokjesgentiaan

219440 486755 Boetelerveld

BEU05

B29C1684 PRIPQ

SW49_1

2019 Beuninger
Achterveld

INGERICHT

Effect herstelmaatregelen
(verondiepen noordelijke watergang)
op H4010A Vochtige heide.

Vochtige heide aan de noordzijde
van het Beuninger Achterveld.

269453 487044 Dinkelland

ACH03

B28F1440 PMVPQ

ACH03

2012 Achter de Voort

INGERICHT

Toestand en trend Vogelkers-Essenbos Vogelkers-Essenbos op iets hoger
gelegen deel van het bos

257018 489022 Achter de Voort,
Agelerbroek en
Voltherbroek

BOD13

B34E1619 PMVPQ

BOD13

2012 Boddenbroek

INGERICHT

Toestand en trend voormalig
kalkmoeras en effect realisatie NNN

244509 469521 Boddenbroek

BOE01

B27H0431 PMVPQ

BOE01

2016 Boetelerveld

INGERICHT

Verhoging grondwater door inrichting Verzuurd blauwgrasland aan de
randzone
noordrand van Boetelerveld

219459 486758 Boetelerveld

BOE02

B27H0432 PMVPQ

BOE02

2016 Boetelerveld

INGERICHT

Relatie grondwaterwaterstand en
stijghoogte en invloed ondiepe
leemlaagjes

Oude heide op zandrug ten zuiden
van gebufferd ven

219426 486366 Boetelerveld

BOE04

B27H0434 PMVPQ

BOE04

2016 Boetelerveld

INGERICHT

Relatie grondwaterwaterstand en
stijghoogte en invloed ondiepe

Geplagde jonge heide aan de
zuidrand van Boetelerveld

219461 485981 Boetelerveld

1

Voormalig kalkmoeras met
stagnerend regenwater

WERKNAAM NITGCODE PQMEETNET PQCODE PQJAAR1

TERREIN

PBONTWERP

MEETDOEL

OMSCHRIJVING

PBX

PBY

N2KNAAM

leemlaagjes
BOE05

B27H0435 PMVPQ

BOE05

2016 Boetelerveld

INGERICHT

Toestand en trend restant RosoJuniperetum

Jeneverbesstruweel aan de
westrand van Boetelerveld

219628 486063 Boetelerveld

BOE25

PRIPQ

SW41_5

2019 Boetelerveld

INGERICHT

Invloed van ondiepe leemlaagjes op
opbolling lokale systemen

Laagte met Geoord veenmos en
Geelgroene zegge

218566 486967 Boetelerveld

BUU44

B34F3235 PRIPQ

SW53_7

2018 Buurserzand

INGERICHT

Toestand en trend zuur ven

Venoever met Waternavel en
Geoord veen mos

250553 464030 Buurserzand en
Haaksbergerveen

ARR03

B22C0576 PMVPQ

ARR03

2012 Arrier koeland

INGERICHT

Invloed Vecht op grondwaterstand
bos hogere gronden

Droog bos met Bramen op hoge
gronden langs de Vecht

227457 503302 Vecht & Beneden
Regge

AAM44

B35A0903 PRIPQ

SW55_9

2018 Aamsveen

INGERICHT

Afleiden effecten van te treffen
vernattingsmaatregelen
hoogveenrestant

Gedegradeerd hoogveen

261917 467548 Aamsveen

AAM02

B35A0184 PRIPQ

SW55_15

2018 Aamsveen

INGERICHT

Afleiden effecten van te treffen
vernattingsmaatregelen
hoogveenrestant

Gedegradeerd hoogveen

262075 467324 Aamsveen

AAM21

B35A0835 PMVPQ

AAM21

2012 Aamsveen

INGERICHT

Afleiden effecten van te treffen
vernattingsmaatregelen
hoogveenrestant

Hoogveenslenk aan de westrand
van het veen

261778 467438 Aamsveen

AAM22

B35A0836 PMVPQ

AAM22

2012 Aamsveen

INGERICHT

Afleiden effecten van te treffen
maatregelen voor herstel van lagg

Vergraste vochtige heide direct
naast de heidschraal grasland

261630 467453 Aamsveen

AAM23

B35A0837 PMVPQ

AAM23

2012 Aamsveen

INGERICHT

Afleiden effecten van te treffen
maatregelen voor herstel van lagg

Droog bos langs de Glanerbeek

261478 467520 Aamsveen

AAM25

B35A0895 PRIPQ

SW55_2

2018 Aamsveen

INGERICHT

Afleiden effecten van te treffen
maatregelen voor herstel van lagg

Laatste restant heischraal grasland
aan de Glanerbeek

261542 467437 Aamsveen

AAM29

B35A0194 PRIPQ

SW55_4

2018 Aamsveen

INGERICHT

Vastleggen toestand habitattype

Heideterrein aan de voet van de
stuwwal

261107 467139 Aamsveen

AAM32

B35A0890 PRIPQ

SW55_6

2018 Aamsveen

INGERICHT

Afleiden effecten van te treffen
vernattingsmaatregelen
hoogveenrestant

Gedegradeerd hoogveen

262125 467279 Aamsveen

ACH14

B28F0401 PMVPQ

ACH14

2020 Achter de Voort

INGERICHT

Toestand en trend VogelskersEssenbos

Oude bos direct ten oosten van jong 257174 488936 Achter de Voort,
bos op voormalige hooiland
Agelerbroek en
Voltherbroek

AAM35

B35A0893 PRIPQ

SW55_8

2018 Aamsveen

INGERICHT

Afleiden effecten van te treffen
maatregelen voor herstel van lagg

Peilbuis in lagg-zone met
Elzenbroekbos

ACH11

B28F0397 PMVPQ

ACH11

2020 Achter de Voort

INGERICHT

Toestand en trend Wilgenstruweel op Wilgenstruweel in open strook in
standplaats Vogelkers-Essenbos
het bos

256969 489001 Achter de Voort,
Agelerbroek en
Voltherbroek

AAM45

B35A0904 PRIPQ

SW55_10

2018 Aamsveen

INGERICHT

Afleiden effecten van te treffen

262016 467705 Aamsveen

1

Gedegradeerd hoogveen

261675 467792 Aamsveen

WERKNAAM NITGCODE PQMEETNET PQCODE PQJAAR1

TERREIN

PBONTWERP

MEETDOEL

OMSCHRIJVING

PBX

PBY

N2KNAAM

vernattingsmaatregelen
hoogveenrestant
AAM48

B35A0907 PRIPQ

SW55_5

2018 Aamsveen

INGERICHT

Afleiden effecten van te treffen
vernattingsmaatregelen
hoogveenrestant

Gedegradeerd hoogveen

262343 467714 Aamsveen

AAM49

B35A0908 PRIPQ

SW55_11

2018 Aamsveen

INGERICHT

Afleiden effecten van te treffen
vernattingsmaatregelen
hoogveenrestant

Gedegradeerd hoogveen

262183 467543 Aamsveen

AAM53

B35A0974 PRIPQ

SW55_12

2018 Aamsveen

INGERICHT

Afleiden effecten van te treffen
vernattingsmaatregelen
hoogveenrestant

Nader te bepalen
toestandsmeetpunt voor effect
interne maatregelen

262190 467397 Aamsveen

AAM55

B35A0975 PRIPQ

SW55_7

2018 Aamsveen

INGERICHT

Afleiden effecten van te treffen
vernattingsmaatregelen
hoogveenrestant

Nader te bepalen
toestandsmeetpunt voor effect
interne maatregelen

262250 467484 Aamsveen

ACH02

B28F1441 PMVPQ

ACH02

2012 Achter de Voort

INGERICHT

Toestand en trend soortenrijk EikenHaagbeukenbos

Elzenbos met schedegeelster

257032 489109 Achter de Voort,
Agelerbroek en
Voltherbroek

SW41_7

2019 Boetelerveld

INGERICHT

Invloed van ondiepe leemlaagjes op
opbolling lokale systemen

Heide met Kronkelsteeltje

219486 486523 Boetelerveld

BOE31

PRIPQ

AAM33

B35A0891 PRIPQ

SW55_14

2018 Aamsveen

INGERICHT

Afleiden effecten van te treffen
maatregelen voor herstel van lagg

Lagg-zone

262075 468000 Aamsveen

BUU12

B34F1620 PMVPQ

BUU12

2015 Buurserzand

INGERICHT

Toestand kalkmoeras Rietschot

Kalkmoeras 't Rietschot

252151 464129 Buurserzand en
Haaksbergerveen

BRZ12

B22D0617 PMVPQ

BRZ12

2012 Beerzerveld

INGERICHT

Uitzakkende waterstand veenput door Kleine geisoleerde veenput met
wegzijging en stijghoogte
open water en drijvend veenmos
zandondergrond. Invloed PASten oosten van de grote plas
maatregelen voor Beerzerveld (M05)

233545 502330 Vecht & Beneden
Regge

BRZ13

B22D0353 PMVPQ

BRZ13

2012 Beerzerveld

INGERICHT

Freatische grondwaterstand op
schijnspiegel bij veenput met
Pijpenstrootje. Invloed PASmaatregelen voor Beerzerveld (M05)

232970 501924 Vecht & Beneden
Regge

BRZ14

B22D0354 PMVPQ

BRZ14

2012 Beerzerveld

INGERICHT

Relatie freatische gws
Vochtige heide met Gagel
schijspiegelveentje BRZ13 met diepere
stijghoogte in zandondergrond BRZ14.
Invloed PAS-maatregelen voor
Beerzerveld (M05)

BRZ16

B22D0157 PMVPQ

BRZ16

2012 Beerzerveld

INGERICHT

Langjarig verloop van de stijghoogte in Peilbuis in hoge zandrug met droge 231870 501550 Vecht & Beneden
de zandondergrond sinds 1978 in
heide aan de westkant van
Regge
zandkop met droge heide. Invloed
Beerzerveld

1

Veenput met een rand van
Pijpenstrootje

232949 501944 Vecht & Beneden
Regge

WERKNAAM NITGCODE PQMEETNET PQCODE PQJAAR1

TERREIN

PBONTWERP

MEETDOEL

OMSCHRIJVING

PBX
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N2KNAAM

PAS-maatregelen voor Beerzerveld
(M05)
BRZ17

B22D0381 PMVPQ

BRZ17

2015 Beerzerveld

INGERICHT

Uitzakken grondwaterstand in gebied Peilbuis direct aan de
ten oosten van de Beerzerveldweg
Beerzerveldweg net buiten het
gebied met veenputten

233135 502240 Vecht & Beneden
Regge

BRZ18

B22D0879 PMVPQ

BRZ18

2015 Beerzerveld

INGERICHT

Invloed PAS-maatregelen voor
Beerzerveld (M05)

Schijnspiegelveentje met
233632 502670 Vecht & Beneden
bultvormende veenmossen (H7110)
Regge
ten noorden van de spoorlijn.

SW41_11

2019 Boetelerveld

INGERICHT

Invloed van ondiepe leemlaagjes op
opbolling lokale systemen

Vochtige heide ten zuidwesten van
Boetelerveld

218288 486599 Boetelerveld

BOE26

PRIPQ

BSK03

B29C1694 PRIPQ

SW50_1

2019 Boerskotten

INGERICHT

Effect verondiepen beek en
bemestingsmaatregelen op
beekbegeleidend bos

Populierenbos met Speenkruid
Bosanemoon en Grote muur op 11
passen van de Snoeijinksbeek

263079 478936 Landgoederen
Oldenzaal

BRZ06

B22D0332 PMVPQ

BRZ06

2012 Beerzerveld

INGERICHT

Invloed PAS-maatregelen voor
Beerzerveld (M05)

Vergraste vochtige heide (locatie
naast gedempte sloot)

232277 501739 Vecht & Beneden
Regge

BUU17

B34F2978 PMVPQ

BUU17

2019 Buurserzand

INGERICHT

Trend en toestand veenmosrijke heide Veenmosrijke heide aan de
noordzijde van het Buurserzand

251125 464775 Buurserzand en
Haaksbergerveen

BUU23

B34F1534 PMVPQ

BUU23

2012 Buurserzand

INGERICHT

Langjarige trend grondwaterstand
sinds 1980 in natte heide langs
voormalige Steenhaarleiding

250484 464126 Buurserzand en
Haaksbergerveen

BUU24

B34F2972 PMVPQ

BUU24

2015 Buurserzand

INGERICHT

Herstel van hydrologische condities in Peilbuis in sterk verdroogde
het Blauwgrasland ten noorden van de Rompgemeenschap van Blauwe
Waarveldweg
zegge en Blauwe knoop ten
noorden van de Waarveldweg

BUU38

B34F2972 PRIPQ

SW53_37

2018 Buurserzand

INGERICHT

Trend en toestand ven

Code BUU38 dubbel uitgegeven, zie 251395 464694 Buurserzand en
BUU24 voor dit meetpunt
Haaksbergerveen

BUU45

B34F3236 PRIPQ

SW53_8

2018 Buurserzand

INGERICHT

Invloed herstelmaatregelen
landbouwenclave

Knippertweg op de grens van heide 250510 463889 Buurserzand en
en landbouwenclave (naast BUU04
Haaksbergerveen
van Natuurmonumenten)

BUU49

B34F3838 PRIPQ

SW53_10

2018 Buurserzand

INGERICHT

Ontwerp verdrogingsmeetnet Sweco

Heideveld aan de Langenbergweg

BUU52

B34F3839 PRIPQ

SW53_11

2018 Buurserzand

INGERICHT

Toestandsmonitoring vochtige heide;
Tevens systeem meetpunt en PAS
effectmeetpunt nabij
Paardenbroekleiding

Heide nabij de Paardenbroekleiding 252570 465178 Buurserzand en
Haaksbergerveen

BRZ19

B22D0920 PMVPQ

BRZ19

2016 Beerzerveld

INGERICHT

Interactie diepe stijghoogte met
freatische grondwaterstand op grote
afstand van landbouwgebied en

Peilbuis provinciaal
231726 501600 Vecht & Beneden
verdrogingsmeetnet met diepe
Regge
filters in Snavelbiezengemeenschap

1

Locatie naast voormalige
Steenhaarleiding en peilbuis NM in
Vochtige heide met veel
Pijpenstrootje

251395 464694 Buurserzand en
Haaksbergerveen

251810 463674 Buurserzand en
Haaksbergerveen
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winning Hammerflier. Invloed PASmaatregelen voor Beerzerveld (M05)
BRG09

B29A0946 PRIPQ

SW46_9

2018 Bergvennen

INGERICHT

Effectmonitoring PAS maatregelen.
V1a en gaat minder vaak droogvallen
en meer vernatting in de heide en
H7150 Pioniergemeenschap met
Snavelbiezen rondom het ven.

Meetpunt in laagte ten oosten van 265849 494123 Bergvennen en
Ven 1a op 50 m ten noorden van de
Brecklenkampse
Frensdorfweg.
veld

BOE32

PRIPQ

SW41_8

2019 Boetelerveld

INGERICHT

Invloed van ondiepe leemlaagjes op
opbolling lokale systemen

Heide met Veenbies

219454 486435 Boetelerveld

BRA01

B28F1316 PMVPQ

BRA01

2015 Braamberg

INGERICHT

Toestand en trend schraalland met
veldrus en holpijp

Bronvegetatie Braamberg met
schraalgrasland rijk aan Veldrus en
Holpijp

254383 495115 Springendal en Dal
van de Mosbeek

BRE09

B29A0796 PMVPQ

BRE09

2015 Brecklenkampse
veld

INGERICHT

Inloed ontwatering noordzijde en
referentie voor Eleocharitetum
multicauilis

Noordelijke ven met
Moerashersthooir bij grens met
Duitsland

265035 496149 Bergvennen en
Brecklenkampse
veld

BRE10

B29A0798 PMVPQ

BRE10

2015 Brecklenkampse
veld

INGERICHT

Toestand en trend veenmosrijke heide Soortenrijke veenmosheide bovenin 264926 495835 Bergvennen en
de gradient naar gebufferd ven
Brecklenkampse
veld

BRE11

B29A0797 PRIPQ

SW46_20

2018 Brecklenkampse
veld

INGERICHT

invloed waterschapsleiding op 3 meter Natte laagte met Waternavel en
afstand
Blauwe zegge

264735 495798 Bergvennen en
Brecklenkampse
veld

BRE14

B29A0848 PMVPQ

BRE14

2016 Brecklenkampse
veld

INGERICHT

Toestand en trend blauwfgrasland.
Diepe peilbuis in basenrijk
Relatie freatisch en stijghoogte onder blauwgrasland op 50m van
Boxtelklei. Kweltoename als gevolg
waterschapsleiding
verondiepen beek

264682 495816 Bergvennen en
Brecklenkampse
veld

BRE21

B29A0941 PRIPQ

SW46_4

2018 Brecklenkampse
veld

INGERICHT

Effectmonitoring PAS maatregelen op Heischraal grasland in de
265174 495560 Bergvennen en
grondwaterstanden en kwel;
zuidoosthoek van Brecklenkamp op
Brecklenkampse
Toestandsmeetpunt H6230 Heischraal 25 m van Duits naaldbos
veld
grasland

BRZ08

B22D0341 PMVPQ

BRZ08

2015 Beerzerveld

INGERICHT

Relatie grondwaterstand
Schijnspiegelveentje met Wrattig
schijspiegelveentje BRZ08 met diepere veenmos en Beenbreek aan de
stijghoogte in zandondergrond BRZ11. zuidwestkant van het Beerzerveld
Invloed PAS-maatregelen voor
Beerzerveld (M05)

231741 501395 Vecht & Beneden
Regge

BRE24

B29A0944 PRIPQ

SW46_22

2018 Brecklenkampse
veld

INGERICHT

Effectmonitoring PAS maatregelen op Toestandmeetpunt in slenk op
grondwaterstanden en kwel
overgang van ven naar
blauwgrasland

265019 495806 Bergvennen en
Brecklenkampse
veld

BRZ07

B22D0333 PMVPQ

BRZ07

2012 Beerzerveld

INGERICHT

Relatie freatische gws BRZ06 en
diepere stijghoogte BRZ07
(schijnspiegel) en effect inrichting

232280 501747 Vecht & Beneden
Regge

1

Zandkop met droge heide (locatie
naast gedempte sloot)
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landbouwenclave in 2012. Invloed
PAS-maatregelen voor Beerzerveld
(M05)
BRG11

B29A0947 PRIPQ

SW46_10

2018 Bergvennen

INGERICHT

Effectmonitoring PAS maatregelen op H7150 Pioniervegegtatie met
H7150 Pioniergemeenschap met
Snavelbiezen noordwesthoek
Snavelbiezen
Bergvennen

264671 495097 Bergvennen en
Brecklenkampse
veld

BRG13

B29A0948 PRIPQ

SW46_11

2018 Bergvennen

INGERICHT

Effectmonitoring PAS maatregelen.

Heide gedomineerd door
Pijpenstrootje met Bruine
snabveldbies en Lavendelheide

264900 494700 Bergvennen en
Brecklenkampse
veld

BRG14

B29A0949 PRIPQ

SW46_14

2018 Bergvennen

INGERICHT

Verhoging grondwaterstand door
H3130 Zwak gebufferd ven PASmaatregelen.

Venoever aan de zuidkant van
Bergvennen

265699 494219 Bergvennen en
Brecklenkampse
veld

BRG21

B29A0225 PRIPQ

SW46_13

2018 Bergvennen

INGERICHT

Opbolling zandrug tussen beide
vennen. Lange reeks vanaf 1981
14daags. Mogelijk geschikt voor
trendanalyse met tijdreeksmodel.

Hoger gelegen peilbuis op rand ven 265241 494532 Bergvennen en
tussen vennen. Vooral interessant
Brecklenkampse
als trendmeetpunt.
veld

BRG24

B29A0849 PMVPQ

BRG24

2016 Bergvennen

INGERICHT

Relatie met stijghoogte onder
Boxtelklei

Heischraal grasland noordrand
Bergevennen. Vegetatiej met
Associatie van klokjesgentiaan en
borstelgras (19AA02) en
vegetatietype 16AA01A
(blauwgrasland)

BRN01

B28F1573 PRIPQ

SW45_1

2019 Brunninkhuizer beek INGERICHT

Toestandsmeetpunt H6410
Blauwgrasland

Natuurontwikkelingsgebied met
257422 496118 Springendal en Dal
Blauwgrasland Brunninkhuizer beek
van de Mosbeek

BUU61

B34F2999 PRIPQ

SW53_12

2018 Buurserzand

INGERICHT

Effect herstelmaatregelen op
grondwaterstand in zandrug waar
meer opboling wordt verwacht

Struikheidevegetatie met Tormentil 251360 464401 Buurserzand en
aan de Knoefweg
Haaksbergerveen

BRE22

B29A0942 PRIPQ

SW46_5

2018 Brecklenkampse
veld

INGERICHT

Effectmonitoring PAS maatregelen op Blauwgrasland ten oosten van te
grondwaterstanden en kwel;
dempen waterschapsleiding
toestandsmonitoring H6410
Blauwgrasland; effect dempen
waterloop (70m van waterloop)

WIE18

B28B1388 PMVPQ

WIE18

2012 Wierdense veld

INGERICHT

Invloed peilverhoging
Hoogelaarsleiding (PAS-maatregel
M13) en inrichting landbouwgebied
ten zuidoosten van Huurnerveld (M7)
op H7120 Herstellend Hoogveen.

Peilbuis provinciaal
232561 488078 Wierdense veld
verdrogingsmeetnet in zandrug
Huurnerveld onder de
hoogspanningsleiding 250 meter ten
noorden van de Wulpenweg.

SPR14

B28F1511 PRIPQ

SW45_13

2019 Springendal

INGERICHT

Invloed herstelmaatregelen
intrekgebied en verwijderen
retentiebekken op Elenbos

Elzenbos met brandnetels
bovenstrooms van het
retentiebekken

1

265073 495010 Bergvennen en
Brecklenkampse
veld

264853 495733 Bergvennen en
Brecklenkampse
veld

256424 494689 Springendal en Dal
van de Mosbeek
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VOL13

B28F1570 PRIPQ

SW47_10

2018 Voltherbroek

INGERICHT

Toestand en trend Vogelkers-Essenbos Vogelkers-Essenbos aan de zuidrand 259418 488086 Achter de Voort,
van Voltherbroek
Agelerbroek en
Voltherbroek

VOL14

B28F1571 PRIPQ

SW47_14

2018 Voltherbroek

INGERICHT

Toestand en trend
Pioniervegetatie met snavelbiezen
pioniergemeenschap met
in het Volterbroek nabij een
snavelbiezen (successie naar heide of paardenbak
pijpenstrootje)

258883 488733 Achter de Voort,
Agelerbroek en
Voltherbroek

VOL15

B29A0939 PRIPQ

SW47_11

2018 Voltherbroek

INGERICHT

Toestandsmeetpunt goed ontwikkeld
Elzenbroekbos

Referentielocatie Elzenbroekbos in
het Voltherbroek

260078 489427 Achter de Voort,
Agelerbroek en
Voltherbroek

VOL16

B29A0940 PRIPQ

SW47_12

2018 Voltherbroek

INGERICHT

Inloed Voltherbeek op toestand en
trend Elzenbroekbos

Verruigd Elzenbroekbos langs de
Voltherbeek

261129 489680 Achter de Voort,
Agelerbroek en
Voltherbroek

VOL20

B29A0168 PMVPQ

VOL20

2020 Voltherbroek

INGERICHT

Toestand en trend verdroogd
Locatie in Vogelkers-Essenbos op
260406 489450 Achter de Voort,
Vogelkers-Essenbos ten zuiden kanaal 150m ten zuiden van kanaal AlmeloAgelerbroek en
Almelo-Nordhorn
Nordhorn
Voltherbroek

VRS02

B21E0721 PMVPQ

VRS02

2016 Veerslootlanden

INGERICHT

Invloed regionale kwel in wortelzone
of moeten we gaan bevloeien?

Nieuw meetpunt in verzuurd
blauwgrasland met Knotszegge

206078 515012 Olde Maten en
Veerslootlanden

VOL03

B29A0850 PMVPQ

VOL03

2016 Voltherbroek

INGERICHT

Toestand en trend blauwgrasland

Blauwgrasland oostkant
Voltherbroek

260556 489056 Achter de Voort,
Agelerbroek en
Voltherbroek

WIE17

B28D1699 PRIPQ

SW43_2

2018 Wierdense veld

INGERICHT

Invloed inrichting landbouwgebied ten Peilbuis van Landschap Overijssel
231504 486931 Wierdense veld
zuidoosten van Huurnerveld (M7) op 120 meter ten westen van de
H7120 Herstellend Hoogveen.
Hortmeerweg in prachtige veenput.

VOL02

B29A0851 PMVPQ

VOL02

2016 Voltherbroek

INGERICHT

Toestand en trend Elzenbroekbos

Elzenbroekbos

260017 489008 Achter de Voort,
Agelerbroek en
Voltherbroek

WIE19

B28B1389 PMVPQ

WIE19

2012 Wierdense veld

INGERICHT

Grondwaterstand zandrug
Huurnerveld en invloed PASmaatregelen

Rand zandrug Huurnerveld naast
brandgang

232666 488627 Wierdense veld

WIE20

B28B1374 PRIPQ

SW43_3

2018 Wierdense veld

INGERICHT

Inloed herstelmaatregelen ten westen Peilbuis Landschap Overijssel op 50 231465 488060 Wierdense veld
en ten noorden van het Wierdense
meter ten noorden van de
veld (M7) op terreincondites
Wulpenweg.
herstellend hoogveen.

WIE21

B28B1375 PMVPQ

WIE21

2015 Wierdense veld

INGERICHT

Inloed herstelmaatregelen ten westen Peilbuis Landschap Overijssel in
231164 488056 Wierdense veld
en ten noorden van het Wierdense
noordoosten Wierdense veld onder
veld (M7) op terreincondites
de Hoogspanningsleiding
herstellend hoogveen.

WIE22

B28B1468 PMVPQ

WIE22

2015 Wierdense veld

INGERICHT

Invloed peilverhoging

1

Effectraai Hoogelaarsleiding buis 6; 232654 488772 Wierdense veld
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Hoogelaarsleiding (maatregel M13) op peilbuis gewoon op aangegevn
H7120 Herstellend Hoogveen.
locatie zetten;
WIE26

B28B1513 PRIPQ

SW43_7

2018 Wierdense veld

INGERICHT

Invloed inrichting landbouwgebied ten Nieuw te plaatsen peilbuis op 350
zuidoosten van Huurnerveld (M7) op meter ten noorden van de
H7120 Herstellend Hoogveen.
Wulpenweg.

232286 488171 Wierdense veld

WIE27

B28B1514 PRIPQ

SW43_8

2018 Wierdense veld

INGERICHT

Toestand levend hoogveen aan de
Bulvormende veenmossen aan de
voet van de zandrug ten noorden
noordrand van het Huurnerveld
huurnerveld en Invloed peilverhoging
Hoogelaarsleiding (PAS-maatregel
M13) op H7110 Actief Hoogveen

232618 488914 Wierdense veld

WIE28

B28B1515 PRIPQ

SW43_9

2018 Wierdense veld

INGERICHT

Invloed peilverhoging
Effectraai Hoogelaarsleiding buis 1
Hoogelaarsleiding (maatregel M13) op
H7120 Herstellend Hoogveen.

233187 488786 Wierdense veld

WIE11

B28D1635 PMVPQ

WIE11

2012 Wierdense veld

INGERICHT

Prachtige drijftil met bultvormers en
lavendelheide in zuidwesthoek
Notterveen

231189 487115 Wierdense veld

STR32

B29A0963 PRIPQ

SW49_27

2019 Stroothuizen

INGERICHT

Invloed PAS-maatregelen op opbolling Zandrug met vochtige heide
zandrug met vochtige heide

268542 488160 Dinkelland

LEM14

B28H1940 PRIPQ

SW48_7

2018 Lemselermaten

INGERICHT

Inloed PAS-maatregelen op
grondwaterstand en
grondwaterkwaliteit

Heideveldje aan de oostkant van
Lemselermaten

256962 484938 Lemselermaten

SPR20

B28F1582 PRIPQ

SW45_14

2019 Springendal

INGERICHT

Invloed bemesting bovenstrooms op
grondwaterkwaliteit

Brongebied zuidtak Springendalse
beek direct naast landbouwgebied

256420 494648 Springendal en Dal
van de Mosbeek

SPR21

B28F1583 PRIPQ

SW45_16

2019 Springendal

INGERICHT

Toestand en trend schraalgrasland in
natuurontwikkelingsgebied De
Strengen

Velrusschraalland in De Strengen op 256350 494815 Springendal en Dal
voormalige maisakker
van de Mosbeek

SPR22

B28F1584 PRIPQ

SW45_19

2019 Springendal

INGERICHT

Invloed bemesting bovenstrooms op
grondwaterkwaliteit en effect
bodemverhoging Springendalse beek
op grondwater

Trilveen langs middenloop
Springendalse beek boven Blauw
weg

257420 494911 Springendal en Dal
van de Mosbeek

SPR23

B28F1585 PRIPQ

SW45_20

2019 Springendal

INGERICHT

Invloed bodemverhoging
Springendalse beek

Kwelplek in beweid grasland direct
beneden Meerbekke

257843 494904 Springendal en Dal
van de Mosbeek

STR18

B29A0752 PMVPQ

STR18

2012 Stroothuizen

INGERICHT

Toestandsmeetpunt H4010A Vochtige Vochtige heide met beenbreek en
heide
mogelijk lokale grondwaterinvloed
vanuit de oostelijke zandrug

268307 488119 Dinkelland

STR19

B29A0753 PMVPQ

STR19

2012 Stroothuizen

INGERICHT

Toestandmeetpunt vochtige heide en Geplagde heide op de overgang
effect PAS-maatregelen ten zuiden
naar inzijggebied in het zuiden met
van Stroothuizen.
landbouwkundig gebruik

268386 487809 Dinkelland

VOL07

B28F0393 PMVPQ

VOL07

2015 Voltherbroek

INGERICHT

Toestand en trend Vogelkers-Essenbos Vogelkers-Essenbos middenin

259810 488468 Achter de Voort,

1

Peilbuis provinciaal
verdrogingsmeetnet in slenk met
drijftil met Lavendelheide

WERKNAAM NITGCODE PQMEETNET PQCODE PQJAAR1
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Voltherbroek bij de Broekweg

PBY

N2KNAAM
Agelerbroek en
Voltherbroek

STR28

B29A0960 PRIPQ

SW49_32

2019 Stroothuizen

INGERICHT

Toestandsmeetpunt op locatie met
potentie voor blauwgrasland. Tevens
effectmeetpunt PAS maatregelen:
toename grondnwaterstanden en
meer invloed gebufferd grondwater.

WIE31

B28B1518 PRIPQ

SW43_12

2018 Wierdense veld

INGERICHT

Invloed peilverhoging
Effectraai Hoogelaarsleiding buis 4
Hoogelaarsleiding (maatregel M13) op
H7120 Herstellend Hoogveen.

232959 488798 Wierdense veld

STR33

B29A0968 PRIPQ

SW49_24

2019 Stroothuizen

INGERICHT

Effect PAS-maatregelen op H6410
Blauwgrasland

268023 488070 Dinkelland

STR34

B29A0964 PRIPQ

SW49_26

2019 Stroothuizen

INGERICHT

Effecten PAS-maatregelen ten zuiden Locatie van historische peilbuis van 268320 487907 Dinkelland
van Stroothuizen op grondwaterstand Staatsbosbeheer waar ook
en basenverzadiging.
basenverzadiging is gemeten in het
verleden.

VAS04

B28F1451 PMVPQ

VAS04

2012 Vasser heide

INGERICHT

Toestand en trend beekbegeleidend
bos

Particulier Elzenhakhoutbos langs
de Roezebeek

VAS08

B28F1587 PRIPQ

SW45_22

2019 Vasser heide

INGERICHT

Toestand en trend zuur berkenbos
met veenmossen in brongebied

Bos met Els en Zompzegge en
254609 493229 Springendal en Dal
Veenmossen in het brongebied van
van de Mosbeek
de Roezebeek

VAS09

B28F1588 PRIPQ

SW45_17

2019 Vasser heide

INGERICHT

Watervoerendheid beek en relatie
met voeding uit bovenstrooms
landbouwgebied

Verruigd bos langs de Roezebeek

VAS10

B28F1589 PRIPQ

SW45_18

2019 Vasser heide

INGERICHT

Toestand en trend veenmosrijke heide Beenbreekveldje op de Vasserheide 254604 493175 Springendal en Dal
met beenbreek
in het brongebied van de Roezebeek
van de Mosbeek

VOL01

B28F1491 PMVPQ

VOL01

2016 Voltherbroek

INGERICHT

Toestand en trend Elzenbroekbos met Elzenbroekbos met Holpijp aan de
Holpijp
westkant van Voltherbroek

STR27

B29A0959 PRIPQ

SW49_31

2019 Stroothuizen

INGERICHT

Toestand zeer zwak gebufferd ven en Peilschaal voor toestandsmonitoring 268259 488160 Dinkelland
effecten intern peilbeheer in relatie
H3130 Zwakgebufferde vennen en
tot neerslagoverschot
ten behoeve van de waterkwaliteit

ZWA09

B21C0993 PMVPQ

ZWA09

2020 Zwarte water

INGERICHT

Toestand Kievitsbloemhooiland

Kievitsbloemhooiland Hasselt-Zuid
(SBBref OLV-v3)

203985 510300 Uiterwaarden
Zwarte Water en
Vecht

WIT33

B34F3743 PRIPQ

SW54_7

2018 Witte veen

INGERICHT

peilbuis in zeer slecht ontwikkeld
alluviaal bos. Verwacht verbetering
door maatregel verondiepen
Hegebeek.

Bestaande peilbuis NM in
beekbegeleidend bos langs de
Hegebeek (Witte Veen)

256564 464257 Witte veen

1

Blauwgrasland in westelijk deel
Stroothuizen

PBX

Blauwgrasland in
natuurontwikkelingsperceel

268094 488075 Dinkelland

254396 493434 Springendal en Dal
van de Mosbeek

254532 493391 Springendal en Dal
van de Mosbeek

259015 488671 Achter de Voort,
Agelerbroek en
Voltherbroek
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WIT34

B34F3745 PRIPQ

SW54_3

2018 Witte veen

INGERICHT

Toestandsmeetpunt voor vochtige
Mooie geplagde heide met
heide. Er is al een goede ontwikkeling Veenbies Klokjesgentiaan en
gaande. Weinig effecten van
Koningsvaren (Bramerveld-zuid)
maatregelen verwacht.

255996 463422 Witte veen

WIT36

B34F3843 PRIPQ

SW54_4

2018 Witte veen

INGERICHT

nieuwe peilbuis in habitattype actief Heideveentje in Witte Veen
hoogveen heideveentje. Peilbuis moet
2 filters bevatten, in het veen en in de
zandondergrond. Referentiemeetpunt
voor goed ontwikkeld hoogveen. Evt.
lichte verhoging als gevolg van
maatregel bos kappen. Hier ook een P

256415 463320 Witte veen

WIT40

B34F3846 PRIPQ

SW54_8

2018 Witte veen

INGERICHT

nieuwe peilbuis plaatsen in alluviaal
bos. Verwacht een verhoging van de
grondwaterstand door maatregel
verondiepen Hegebeek.

Beekbegeleidend bos langs de
Hegebeek

256089 464287 Witte veen

WIT44

B34F3847 PRIPQ

SW54_5

2018 Witte veen

INGERICHT

Toestandsmeetpunt vochtige heide.
Effect M03 dempen interne
detailontwatering

Vochtige heide in het noordwesten 256067 463827 Witte veen
van Witte Veen (1)

WIT45

B34F3848 PRIPQ

SW54_6

2018 Witte veen

INGERICHT

Toestandsmeetpunt vochtige heide.
Effect M03 dempen interne
detailontwatering

Vochtige heide in het noordwesten 256376 464073 Witte veen
van Witte Veen (2)

ZWA01

B21E0287 PRIPQ

SW36_4

2019 Zwarte water

INGERICHT

Inloed dijksloot en zwartewater op
grondwaterstand (M-onderzoek)

Verzuurd Blauwgraslandje bij
bushalte Kloosterziel

WIE29

B28B1516 PRIPQ

SW43_10

2018 Wierdense veld

INGERICHT

Invloed peilverhoging
Effectraai Hoogelaarsleiding buis 2
Hoogelaarsleiding (maatregel M13) op
H7120 Herstellend Hoogveen.

233126 488782 Wierdense veld

ZWA07

B21C0991 PMVPQ

ZWA07

2020 Zwarte water

INGERICHT

Toestand Kievitsbloemhooiland

Kievitsbloemhooiland Hasselt-Zuid
(SBBref OLV-v1)

203800 510390 Uiterwaarden
Zwarte Water en
Vecht

WIT27

B34F3199 PMVPQ

WIT27

2012 Witte veen

INGERICHT

Fluctuatie oppervlaktewater drijftil

Veenput met een drijftil van Fraai
256765 463436 Witte veen
veenmos ten zuiden van het grotere
hoogveenrestant

SW36_9

2019 Zwarte water

INGERICHT

Effect polderpeil reeds ingerichte
natuurpolder op te ontwikkelen
Kievitsbloemlanden Veldiger
Buitenlanden op Kieivtisbloemen

Veldiger buitenlanden, zuidelijk deel 202086 515604 Uiterwaarden
dat een agrarisch peil heeft
Zwarte Water en
Vecht

INGERICHT

Toestand en trend zuur ven Kleine Plas Ven Kleine Plas (Sprengenberg)
(Sprengenberg)

ZWA15

PRIPQ

SAL06

B28C0432 PMVPQ

SAL06b

2019 Sprengenberg

MOS31

B28F1581 PRIPQ

SW45_11b

2019 Dal van de Mosbeek INGERICHT

202916 513814 Uiterwaarden
Zwarte Water en
Vecht

223220 483447 Sallandse
heuvelrug

Invloed bodemverhoging Mosbeek op Blauwgrasland lage deel bronweide 254070 496309 Springendal en Dal

1

WERKNAAM NITGCODE PQMEETNET PQCODE PQJAAR1
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bij de molen van Bels

PBX

PBY

N2KNAAM
van de Mosbeek

WIE22

B28B1468 PRIPQ

SW43_5

2018 Wierdense veld

INGERICHT

Invloed peilverhoging
Effectraai Hoogelaarsleiding buis 6; 232654 488772 Wierdense veld
Hoogelaarsleiding (maatregel M13) op peilbuis gewoon op aangegevn
H7120 Herstellend Hoogveen.
locatie zetten;

WIE21

B28B1375 PRIPQ

SW43_4

2018 Wierdense veld

INGERICHT

Inloed herstelmaatregelen ten westen Peilbuis Landschap Overijssel in
231164 488056 Wierdense veld
en ten noorden van het Wierdense
noordoosten Wierdense veld onder
veld (M7) op terreincondites
de Hoogspanningsleiding
herstellend hoogveen.

BRZ18

B22D0879 PMVPQ

BRZ18b

2019 Beerzerveld

INGERICHT

Invloed PAS-maatregelen voor
Beerzerveld (M05)

Schijnspiegelveentje met
233632 502670 Vecht & Beneden
bultvormende veenmossen (H7110)
Regge
ten noorden van de spoorlijn.

SW41_10

2019 Boetelerveld

INGERICHT

Invloed van ondiepe leemlaagjes op
opbolling lokale systemen

Soortenarme vochtige heide

218938 486594 Boetelerveld

Verzuurd Blauwgraslandje bij de
bushalte Kloosterziel

202965 513782 Uiterwaarden
Zwarte Water en
Vecht

BOE29

PRIPQ

ZWA02

B21E0903 PRIPQ

SW36_5

2019 Zwarte water

INGERICHT

Inloed dijksloot en zwartewater op
grondwaterstand (M-onderzoek)

WIE48

B28B1462 PRIPQ

SW43_22

2018 Wierdense veld

INGERICHT

Invloed inrichting landbouwgebied ten Peilbuis Landschap Overijssel ten
231972 487933 Wierdense veld
zuidoosten van Huurnerveld (M7) op westen van de Westerveen weg met
H7120 Herstellend Hoogveen.
H7120 Herstellend hoogveen.

SPR13

B28F1443 PMVPQ

SPR08

2012 Springendal

INGERICHT

Invloed insnijding Springendalse beek Zompig schraalland langs de
257843 494904 Springendal en Dal
(trend is al zichtbaar in de reeks)
benedenloop van de Springendalse
van de Mosbeek
beek (bij de zomerhuisjes)

WIE32

B28B1519 PRIPQ

SW43_13

2018 Wierdense veld

INGERICHT

Invloed peilverhoging
Effectraai Hoogelaarsleiding buis 5
Hoogelaarsleiding (maatregel M13) op
H7120 Herstellend Hoogveen.

WIE34

B28B1357 PRIPQ

SW43_14

2018 Wierdense veld

INGERICHT

Inloed maatregelen ten westen en ten Peilbuis Landschap Overijssel in
231126 488036 Wierdense veld
noorden van het Wierdense veld (M7) noordoosten Wierdense veld onder
op terreincondites herstellend
de Hoogspanningsleiding
hoogveen.

WIE35

B28B0252 PRIPQ

SW43_15

2018 Wierdense veld

INGERICHT

Inloed maatregelen ten westen en ten Peilbuis Landschap Overijssel direct 230930 488082 Wierdense veld
noorden van het Wierdense veld (M7) ten westen van de Prinsendijk.
op terreincondites herstellend
hoogveen.

WIE38

B28D0417 PRIPQ

SW43_16

2018 Wierdense veld

INGERICHT

Invloed inrichting landbouwgebied ten Peilbuis Landschap Overijssel in
232228 487147 Wierdense veld
zuidoosten van Huurnerveld (M7) op slenkvegetatie 50 m ten westen van
H7120 Herstellend Hoogveen.
de de Westerveenweg

WIE39

B28D1697 PRIPQ

SW43_17

2018 Wierdense veld

INGERICHT

Invloed inrichting landbouwgebied ten Peilbuis Landschap Overijssel 90 m
zuidoosten van Huurnerveld (M7) op ten oosten van de Hortmeerweg
H7120 Herstellend Hoogveen.

1

232823 488790 Wierdense veld

231689 487196 Wierdense veld
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WIE40

B28D1701 PRIPQ

SW43_18

2018 Wierdense veld

INGERICHT

Invloed inrichting landbouwgebied ten Peilbuis Landschap Overijssel direct 231008 487134 Wierdense veld
zuidoosten van Huurnerveld (M4) en ten westen van de Prinsendijk
ten westen van Notterveen (M7) op
H7120 Herstellend Hoogveen. Invloed
ophoging Prinsendijk in 2011 op
weglekken grondwater naar het
westen.

WIT32

B34F3240 PRIPQ

SW54_2

2018 Witte veen

INGERICHT

Hier heeft al een positieve
ontwikkeling plaatsgevonden. Er
wordt een lichte verhoging van de
grondwaterstand door maatregel
dempen landbouwsloot verwacht.

WIE45

B28B1470 PRIPQ

SW43_20

2018 Wierdense veld

INGERICHT

Invloed peilverhoging
Effectraai Hoogelaarsleiding buis 7
Hoogelaarsleiding (maatregel M13) op
H7120 Herstellend Hoogveen.

232574 488736 Wierdense veld

WIT30

B34F2957 PRIPQ

SW54_9

2018 Witte veen

INGERICHT

lateraal waterverlies via zandlaag
richting enclave Jannink en Duits
natuurontwikkelingsgebied. Er wordt
een stijghoogteverhoging verwacht
door de maatregelen.

257081 463795 Witte veen

WIE49

B28B0257 PRIPQ

SW43_23

2018 Wierdense veld

INGERICHT

Invloed inrichting landbouwgebied ten Peilbuis Landschap Overijssel ten
232054 487647 Wierdense veld
zuidoosten van Huurnerveld (M7) op westen van de Westerveen weg met
H7120 Herstellend Hoogveen.
H7120 Herstellend hoogveen.

WIE50

B28B1520 PRIPQ

SW43_24

2018 Wierdense veld

INGERICHT

Inloed PAS-maatregelen ten westen
en ten noorden van het Wierdense
veld (M7) op terreincondites
herstellend hoogveen.

WIE51

B28B1378 PRIPQ

SW43_25

2018 Wierdense veld

INGERICHT

Invloed peilverhoging
Effectraai Hoogelaarsleiding buis 9
Hoogelaarsleiding (maatregel M13) op
H7120 Herstellend Hoogveen.

232342 488780 Wierdense veld

WIL01

B21D0857 PMVPQ

WIL01

2020 Uiterwaarden
Wilsum

INGERICHT

Toestand Kievitsbloemhooiland

Referentiepunt ZLK-v1
Kievitsbloemhooiland

193318 505894

WIL02

B21D0858 PMVPQ

WIL02

2020 Uiterwaarden
Wilsum

INGERICHT

Toestand Kievitsbloemhooiland

Referentiepunt ZLK-v2
Kievitsbloemhooiland

193363 505790

WIT02

B34F1511 PRIPQ

SW54_1

2018 Witte veen

INGERICHT

Opbolling zandrug ten westen van
herstellend hoogveen WIT03

Zandrug met droge heide direct ten 256750 463625 Witte veen
westen van hoogveen (Witte veen)

WIT04

B34F2961 PMVPQ

WIT04

2012 Witte veen

INGERICHT

Toestand vochtige heide

Plagstrook in vochtige heide op
dunne zandlaag op Tertiaire klei

WIE30

B28B1517 PRIPQ

SW43_11

2018 Wierdense veld

INGERICHT

Invloed peilverhoging
Effectraai Hoogelaarsleiding buis 3
Hoogelaarsleiding (maatregel M13) op

1

driehoekig
natuurontwikkelingsgebied

Toestandsmeetpunt herstellend
hoogveen op 100 m van de
noordgrens (bij enclave Jannink)

Westrand Wierdense veld
(Pijpenstrootje met soms bulten
veenmossen).

256110 462753 Witte veen

230512 488020 Wierdense veld

256670 463326 Witte veen
233061 488798 Wierdense veld
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H7120 Herstellend Hoogveen.
WIE42

B28D1626 PRIPQ

SW43_19

2018 Wierdense veld

MPD01

B21E0546 PMVPQ

MPD01

MOP03

B27E0623 PMVPQ

MOS11

INGERICHT

Invloed inrichting landbouwgebied ten Peilbuis Landschap Overijssel ten
zuidoosten van Huurnerveld (M4) en oosten van de Prinsendijk (2)
ten westen van Notterveen (M7) op
H7120 Herstellend Hoogveen. Invloed
ophoging Prinsendijk in 2011 op
weglekken grondwater naar het
westen.

230965 487141 Wierdense veld

2020 Meppelerdieplanden INGERICHT

Toestand Dotterbloemhooiland

Nieuw referentiepunt in
Dotterbloemhooiland
Meppelerdieplanden (MPD-v1)

204775 520130

MOP03

2020 Molenpolder

Toestand Kievitsbloemhooiland

Weidevogelgrasland op klei met
206768 496595
goed ontwikkeld Kievitsbloemen bij
de Soestwetering (623)

B28F0251 PMVPQ

MOS11

2012 Dal van de Mosbeek INGERICHT

Oorzaak toename zure soorten hoger Verzuurd Blauwgrasland in het
op de helling in het brongebied
brongebied met Blauwe knoop
bovenaan de helling

MOS14

B28F1327 PMVPQ

MOS14

2012 Dal van de Mosbeek INGERICHT

Kweldruk in bronweide bij de Molen
van Bels (handwaarnemingen
Landschap Overijssel)

MOS19

B28F1501 PRIPQ

SW45_10

2019 Dal van de Mosbeek INGERICHT

Herstel grondwaterstand op de helling Kalkmoeras in brongebied van de
na PAS-maatregelen in meest
Mosbeek
basenrijke deel bnrongebied

MOS26

B28F1576 PRIPQ

SW45_7

2019 Dal van de Mosbeek INGERICHT

Invloed verondiepen beek op
Elzenbronbos met Bosbies op het
255746 496374 Springendal en Dal
grondwaterstand en
hoge deel van de zuidwestflank van
van de Mosbeek
bemestingsmaatregelen
het brongebied
bovenstrooms op grondwaterkwaliteit

MOS27

B28F1577 PRIPQ

SW45_8

2019 Dal van de Mosbeek INGERICHT

Invloed verondiepen beek op
Particulier bos langs de Mosbeek
grondwaterstand en
aan de Maatmansweg
bemestingsmaatregelen
bovenstrooms op grondwaterkwaliteit

255363 496370 Springendal en Dal
van de Mosbeek

PUN02

B29C1539 PMVPQ

PUN02

2012 Punthuizen

Toestand en trend vochtige heide en
effect herstelmaatregelen

269297 485980 Dinkelland

MOS31

B28F1581 PRIPQ

SW45_11a

2019 Dal van de Mosbeek INGERICHT

Invloed bodemverhoging Mosbeek op Blauwgrasland lage deel bronweide 254070 496309 Springendal en Dal
schraalland langs de beek
bij de molen van Bels
van de Mosbeek

LON18

B28H0744 PRIPQ

SW51_3

2018 Lonnekermeer

Toestand en trend schraalgrasland

INGERICHT

INGERICHT

INGERICHT

1

255799 496466 Springendal en Dal
van de Mosbeek

Hooggelegen bron in bronweide bij 254074 496275 Springendal en Dal
de Molen van Bels
van de Mosbeek
(handwaarnemingen Landschap
Overijssel)

Vochtige heide op overgang naar
kalkmoeras met
Moeraswespenorchis (naast KIWA
meetpunt B29C0255)

255800 496433 Springendal en Dal
van de Mosbeek

Veldrusschraalland in het Hartjesbos 255838 477467 Lonnekermeer

WERKNAAM NITGCODE PQMEETNET PQCODE PQJAAR1
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PBONTWERP
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PBX

PBY

N2KNAAM

OLD01

B21E0899 PRIPQ

SW37_3

2019 Oldematen
Veerslootlanden

INGERICHT

Toestandsmeetpunt H6410
Blauwgrasland;Onderzoeksopgave
M12 Verzuring Blauwgrasland ten
noorden van de Conradsweg;

Toestandmeetpunt in
Blauwgrasland/Heischraalgrasland
dat zich nog moet ontwikkelen na
nrichtingsmaatregelen

OLD05

B21E0900 PRIPQ

SW37_1

2019 Oldematen
Veerslootlanden

INGERICHT

Effect
peilverandering;Onderzoeksopgave
M12 Verzuring Blauwgrasland ten
noorden van de Conradsweg;

Kansrijke locatie voor ontwikkeling 205429 514871 Olde Maten en
van Blauwgrasland ten noorden van
Veerslootlanden
de Conradsweg

OMM06

B22C0683 PMVPQ

OMM06

2012 Boswachterij
Ommen

INGERICHT

Oever Besthmenerven met
schijnspiegel

Oeverzone Besthmenermeertje
zonder interessante vegetatie

226855 501356 Vecht & Beneden
Regge

PBG03

B29C1563 PMVPQ

PBG03

2016 Paaschberg

INGERICHT

Effect verondiepen beek en
bemestingsmaatregelen op
beekbegeleidend bos

Beekbegeleidend bos langs de
Linderbeek bij PQ Henk Koop

263460 484282 Landgoederen
Oldenzaal

SPR16

B28F1513 PRIPQ

SW45_21

2019 Springendal

INGERICHT

Invloed bodemverhoging zuidtak
Springendalse beek en
bemestingsmaatregelen

Vlak gedeelte met Elzen en Gele Lis 256704 494851 Springendal en Dal
langs zuidtak Springendalse beek
van de Mosbeek

PBG06

B29C1699 PRIPQ

SW50_7

2019 Paaschberg

INGERICHT

Toestandsmeetpunt H9160A EikenHaagebeukenbos

Particulier Eiken-Haagbeukenbos op 263435 484048 Landgoederen
de Paasberg (eerste locatie)
Oldenzaal

LSM08

B22C0590 PMVPQ

LSM08

2020 Leusener Maan

INGERICHT

Toestand en trend veldrusschraalland Veldrusgemeenschap aan de voet
aan de voet van zandrug
van zandrug

MOS29

B28F1579 PRIPQ

SW45_9

2019 Dal van de Mosbeek INGERICHT

Invloed verondiepen beek op
Particulier beekbegeleidend bos bij 254845 496448 Springendal en Dal
grondwaterstand en
Roordink met Goudveil en diep
van de Mosbeek
bemestingsmaatregelen
ingesneden beek
bovenstrooms op grondwaterkwaliteit

LMB01

B28A0595 PMVPQ

LMB01

2012 Lemelerberg

INGERICHT

Onderzoek herstel hydrologie
hellingvoet Lemeler/Archemerberg
(M41). Inlvoed landbouwsloot langs
de westrand en winning
Archemerberg (was tijdens plaatsen
nog H4010 Vochtige heide)

Geplagde droge heide aan de
223372 499545 Vecht & Beneden
noordwestrand van de Lemelerberg
Regge

LEM19

B28H1808 PMVPQ

LEM19

2012 Lemselermaten

INGERICHT

Inloed bodemverhoging Dollandbeek
en bemestingsmaatregelen op
Alluviaal bos langs de Dollandbeek

Elzenbroekbos met Bosbies in het
dal van de Dollandbeek

256805 485080 Lemselermaten

LEM24

B28H1804 PMVPQ

LEM24

2012 Lemselermaten

INGERICHT

Inloed bodemverhoging Dollandbeek
en bemestingsmaatregelen op
Alluviaal bos langs de Dollandbeek

Particulier Elzenhakhoutbos in het
dal van de Dollandbeek

256550 485065 Lemselermaten

LEM26

B28H1883 PMVPQ

LEM26

2016 Lemselermaten

INGERICHT

Inloed bodemverhoging Dollandbeek Meetpunt in Elzenbroekbos in fraai 256055 484972 Lemselermaten
en bemestingsmaatregelen op
Elzenbos aan de westkant van
Alluviaal bos langs de Dollandbeek en Lemselermaten
invloed regionale factoren op

1

203787 516897 Olde Maten en
Veerslootlanden

220572 504686
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kweldruk vanuit diepe pakket
LEM27

B28H1884 PMVPQ

LEM27

2016 Lemselermaten

INGERICHT

Inloed bodemverhoging Dollandbeek Meetpunt in Elzenbroekbos aan de
en bemestingsmaatregelen op
westrand van Lemselermaten
Alluviaal bos langs de Dollandbeek en
invloed regionale factoren op
kweldruk vanuit diepe pakket

LEM28

B28H1885 PMVPQ

LEM28

2016 Lemselermaten

INGERICHT

Inloed bodemverhoging Dollandbeek Elzenbos met flinke kweldruk vanuit 256309 485011 Lemselermaten
en bemestingsmaatregelen op
diepe pakket in beekdal van de
Alluviaal bos langs de Dollandbeek en Dollandbeek
invloed regionale factoren op
kweldruk vanuit diepe pakket

LEM30

B28H1886 PMVPQ

LEM30

2016 Lemselermaten

INGERICHT

Invloed bodemverhoging
Weerselerbeek en
bemestingsmaatregelen ten noorden
van Lemselermaten

LEM34

B28H1805 PMVPQ

LEM25

2012 Lemselermaten

INGERICHT

Invloed ontwatering landbouwgebied Zeer verdroogd Elzenbos in het
ten oosten van Lemselermaten op
brongebied van de Dollandbeek
Alluviaal bos

LUT02

B28A0487 PMVPQ

LUT02

2020 Luttenbergerven

INGERICHT

Toestand heischraal grasland

SBB Referentiepunt in
220091 494441
schraalgrasland ten noorden van de
dijk

LEM37

B28H1941 PRIPQ

SW48_5

2018 Lemselermaten

INGERICHT

Toestand en trend bElzenbroekbos.
Invloed winning Lemselermaten op
kweldruk.

Broekbos in het laagstgelegen
255953 485152 Lemselermaten
westelijke deel van Lemselermaten

LUT01

B28A0475 PMVPQ

LUT01

2015 Luttenbergerven

INGERICHT

Toestand verzuurd blauwgrasland

Verzuurd schraalgrasland ten zuiden 220350 494137
van de dijk

LMB02

B22C1342 PMVPQ

LMB02

2012 Lemelerberg

INGERICHT

Onderzoek herstel hydrologie
hellingvoet Lemeler/Archemerberg
(M41)

Geplagde heide bij de schaapskooi
Lemelerberg

224836 500108 Vecht & Beneden
Regge

LMB03

B28A0497 PMVPQ

LMB03

2012 Lemelerberg

INGERICHT

Onderzoek herstel hydrologie
hellingvoet Lemeler/Archemerberg
(M41)

Geplagde heide met Pijpenstrootje
bij parkeerplaats Loo Venne

222815 498295 Vecht & Beneden
Regge

LON02

B28H1943 PRIPQ

SW51_1

2018 Lonnekermeer

INGERICHT

Invloed ontwatering langs de
vliegveldweg

Bovenste Maatrje Lonnekermeer
(dichtbij de Vliegveldweg)

255877 477623 Lonnekermeer

LON03

B28H1944 PRIPQ

SW51_2

2018 Lonnekermeer

INGERICHT

Toestand en trend schraalgrasland

Tweede maatje in het
Lonnekermeer

255864 477518 Lonnekermeer

LON07

B28H0750 PMVPQ

LON07

2015 Lonnekermeer

INGERICHT

Toestand en trend schraalgrasland

Goed ontwikkeld Blauwgrtasland in 255641 477451 Lonnekermeer
tweede Maatje

LON13

B28H1897 PRIPQ

SW51_5

2018 Lonnekermeer

INGERICHT

Invloed (peilverhoging) leiding langs

Heideveld op 150 m van watergang 255352 477908 Lonnekermeer

1

Locatie op tien meter van de
Weerselerbeek in VogelkersEssenbos met Sleutelbloemen

255981 484995 Lemselermaten

256318 485393 Lemselermaten

257022 485009 Lemselermaten
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PBG08

B29C1701 PRIPQ

SW50_9

2019 Paaschberg

INGERICHT

Effect verondiepen beek en
bemestingsmaatregelen op
beekbegeleidend bos

Beekbegeleidend bos bij de
Tichelweg

262219 483652 Landgoederen
Oldenzaal

LEM35

B28H1806 PMVPQ

LEM18

2012 Lemselermaten

INGERICHT

Invloed PASmaatregelen op
Blauwgrasland en Kalkmoeras met
Breed Wollegras

Verzuurd Blauwgrasland met
Vlozegge en Vetblad nabij
Kalkmoeras met Breed Wollegras
(nieuwe maatje)

256371 485247 Lemselermaten

SMO04

B29C1545 PMVPQ

SMO04

2012 Smoddebos

INGERICHT

Toestand en trend soortenrijk EikenHaagbeukenbos in bosreservaat

Rabat in het bosreservaat met
Eiken-Haagbeukenbos

264132 477954 Landgoederen
Oldenzaal

PBG04

B29C1564 PMVPQ

PBG04

2016 Paaschberg

INGERICHT

Toestand en trend beekbegeleidend
bos

Beekbegeleidend bos langs de
Rossumerbeek bij PQ Henk Koop

262213 483816 Landgoederen
Oldenzaal

SAL04

B28C0431 PMVPQ

SAL04

2019 Sprengenberg

INGERICHT

Toestand en trend hellingveen
Sprengenberg

Hellingveen Sprengenberg

222904 484113 Sallandse
heuvelrug

SAL05

B28C0505 PMVPQ

SAL05

2019 Sprengenberg

INGERICHT

Toestand en trend hellingveen
Sprengenberg

Hellingveen Sprengenberg

222927 484092 Sallandse
heuvelrug

SAL06

B28C0432 PMVPQ

SAL06a

2019 Sprengenberg

INGERICHT

Toestand en trend zuur ven Kleine Plas Ven Kleine Plas (Sprengenberg)
(Sprengenberg)

223220 483447 Sallandse
heuvelrug

SAL07

B28C0647 PMVPQ

SAL07

2019 Sprengenberg

INGERICHT

Toestand en trend zuur ven
Eendenplas (Sprengenberg)

Ven Eendenplas (Sprengenberg)

222641 483365 Sallandse
heuvelrug

SIE03

B29C1541 PMVPQ

SIE03

2012 't Siemert

INGERICHT

Toestand en trend bron na stoppen
bemesting in intrekgebied

Bron 't Siemerink met betonnen put 261789 482955 Landgoederen
Oldenzaal

SIE04

B29C1542 PMVPQ

SIE04

2012 't Siemert

INGERICHT

Toestand en trend bron na stoppen
bemesting in intrekgebied

Bron 't Siemerink met Brandnetels

261741 482675 Landgoederen
Oldenzaal

SAL03

B28C0648 PMVPQ

SAL03

2019 Sprengenberg

INGERICHT

Toestand en trend hellingveen
Sprengenberg

Hellingveen Sprengenberg

222957 484124 Sallandse
heuvelrug

SMO03

B29C1544 PMVPQ

SMO03

2012 Losserhof

INGERICHT

Effect verondiepen beek en
bemestingsmaatregelen op
beekbegeleidend bos

Bos bij Losserhof op 10 m van de
Snoeijinksbeek (nabij SMO06)

263670 478727 Landgoederen
Oldenzaal

SAL02

B28C0430 PMVPQ

SAL02

2019 Sprengenberg

INGERICHT

Toestand en trend hellingveen
Sprengenberg

Hellingveen Sprengenberg

222935 484135 Sallandse
heuvelrug

SMO06

B29C1546 PMVPQ

SMO06

2012 Losserhof

INGERICHT

Effect verondiepen Snoeijinksbeek en Bos bij Losserhof op 50 m van de
bemestingsmaatregelen op
Snoeijinksbeek (nabij SMO03)
beekbegeleidend bos

SNB07

B29C1703 PRIPQ

SW49_19

2019 Snoeijinksbeek

INGERICHT

Effect verondiepen Snoeijinksbeek en Klein bosjes langs de Snoeijinksbeek 265618 478292 Landgoederen
bemestingsmaatregelen op
in landbouwgebied
Oldenzaal
beekbegeleidend bos

SNB08

B29C1566 PRIPQ

SW49_20

2019 Snoeijinksbeek

INGERICHT

Effect verondiepen Snoeijinksbeek en Peilbuis aan de Lutterstraat in

1

263636 478711 Landgoederen
Oldenzaal

264976 478212 Landgoederen

WERKNAAM NITGCODE PQMEETNET PQCODE PQJAAR1

TERREIN

PBONTWERP

MEETDOEL
bemestingsmaatregelen op
beekbegeleidend bos

OMSCHRIJVING

PBX

PBY

beekbegeleidend bos langs de
Snoeijinksbeek

N2KNAAM
Oldenzaal

SNB09

B29C1626 PRIPQ

SW49_21

2019 Snoeijinksbeek

INGERICHT

Effect verondiepen Snoeijinksbeek en Deze peilbuis is begin 2018
bemestingsmaatregelen op
geplaatst ihkv effectmonitoring.
ontwikkeling pioniervegetatie met
snavelbiezen

266032 478406 Landgoederen
Oldenzaal

SNB11

B29C1704 PRIPQ

SW49_22

2019 Snoeijinksbeek

INGERICHT

Inlvloed van bodemverhoging in de
Peilbuis op de oever van de
Snoeijinksbeek op het bos direct op de Snoeijinksbeek in het bos aan de
oever
Lutterstraat (hoort bij SNB08)

264961 478190 Landgoederen
Oldenzaal

SPR11

B28F1442 PMVPQ

SPR10

2012 Springendal

INGERICHT

Referentie voor Elzenbronbos met
Goudveil

Elzenbronbos noordtak
Springendalse beek (direct naast
SBB referentiepunt SPR51a1)

256797 495089 Springendal en Dal
van de Mosbeek

SPR12

B28F1439 PMVPQ

SPR09

2012 Springendal

INGERICHT

Invloed bodemverhoging
Springendalse beek op
inundatiefrequentie schraalgrasland

Blauwgrasland bij het Onland

257007 494955 Springendal en Dal
van de Mosbeek

SIE05

B29C1543 PMVPQ

SIE05

2012 't Siemert

INGERICHT

Toestand en trend bron na stoppen
bemesting in intrekgebied

Bron 't Siemerink met goed
ontwikkelde bronvegetatie

261549 482890 Landgoederen
Oldenzaal

REU02

B28F1450 PMVPQ

REU02

2012 Reutumer Weuste

INGERICHT

Toestand en trend soortenarm
Elzenbos op sterke kwel

Elzenbos op dunne veenlaag
(Reutummerweg)

252828 490749

PUN15

B29C1687 PRIPQ

SW49_12

2019 Punthuizen

INGERICHT

Toestand en trend H4010A Vochtige
heide

Heideveld met Veenbies aan de
269606 486024 Dinkelland
zuidoostkant van Punthuizen (bij de
Rijksgrens)

PUN17

B29C1688 PRIPQ

SW49_13

2019 Punthuizen

INGERICHT

Inundatieduur in de winter op locatie
nabij laagste afvoermeetpunt

Schraalgrasland noordzijde vlak bij
het aflaatpunt (naar Wilgenstruik)

269117 486135 Dinkelland

PUN18

B29C1689 PRIPQ

SW49_14

2019 Punthuizen

INGERICHT

Effect maatregelen noordwestelijk
gelegen waterloop op herstel H6410
Blauwgrasland in grote schraalland

Noordwestzijde grote
schraalgrasland

269093 486064 Dinkelland

PUN19

B29C1690 PRIPQ

SW49_30

2019 Punthuizen

INGERICHT

Toestand en trend H6410
Blauwgrasland en misschien
ontwikkeling naar H7230 Kalkmoeras
door herstelmaatregelen.

Centrale laagte met schraalgrasland 269187 485935 Dinkelland
(naast Gagelstruik)

PUN20

B29C1691 PRIPQ

SW49_16

2019 Punthuizen

INGERICHT

Effect herstelmaatregelen op H6410
Blauwgrasland zuidwestzijde grote
schraalland

Zuidwestzijde grote schraalland (bij 269112 485874 Dinkelland
zandrug met heide en dennen)

PUN21

B29C1692 PRIPQ

SW49_10

2019 Punthuizen

INGERICHT

Toestand en trend H6410
Sterk verdroogd schraalgrasland aan 269338 485888 Dinkelland
Blauwgrasland en eventuele noodzaak zuidzuide grote schraalland (bij de
aanvullende hydrologische
Rijksgrens)
maatregelen in Duitsland

REU01

B28F1449 PMVPQ

REU01

2012 Reutumer Weuste

INGERICHT

Toestand en trend soortenarm

1

Elzenbos met Stekelvaren op

253488 489306

WERKNAAM NITGCODE PQMEETNET PQCODE PQJAAR1
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minerale grond (Weustendijk)

PUN13

B29C1686 PRIPQ

SW49_11

2019 Punthuizen

INGERICHT

Toestandmeetpunt H4010A Vochtige Heideveld met Dennen op zandrug
heide en effect herstelmaatregelen op ten westen grote schraalland
grondwaterstand in zandrug westkant
Punthuizen

268952 485734 Dinkelland

RST29

B22A1098 PMVPQ

RST29

2016 Reestdal

INGERICHT

Toestand en trend schraalgrasland
langs de Reest

Beekdalschraalland in het
Schrapveen

226189 515779

RST35

B21F0780 PMVPQ

RST35

2016 Reestdal

INGERICHT

Toestand en trend schraalgrasland
langs de Reest

Beekdalschraaland in de
Paardelanden

228814 515619

RST76

B22A0262 PMVPQ

RST76

2016 Reestdal

INGERICHT

Toestand en trend schraalgrasland
langs de Reest

Beekdalschraalland in de
Wildenberg

221695 516354

RUI01

B21G1078 PMVPQ

RUI01

2020 De Ruiten

INGERICHT

Toestand en trend schraalgrasland na Natuurontwikkelingsgebied met
natuurontwikkeling jaren negentig op schraalgralsand op veraard veen
veraard veen
(oost)

209246 510629

RUI02

B21G1077 PMVPQ

RUI02

2020 De Ruiten

INGERICHT

Toestand en trend schraalgrasland na Natuurontwikkelingsgebied met
natuurontwikkeling jaren negentig op schraalgralsand op veraard veen
veraard veen
(midden)

209096 510618

RUI03

B21G1079 PMVPQ

RUI03

2020 De Ruiten

INGERICHT

Toestand en trend schraalgrasland na Natuurontwikkelingsgebied met
natuurontwikkeling jaren negentig op schraalgralsand op veraard veen
veraard veen
(west)

208497 510598

SAL01

B29C0429 PMVPQ

SAL01

2019 Sprengenberg

INGERICHT

Toestand en trend hellingveen
Sprengenberg

Hellingveen Sprengenberg

222985 484171 Sallandse
heuvelrug

PUN22

B29C1693 PRIPQ

SW49_2

2019 Punthuizen

INGERICHT

Toestand en trend H4010A Vochtige
heide op zandrug ten oosten grote
schraalland en effect
herstelmaatregelen

Heideveldje op zandrug ten westen 269410 486043 Dinkelland
van grote schraalland

HAA55

B34H0352 PRIPQ

SW53_41

2018 Haaksbergerveen

DEFINITIEF

toestand hoogveen, effecten
bufferzone

Drijftil met Fraai veen mos en
Wrattig veenmos aan de
Horsterveenweg

SNB06

PRIPQ

SW50_11

2019 Snoeijinksbeek

DEFINITIEF

Effect verondiepen Snoeijinksbeek en Meetpunt op de oever van de
bemestingsmaatregelen op
Snoeijinksbeek in het Smoddebos
beekbegeleidend bos
(uit systeemanalyse Bosgroepen)

264360 478208 Landgoederen
Oldenzaal

ZWA21

B21G1184 PRIPQ

SW36_11

2019 Zwarte water

DEFINITIEF

Effect van actief vergroten
Kievitsbloemland in agrarisch
inundatieduur in polders met
gebruik bij Berkum
klepduiker op Kievitsbloemhooilanden

205809 505869 Uiterwaarden
Zwarte Water en
Vecht

HAA48

PRIPQ

SW53_39

2018 Haaksbergerveen

DEFINITIEF

toestand hoogveen westzijde,
effecten bufferzone

Oostrand Haaksbergerveen
(Broekdijk)

251200 460610 Buurserzand en
Haaksbergerveen

HAA50

PRIPQ

SW53_31

2018 Haaksbergerveen

DEFINITIEF

kwel vanuit bovenliggend
compartiment. combinatie met

Drijftil met Fraai veenmos en
Eenarig Wollegras (Buurserveen)

251040 460962 Buurserzand en
Haaksbergerveen

1

250891 461511 Buurserzand en
Haaksbergerveen

WERKNAAM NITGCODE PQMEETNET PQCODE PQJAAR1

TERREIN

PBONTWERP

MEETDOEL
G34H318.
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Bijlage 2. Specificaties voor inrichting en
beheer van grondwatermeetpunten
Van toepassing op meetpunten van Provincie Overijssel
Versie: december 2019
Geldigheidsduur: Voor uitvragen tot 15 april 2020

Inleiding
Dit document beschrijft de specificaties voor inrichting en beheer van grondwatermeetpunten die
ondergebracht worden in het grondwatermeetnet van provincie Overijssel. Wanneer gewerkt
wordt volgens deze specificaties sluit de werkwijze volledig aan bij de bestaande werkwijze van de
provincie bij het meten van grondwaterstanden. Dat garandeert een optimale overdracht van het
beheer en een hoge en constante kwaliteit van de metingen. Bij uitvoering van werkzaamheden is
de meetnetbeheerder van de provincie beschikbaar voor advies en beantwoording van technische
vragen.

De specificaties geven randvoorwaarden voor inrichting en beheer van grondwatermeetpunten
van provincie Overijssel. Meetpunten die niet voldoen aan deze specificaties worden niet in
beheer genomen door provincie Overijssel. Waar nodig wordt een specificatie inhoudelijk
toegelicht. Bij het stellen van inhoudelijke vragen over een specificatie wordt deze bij voorkeur
aangeduid door de letter van het kopje en het nummer van de specificatie (bijvoorbeeld A1 voor
de eerste specificatie in deze lijst).

Bij het opstellen van dit document is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
•
•
•
•
•

Van Maarsseveen, J.P.J (1993). Richtlijnen voor het plaatsen van freatische
waarnemingspunten. Versie II. TNO-rapport OS-93-28-A.
Niemeyer, W. (1998). Programma van Eisen voor het installeren van Hydrologische
Meetnetten. Natuurmonumenten, ’s Graveland.
Bouma, J., M. Maasbommel & I. Schuurman (2012). Handboek meten van
grondwaterstanden in peilbuizen. STOWA, Amersfoort. Daaruit met name de “Checklist
uitvoeringsaspecten aanleg en exploitatie”.
Ten Cate, J.A.M., A.F. van Holst, H. Kleijer & J. Stolp (1995). Handleiding bodemgeografisch
onderzoek. Richtlijnen en Voorschriften. Deel A: Bodem en Deel B: Grondwater. SC-DLO,
Wageningen.
Mondelinge informatie over gangbare werkwijzen in de praktijk is verstrekt door René
Buijs, Hans de Boer, Ronald Harting, Jan Willem van ’t Hullenaar en Joris Schaap.
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Definities
In dit document worden de volgende definities gebruikt (creatieve interpretaties van deze
definities worden niet geaccepteerd door provincie Overijssel, bij onduidelijkheid over de
interpretatie is het oordeel van de meetnetbeheerder van provincie Overijssel bepalend):
Grondwatermeetpunt
Locatie waar de grondwaterstand of stijghoogte wordt gemeten in één of meer peilbuizen.
Peilbuis
Buis waarin de grondwaterstand wordt gemeten. Het bovenste gedeelte van de peilbuis is
gesloten (de stijgbuis), het onderste gedeelte is geperforeerd (het filter).
Filter
Geperforeerde gedeelte onderaan de peilbuis waardoor het grondwater de peilbuis kan in- en
uitstromen.
Boorgat
Een gat dat in de grond wordt geboord om peilbuizen te kunnen plaatsen.
Schutkoker (synoniem: Mantelbuis)
Afsluitbare beschermende buis die om de peilbuis of peilbuizen wordt geplaatst om beschadiging
van de peilbuis en diefstal van meetapparatuur te voorkomen.
Menyanthes
Software die Provincie Overijssel gebruikt om grondwatergegevens te beheren. Gegevens van
drukopnemers worden in het veld uitgelezen met software die wordt meegeleverd met de
instrumenten. Deze software exporteert ruwe databestanden gemaakt die worden ingelezen in
Menyanthes. In het veld worden handmatige controlemetingen verricht van de grondwaterstand,
deze worden direct ingevoerd in Menyanthes.
Opdrachtgever
De persoon of instantie die een opdracht verstrekt voor het plaatsen van een
grondwatermeetpunt.
Opdrachtnemer
De persoon of instantie die de opdracht voor het plaatsen van een grondwatermeetpunt uitvoert
conform deze specificaties.
Meetnetbeheerder
De persoon die namens provincie Overijssel in de praktijk eindverantwoordelijk is voor inrichting
en beheer van het provinciale grondwatermeetnet conform deze specificaties.
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Specificaties

A. Locatiekeuze
1. De opdrachtgever onderbouwt de locatiekeuze van het grondwatermeetpunt in een
monitoringsplan waarin het meetdoel wordt omschreven. Het monitoringsplan geeft
aan waarom de meten van de grondwaterstand op de gekozen locatie zal leiden tot
realiseren van het meetdoel.
2. De opdrachtgever nemer kiest de definitieve locatie van het grondwatermeetpunt in
het veld in overleg met de grondgebruiker of de grondeigenaar. Daarbij wordt in de
praktijk een afweging gemaakt tussen realiseren van het meetdoel en praktische
gebruikseisen van de grond.
3. De meetlocatie wordt door de opdrachtgever gemarkeerd met een duidelijk
herkenbare markering, bijvoorbeeld een piket met een oranje top.
4. De opdrachtgever verstrekt voordat de werkzaamheden van start gaan de exacte
coördinaten aan de opdrachtnemer.
5. De opdrachtgever laat de grondgebruiker of de eigenaar van het perceel waar het
grondwatermeetpunt wordt geplaatst voorafgaand aan de werkzaamheden weten
wanneer de werkzaamheden naar verwachting worden uitgevoerd.
6. Bij het uitvoeren van werkzaamheden op of om een erf meldt de opdrachtnemer zich
vooraf bij de bewoners.
B. Inrichten van grondwatermeetpunten

Kwalificaties veldwerkploeg
7. Boorwerkzaamheden worden uitgevoerd door een ervaren boorploeg onder leiding
van een gekwalificeerde boormeester. Gekwalificeerd betekent dat de diploma’s en
getuigschriften overlegd kunnen worden van opleidingen en trainingen die inhoudelijk
direct relevant zijn voor het inrichten van grondwatermeetpunten en het maken van
boorbeschrijvingen.

Bepalen filterdiepte en filterlengte
8. Voorafgaand aan de boring wordt in een ontwerpdocument de gewenste diepte van
ieder filter duidelijk omschreven. Dat kan door:
a. het opgeven van een boordiepte in centimeters ten opzichte van maaiveld.
b. een procesmatige instructie, waarbij de boorploeg in het veld afwegingen
maakt op basis van de bodemopbouw die tijdens de boring wordt
aangetroffen.
c. Voor freatische filters ligt de onderkant van het filter in principe één meter
onder de te verwachten gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) in de
huidige situatie. Hierdoor wordt droogval van het filter voorkomen. In overleg
met de meetnetbeheerder van de provincie kan hier gemotiveerd van worden
afgeweken.
d. Wanneer bij de boring een weerstand biedende laag (bijvoorbeeld klei-, leemof veen) aanwezig is wordt het filter in zijn geheel onder of boven deze laag
geplaatst, al naar gelang het meetdoel. Het filter mag een eventuele
1

weerstand biedende laag niet doorsnijden. Bij doorboren van een leemlaag
wordt de doorboring in het boorgat altijd afgedicht met zwelklei.
e. In het veld beoordeelt de opdrachtnemer of het nodig is om ook een filter
boven de weerstand biedende laag te plaatsen. Over eventuele meerkosten
worden vooraf bij de aanbesteding afspraken gemaakt te worden tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer.
f. De filterlengte van peilbuizen tot 5 meter diepte is 50 cm, conform de
richtlijnen van TNO (Van Maarsseveen, 1993). Indien nodig wordt het filter
ingekort door een gedeelte af te zagen. Wanneer slecht doorlatende lagen in
het boorprofiel aanwezig zijn mag de filterlengte worden ingekort tot minder
dan 50 cm als dat noodzakelijk is om doorsnijden van die lagen te voorkomen.
g. Filters die dieper dan 5 meter onder maaiveld worden geplaatst hebben een
filterlengte van minimaal 50 centimeter en maximaal 100 centimeter.

Boorwerkzaamheden
9. Voor boringen wordt gebruik gemaakt een edelmanboring of een pulsboring.
Spuitboringen en zuigerboringen worden niet toegepast.
10. Het boorgat dient over de hele boordiepte minimaal 8 cm in diameter te zijn, zodat
rondom het filter een gelijkmatige laag filtergrind kan worden aangebracht.
11. Het filter wordt omstort met filtergrind zodat het boorgat rondom het filter wordt
gevuld met goed doorlatend materiaal, zodat de toestroming naar het filter niet wordt
belemmerd fijne bodemdeeltjes in het boorgat. Er wordt daartoe als volgt gewerkt:
a. Er wordt een boorgat gemaakt van minimaal 8 cm doorsnede tot de gewenste
diepte, waarbij een tijdelijke mantelbuis wordt geplaatst om het boorgat open te
houden.
b. In het boorgat wordt een peilbuis geplaatst die aan het onderste uiteinde is
omwikkeld met een stuk weinig samendrukbare slang, bijvoorbeeld een stuk
tuinslang, zodat de peilbuis precies in het midden van het boorgat op zijn plaats
wordt gehouden.
c. Vervolgens wordt filtergrind in het boorgat gestort, zodanig dat rondom het filter
overal een gelijkmatige laag filtergrind aanwezig is.
d. Pas daarna wordt de mantelbuis uit het boorgat gehaald en wordt de rest van het
boorgat opgevuld met grond uit het boorgat.
12. Er wordt aan de bovenzijde van het boorgat (aan maaiveld) géén afdichting van
zwelklei (bentoniet) aangebracht. Sommige richtlijnen schrijven dit voor met als doel
om instroming van water vanaf maaiveld langs het boorgat te voorkomen. Echter, in
de praktijk wordt hierdoor op locaties met ondiepe grondwaterstanden mogelijk ook
opkwellend grondwater onder de afdichting opgesloten. In de praktijk is de schutkoker
om de peilbuis breder dan het boorgat. Deze vormt daardoor een afdoende
bescherming tegen instroming van water vanaf maaiveld door het boorgat.
13. Bij grondwatermeetpunten die bestaan uit meerdere peilbuizen worden deze in
hetzelfde boorgat geplaatst en worden alle peilbuizen binnen één schutkoker
geplaatst.
14. Wanneer meerdere filters in één boorgat worden geplaatst, wordt tussen de filters
altijd zwelklei (bentoniet) aangebracht om uitwisseling van water langs het boorgat uit
te sluiten. Wanneer bij de boring slecht doorlatend lagen zijn doorboord worden deze
hersteld met zwelklei.
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Boorbeschrijving
15. Van iedere locatie wordt een boorbeschrijving gemaakt. Daarbij wordt gewerkt op
basis van de voorschriften van SC-DLO zoals beschreven in de Handleiding
bodemgeografisch onderzoek deel A: Bodem en Deel B: Grondwater door SC-DLO
(Ten Cate et al., 1995)1. Eventueel mag ook de zeer uitgebreide Standaard Boor
Beschrijvingsmethode Versie 5.1 of hoger van TNO worden toegepast. De tabellen uit
NEN 5104 en NEN-EN-ISO 14688 worden niet gebruikt.
16. Van alle onderscheiden bodemlagen wordt tenminste beschreven (Verwijzingen naar
Ten Cate et al., 1995):
a. diepte bovenkant en onderkant in cm beneden maaiveld,
b. textuur (tabel A-7, A-8, A-9),
c. het gehalte organische stof (tabel A-10),
d. kalkgehalte in drie klassen (blz. A-46)
e. het soort moedermateriaal (tabel A-6)
f. aanduiding van de kleur van het materiaal, bij voorkeur volgens de Munsell-kaart
g. eventueel wordt ook de horizontcode beschreven (blz A-33 t/m A38). Dit is geen
verplicht onderdeel vanwege de bewerkelijkheid en gespecialiseerde kennis die
hiervoor nodig is.

Peilbuizen bedoeld voor bemonstering van grondwaterkwaliteit
17. Peilbuizen tot twee meter diepte worden ingericht voor slechts één doel: of het meten
van grondwaterstanden, of het bemonsteren van de grondwaterkwaliteit. Bij locaties
waar zowel grondwaterkwaliteit als grondwaterstanden worden gemeten, worden
twee meetpunten ingericht op minimaal twee meter afstand van elkaar.
18. Wanneer vooraf bekend is dat uit een peilbuis dieper dan twee meter, die bedoeld is
voor het meten van grondwaterstanden, ook kwaliteitsmonsters genomen gaan
worden, gelden de volgende regels voor het plaatsen van filters in het boorgat en het
omgaan met zwelklei (bentoniet), omdat zwelkei de waterkwaliteit sterk kan
beïnvloeden:
a. Wanneer een slecht doorlatende laag wordt doorboord mag deze laag worden
afgedicht met zwelklei. Het filter onder deze afgedichte laag dient diep genoeg te
worden geplaatst om na afpompen van het filter een grondwatermonster te
nemen dat chemisch zo min mogelijk is beïnvloed door de zwelklei. Dit zien we als
een compromis tussen een redelijk uitgangspunt voor bemonstering van de
waterkwaliteit en een betrouwbare meting van de stijghoogte.
b. In de technische rapportage wordt altijd beschreven of zwelklei al dan niet is
gebruikt, zodat ook na enige jaren nog is na te gaan of de filters geschikt zijn voor
het nemen van kwaliteitsmonsters. Deze rapportageplicht geldt ook wanneer in
het geheel geen zwelklei is toegepast, zodat hierover altijd duidelijkheid bestaat.
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Voor het maken van boorbeschrijvingen in het veld wordt vaak de werkwijze volgens NEN 5104 voorgeschreven, die
inmiddels is vervangen door NEN-EN-ISO 14688 deel 1 en deel 2. (Deel 2 is voor boorbeschrijvingen in het laboratorium). De
voorschriften van SC-DLO omvatten in principe dezelfde kenmerken (textuur, organische stofgehalte, kalkgehalte, aard van
het moedermateriaal en kleur) maar kennen een wat meer verfijnde indeling in klassegrenzen. TNO past bij de eigen
boorbeschrijvingen een zeer verfijnde en uitgebreide indeling toe die wordt omschreven in Bosch, J.H.A. (2000). Standaard
Boor Beschrijvingsmethode Versie 5.1. TNO, Utrecht. Toepassing van deze werkwijze is ook toegestaan, maar vereist veel
specifieke ervaringskennis.

1

Uitvoering peilbuizen en materiaalkeuze
19. Er wordt gebruik gemaakt van gecertificeerd materiaal. Dit geldt in ieder geval voor
filterbuizen, grind en zwelklei.
20. De binnendiameter van de peilbuis is 36 mm Eventueel mogen grotere diameters
worden gebruikt. Daarover worden dan tijdens de aanbesteding afspraken gemaakt,
zodat voor het bevestigingsmateriaal van de loggers de juiste maten besteld kunnen
worden.
21. De peilbuis is gemaakt van loodvrij PVC of HDPE.
22. Eventuele afzonderlijke delen van de peilbuis worden aan elkaar verbonden met
schroefdraadverbindingen. Wanneer een peilbuis alleen gebruikt wordt voor
grondwaterstandsmetingen en niet voor kwaliteitsmetingen mogen verbindingen
worden verlijmd.
23. Er wordt nimmer een zandvang onder het peilfilter aangebracht. Hierdoor valt het
filter bij altijd droog bij een dalende grondwaterstand. Een gemeten waterstand in de
zandvang kan zo niet ten onrechte worden geregistreerd als grondwaterstand.
24. Om het filter wordt nimmer een filterkous aangebracht. Rondom het filter wordt in
het boorgat een laag filtergrind van gelijkmatige dikte aangebracht. Hiermee wordt
het eventuele risico op verstopping van het filter afdoende voorkomen. Het filter
wordt aan de onderzijde afgedicht met een ondoorlatende stop.
25. Wanneer in een schutkoker meerdere filters worden geplaatst, wordt conform de
richtlijnen van TNO het ondiepste filter het hoogst afgewerkt en het diepste filter het
laagste. Hierdoor is in de schutkoker altijd direct te zien wat de volgorde is de
filterdieptes.
a. De bovenkant van de peilbuis waarvan het peilfilter het ondiepste is geplaatst in
de bodem, wordt ongeveer 15 cm boven de rand van de schutkoker afgewerkt.
b. Een eventuele tweede peilbuis met een dieper geplaatst filter wordt ongeveer 11
cm boven de kokerrand afgewerkt.
c. Bij meer dan twee peilbuizen in één schutkoker vindt vooraf overleg plaats met de
meetnetbeheerder van provincie Overijssel over de afwerking van peilbuizen in de
schutkoker.
d. Ook wanneer twee filters in afzonderlijke kokers op korte afstand van elkaar
worden geplaatst, dienen de filters op aflopende hoogte te worden afgewerkt,
zodat de relatieve filterdiepte in het veld direct duidelijk is.
e. Peilbuizen waarvan de bovenkant onder de bovenrand van de schutkoker is
afgewerkt, waardoor het verrichten van de handwaarneming alleen kan gebeuren
door de schutkoker in te kijken, worden niet geaccepteerd.
26. De bovenkant van de peilbuis wordt met een pijpensnijder exact horizontaal
afgewerkt. Het is niet toegestaan om de bovenkant van de peilbuis af te zagen.
27. Na plaatsing worden alle peilbuizen in een schutkoker afgepompt.
28. Na plaatsing wordt iedere afzonderlijke peilbuis in de mantelbuis voorzien van een
duurzaam geplastificeerd label. Het label vermeldt de door de meetnetbeheerder van
provincie Overijssel aangegeven unieke identificatiecode van het
grondwatermeetpunt, het nummer van de peilbuis, de datum van plaatsing en het
bedrijf dat de plaatsing heeft uitgevoerd.
29. Peilbuizen binnen één schutkoker worden oplopend genummerd van ondiep (1) naar
diep (2, 3, …).
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Schutkoker
30. De filterbuizen worden beschermd met een schutkoker (mantelbuis) om de filters.
Schutkokers worden uitgevoerd conform de standaard richtlijnen van provincie
Overijssel, zodat de uitvoering van de schutkokers uniform is in het hele meetnet.
31. Schutkokers zijn in principe van gegalvaniseerd ijzer, dit is het meest robuust. Bij
peilbuizen die zijn voorzien van telemetrie of locaties in natuurgebieden kan in overleg
met de meetnetbeheerder van provincie Overijssel worden gewerkt met kunststof.
32. De schutkoker is voorzien van een deksel met een sluiting met een veiligheidsbout,
namelijk een inbus van 6 mm met een pin in het midden. De sluiting moet beschermd
worden met een behuizing, zodat het niet mogelijk is om de afsluiting open te draaien
met bijvoorbeeld een waterpomptang. Hangsloten worden nimmer gebruikt. Deze
vragen meer onderhoud, geven in de loop der jaren vaker problemen en leiden tot
veel extra werk bij het verstrekken van sleutels aan opdrachtnemers.
33. Bij plaatsing van maximaal twee filters is de minimale diameter van de schutkoker 100
mm, bij drie filters is de minimale binnendiameter van de schutkoker 150 mm. Ook
mogen worden kokers van 200 mm worden toegepast.
34. De opdrachtgever geeft per locatie aan of bescherming met paaltjes of een afrastering
nodig is om schade door loslopend vee of loonwerkers te voorkomen.
35. De opdrachtnemer brengt een metalen label aan op de buitenzijde van de mantelbuis.
Dit label aan de buitenzijde van de schutkoker is van belang om eenduidig te
communiceren met derden die geen toegang hebben tot de labels aan de meetfilters
in de schutkoker.
Op het label staan de volgende gegevens vermeld:
a. De tekst “Grondwatermeetpunt”
b. Het logo van provincie Overijssel
c. De identificatiecode van het meetpunt zoals aangeleverd door de
meetnetbeheerder van provincie Overijssel.
d. Het telefoonnummer (038-4999488) van de meetnetbeheerder van provincie
Overijssel.
Het label is uitgevoerd in metaal van 0,8 mm dik en voldoet aan de maatvoering in
onderstaande figuur.
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Straatpot
36. Wanneer het plaatsen van een schutkoker om technische of andere redenen
bezwaarlijk is vindt overleg plaats met de meetnetbeheerder van provincie Overijssel.
Uitsluitend met uitdrukkelijke instemming van de meetnetbeheerder van provincie
Overijssel kan een straatpot worden geplaatst. Het werken met laag afgewerkte
peilbuizen in straatpotten belemmert het verrichten van nauwkeurige en betrouwbare
metingen. Bovendien betekent het een extra fysieke belasting voor de waarnemer
tijdens het veldwerk. Straatpotten worden daarom zo min mogelijk toegepast.
a. Straatpotten zijn van degelijk materiaal (kunststof of gietijzer) en zijn afgesloten
met een deksel. De afmetingen zijn 240 bij 340 millimeter.
b. In het deksel van de straatpot wordt een gat van minimaal 5 mm doorsnede
geboord. Dit garandeert dat de luchdrukmeting in de straatpot gelijk is aan de
heersende luchtdruk buiten de straatpot.
c. Straatpotten krijgen geen afsluiting, tenzij er aanleiding is om te verwachten dat er
een onevenredig groot risico is op vandalisme.
d. Straatpotten die zijn geplaatst zonder overleg met de meetnetbeheerder van
provincie Overijssel worden alsnog vervangen door een schutkoker. Alle kosten,
inclusief het verlengen van de stijgbuizen en het opnieuw waterpassen, zijn voor
rekening van de opdrachtnemer.

Administratieve en technische gegevens
Administratieve gegevens
37. De meetnetbeheerder van provincie Overijssel levert bij aanvang van de
werkzaamheden aan de opdrachtnemer een unieke identificatiecode aan die wordt
vermeldt op het metalen label van de mantelbuis en op de geplastificeerde labels aan
de peilbuizen in de schutkoker. In principe is de unieke identificatiecode de NITG-code
die door de meetnetbeheerder van provincie Overijssel wordt aangevraagd bij TNO.
38. Van iedere peilbuis wordt een locatiefoto gemaakt, zodanig dat aan de hand van vaste
omgevingselementen de locatie kan worden teruggevonden. Ook wordt een detailfoto
gemaakt van het meetpunt waaruit de wijze van inrichting en het aantal filters per
mantelbuis is te beoordelen. Een voorbeeld is opgenomen in de bijlage van deze
specificaties.
39. Van iedere peilbuis wordt een aanmeetschets opgeleverd. De aanmeetschets is een
getekende detailkaart waarmee de exacte locatie van het grondwatermeetpunt kan
worden afgeleid.
a. De aanmeetschets is een technische tekening en geeft een aanduiding van de
afstanden van de buis tot herkenningspunten in de nabije omgeving.
b. De aanmeetschets wordt standaard op het noorden gericht en voorzien van een
noordpijl.
c. De aanmeetschets wordt digitaal aangeleverd in .tiff formaat.
d. Een kaart van het meetpunt op een standaard topografische ondergrond wordt
niet geaccepteerd als alternatief voor een aanmeetschets.
e. Een handmatig veldschetsje met onleesbare krabbels wordt niet geaccepteerd als
aanmeetschets. Ook een foto van een dergelijke schets wordt niet geaccepteerd.
Bij twijfel over de juistheid van de schets is het oordeel van de meetnetbeheerder
van provincie Overijssel doorslaggevend.
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Technische gegevens
40. De locatie van meetpunten wordt in het veld ingemeten met een GPS. Hierbij worden
de xcoordinaat en ycoordinaat vastgelegd in het RD-stelsel in minimaal meters
nauwkeurig.
41. De bovenzijde van de peilbuis, alsmede het maaiveldniveau ter plaatse van de
peilbuis, wordt ingemeten ten opzichte van NAP door middel van een doorgaande
waterpassing.
42. Bij oplevering van een meetpunt overlegt de opdrachtnemer een meetnetrapportage
waaruit de werkelijke nauwkeurigheid van de hoogtemeting is af te leiden.
Aanleveren van gegevens
43. Opdrachtnemer levert aan de meetnetbeheerder van provincie Overijssel de metadata
van de peilbuis, de boorbeschrijving, een grafische weergave van de boorbeschrijving,
de aanmeetschets, een overzichtsfoto van het grondwatermeetpunt in het landschap
en een detailfoto van de peilfilters in de schutkoker (zonder kap). Voorbeelden zijn
opgenomen in de bijlage.
44. Technische gegevens van de grondwaterputten worden aangeleverd in een
Menyanthes-bestand.
45. De boorbeschrijving van de locaties wordt door de opdrachtnemer aangeleverd bij
Dinoloket in het door TNO vereiste format (dinoloket@tno.nl).

Meetinstrumenten en het inwinnen en beheren van gegevens

Technische specificaties drukopnemers
46. Peilfilters worden voorzien van een automatische drukopnemer. De opdrachtnemer
heeft hierbij twee mogelijkheden: er wordt gebruikt gemaakt van de Keller DCX-22A,
of de opdrachtnemer maakt binnen het kader van de aanbestedingsprocedure vooraf
afspraken over een alternatieve drukopname. Een eventueel alternatief
meetinstrument moet in ieder geval voldoen aan de volgende eisen:
a. De drukopnemer kan in het veld worden uitgelezen met meegeleverde software
die beoordeling van het functioneren van de logger mogelijk maakt en die
uitvoerbestanden genereert die eenvoudig kunnen worden ingelezen in andere
software. Dit mogen geen binaire bestanden zijn of auteursrechtelijk beschermde
bestandsformaten.
b. Er wordt gebruik gemaakt van een drukopnemer die een meting verricht van de
absolute waterdruk onder de grondwaterspiegel en deze meting opslaat en
uitlevert met de software die wordt geleverd bij de logger. Indirect gemeten of
berekende waarden van de absolute druk onder water worden niet geaccepteerd.
c. Er wordt gebruik gemaakt van een drukopnemer die de absolute luchtdruk
bovenin de schutkoker meet, opslaat en uitlevert met de software die wordt
geleverd bij de logger.
d. De absolute waterdruk onder de grondwaterspiegel en de absolute luchtdruk
bovenin de schutkoker worden geregistreerd door dezelfde klok. Hierdoor kan
geen verschil in de kloktijd ontstaan tussen beide drukmetingen.
e. Het verloop van de klok van de logger bedraagt maximaal vijftien minuten per zes
maanden.
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f.

47.

48.
49.

50.

51.

Het moet mogelijk zijn om in het veld een loggermeting uit te voeren en de door
de drukopnemer geregistreerde grondwaterstand direct weer te geven. Hierdoor
kan ter plekke worden vastgesteld of de afwijking tussen handwaarneming en
loggerwaarneming acceptabel is.
g. De werkelijke meetnauwkeurigheid van de logger is tenminste 0,1% van het
meetbereik inclusief temperatuurfout. Er wordt in principe gebruik gemaakt van
een meetbereik van 5 meter, tenzij anders overeengekomen. Dat komt neer op
een werkelijke nauwkeurigheid van tenminste 5 mm inclusief temperatuurfout.
h. De batterij van de logger kan in het veld door de meetnetbeheerder worden
vervangen. In de uitleessoftware van de logger kan in het veld worden
gecontroleerd wat de resterende batterijspanning is. De benodigde batterij dient
van een type te zijn dat op de markt algemeen verkrijgbaar is bij meerdere
leveranciers.
i. De loggers hebben een aantoonbare minimale kans op storingen in de eerste drie
jaar na ingebruikname.
j. De loggers mogen maximaal een kabellengte hebben van 4 meter. Indien langer
nodig is vindt vooraf overleg plaats met de meetnetbeheerder.
Loggers worden geleverd met een onvoorwaardelijke garantie van minimaal drie jaar.
Het te leveren type logger dient zich in de praktijk bewezen te hebben als een
betrouwbaar instrument. Als bewijs in de praktijk kan bijvoorbeeld gelden dat de
logger gedurende minimaal drie jaar is toegepast in meerdere meetnetten van
minimaal honderd meetpunten.
Loggers worden geleverd met kabels op maat, zodat de logger op 5-10 cm boven de
bodem van de peilbuis komt te hangen.
Wanneer in het veld blijkt dat de kabel van een logger moet worden ingekort, gebeurt
dit door de kabel direct onder het loggerdeel op te rollen in lussen. Deze lussen
worden met snelhechters vastgezet. De kabel wordt volledig weggewerkt bovenin de
peilbuis, zodanig dat na het afwerken nergens delen van de kabel zichtbaar zijn boven
de peilbuis.
Peilbuizen worden zo hoog afgewerkt dat de waterstand naar verwachting nooit hoger
komt dan 20 cm onder de bovenrand van de stijgbuis. Hierdoor komt de
luchdruksensor nimmer onder water. Bij afwerken geldt een maximale hoogte van 160
cm boven maaiveld.
Uitsluitend wanneer de stijgbuis op basis van de vorige specificatie hoger moet
worden afgewerkt dan 160 cm boven maaiveld wordt een absolute logger geplaatst.
De opdrachtgever geeft per locatie aan of dit al dan niet het geval is.

Instellingen en programmeren van de loggers
52. Voorafgaand aan het programmeren van de loggers worden afspraken gemaakt met
de meetnetbeheerder van provincie Overijssel over instellingen en werkwijze bij het
programmeren.
53. De klok van de logger staat altijd op wintertijd.
54. De meetfrequentie van de dataloggers is één keer per uur. De extra informatie van
reeksen met uurwaarnemingen weegt ons inziens op tegen de nadelen: overschrijding
van de geheugencapaciteit loggers, langere uitleestijden in het veld, zwaardere
belasting van verwerkingssoftware en benodigde opslagcapaciteit.
55. De loggers registreren ten minste de volgende parameters: de absolute luchtdruk, de
temperatuur bovenin de schutkoker, de absolute waterdruk in het grondwater en de
temperatuur van het grondwater onderin de peilbuis.
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56. Alleen wanneer een logger voor de eerste keer in een peilbuis wordt ingehangen
mogen de referentieniveau’s van de waterdruksensor en de luchtdruksensor aan
elkaar gelijk worden gesteld (het zogenaamde synchroniseren of kalibreren van de
logger).
Dat gebeurt uitsluitend wanneer bij controle van de logger voor het ophangen in de
peilbuis wordt geconstateerd dat beide drukmetingen niet aan elkaar gelijk zijn op het
moment dat beide druksensoren uitsluitend de luchtdruk meten, dus buiten de
peilbuis.
57. Nadat een logger eenmaal in bedrijf is wordt nimmer meer een kalibratie uitgevoerd.
Alle drukwaarnemingen van de logger worden zo gemeten vanaf hetzelfde nulpunt,
zodat alle doorgevoerde correcties van de meetreeks altijd achteraf nog aangepast
kunnen worden bij het valideren van de totale reeks van uitleesronden.
58. De eerste keer dat de logger in de peilbuis wordt opgehangen, wordt de kabellengte
globaal ingesteld.
59. Uitsluitend tijdens de eerste uitleesronde na het ophangen wordt de kabellengte
definitief vastgesteld en vastgelegd in zowel Menyanthes als in de logger. Het
vaststellen van de kabellengte gebeurt als volgt: in Menyanthes wordt het verschil
tussen de loggermeting en de handpeiling op nul gesteld door de waarde van de
kabellengte in de metadata van de peilbuis in Menyanthes aan te passen. Bij volgende
uitleesrondes vinden eventuele aanpassingen aan reeksen alleen plaats door correctie
van de drift van de logger in Menyanthes.

Uitlezen van de loggers en handwaarnemingen
60. De loggers worden minimaal twee keer per jaar uitgelezen. Daarbij wordt een
handwaarneming gedaan met een afleesnauwkeurigheid van 1 mm en een instantane
loggerwaarneming. Beide waarnemingen worden vastgelegd in mm.
61. Bij een afwijking van meer dan 5 cm tussen instantane loggerwaarneming en
handwaarneming ten opzichte van de voorgaande controle wordt de logger
onmiddellijk vervangen. Loggers die over meerdere uitleesronden een variërende
afwijking laten zien van drie centimeter of meer of worden vervangen (met variërend
wordt bedoeld een afwijking die onvoorspelbaar fluctueert, een structurele afwijking
is in principe geen probleem omdat deze eenvoudig is te corrigeren). De logger wordt
ook vervangen wanneer de meetreeks onverklaarbare sprongen of hiaten laat zien.
62. Bij een afwijking van meer dan 10 cm tussen instantane loggerwaarneming en
handwaarneming wordt de instantane loggerwaarneming ingevoerd als een getal 10
cm groter of kleiner dan de handwaarneming. Hiermee wordt aangegeven dat sprake
is van een gecensureerde waarneming: de logger is kapot en geeft een afwijking die
groter is dan plus of min 10 centimeter.
63. De uitgelezen meetgegevens, de instantane loggerwaarnemingen en de
handwaarnemingen worden direct in het veld ingevoerd in Menyanthes en visueel
gecontroleerd.
64. Bijzonderheden die tijdens het veldwerk worden geconstateerd of veranderingen die
worden aangebracht aan meetpunten worden opgenomen in een nieuwe regel in de
metadata in Menyanthes. Wanneer dat niet mogelijk is worden bijzonderheden op
andere wijze gemeld aan de meetnetbeheerder van provincie Overijssel. Het gaat
daarbij in ieder geval om: verwisseling van loggers, geconstateerde veranderingen of
defecten van het meetpunt en mogelijk relevante waarnemingen van de omgeving
van het meetpunt zoals aanwezigheid van bronneringen, beregening of
werkzaamheden.
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65. Voor de uitvoering van het beheer in het veld is de meetnetbeheerder van provincie
Overijssel beschikbaar voor het geven van instructies en het beantwoorden van
technische vragen.

Beheer van gegevens
66. De ongecorrigeerde uitgelezen gegevens en handwaarnemingen worden na iedere
uitleesronde aangeleverd aan de meetnetbeheerder van provincie Overijssel als
Menyanthes men-bestand. Daarnaast worden ook alle uitgelezen .csv bestanden
aangeleverd, evenals als de bestanden die Menyanthes genereert bij het invoeren van
de handmetingen.
67. Gevalideerde meetgegevens worden beheerd door de meetnetbeheerder van
provincie Overijssel en op verzoek uitgeleverd aan derden. Hiermee is provincie
Overijssel inhoudelijk verantwoordelijk voor validatie, correctie en archivering van
meetgegevens en de borging van de inhoudelijke kwaliteit van ingewonnen
meetreeksen.

Overnemen van bestaande meetpunten

68. Bestaande actieve meetpunten die worden opgenomen als meetpunt in een
monitoringsplan blijven in principe in beheer bij de betreffende beherende instantie.
69. De beherende instantie van een bestaand actief meetpunt krijgt het monitoringsplan
ter beoordeling toegezonden:
a. De beherende instantie wordt gevraagd om in te stemmen met het opnemen van
de peilbuis in het monitoringsplan. Deze instemming brengt geen verplichting
mee om de metingen in de toekomst te blijven voortzetten, maar geeft de
bevestiging dat de beherende instantie op de hoogte is dat de peilbuis onderdeel
uitmaakt van het monitoringsplan.
b. De beherende instantie wordt gevraagd om de meetgegevens actief openbaar
beschikbaar te stellen ten behoeve van de monitoring. Alleen meetpunten
waarvan de gegevens actief openbaar beschikbaar zijn kunnen onderdeel
uitmaken van een provinciaal monitoringsplan.
c. De beherende instantie wordt gevraagd om de provincie te informeren indien het
beheer van de peilbuis wordt gestopt voor het einde van de looptijd van het
monitoringsplan.
70. Bestaande peilbuizen die worden opgenomen in een monitoringsplan en die niet meer
actief worden beheerd worden in principe overgenomen in de staat waarin ze op dat
moment verkeren. Indien nodig worden aanpassingen aan de inrichting gedaan om
ten minste te voldoen aan de onderstaande voorwaarden:
a. De peilbuis is voorzien van een schutkoker die kan worden afgesloten met een
sluiting met een veiligheidsbout, namelijk een inbus van 6 mm met een pin in het
midden. Hangsloten zijn niet toegestaan.
b. Er is een betrouwbare boorbeschrijving beschikbaar waarin tenminste de textuur
van de ondergrond wordt beschreven conform de werkwijze van SC-DLO zoals
beschreven in dit document. Wanneer een boorbeschrijving ontbreekt wordt
alsnog een nieuwe boorbeschrijving gemaakt van een boring direct naast de
peilbuis geheel volgens de werkwijze van SC-DLO conform de specificaties in dit
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document.
c. De filterdiepte ten opzichte van bovenkant buis is bekend.
d. De NAP-hoogte van bovenkant filter wordt altijd opnieuw ingemeten bij overname
van een bestaand meetpunt, conform de specificaties in dit document.
e. De peilbuis wordt doorgespoeld.
f. De peilbuis wordt voorzien van een logger die is voldoet aan de specificaties zoals
beschreven in dit document. Eventueel reeds aanwezige loggers met afwijkende
specificaties worden vervangen.
71. Bij overname van het beheer van een bestaand meetpunt worden de reeds
beschikbare meetgegevens overgedragen aan de provincie, zowel de gevalideerde
meetreeks als, indien beschikbaar, de oorspronkelijke uitleesbestanden en
handwaarnemingen. Na de overdracht en acceptatie van gegevens is de provincie
verantwoordelijk voor het beoordelen en valideren van de reeds ingewonnen data.

Juridische en commerciële voorwaarden
72. De opdrachtnemer doet voorafgaand aan de boorwerkzaamheden een graafmelding
bij KLIC/Kadaster.
73. De meetopstellingen en meetinstrumenten zijn zonder enig voorbehoud eigendom
van opdrachtgever.
74. Herstel of vervanging van een meetpunt bij schade door derden na oplevering van de
peilbuis komt voor rekening van opdrachtgever.
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Afbeeldingen ter verduidelijking van de specificaties

Figuur 7. Label van het grondwatermeetpunt op de buitenkant van de schutkoker. Het label vermeldt de
tekst “meetpunt grondwater”, het logo van provincie Overijssel, de unieke identificatiecode van het
meetpunt (in dit geval “NITG nr. B28F1446”) en het telefoonnummer van de meetnetbeheerder van
provincie Overijssel (“Tel. 038 – 499 94 88”). Het label is van metaal en met kinknagels vastgemaakt aan de
schutkoker.

Figuur 8. Uitvoering van de schutkoker en de peilbuizen in de schutkoker. De peilbuizen steken ruim boven
de schutkoker uit zodat de meetnetbeheerder de handen vrij heeft bij het werken met de drukopnemers in
de peilbuizen. De schutkoker heeft een uitstekende rand waarop het deksel van de schutkoker rust.
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Figuur 9. Toepassing van een straatpot (linksboven de witte steen) in een situatie waarin dat wellicht niet
strikt noodzakelijk was geweest. De afwerking onder maaiveld maakt het moeilijker om een nauwkeurige
handwaarneming van de grondwaterstand te verrichten. De meetnetbeheerder moet bij deze afwerking alle
werkzaamheden zittend op de knieën verrichten wat onprettig werkt en op den duur tot lichamelijke klachten
kan leiden.

Figuur 10. Voorbeeld van een plastic label dat in de schutkoker aan de peilbuis wordt bevestigd met
administratieve gegevens van de peilbuis.
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Figuur 11. Voorbeeld van een situatie die zich kan voordoen bij het afwerken van een grondwatermeetpunt
onder maaiveld op laagelegen gronden, bijvoorbeeld in het veenweidegebied. Voor de meetnetbeheerder zijn
de werkomstandigheden verre van ideaal en de kwaliteit van de metingen zal door inundatie van de
straatpot ver achterblijven bij het hoogst haalbare (foto genomen door Wilco Klutman, Arcadis).
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Figuur 12. Voorbeeld van een standaard beschrijving van een grondwatermeetpunt, met technische
gegevens (linksboven), de globale ligging op een topografische kaart (rechtsboven), een overzichtsfoto van
het meetpunt in de omgeving (linksmidden), een detailfoto van het meetpunt (rechtsmidden) en een
aanmeetschets (onder). De opdrachtnemer lever de foto’s en de aanmeetschets aan als losse bestanden en
provincie Overijssel neemt deze op in een automatisch gegenereerde standaardbeschrijving.
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