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1 INLEIDING 
 
In het stroomgebied van d’Utrecht spelen een aantal projecten en initiatieven. Om deze projecten en initiatieven te 
voorzien van informatie met betrekking tot grondwater in de vorm van een huidige situatie berekening en scenario 
berekeningen, is een grondwatermodel van dit gebied vervaardigd. In deze rapportage wordt beschreven hoe het 
model is opgebouwd en wat de resultaten van de huidige situatie en verschillende scenarioberekeningen zijn. 
 

1.1 Gebiedsbeschrijving  

In Figuur 1-1 is het project en tevens modelgebied van d’Utrecht weergegeven. Rondom het aandachtsgebied ligt een 
boundary welke tevens in het grondwatermodel wordt meegenomen, maar waar de resultaten een beperkt detail 
niveau bevatten. Het aandachtgebied bevat delen van de stroomgebieden van de Groote Beerze, de Neterselse Loop, 
de Raamsloop en de Reusel. Focus van deze studie ligt op het gebied rondom de vennen Goor en Flaes, rondom de 
Hoogeindsche beek en de percelen rondom de Reusel.  
 

  
FIGUUR 1-1 LOCATIE VAN MODELGEBIED 

 

In Figuur 1-2 is de maaiveldhoogtekaart van het gebied weergegeven. Het gebied helt van zuid naar noord, In het 
zuiden ligt het maaiveld op maximaal 32 m+NAP en in het noorden ligt het maaiveld maximaal op 16 m+NAP. De 
waterlopen, met name de Reusel en de Groote Beerze, hebben zich in het maaiveld ingesneden. De stromingsrichting 
van het grondwater volgt het maaiveld.  
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FIGUUR 1-2 HOOGTEKAART VAN HET MODELGEBIED 

 

1.2 Doel van het model  

Het doel van het maken van een grondwatermodel van het gebied van d’Utrecht is om een  aantal projecten en 
initiatieven die in het gebied spelen te voorzien van informatie met betrekking tot grondwater. Het gaat om de 
volgende projecten/initiatieven:  

 PAS/N2000  

 KRW-beekherstel en NNP (Natte Natuur Parel)  

 GGOR 
 
Met het grondwatermodel wordt de huidige situatie en een aantal scenario’s doorgerekend om inzicht te krijgen van de 
effecten van maatregelen op de grondwaterstand.  
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2 MODELBESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE 
Het model van d´Utrecht is gebaseerd op het regionale grondwatermodel van Waterschap De Dommel 
(DoRegMod2014). Dat betekent dat het grondwatermodel van d´Utrecht gebruik maakt van de gegevens van 
DoRegMod2014. Het grondwatermodel van d´Utrecht is een grof-lokaal model. De term ‘grof-lokaal’ wordt 
gedefinieerd als zijnde een gedetailleerd grid met daarin opgenomen de waterlopen, maar dat het 
oppervlaktewatersysteem niet tot in detail is bestudeerd en dat er aannames wat betreft de parameterisering ten 
grondslag liggen aan de parameterwaarde (cq er zijn standaardwaardes aangenomen als input voor het model). Verder 
bevat het d’Utrecht actuelere data en is het model verder verbeterd, gekalibreerd en geoptimaliseerd. Meer informatie 
over de opbouw van het DoRegMod2014 is te vinden in de hiervoor opgestelde rapportage door RHDHV (Update 
databank en grondwatermodel 2014, RHDHV, 2017, BC9311).  
 
Het grondwatermodel van d´Utrecht  maakt gebruik van de randvoorwaardes, opbouw van de lagen + eigenschappen 
(weerstand, doorlatendheid), breuken en onttrekkingen zoals deze zijn gemodelleerd in het regionale grondwatermodel 
van De Dommel. In dit hoofdstuk wordt een korte toelichting gegeven op de opbouw van het model. 

2.1 Opbouw rekengrid  
Om een grondwatermodel te laten rekenen is een rekengrid nodig. Een rekengrid representeert het interessegebied in 
de vorm van punten. Op elke punt wordt een grondwaterstand uitgerekend door het model.  Hoe meer rekenpunten 
het model bevat hoe gedetailleerder de modelresultaten zullen zijn (Let op: het detailniveau van een model is ook 
afhankelijk van de gegevens die je er in stopt), maar het zorgt er ook voor dat een modelberekening langer zal duren.  
 
Om deze reden wordt er variatie in de rekenpuntsdichtheid aangebracht in een model. Veel rekenpunten op de locaties 
waar veel detail nodig is. Waar geen detail nodig is worden weinig rekenpunten gebruikt om rekensnelheid te winnen.  
 
Om op een uniforme wijze een rekengrid op te bouwen, wordt gebruik gemaakt van de Gridtool in ArcGIS. Door 
bepaalde input te leveren aan deze tool worden een aantal shapefiles gegenereerd welke Triwaco gebruikt om het 
rekengrid mee te genereren. De belangrijkste input die de Gridtool nodig heeft is als volgt: 

 Interessegebied 

 A-Watergangen 

 TOP10NL watergangen 

 NNP’s 
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2.2 Modelschematisatie  
De modelschematisatie van d´Utrecht is gebaseerd op het regionale grondwatermodel van Waterschap De Dommel 
(DoRegMod2014). Sinds de bouw van het regionale grondwatermodel zijn er nieuwe inzichten ontstaan/nieuwe 
meetgegevens beschikbaar met betrekking tot de drainage in het gebied, de waterstand in de A-watergangen en de 
waterstand in greppels. Daarnaast bleek de schematisatie van de vennen Flaes en Goor niet goed in het model te zijn 
opgenomen. Deze correcties zijn doorgevoerd in de modelschematisatie.   

2.2.1 Randvoorwaarden 

De stationaire waterstanden die door het regionale grondwatermodel van De Dommel zijn berekend worden door het 
grondwatermodel van het interessegebied rondom de d’Utrecht overgenomen als beginwaterstanden voor de 
stationaire en tijdsafhankelijke berekeningen.  Op de randen van het interessegebied wordt de dynamiek in 
grondwaterstand die is berekend door het regionale grondwatermodel van De Dommel gebruikt om te berekenen wat 
de grondwaterstanden zijn op deze randen. 

2.2.2 Grondwateraanvulling 

De grondwateraanvulling wordt berekend op basis van een FLUZO databank. FLUZO is een rekencode die is ontwikkeld 
door RHDHV. Voor meer informatie hierover zie de achtergrondrapportage van het Regionale grondwatermodel van de 
Dommel (Update databank en grondwatermodel 2014, RHDHV, 2017, BC9311). 

2.2.3 Laagopbouw 

De laagopbouw is de basis die gebruikt wordt om andere geohydrologische parameters mee te beschrijven, 
bijvoorbeeld doorlatendheden en weerstanden, maar ook in welke modellaag een onttrekking van een winlocatie valt. 
De ligging van de lagen en de toegekende hydrologische parameters worden door het grondwatermodel van d’Utrecht 
overgenomen vanuit het regionale grondwatermodel van De Dommel. 
 
De laagopbouw is geschematiseerd op basis van de gegevens beschikbaar vanuit REGIS (versie 2.1). In REGIS is voor de 
gehele ondergrond per geologische laag de ruimtelijke ligging beschikbaar inclusief op welke diepte de laag begint en 
eindigt. Bovendien zijn geohydrologische parameters afgeleid uit de eigenschappen van de laag en ook in 
gridbestanden beschikbaar (doorlatendheden en weerstanden). In totaal zijn er voor heel Nederland 125 geologische 
lagen beschikbaar in REGIS. In Figuur 2-1 is een indruk weergegeven van aanwezige lagen in het stroomgebied van de 
d’Utrecht.  
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FIGUUR 2-1 DOORSNEDE VAN DE ONDERGROND (VAN ZUID NAAR NOORD) HET MODELGEBIED (BRON: WWW.DINOLOKET.NL (REGIS 2.1)) 

 
In het grondwatermodel kunnen, in verband met rekentijd, niet alle geologische lagen apart geschematiseerd worden. 
De geologie in Noord-Brabant is daarom geschematiseerd aan de hand van 19 modellagen. De geologische indeling per 
modellaag is weergegeven in bijlage 2. In de laagopbouw zijn alle geologische lagen in Noord-Brabant opgenomen die 
beschikbaar zijn. De geohydrologische basis wordt gevormd door onder andere de kleien van Breda en Rupel.  
 
Voor meer informatie over de laagopbouw zie Bijlage 1 – Residuen  
 
  

http://www.dinoloket.nl/
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2.2.4 Breuken 

Binnen het beheergebied van Waterschap de Dommel en directe omgeving komen enkele breuksystemen voor. De 
belangrijkste breuken zijn de Peelrand en de Feldbiss. De Peelrand doorkruist in het noorden het modelgebied (Figuur 
2-2).  
 

 
FIGUUR 2-2 LIGGING BREUKEN EN DEELGEBIEDEN 

 
Ter plaatse van deze breuken sluiten de lagen in de ondergrond niet of niet meer volledig op elkaar aan. Hierdoor wordt 
de grondwaterstroming bemoeilijkt. In Figuur 2-3 wordt een voorbeeld gegeven van het stromingspatroon ter plaatse 
van een breuk. 
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FIGUUR 2-3 VOORBEELD VAN STROMINGSPATRONEN TER PLAATSE VAN EEN BREUKZONE. 

 
Breukwerking kan er voor zorgen dat geologische lagen op een relatief korte horizontale afstand, verticaal versprongen 
liggen ten opzichte van elkaar. Afhankelijk van de geologie in een gebied kan dit een significante invloed hebben op de 
stroming van het grondwater. Een verspringing van een kleilaag kan zorgen voor een extra weerstand tegen stroming 
tussen twee zandlagen die zonder breukwerking niet had bestaan (versmering). Voor bepaalde breuken in het 
beheersgebied van Waterschap de Dommel zijn er sterke aanwijzingen, dat breukwerking significante invloed heeft op 
de grondwaterstanden. Dit is afgeleid uit gemeten grondwaterstanden die op relatief korte horizontale afstanden 
significant verschillen. Dit kan erop duiden dat grondwaterstroming niet mogelijk is door de breukzone. 
 
In het grondwatermodel zijn breuken expliciet opgenomen in de discretisatie van het model (dit houdt in dat extra 
knooppunten in het model zijn opgenomen op de breuklijnen). In de kalibratie is de doorlatendheid van de breuk als 
kalibratieparameter opgenomen.  De breukzones worden vervolgens met een speciale allocator in het model 
aangemaakt. De allocator zorgt ervoor dat de breedte van de breukzone afhankelijk wordt van het rekengrid en niet 
breder is dan nodig.  
 
De knopen van de elementen die de breuklijn snijden krijgen een lage doorlatendheid door deze te vermenigvuldigen 
met een factor die is opgenomen in de breuklijnen-kaart. 

2.2.5 Onttrekkingen 

In het beheersgebied van Waterschap de Dommel zijn verschillende grondwateronttrekkingen aanwezig. Hierbij is 
onderscheid te maken tussen drinkwaterwinningen, industriële en overige winningen, landbouwonttrekkingen en 
winningen in België. Er wordt uit verschillende bronnen data geput om deze onttrekkingen te schematiseren.  
 
Voor de meeste onttrekkingen zijn de filterstellingen bekend. Dit is vertaald naar een verdeling over de lagen van het 
model. De grootte van de onttrekking is verdeeld naar rato van de transmissiviteit (doorlatendheid) per laag.  
 
In de tijdsafhankelijke berekening is gebruik gemaakt van de gemiddelde debieten en is niet in de tijd gevarieerd. Dit is 
gedaan, omdat de fluctuaties in de tijd relatief beperkt zijn en soms data missen van de werkelijk geregistreerde 
debieten.  
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2.2.6 Drainage 

Veel agrariërs draineren hun percelen om schade aan hun gewassen n.a.v. hoge grondwaterstanden te voorkomen. Op 
deze manier kan veel water aan het grondwatersysteem worden onttrokken wat tot lagere grondwaterstanden leidt. 
De drainagekaart van Alterra (2014) geeft aan waar mogelijk drainage ligt, deze kaart is aangepast op basis van 
veldkennis en toegevoegd aan het model (Figuur 2-4). De exacte drainagebasis en de drainageweerstand van deze 
vlakken is onbekend. Voor de berekening is een drainagebasis van 80 cm beneden maaiveld aangehouden en een 
weerstand gelijk aan 70 d.  
 

 
FIGUUR 2-4 DRAINAGEVLAKKEN GEBASEERD OP VELDKENNIS EN DE ALTERRA KAART 2014 

2.2.7 A-watergangen 

Er liggen vijf belangrijke beken in het gebied: de Reusel, Raamsloop, Neterselse Loop, Grote Beerze en de kleine Beerze. 
De oppervlaktewaterpeilen en de natte omtrek van deze A-watergangen zijn verkregen uit verschillende 
oppervlaktewater modellen (Sobek modellen). In deze Sobek modellen wordt per seizoen een stationaire waterstand 
berekend. Data uit deze oppervlaktewater modellen is opgelegd aan het grondwatermodel. In Figuur 1-1 is de locatie 
van de waterlopen weergegeven. 

2.2.8 Inmetingen greppels en sloten 

Van A-watergangen is doorgaans een profiel bekend. Deze profielen worden in het oppervlakte- en grondwatermodel 
gebruikt. Van greppels en sloten (B- of C-watergangen) is doorgaans geen profiel bekend. Omdat deze watergangen 
relevant zijn voor het grondwatermodel (drainagebasis) is van een groot deel van deze sloten en greppels het 
bodemniveau en de waterstand ingemeten (Figuur 2-5). Deze gegevens zijn toegevoegd aan het model. Hierbij zijn voor 
de seizoen variatie de volgende aannames gemaakt:  

 Winter: waterstand is gelijk aan de gemeten waterlijn. Wanneer deze niet is ingemeten is de waterstand gelijk 
gezet aan de bodemhoogte +15cm. 
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 Voorjaar: waterstand is gelijk aan de gemeten waterlijn. Wanneer deze niet is ingemeten is de waterstand 
gelijk gezet aan de bodemhoogte +15cm. 

 Zomer: waterstand is gelijk aan de gemeten bodemhoogte. 

 Najaar: waterstand is gelijk aan de gemeten bodemhoogt +10cm 
 
Wanneer een greppel/sloot niet is ingemeten krijgt deze afhankelijk van het landgebruik een standaard bodemniveau 
toegewezen van 0,2 tot 1,2 meter onder maaiveld (Tabel 2-1). Voor het variërende waterpeil gedurende het jaar zijn de 
volgende aannames gemaakt: 

 Winter: waterstand is gelijk aan de bodemhoogte (bepaald op basis van het landgebruik) +15cm. 

 Voorjaar: waterstand is gelijk aan de bodemhoogte (bepaald op basis van het landgebruik) +15cm. 

 Zomer: waterstand is gelijk aan de bodemhoogte (bepaald op basis van het landgebruik). 

 Najaar: waterstand is gelijk aan de bodemhoogte (bepaald op basis van het landgebruik) +10cm. 
 
 

 
FIGUUR 2-5 INGEMETEN BODEMHOOGTE GREPPELS (M+NAP) 

 
TABEL 2-1 AANNAME BODEMDIEPTE TEN OPZICHTE VAN MAAIVELD PER LANDGEBRUIK 

Landgebruik Codering in Triwaco Diepte [m] 

Water 16 0.2 

Moeras / Riet 18 0.2 

Kale grond / stuifzand 15 0.4 

Gras 4 0.8 

Loofbos 12 0.8 

Naaldbos 13 0.8 

Natuur* 14 0.8 

Anders - 1.2 

*Heide en duinvegetatie o.a. 

 
Tevens is er een correctie uitgevoerd voor dubbele waterlopen in het model. Verschillende greppels zaten dubbel in het 
model. Hierdoor werd er teveel water uit het model gedraineerd.  
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2.2.9 Toevoegen vennen  

Er zijn twee vennen gelegen in het interesse gebied: Flaes en Goor. Het peil van het Goor staat in werkelijkheid altijd 
hoger dan het Flaes, bij extreem hoge waterstanden, stroomt het water vanuit Goor richting Flaes via kleine 
watergangetjes. Het peil op de Flaes wordt middels een overlaat afgetopt op NAP +23,15m.  In het huidige 
DoRegMod2014-model zijn deze venen niet geschematiseerd. Op basis van een luchtfoto zijn de vennen ingetekend, 
vervolgens is het maaiveld 0,5 m verlaagd, het drainage niveau is gelijk voor het Flaes gelijk gezet aan NAP+23,2m en 
het Goor NAP+23,7 m. De doorlatendheid van de eerste laag is gelijk gezet aan 10000d; deze extreem hoge waarde is 
gekozen zodat in het ven de waterstand overal gelijk wordt getrokken.    
 

   
FIGUUR 2-6 LOCATIE VENNEN  

 

  Flaes    Goor 
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3 TOETSING MODEL 
In het aandachtgebied liggen 118 peilbuizen met betrouwbare meetreeks. Deze meetreeksen worden vergeleken met 
het modelresultaat om inzicht te krijgen in het presteren van het model. Met deze informatie kan een kalibratieslag 
worden gemaakt om zo het presteren van het model te verbeteren. Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de 
modelkalibratie.  

3.1 Kalibratieset  
Alle peilbuizen welke in het modelgebied liggen zijn beoordeeld of ze geschikt zijn om op te nemen in de kalibratieset. 
Alleen peilbuizen waarvan de meetreeksen verklaard kan worden aan de hand van meteorologische gegevens en een 
voldoende lange meetperiode bevatten, zijn opgenomen in de dataset. Hierin wordt onderscheidt gemaakt in drie 
kalibratiesets: 

 De basisset: Het waterschap heeft een selectie gemaakt van de beschikbare peilbuizen met een meetreeks in 
de periode 1997-2005, welke verklaard kunnen  worden door enkel neerslag en verdamping. Binnen deze set 
zijn binnen het modelgebied 85 peilfilters beschikbaar verdeeld over 58 peilbuislocaties. 

 Afvallers: deze peilbuizen zijn eerder uit de bassisset verwijderd omdat deze reeksen niet verklaarbaar waren 
enkel door neerslag en verdamping. Mogelijk is in deze reeks een trend of sprong aanwezig of is het aantal 
metingen beperkt. Besloten is om een aantal van deze reeksen toch op te nemen; orde grootte geven ze een 
goede indicatie van de grondwaterstand.  

 Extra Peilbuizen: Dit zijn peilbuizen welke eerder uit de bassisset zijn verwijderd omdat ze geen metingen 
hadden in de periode 1997-2005. Via tijdreeksanalyse is bepaald of de reeks verklaard kan worden op basis 
van neerslag en verdamping. Wanneer dit het geval is kan de meetreeks worden verlengt en worden gebruikt 
voor kalibratie van het model. 

In totaal zijn 118 peilbuizen met 154 filters geschikt om te gebruiken voor kalibratie van het grondwater model.  

3.2 Aanpassingen model  
In de uitgangssituatie was het model veel te droog; grondwaterstanden werden te laag berekend in vergelijking met de 
gemeten grondwaterstanden. Door de weerstand van de slecht doorlatende laag, de horizontale doorlatendheid, de 
initiële grondwaterstand en de weerstand van de waterlopen aan te passen presteert het model beter. In bijlage 1 zijn 
de residukaarten weergegeven van het uitgangsmodel (het regionale grondwatermodel van Waterschap De Dommel 
zonder aanpassingen).  

3.2.1 Slecht doorlatende laag 

In de residukaart van het DoRegMod2014 model zien we een grote afwijking in de residuen op de hooggelegen flanken 
(Figuur 3-1). Rondom de waterloop wordt de grondwaterstand een stuk beter berekend. In laag 5 ligt de formatie van 
Stamproy, dit is een dikke kleilaag met veel weerstand. In Figuur 3-1 is de weerstand van deze laag geplot. Opvallend is 
een ‘gat’ in de slecht doorlatende laag (oranje omcirkelt) in het zuiden van het modelgebied. Dit ‘gat’ is ingetekend 
gebaseerd op één boorprofiel. Kijkend naar de overige boringen lijkt het onwaarschijnlijk dat hier geen kleilaag 
voorkomt. Om deze reden is het ‘gat’ opgevuld. Kijken naar de afwijking van de residuen, dan lijkt ook in het noorden 
de slecht doorlatende laag door te lopen (zwart omcirkelt, Figuur 3-1). Gebaseerd op de residuen en de 
geomorfologische kaart is ook hier een zone ingetekend waar de weerstand van de slecht doorlatende laag 5 
vermoedelijk hoger is dan aangenomen. Tijdens de kalibratie zijn er verschillende modelberekeningen gemaakt met 
verschillende weerstandswaardes voor deze zone. Hieruit bleek een weerstand van 3000 dagen de beste fit te geven, 
waarbij de aangenomen weerstand nog realistisch lijkt gezien de dikte van het kleipakket. 
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FIGUUR 3-1 WEERSTAND VAN LAAG 5 (IN DAGEN) IN HET DOREGMOD2014-MODEL EN INGETEKENDE ZONE WAAR CL5 IS OPGEHOOGD (ZWARTE 
LIJN) EN DE RESIDUEN VAN HET ONDIEPE GRONDWATERSYSTEEM (LAAG 1 T/M 5) 

3.2.2 Horizontale doorlatendheid 

Ook wanneer de weerstand in laag 5 is verhoogd blijven de residuen op de hoog gelegen flanken een grote afwijking 
geven. Dit kan indiceren dat de horizontale weerstand te groot is aangenomen. Op deze manier stroomt het 
grondwater makkelijk weg en wordt op de flanken een te lagen grondwaterstand berekend. Op basis van de 
geomorfologische kaart en de maaiveldhoogte zijn verschillende zones ingetekend (Figuur 3-2). Op basis van een aantal 
verkennende berekeningen is gebleken dat het model betere resultaten geeft als de doorlatendheden van een aantal 
zandklasses en grind worden verlaagd. Daarnaast blijkt uit een aantal boorbeschrijvingen dat in zone 8, 9, 11 en 13 
lokaal een aantal ondiepe slechtdoorlatende laagjes voor te komen welke de horizontale doorlatendheid verslechteren.  
Voor de delen, zone 2, 8, 9, 11 en 13 is doorlatendheid in laag 1 tot en met 5 gedeeld met factor 4. In zone 4 is voor laag 
1 t/m 4 de horizontale weerstand gedeeld door een factor 4 en in laag 5 gedeeld door een factor 2. Door deze 
aanpassing zijn vooral de modelresultaten op de hogere flanken verbeterd.  
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FIGUUR 3-2 INGETEKENDE ZONES (LINKS) OP BASIS VAN GEOMORFOLOGISCHE KAAR (RECHTS) 

3.2.3 Initiële grondwaterstand 

De residuen  gelegen op de oostelijke modelrand geven een te hoge berekende grondwaterstand. Oorzaak is een te 
hoge initiële grondwaterstand. In zone 12 (Figuur 3-2) is de initiële grondwaterstand met 0,5 m verlaagd om de 
residuen te verbeteren en het randeffect op de peilbuizen binnen deze zone te beperken.  

3.2.4 Weerstand van de waterlopen 

Uit de waterbalansen bleek de drainageflux vanuit de waterlopen in zone 2, 8, 10 en 13 bijzonder hoog. Om deze reden 
is de weerstand in deze waterlopen met een factor 4 verhoogd. In zone 3, 4, 15 is de weerstand met een factor 2 
verhoogd. In zone 6 bleken de berekende grondwaterstanden te hoog, hier is de weerstand van de waterlopen met een 
factor 2 verlaagd.  

3.3 Residuen  
De periode 1997-2005 is gebruikt voor de modelkalibratie. De residuen voor de GVG van het gekalibreerde model voor 
het ondiepe pakket (laag 1 t/m 5) zijn weergegeven in Figuur 3-3, in de bijlage staan de residu kaarten voor de GLG en 
de GHG. Overwegend lijkt het model de werkelijkheid goed te benaderen. Op de flanken wordt de grondwaterstand 
wat onderschat, terwijl in de beekdalen de grondwaterstand te hoog wordt berekend. Op dit moment zijn dit de beste 
resultaten die met het model kunnen worden verkregen. Met de genoemde afwijkingen van het model dient rekening 
gehouden te worden bij het interpreteren van modelresultaten. In Figuur 3-4 zijn de residuen van het diepe pakket 
weergegeven (laag 6 t/m 9). 
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FIGUUR 3-3 RESIDUEN NIET STATIONAIRE BEREKENING ONDIEPE PAKKET (LAAG 1 T/M 5) GVG 

 
FIGUUR 3-4 RESIDUEN NIET STATIONAIRE BEREKENING DIEPE PAKKET (LAAG 6 T/M 9) GVG 
 

De focus van deze studie ligt in de gebieden gelegen aan de Reusel, rondom de vennen Flaes en Goor en bij de 
Hoogeindse beek. Het presteren van het model in deze gebieden wordt hieronder kort toegelicht. 



GRONDWATERMODEL d´Utrecht  
 

 

Pagina 18 

3.3.1 Residuen Reusel 

Circa 14 peilbuizen zijn gesitueerd rondom de Reusel, de exacte locatie van deze peilbuizen is weergegeven in Figuur 
3-5. Bovenstrooms lijkt het model de werkelijkheid goed te benaderen met veelal residuen <10 cm. Opvallend zijn de 
vier peilbuizen nabij de Broekkant, deze peilbuizen berekenen een +/- 25 cm te hoge waterstand.  
 

 
FIGUUR 3-5 RESIDUEN NIET STATIONAIRE BEREKENING BIJ DE REUSEL, LAAG 1 T/M 5 

 
Figuur 3-6 geeft de berekende en gemeten grondwaterstand van peilbuis B50H0369 weer. Deze peilbuis ligt 
bovenstrooms aan de Reusel (Figuur 3-5). Zowel de pieken als dalen lijken goed te worden berekend. Uitzondering het 
jaar 1999 waar de berekende grondwaterpiek wordt onderschat.  
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FIGUUR 3-6 BEREKENDE EN GEMETEN GRONDWATERSTAND HUIDIGE SITUATIE PEILBUIS B50H0369 

 
Figuur 3-7 geeft de berekende en gemeten grondwaterstand van peilbuis B50H0383 weer. Bij deze peilbuis wordt de 
stijghoogte structureel met 40 cm overschat. Deze peilbuis ligt nabij de Broekkant. In de directe omgeving liggen nog 
drie peilbuizen waarbij het model de stijghoogte structureel overschat. Opvallend is dat peilbuis B50H0406 (welke aan 
de andere kant van de Reusel ligt) juist een te lage grondwaterstand berekent. Mogelijk worden de percelen aan de 
oostzijde gedraineerd (buisdrainage of greppels welke sterk afwateren) wat zorgt voor een lokale verlaging van de 
grondwaterstand.  
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FIGUUR 3-7 BEREKENDE EN GEMETEN GRONDWATERSTAND HUIDIGE SITUATIE PEILBUIS B50H0383 

3.4 Residuen Flaes en Goor  
In Figuur 3-8 zijn de peilbuizen en residuen weergegeven rondom de vennen Flaes en Goor. De stijghoogte wordt in dit 
gebied goed berekend tot iets onderschat (het model berekend een te lage grondwaterstand).  
 

 
FIGUUR 3-8 BEREKENDE EN GEMETEN GRONDWATERSTAND HUIDIGE SITUATIE GVG LAAG 1 T/M 5 

 
In Figuur 3-9 is de berekende en gemeten stijghoogte van peilbuis B51C0303 weergegeven. Deze peilbuis ligt ten 
zuidoosten van het Goorven. De stijghoogte wordt in de GVG met circa 25 cm onderschat, voornamelijk in de zomer is 
het verschil tussen berekend en gemeten grondwaterpeil groot. De peilen van de omliggende greppels zijn ingeschat, 
mogelijk is de waterstandsfluctuatie in de greppels hier groter (en is de waterstand in de zomer hoger). Hierdoor wordt 
er onterecht te veel water gedraineerd waardoor de waterstand te laag wordt berekend.  
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FIGUUR 3-9 BEREKENDE EN GEMETEN GRONDWATERSTAND HUIDIGE SITUATIE PEILBUIS B50H0303 

 
In Figuur 3-10 is de berekende en gemeten stijghoogte van peilbuis B51C1767 weergegeven. Deze peilbuis ligt ten 
noorden van het Goorven. De pieken worden in het model iets onderschat. Gemiddeld lijkt het model de werkelijkheid 
goed te benaderen.  
 

 
FIGUUR 3-10 BEREKENDE EN GEMETEN GRONDWATERSTAND HUIDIGE SITUATIE PEILBUIS B51C1767 
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In Figuur 3-11 is de berekende en gemeten stijghoogte van peilbuis B50H0381 weergegeven. Deze peilbuis ligt ten 
westen van het Flaesven. De stijghoogte wordt gemiddeld met 12 cm overschat, ook hier is voornamelijk in de zomer 
het verschil tussen berekend en gemeten grondwaterpeil groot. Vermoedelijk wordt ook hier het waterpeil in de 
aanliggende greppels overschat, waardoor te weinig water wordt gedraineerd en een te hoge grondwaterstand wordt 
berekend.  
 

  
FIGUUR 3-11 BEREKENDE EN GEMETEN GRONDWATERSTAND HUIDIGE SITUATIE PEILBUIS B50H0381 

3.4.1 Residuen Hoogeindse beek 

De residuen in de Hoogeindse beek zijn zeer beperkt, vier van de vijf peilbuizen geven een stijghoogte verschil van 
minder dan 20 cm.  
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FIGUUR 3-12 BEREKENDE EN GEMETEN GRONDWATERSTAND HUIDIGE SITUATIE GVG LAAG 1 T/M 5 

 
In Figuur 3-13 wordt de berekende en gemeten stijghoogte van peilbuis B50H0379 weergegeven. Het model lijkt zowel 
de GHG als de GLG goed te benaderen. Uitzondering is de winter van 1999, deze piek wordt in het grondwatermodel 
niet berekend. Echter wordt deze piek in meerdere peilbuizen gemist. 
 

  
FIGUUR 3-13 BEREKENDE EN GEMETEN GRONDWATERSTAND HUIDIGE SITUATIE PEILBUIS B50H0379 
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4 HUIDIGE SITUATIE 
Met het gekalibreerde model kan het huidig grondwatersysteem inzichtelijk worden gemaakt. Het huidig model geeft 
de situatie zoals deze in 1997 tot 2005 was. 

4.1 Grondwaterstand  
In Figuur 4-3 is de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand ten opzicht van maaiveld weergegeven in de huidige situatie. 
De vennen Flaes en Goor zijn duidelijk zichtbaar. Tevens komen duidelijk de natte beekdelen naar voren. Op de flanken 
ligt de grondwaterstand een stuk dieper onder maaiveld. In de GLG zakt de grondwaterstand relatief ver uit.   
 

 
FIGUUR 4-1 BEREKENDE GEMIDDELDE HOOGSTE GRONDWATERSTAND TEN OPZICHTE VAN MAAIVELD IN DE HUIDIGE SITUATIE  
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FIGUUR 4-2 BEREKENDE GEMIDDELDE LAAGSTE GRONDWATERSTAND TEN OPZICHTE VAN MAAIVELD IN DE HUIDIGE SITUATIE  

 
 
  



GRONDWATERMODEL d´Utrecht  
 

 

Pagina 26 

4.2 Drainage  
Er is geïnventariseerd waar in het gebied drainage aanwezig is. Het is echter onbekend of de aanwezige drainage nog 
werkzaam is en op welke diepte deze is gelegen. De berekende huidige situatie zal dus een overschatting geven van de 
werkelijke drainage. Om inzicht te krijgen in het effect van drainage op de grondwaterstand is de huidige situatie ook 
doorgerekend zonder drainage. In Figuur 4-3 is het verschil gegeven in de gemiddelde hoogste grondwaterstand met en 
zonder drainage. In deze berekening zijn de verschillen tussen beide berekeningen het grootste omdat de aanwezigheid 
van drainage een sterk dempende werking heeft op hoge grondwaterstanden. 
 
Voornamelijk bij de percelen rondom de Neterselse Loop en rondom de Raamsloop zien we een sterk effect van de 
aanwezige drainage op de grondwaterstand. In het vervolg van deze studie is uitgegaan van de huidige situatie inclusief 
drainage. Een van de mogelijke maatregelen binnen deze studie is het verwijderen van buisdrainage, om het effect van 
deze maatregel te kunnen bepalen dient drainage wel in het model te worden opgenomen. Als drainage niet aanwezig 
is of slecht functioneert dan wordt het effect op de grondwaterstand mogelijk overschat. Bij de interpretatie van de 
resultaten dient hier rekening mee gehouden te worden.  
 

 
FIGUUR 4-3 VERSCHIL GHG HUIDIGE SITUATIE MET EN ZONDER DRAINAGE  
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5 AUTONOME SITUATIE ANNO 2017 (ASV3) 
De huidige situatie staat gelijk aan de periode 1995 tot 2007. Na deze periode zijn verschillende ingrepen in het 
projectgebied uitgevoerd. Om de autonome situatie (hedendaagse situatie, anno 2017) inzichtelijk te maken zijn deze 
aanpassingen in het model doorgerekend. In dit hoofdstuk worden zowel de modelaanpassingen als het effect van de 
maatregelen op de grondwaterstand (ten opzichte van de huidige situatie) gepresenteerd.   

5.1 Maatregelen & aanpassingen  
In Figuur 5-1 zijn de maatregelen weergegeven welke in de periode 2010-2017 zijn uitgevoerd. Uitgangspunt voor de 
modelberekening was de huidige situatie inclusief drainage. De maatregelen zijn als volgt opgenomen in het model: 

 Dempen Sloot: De waterlopen zijn modelmatig uitgezet door de weerstand te verhogen (10-9) en het 
drainageniveau te verhogen tot 20cm –mv.  

 Plaggen: Maaiveld is hier met 20cm verlaagd (uitgangspunt modelgrid).  

 Verwijderen bos en opslag. Het landgebruik is op deze locaties aangepast van bos (fluzocode 12/13) naar heide 
(fluzocode 14).  

 Het verwijderen van bomen op de percelen ten oosten van het ven “Goor”, is niet meegenomen in de 
modellering (licht groen vlak). In de huidige situatie is het aantal bomen hier al beperkt.  

 Dempen rabatten: De waterlopen zijn modelmatig uitgezet door de weerstand te verhogen (10-9) en het 
drainageniveau te verhogen tot 20cm –mv.  

Het plaggen en uitvlakken van een sloot of het maaien van een perceel heeft geen effect op het grondwater en is niet 
opgenomen in de model. Het verwijderen van bomen en opslag geeft geen verschil in landgebruik; het aantal bomen op 
dit perceel was al beperkt. Deze maatregel heeft ook geen invloed op het model.  Het omvormen van bos naar heide 
heeft wel een sterk effect op de grondwaterstand.  

 
FIGUUR 5-1 MAATREGELEN AUTONOME SITUATIE 
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5.2 Resultaten  

5.2.1 Grondwaterstand 

In Figuur 5-2 en Figuur 5-3 is het verschil in de grondwaterstand weergegeven in de autonome situatie ten opzicht van 
de huidige situatie voor respectievelijk de GHG en de GLG.  Het dempen van de sloten aan de oostelijke zijde van het 
Goorven zorgt voor een stijgende grondwaterstand. Het verwijderen van bos leidt tot een hogere GLG. Naaldbomen 
onttrekken gedurende het gehele jaar water, in de winter staat de grondwaterstand aan maaiveld waardoor het water 
via het ven wordt afgevoerd (hier is het venpeil de beperkende factor). Tijdens de zomer daalt de grondwaterstand, het 
kappen van het bos leidt tot een afname van onttrekking en daarmee tot hogere grondwaterstanden. In bijlage 3 zijn de 
GxG kaarten ten opzichte van maaiveld weergegeven.  
 

 
FIGUUR 5-2 VERSCHIL GHG AUTONOME SITUATIE TEN OPZICHTE VAN DE HUIDIGE SITUATIE  
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FIGUUR 5-3 VERSCHIL GLG AUTONOME SITUATIE TEN OPZICHTE VAN DE HUIDIGE SITUATIE  

5.2.2 Toetsing habitattypen Natura-2000 

Met behulp van het Waternood-instumentarium is getoetst op de habitattype alluviale bossen: 

 H9120: Beuken- eikenbossen met hulst 

 H9160A: Eiken- haagbeukenbossen 

 H91E0C: Vochtige alluviale bossen, type Elzenbroekbos 

 H91E0Cv: Vochtige alluviale bossen, type Vogelkers-essenbos 

 H9190: Oude eikenbossen 

 ZGH91E0: Vochtige alluviale bossen, type beekbegeleidende bossen, elzenbroek 
 
Op hoofdlijnen houdt de waternood toetsing het volgende in. De berekende GVG en GLG worden per rekenpunt 
vergeleken met de benodigde GVG en GLG voor een bepaald habitattype (N2000). In de zoekgebieden is getoetst aan 
de strengste GVG en GLG grenzen. Met deze toetsing wordt een doelgat en de doelrealisatie berekend. Dit houdt het 
volgende in: 

 Doelgat: Het doelgat laat zien hoeveel cm de berekende GVG/GLG onder of boven de gewenste GVG/GLG zit 

voor het vegetatietype dat op de betreffende locatie gewenst is. 

 Doelrealisatie: Een percentage dat aangeeft in hoeverre het doel (een bepaald vegetatietype) gehaald wordt. 

De toetsingsresultaten zijn gepresenteerd in Figuur 5-5 en Figuur 5-6.  Deze kaarten geven per rekenpunt het weer of 
de GHG en GLG aan binnen de gewenste range vallen of dat deze te nat of te droog zijn. In het noordelijk deel zijn 
meerdere rekenpunten beoordeeld als te nat. Uiteindelijk zullen de condities in de praktijk niet snel te nat zijn omdat in 
nattere condities andere waardevolle vegetatie zich kan ontwikkelen. Wat vooral in beeld wordt gebracht is de huidige 
stand van zaken zodat het effect van de varianten in beeld kan worden gebracht. 
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Voor de toetsing op habitattype zure vennen is geen gebruik gemaakt van het waternood instrument. Per ven, locatie is 
weergegeven in Figuur 5-4, is de berekende GLG en GVG bepaald en aan de hand van de gewenste GLG en GVG is 
getoetst of er cellen binnen het ven binnen de gewenste range zitten. Samengevat: 

 Shapefile berekende GVG en GLG van rekenresultaten zijn uitgesneden bij de vennen; 

 Per ven is voor iedere rekencel binnen dat ven aan de GVG en GLG toetsingscriteria getoetst, de kleine vennen 

hebben soms maar 1 of 2 rekencellen; 

 Per ven is beoordeeld of aan de criteria wordt voldaan. 

 
FIGUUR 5-4 LOCATIES EN NUMMERING VAN DE ZURE VENNEN.  

 
De resultaten van de toetsing van de zure vennen is weergegeven in Tabel 2. Met de toetsing van de resultaten uit het 
grondwatermodel blijkt dat de grondwaterstanden voor een aantal zure vennen nog onder de bodem van de vennen 
blijft. Het hydrologisch grondwatermodel kan alleen rekenen als de grond volledig verzadigd is met water. Gezien de 
ontstaansgeschiedenis van de vennen bevinden deze zich vaak op plekken met een schijngrondwaterspiegel die is 
ontstaan op leemlagen in de ondergrond. Deze leemlagen bevinden zich vaak nog in de onverzadigde zone van het 
grondwater waardoor het grondwatermodel hier geen goed beeld van geeft. Toch is ook deze onverzadigde zone er bij 
gebaat als de grondwaterstanden in het verzadigde deel zo dicht mogelijk onder de onverzadigde zone staan. Hierdoor 
wordt de wegzijging van het onverzadigde grondwater over de leemlagen zoveel mogelijk beperkt waardoor de vennen 
zo lang mogelijk water blijven houden. 
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FIGUUR 5-5 WATERNOOD TOETSING HABITATTYPE ALLUVIALE BOSSEN, DOELGAT GVG IN DE AUTONOME SITUATIE ANNO 2017 (ASV3) 

 
FIGUUR 5-6 WATERNOOD TOETSING HABITATTYPE ALLUVIALE BOSSEN, DOELGAT GLG IN DE AUTONOME SITUATIE ANNO 2017 (ASV3) 
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TABEL 2: AANTAL VENNEN DAT IN AUTONOME SITUATIE ANNO 2017 VOLDOET (GEEN DOELGAT) AAN DE TOETSINGSCRITERIA ZURE VENNEN, 
GETOETST VOLGENS BESCHREVEN AANPAK. 

 ASv3  

  GLG GVG 

22   

156   

374   

431   

432   

433   

443   

444   

445   

446   

447   

448   

449   

 
 



 GRONDWATERMODEL d´Utrecht  
 

 

Pagina 33 

6 INZICHTSCENARIO’S 
Er zijn vijf verschillende inzichtscenario’s doorgerekend om inzicht te krijgen te krijgen in het effect van maatregelen op 
de grondwaterstand. Gedurende de modellering bleek het grid op sommige locaties kort te sluiten. Hierop is besloten 
een nieuwe grid te genereren waarbij het grid rondom de rabatten is verfijnd (om kortsluiting te voorkomen), op 
sommige andere locaties is het grid verfijnd om een betere opbolling te berekenen. Daarnaast is op een aantal andere 
locaties het grid verruimd om het aantal rekenpunten te verminderen. Vervolgens zijn de huidige en autonome situatie 
met het nieuwe (en huidige) grid opnieuw doorgerekend. Inzichtscenario 1 t/m 3 zijn niet opnieuw doorgerekend 
omdat deze scenario’s enkel ter verkenning zijn doorgerekend. Hierdoor kunnen de resultaten van deze berekeningen 
wat ruis vertonen. Inzichtscenario 4 en 5 zijn op het huidig (nieuwe) grid doorgerekend. Daarnaast is in scenario 1 en 2 
gerekend met een maximaal ven peil van NAP+23,0 m. Uit veldmetingen blijkt het peil van de vennen te worden 
afgetopt bij NAP+23,2 m en NAP+23,7 m (voor respectievelijk het Fleas en het Goor). In de huidige situatie, de 
autonome situatie en inzichtscenario 3, 4 en 5 is hiervoor gecorrigeerd. In inzichtscenario 1 en 2 is dit niet gecorrigeerd.  
 
In dit hoofdstuk zullen de effecten van de verschillende scenario’s kort worden toegelicht.  

6.1 Inzichtscenario 1  
In Figuur 6-1 zijn de maatregelen weergegeven welke in inzichtscenario 1 zijn doorgerekend. De maatregelen zijn als 
volgt opgenomen in het model: 

 Gemaal verwijderen; hierdoor wordt het waterpeil van de beek verhoogd. In de autonome situatie werd hier 
hard een lager peil opgezet. In inzichtscenario 3 is het gemaal verwijderd; het waterpeil van de greppel 
meegenomen in de filtering.  

 Pomp verwijderen; hierdoor wordt het waterpeil van de greppel verhoogd. Deze aanpassing is opgenomen in 
de modellering van de peilen van de leggerwatergang in Sobek.  

 Omvorming tot zaksloot:  Het drainageniveau van deze waterlopen is verhoogd tot 20 cm –mv. 

 Dempen waterloop:  De waterlopen zijn modelmatig uitgezet door de weerstand te verhogen (10-9) en het 
drainageniveau te verhogen tot 20 cm–mv.  

 Graven waterloop: Deze waterloop is niet doorgerekend in het oppervlakte watermodel, gezien het geen 
legger watergang betreft. De watergang is wel meegenomen in de filtering waardoor het benedenstroomse 
peil is overgenomen.  

 Hermeanderen waterloop: beekherstel, oude meanders worden teruggebracht in het landschap. Waterpeilen 
en bodemhoogtes zijn overgenomen uit het oppervlaktewater model (Sobek).  

 Verwijderen drainage: In deze percelen is de drainage verwijderd.  
Het drainagepeil van de vennen Flaes en Goor is in dit scenario te laag aangehouden. Daarnaast is dit scenario 
doorgerekend op een oud grid. Dit scenario dient enkel ter verkenning maar mogelijk kan hierdoor wat ruis zijn 
ontstaan.  
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FIGUUR 6-1 MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 1 

6.1.1 Effecten 

InFiguur 5-2 Figuur 6-2 en Figuur 6-3 is het effect van de maatregelen op de grondwaterstand ten opzicht van de 
autonome situatie voor respectievelijk de GHG en de GLG weergegeven.  Het verwijderen van het gemaal en de 
drainage aan de Raamsloop heeft een sterk vernattend effect. De uitstraling van dit effect is echter beperkt. De 
hermeandering van de Reusel leidt tot hogere oppervlaktewater peilen, lokaal geeft dit ook een stijging van de 
grondwaterstand. Het dempen van de waterlopen geeft tevens een vernattend effect.  
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FIGUUR 6-2 EFFECTEN MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 1 TEN OPZICHTE VAN HET AUTONOME SITUATIE OP DE GHG 

 
FIGUUR 6-3 EFFECTEN MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 1 TEN OPZICHTE VAN HET AUTONOME SITUATIE OP DE GLG 
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6.2 Inzichtscenario 2  
Mogelijk wordt het effect van de maatregelen in inzichtscenario 1 onderschat door aanwezige drainage en greppels in 
de naast gelegen percelen. Om deze reden is inzichtscenario 2 doorgerekend. Inzichtscenario 2 is gebaseerd op 
inzichtscenario 1. In deze berekening is lokaal de detailontwatering ook uitgezet (greppels en buisdrainage); de 
drainage is hierbij verwijderd en de greppels zijn modelmatig uitgezet door de weerstand te verhogen (10-9) en het 
drainageniveau te verhogen tot 20 cm–mv. In Figuur 6-1 is een overzicht gegeven van de zijn de maatregelen in 
inzichtscenario 2. Voor een toelichting op de maatregelen zie hoofdstuk 6.1 
 

 
FIGUUR 6-4 MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 2 

6.2.1 Effecten 

In Figuur 6-5 en Figuur 6-6 is het effect van de maatregelen op de grondwaterstand ten opzicht van de autonome 
situatie voor respectievelijk de GHG en de GLG weergegeven. Het extra dempen van de detailontwatering heeft een 
sterk vernattend effect, mogelijk is dit effect in werkelijkheid kleiner omdat mogelijk een deel van de drainage in de 
huidige situatie niet of slechts beperkt werkt. Voornamelijk aan de westzijde van de Reusel is een sterk uitstralend 
effect zichtbaar.   
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FIGUUR 6-5 EFFECTEN MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 2 TEN OPZICHTE VAN HET AUTONOME SITUATIE OP DE GHG 

 
FIGUUR 6-6 EFFECTEN MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 2 TEN OPZICHTE VAN HET AUTONOME SITUATIE OP DE GLG 
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6.3 Inzichtscenario 3  
In Figuur 6-7 zijn de maatregelen weergegeven welke in inzichtscenario 3 zijn doorgerekend. De maatregelen zijn als 
volgt opgenomen in het model: 

 Gemaal verwijderen; hierdoor wordt het waterpeil van de beek verhoogd. In de autonome situatie werd hier 
hard een lager peil opgezet. In inzichtscenario 3 is het gemaal verwijderd; het waterpeil van de greppel 
meegenomen in de filtering.  

 Pomp verwijderen; hierdoor wordt het waterpeil van de greppel verhoogd. Deze aanpassing is opgenomen in 
de modellering van de peilen van de leggerwatergang in Sobek.  

 Realisatie stuw: hierbij is aangenomen dat de kruinhoogte van de stuw gelijk is aan NAP+21,65 m. De 
stuwhoogte is als drempel in het model opgenomen en meegenomen in de filtering.  

 Graven nieuwe watergang: de peilen van de nieuwe watergang zijn overgenomen uit het 
oppervlaktewatermodel. De verwachting is dat het Sobek model het peil onderschat omdat deze waterloop 
een sterk drainerende functie heeft. Daarom is het berekende peil opgehoogd met 30 cm.  

 Hermeanderen waterloop: beekherstel, oude meanders worden teruggebracht in het landschap. Waterpeilen 
en bodemhoogtes zijn overgenomen uit het oppervlaktewater model (sobek).   

 Verondiepen waterloop: Bodemhoogte en waterpeilen zijn overgenomen uit het oppervlaktewater model 
(sobek). 

 Dempen waterloop: De waterlopen zijn modelmatig uitgezet door de weerstand te verhogen (10-9) en het 
drainageniveau te verhogen tot 20 cm–mv. 

 Peilaanpassing rabatten: In deze percelen wordt het peilverhoogd tot 30cm-mv.  

 Omvorming tot zaksloot: Het drainageniveau van deze waterlopen is verhoogd tot 20cm –mv. 

 Bosomvorming: Het landgebruik is op deze locaties aangepast van bos naar heide. 

 Verwijderen drainage: drainage is bij deze percelen verwijderd.  

 Dempen detailontwatering: drainage is in deze percelen verwijderd en greppels zijn gedempt door de 
weerstand te verhogen (10-9) en het drainageniveau te verhogen tot 20 cm–mv. 

 Peilopzet ven: Het drainage niveau van het ven is met 20 cm verhoogd.  
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FIGUUR 6-7 MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 3 

6.3.1 Effecten op de grondwaterstand 

In Figuur 6-8 en Figuur 6-9 is het effect van de maatregelen op de grondwaterstand ten opzicht van de autonome 
situatie voor respectievelijk de GHG en de GLG weergegeven. Voornamelijk het dempen van detailontwatering heeft 
een sterk vernattend effect (tot 80 cm), mogelijk is dit effect in werkelijkheid kleiner omdat mogelijk een deel van de 
drainage in de huidige situatie niet of slechts beperkt werkt. Ook de peilopzet van het ven heeft een sterk vernattend 
effect (circa 20 cm). In de huidige situatie wordt ter plaatse van de vennen echter de grondwaterstand te laag 
berekend. De verwachting is dat in werkelijkheid het effect dan ook kleiner uit zal vallen. Het effect van de 
hermeandering van de Reusel zorgt slechts voor een beperkte stijging van de stijghoogte.  
 
De effecten in de GHG zijn lokaal groter. De aanwezigheid van greppels en sloten, en omliggende drainage heeft een 
sterk dempend effect op de uitstraling. In de GLG worden de effecten minder gedempt en is de uitstraling groter terwijl 
de stijging van de waterstand kleiner is.  
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FIGUUR 6-8 EFFECTEN MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 3 TEN OPZICHTE VAN HET AUTONOME SITUATIE OP DE GHG 

 
FIGUUR 6-9 EFFECTEN MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 3 TEN OPZICHTE VAN HET AUTONOME SITUATIE OP DE GLG 
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6.4 Inzichtscenario 4  
Figuur 6-10 zijn de maatregelen weergegeven welke in inzichtscenario 4 zijn doorgerekend. De maatregelen zijn als 
volgt opgenomen in het model: 

 Peilopzet ven: Het drainage niveau van het ven is met 20 cm verhoogd.  

 Nieuwe waterloop: Deze waterlopen worden aangezet. Voor de leggerwaterlopen zijn het peil en de 
weerstand overgenomen uit het oppervlaktewater model. De peilen van de greppels zijn afhankelijk van het 
landgebruik en worden via de filtering bepaald. De nieuwe waterloop ten zuiden van het Goor zit niet in het 
grid. Hier is een drainagevlak toegevoegd met het zelfde peil en weerstand als de greppel (in respectievelijk 
RP4 en RP10). 

 Hermeanderen (nieuwe) waterloop: beekherstel, oude meanders worden teruggebracht in het landschap. 
Waterpeilen en bodemhoogtes zijn overgenomen uit het oppervlaktewater model.   

 Dempen waterlopen: De waterlopen zijn modelmatig uitgezet door de weerstand te verhogen (10-9) en het 
drainageniveau te verhogen tot aan maaiveld. 

 Verondieping greppels: bodem wordt met 20 cm verhoogd (dit wordt gemodelleerd als  20 cm peil ophoging)  

 Bosomvorming: Het landgebruik is op deze locaties aangepast van bos (fluzocode 12/13) naar heide (fluzocode 
14). 

 Verwijderen drainage; drainage is verwijderd uit het model. 
 

  
FIGUUR 6-10 MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 4 

6.4.1 Effecten op de grondwaterstand 

In Figuur 6-11 en Figuur 6-12 is het effect van de maatregelen op de grondwaterstand ten opzicht van de autonome 
situatie voor respectievelijk de GHG en de GLG weergegeven. Voornamelijk het dempen van drainage en greppels heeft 
een sterk vernattend effect (tot 80 cm), mogelijk is dit effect in werkelijkheid kleiner omdat mogelijk een deel van de 
drainage in de huidige situatie niet of slechts beperkt werkt. De effect van de hermeandering van de Reusel zorgt 
slechts voor een beperkte stijging van de stijghoogte. De nieuwe waterlopen zorgen voor lokale verdrogingen. De 
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bosomvorming geeft in de GLG een vernatting. De effecten in de GHG zijn lokaal groter. Het verwijderen van drainage 
en het dempen van greppels en sloten heeft voornamelijk effect op de hoge grondwaterstanden.  
 

 
FIGUUR 6-11 EFFECTEN MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 4 TEN OPZICHTE VAN HET AUTONOME SITUATIE OP DE GHG 
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FIGUUR 6-12 EFFECTEN MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 4 TEN OPZICHTE VAN HET AUTONOME SITUATIE OP DE GLG 

6.5 Inzichtscenario 5  
Uitgangspunt voor inzichtscenario 5 is inzichtscenario 4. Alle aanpassingen zijn overgenomen. Daarnaast zijn de 
volgende extra maatregelen in het model opgenomen. Figuur 6-13 geeft een overzicht van de aanvullende 
maatregelen: 

 Verondiepen van de Reusel ende Raamsloop in d’Utrecht; hierbij wordt de bodem met 20 cm opgehoogd (dit 
wordt gemodelleerd als 20 cm peilophoging) 

 Bosomvorming; Het landgebruik is op deze locaties aangepast van bos (fluzocode 12/13) naar heide (fluzocode 
14). 

 Dempen detailontwatering (zowel drainage als greppels). De waterlopen zijn modelmatig uitgezet door de 
weerstand te verhogen (10-9) en het drainageniveau te verhogen tot aan maaiveld. De drainage is volledig uit 
het model verwijderd.  

 Graven nieuwe watergang. Deze watergang is niet opgenomen in het grid en is nu als een drainagevlak 
toegevoegd met het peil en de weerstand van de greppel (in respectievelijk RP4 en RP10). 

 Verwijderen drainage; drainage is verwijderd uit het model. 
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FIGUUR 6-13 MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 5 
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6.5.1 Effecten op de grondwaterstand 

De extra maatregelen ten opzichte van IZSv4 geven voornamelijk rondom de Reusel een extra sterk vernattend effect, 
hier wordt de Reusel verondiept en wordt drainage verwijderd. De effecten zijn met name in de GHG zichtbaar.    
 

 
FIGUUR 6-14 EFFECTEN MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 5 TEN OPZICHTE VAN HET AUTONOME SITUATIE OP DE GHG 
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FIGUUR 6-15 EFFECTEN MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 5 TEN OPZICHTE VAN HET AUTONOME SITUATIE OP DE GLG 

 



 GRONDWATERMODEL d´Utrecht  
 

 

Pagina 47 

7 AUTONOME SITUATIE 2019 (ASV4) 
Gedurende het project en de modellering zijn een aantal maatregelen, uitgevoerd door ander partijen dan het 
waterschap, in de uitvoerende fase terecht gekomen. Om deze reden is gekozen de autonome situatie te actualiseren 
(anno 2019). In dit hoofdstuk worden zowel de modelaanpassingen als het effect van de maatregelen op de 
grondwaterstand (ten opzichte van de huidige situatie, hoofdstuk 4) gepresenteerd. Dit scenario vormt de basis voor de 
berekeningen van de inzichtsvarianten en het voorkeursalternatief.  

7.1 Maatregelen & aanpassingen  
In Figuur 7-1 zijn de maatregelen weergegeven welke autonome situatie anno 2019 zijn doorgerekend. De maatregelen 
zijn als volgt opgenomen in het model: 

 Nieuwe waterloop; peil en de weerstand komt uit de oppervlaktewatermodellering. 

 Waterloop dempen; De waterlopen zijn modelmatig uitgezet door de weerstand te verhogen (10-9) en het 
drainageniveau te verhogen tot 20 cm–mv. 

 Drainage toevoegen; In dit perceel is de drainage toegevoegd op 80 cm-mv met een weerstand van 70 dagen;  

 Bosomvorming; Het landgebruik is op deze locaties aangepast van bos (fluzocode 12/13) naar heide (fluzocode 
14)). 

 Peilaanpassing Rabatten; In deze percelen wordt het peilverhoogd tot aan maaiveld. 

 Verondiepen greppels; peil van de greppels is verhoogd tot minimaal 0,5 m-mv 

 Maaiveld verlagen; maaiveld is met 20 cm verlaagd. 

 Blusvijver; maaiveld is verlaagd tot NAP+18,5 m, het plaspeil is gelijk aan het oude maaiveld. De 
doorlatendheid (TX) is gelijk aan 10.000 dagen.  

 Update legger waterpeilen; het nieuwe oppervlakte watermodel is vanuit Sobek in Triwaco geladen.  
Ten opzichte van de autonome situatie anno 2017 zijn in het model een aantal extra sloten gedempt, een aantal sloten 
zijn verondiept, het peil in de rabatten is verhoogd, de blusvijver is aangelegd en in een perceel is extra drainage 
aangelegd. Maatregelen rondom de Hoogeindsche beek (bosomvorming en plaggen) zijn niet meer opgenomen. 
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FIGUUR 7-1 MAATREGELEN AUTONOME SITUATIE ANNO 2019 

7.2 Resultaten  

7.2.1 Grondwaterstand 

In Figuur 7-2 en Figuur 7-3 is het effect van de maatregelen op de grondwaterstand ten opzicht van de autonome 
situatie anno 2017  voor respectievelijk de GHG en de GLG weergegeven. Het nieuwe oppervlakte water systeem (met 
gedempte sloten, nieuwe peilen en verondieping van een aantal greppels), zorgt op veel plaatsen voor vernatting. De 
verdroging nabij Lage Mierde is het gevolg van verbeteringen in het oppervlakte watermodel (waardoor het waterpeil 
lager uitvalt). Ook de nieuwe waterloop gelegen bij de Kapeldijk en de aanleg van drainage, zorgt voor verdroging. Met 
name in de GLG zijn de effecten duidelijk zichtbaar. In de GHG zit de grondwaterstand lokaal al aan maaiveld, waardoor 
de effectiviteit van de maatregel wordt beperkt. Nabij de Belevensche Heide en de Heikant is een vernattend effect 
zichtbaar, nabij Lage Mierde een verdrogend effect dit is het gevolg van nieuwe, verbeterde peilen uit het 
oppervlaktewatermodel. 
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FIGUUR 7-2 EFFECTEN MAATREGEN AUTONOME SITUATIE ANNO 2019 TEN OPZICHTE VAN HET AUTONOME SITUATIE ANNO 2017 OP DE GHG 

 
FIGUUR 7-3 EFFECTEN MAATREGELEN AUTONOME SITUATIE ANNO 2019 TEN OPZICHTE VAN HET AUTONOME SITUATIE ANNO 2017 OP DE GLG 
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FIGUUR 7-4 VERSCHIL IN WINTER-PEIL TUSSEN DE AUTONOME SITUATIE ANNO 2019 EN DE AUTONOME SITUATIE ANNO 2017 

7.2.2 Toetsing habitattypen Natura-2000 

Met behulp van het Waternood-instumentarium is getoetst op de habitattype alluviale bossen op onderstaande typen 
conform de aanpak beschreven in paragraaf 5.2.2: 

 H9120: Beuken- eikenbossen met hulst 

 H9160A: Eiken- haagbeukenbossen 

 H91E0C: Vochtige alluviale bossen, type Elzenbroekbos 

 H91E0Cv: Vochtige alluviale bossen, type Vogelkers-essenbos 

 H9190: Oude eikenbossen 

 ZGH91E0: Vochtige alluviale bossen, type beekbegeleidende bossen, elzenbroek 
 
In Figuur 7-5 en Figuur 7-6 zijn de resultaten van de toetsing weergegeven. De maatregelen zoals toegelicht in 7.1 
hebben een duidelijk positief effect gehad op de doelrealisatie. Ten opzichte van ASv3 neemt het gebied dat voldoet 
toe met ca. 10% tot 20% voor de GVG en 3% tot 10% in de GLG. 
 
De toetsing van de zure vennen is uitgevoerd conform aanpak beschreven in paragraaf 5.2.2. De resultaten van de 
toetsing van de zure vennen is weergegeven in Tabel 3. De maatregelen zoals toegelicht in 7.1 hebben een duidelijk 
positief effect op de situatie rond de vennen. 
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FIGUUR 7-5 WATERNOOD TOETSING HABITATTYPE ALLUVIALE BOSSEN, DOELGAT GVG IN DE AUTONOME SITUATIE ANNO 2019 (ASV4) 

 
FIGUUR 7-6 WATERNOOD TOETSING HABITATTYPE ALLUVIALE BOSSEN, DOELGAT GLG IN DE AUTONOME SITUATIE ANNO 2019 (ASV4) 
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TABEL 3: AANTAL VENNEN DAT IN AUTONOME SITUATIE ANNO 2017 (ASV3) EN 2019 (ASV4) VOLDOET (GEEN DOELGAT) AAN DE 
TOETSINGSCRITERIA ZURE VENNEN, GETOETST VOLGENS BESCHREVEN AANPAK ONDER PARAGRAAF 5.2.2. 

 ASv3  ASv4  

  GLG GVG GLG GVG 

22     

156     

374     

431     

432     

433     

443     

444     

445     

446     

447     

448     

449     

 

7.2.3 Toetsing ambitiebeheertypen Natuurnetwerk Brabant  

Naast doelstelling vanuit de Natura-2000 wordt ook invulling gegeven aan de natuurdoelstellingen binnen de 
verworven percelen van het NNB. Deze natuurdoelstellingen zijn omschreven in de vorm van ambitiebeheertypen. Met 
behulp van het Waternood-instumentarium is getoetst op de ambitiebeheertypen van het Natuurnetwerk Brabant 
(NNB) zoals weergegeven in Figuur 7-7.  
 
Op hoofdlijnen houdt de waternood toetsing het volgende in. De berekende GVG en GLG worden per rekenpunt 
vergeleken met de benodigde GVG en GLG voor een bepaald ambitiebeheertype. In de zoekgebieden is getoetst aan de 
strengste GVG en GLG grenzen. Met deze toetsing wordt een doelgat en de doelrealisatie berekend. Dit houdt het 
volgende in: 

 Doelgat: Het doelgat laat zien hoeveel cm de berekende GVG/GLG onder of boven de gewenste GVG/GLG zit 

voor het vegetatietype dat op de betreffende locatie gewenst is. 

 Doelrealisatie: Een percentage dat aangeeft in hoeverre het doel (een bepaald vegetatietype) gehaald wordt. 

De resultaten zijn weergegeven in Figuur 7-8 en Figuur 7-9, in deze figuren is het doelgat weergegeven van de 
ambitietype getoetst op het meest critisch niveau. Voor veel ambitiebeheertypen binnen het gebied wordt niet 
getoetst op de GLG. Hierdoor is het aantal gridcellen met toetsresultaten laag. 
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FIGUUR 7-7 AMBITIEKAART NATUURBEHEERTYPEN (BRON: KAARTVIEWER WWW.BRABANT.NL).  

 

 
FIGUUR 7-8 WATERNOOD TOETSING DOELGAT GVG (OBV MEEST CRITISCHE RANDVOORWAARDE VOOR AMBITIETYPE) IN DE AUTONOME SITUATIE 
ANNO 2019 
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Zoekgebied Boven Dommel 
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FIGUUR 7-9 WATERNOOD TOETSING DOELGAT GLG (OBV MEEST CRITISCHE RANDVOORWAARDE VOOR AMBITIETYPE) IN DE AUTONOME SITUATIE 
ANNO 2019 
 

7.2.4 Waternoodtoetsing landbouw 

Op hoofdlijnen houdt de waternood toetsing het volgende in. De berekende GHG en GLG worden per rekenpunt 
vergeleken met de optimale GHG en GLG voor het betreffende landgebruik en bodemtype. Het gebruikstype waaraan 
wordt getoetst is weergegeven in de landgebruiks-kaart (Figuur 7-10). 
 
Met de toetsing wordt een natschade en droogschade berekend. Dit houdt het volgende in: 

 Natschade: Laat zien hoeveel procent opbrengstvermindering plaats vindt bij de berekende GHG op de 

betreffende locatie. 

 Droogschade: Laat zien hoeveel procent opbrengstvermindering plaats vindt bij de berekende GLG op de 

betreffende locatie. 

De resultaten zijn weergegeven in Figuur 7-11 en Figuur 7-12, in deze figuren is de natschade en droogschade in 
procenten weergegeven. 
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FIGUUR 7-10 LANDGEBRUIKSKAART 

 

 
FIGUUR 7-11 NATSCHADE IN PROCENTEN T.O.V. OPTIMALE OPBRENGST IN DE AUTONOME SITUATIE ANNO 2019. 
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FIGUUR 7-12 DROOGSCHADE IN PROCENTEN T.O.V. OPTIMALE OPBRENGST IN DE AUTONOME SITUATIE ANNO 2019. 
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8 VOORKEURSALTERNATIEF 1 (VKA2) 
In Figuur 8-1 zijn de maatregelen weergegeven welke in voorkeursalternatief 1 zijn doorgerekend. In verband met een 
herberekening is in de titels van de modellen en kaarten VKA2 gebruikt. Het gaat hier echter dus om 
voorkeursalternatief 1.  
 
De maatregelen zijn als volgt opgenomen in het model: 

 Nieuwe waterloop; voor de leggerwaterlopen zijn het peil en de weerstand overgenomen uit het 
oppervlaktewater model. De nieuwe waterloop op de grens van de nieuwe natuur ten zuiden van de 
Neterselse heide zit niet in het grid. Hier is een drainagevlak toegevoegd met het zelfde peil en weerstand als 
de greppel (in respectievelijk RP4 en RP10). 

 Verwijderen gemaal Raamsloopdal; 

 Beekherstel; peilen en weerstand komen uit het oppervlaktewatermodel. 

 Dempen waterloop; De waterlopen zijn modelmatig uitgezet door de weerstand te verhogen (10-9) en het 
drainageniveau te verhogen tot 20 cm–mv. 

 Verondiepen waterloop; voor de leggerwaterloop komen de nieuwe peilen uit het oppervlaktewatermodel. De 
bodemhoogte van de greppels rondom de Louiselaan zijn opgehoogd tot 50 cm-mv.  

 Greppels verondiepen t.o.v. maaiveld; bodemhoogte van deze greppels is verhoogd tot 50 cm-mv.  

 Drainage verwijderen; In deze percelen is drainage verwijderd. 

 Bosomvorming; Het landgebruik is op deze locaties aangepast van bos (fluzocode 12/13) naar heide (fluzocode 
14). 

 

 
FIGUUR 8-1 MAATREGELEN VOORKEURSALTERNATIEF 1 
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8.1 Resultaten  

8.1.1 Grondwaterstand 

De maatregelen in het voorkeursalternatief hebben een sterk vernattend effect. In Figuur 8-2 en Figuur 8-3 zijn de 
effecten op de GHG en de GLG weergegeven ten opzichte van de autonome situatie anno 2019. Het verwijderen van de 
detailontwatering rondom de Reusel geeft een vernattend effect (tot circa 50cm). Ook het verwijderen van de drainage 
geeft een sterk vernattend effect. De uitstraling van de effecten is groter in de GLG; in de GHG reikt lokaal de 
grondwaterstand al tot maaiveld waardoor de effecten worden beperkt. Realisatie van de nieuwe watergang nabij 
Nieuwe Erven heeft een licht verdrogend effect. In de praktijk worden hier enkele stuwen geplaatst om het water beter 
op de flank vast te houden (onder het heideterrein en bij de omleiding). Dit om het water beter in het gebied vast te 
houden; het verdrogende effect wordt hierdoor mogelijk teniet gedaan.  
 

 
FIGUUR 8-2 EFFECTEN MAATREGEN VOORKEURSALTERNATIEF TEN OPZICHTE VAN DE AUTONOME SITUATIE (ANNO 2019) OP DE GLG 
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FIGUUR 8-3 EFFECTEN MAATREGEN VOORKEURSALTERNATIEF TEN OPZICHTE VAN DE AUTONOME SITUATIE (ANNO 2019) OP DE GLG 

 

8.1.2 Toetsing habitattypen Natura-2000 

Met behulp van het Waternood-instumentarium is getoetst op de habitattype alluviale bossen op onderstaande typen 
conform de aanpak beschreven in paragraaf 5.2.2: 

 H9120: Beuken- eikenbossen met hulst 

 H9160A: Eiken- haagbeukenbossen 

 H91E0C: Vochtige alluviale bossen, type Elzenbroekbos 

 H91E0Cv: Vochtige alluviale bossen, type Vogelkers-essenbos 

 H9190: Oude eikenbossen 

 ZGH91E0: Vochtige alluviale bossen, type beekbegeleidende bossen, elzenbroek 
 
In Figuur 8-4 en Figuur 8-5 zijn de resultaten van de toetsing weergegeven. De maatregelen in het voorkeursalternatief 
hebben een sterk vernattend effect. Door deze vernatting neemt het aandeel habitat met te droge condities af in met 
name de zomersituatie (GLG). Binnen deelgebied 3 is er ook een vernatting zichtbaar waardoor conform de toetsing 
delen te nat worden. Echter geldt hier dat bij nattere condities de vegetatie zich langzaam zal ontwikkelen van een 
droger naar een natter en waardevoller alluviaal bos.  
 
De toetsing van de zure vennen is uitgevoerd conform aanpak beschreven in paragraaf 5.2.2. De resultaten van de 
toetsing van de zure vennen is weergegeven in Tabel 4. De maatregelen zoals toegelicht bij AsV4 in combinatie met het 
voorkeursscenario  hebben een duidelijk positief effect op de situatie rond de vennen waardoor meerdere vennen aan 
de toetsingscriteria gaan voldoen. De vernatting heeft significant effect op de zure vennen, met name bij ven nummers 
156, 433, 443 en 444. De positieve trend is duidelijk zichtbaar ten opzichte van ASv3.  
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FIGUUR 8-4 WATERNOOD TOETSING HABITATTYPE ALLUVIALE BOSSEN, DOELGAT GVG IN HET VOORKEURSALTERNATIEF-1 

 

 
FIGUUR 8-5 WATERNOOD TOETSING HABITATTYPE ALLUVIALE BOSSEN, DOELGAT GLG IN HET VOORKEURSALTERNATIEF-1 
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TABEL 4: AANTAL VENNEN DAT IN AUTONOME SITUATIE ANNO 2017 (ASV3) EN 2019 (ASV4) EN VOORKEURSALTERNATIEF-1  VOLDOET (GEEN 
DOELGAT) AAN DE TOETSINGSCRITERIA ZURE VENNEN, GETOETST VOLGENS BESCHREVEN AANPAK ONDER PARAGRAAF 5.2.2.. 

 ASv3  ASv4  VKA 

  GLG GVG GLG GVG GLG GVG 

22       

156       

374       

431       

432       

433       

443       

444       

445       

446       

447       

448       

449       

 

8.1.3 Toetsing ambitiebeheertypen Natuurnetwerk Brabant  

In Figuur 8-6 en Figuur 8-7 is het doelgat ambitiebeheertypen voor GVG en GLG weergegeven. Het meest opvallende 
verschil met de autonome situatie (ASv4) is zichtbaar in de GVG in bijvoorbeeld het Raamsloopdal. De GVG gaat van een 
doelgat in de te droge categorie naar geen doelgat. Verder is het berekende doelgat in de omgeving van BZ57 en BZ42 
duidelijk sterk afgenomen. Het aandeel groen en blauw is sterk toegenomen in die hoek. Eveneens is in het beekdal van 
de Reusel zichtbaar dat er significant minder te droge delen voor komen.  
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FIGUUR 8-6 WATERNOOD TOETSING DOELGAT GVG (OBV MEEST CRITISCHE RANDVOORWAARDE VOOR AMBITIETYPE) IN 
VOORKEURSALTERNATIEF-1 

 
FIGUUR 8-7 WATERNOOD TOETSING DOELGAT GLG (OBV MEEST CRITISCHE RANDVOORWAARDE VOOR AMBITIETYPE) IN 
VOORKEURSALTERNATIEF-1. 
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8.1.4 Waternoodtoetsing landbouw 

Ten gevolge van de vernattingsmaatregelen neemt de natschade in en rond het projectgebied toe. Dit is in procenten 
uitgedrukt en weergegeven in onderstaande Figuur 8-8. De effecten vallen grotendeels binnen de project- en NNB-
begrenzing. De toetsing is gedaan op basis van het huidige landgebruik. Zichtbaar is dat de vernatting met name plaats 
vindt binnen de projectbegrenzing, op percelen die omgezet gaan worden naar natuur of een andere gebruiksfunctie 
krijgen.  
 
In Figuur 8-9 is de verandering van droogteschade in het gebied weergegeven. De maatregelen die genomen worden 
verminderen de optredende droogteschade in het gebied. 
 

 
FIGUUR 8-8 VERANDERING VAN DE NATSCHADE IN VOORKEURSALTERNATIEF -1 TEN OPZICHTE VAN ASV4 IN PROCENTEN. 
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FIGUUR 8-9 VERANDERING VAN DE DROOGSCHADE IN VOORKEURSALTERNATIEF-1 TEN OPZICHTE VAN ASV4 IN PROCENTEN. 
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9 VOORKEURSALTERNATIEF 2 –INCLUSIEF MITIGERENDE MAATREGELEN 
(VKA1M) 

De resultaten in het voorkeursalternatief gaven op een aantal percelen teveel vernatting. Een aantal mitigerende 
maatregelen zijn opgesteld om het effect te beperken (zie Figuur 9-1). Deze maatregelen zijn als volgt opgenomen in 
het model:  

 Niet dempen van greppels: een aantal greppels worden niet gedempt ze worden wel verondiept en 
aangesloten op de nieuwe watergang; 

 Maaiveld verhogen: het maaiveld van het perceel nabij nieuwe veld wordt met circa 20 cm verhoogd om 
vernatting te voorkomen; 

 Peil verlagen; het peil van de greppel word verlaagd tot NAP +22,2 m.  
 

 
FIGUUR 9-1 AANVULLENDE MITIGERENDE MAATREGELEN OP VOORKEURSALTERNATIEF 1 

9.1.1 Grondwaterstand 

De mitigerende maatregelen hebben een verdrogend effect t.o.v. VKA1, in figuur 9-2 is het effect van de mitigerende 
maatregelen in de GHG weergegeven. Rondom de niet te dempen greppels is een verdrogend effect zichtbaar. Het 
verhogen van het maaiveld heeft geen absoluut effect op de grondwaterstand; echter door het ophogen van het 
maaiveld ligt de grondwaterstand dieper ten opzichte van het maaiveld waardoor er minder natschade ontstaat. De 
maatregelen hebben geen effect op de realisatie van de gewenste habitatitypes en vormen dus geen belemmering voor 
het realiseren van de natuurdoelen. Nabij nieuwe Erven is tevens nog een verdrogend en vernattend effect zichtbaar 
(rood omcirkeld figuur 9-2), terwijl hier geen maatregelen zijn genomen. Modelmatig werd hier eerder (in het 
voorkeursalternatief) de verkeerde peilen toegekend aan de waterloop, hiervoor is nu gecorrigeerd.  
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FIGUUR 9-2 EFFECTEN MITIGERENDE MAATREGELEN IN HET VOORKEURSALTERNATIEF-2 OP DE GHG 

 
In figuur 9-3 en figuur 9-4 zijn de totaal effecten weergegeven van het voorkeursalternatief-2 en de mitigerende 
maatregelen op respectievelijk de GHG en de GLG.  
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FIGUUR 9-3 EFFECTEN MAATREGEN VOORKEURSALTERNATIEF-2 INCLUSIEF MITIGERENDE MAATREGELEN TEN OPZICHTE VAN DE AUTONOME 
SITUATIE (ANNO 2019) OP DE GHG 

 
FIGUUR 9-4 EFFECTEN MAATREGEN VOORKEURSALTERNATIEF-2 INCLUSIEF MITIGERENDE MAATREGELEN TEN OPZICHTE VAN DE AUTONOME 
SITUATIE (ANNO 2019) OP DE GLG 
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9.1.2 Toetsing habitattypen Natura-2000 

De mitigerende maatregelen hebben niet tot een verandering van de GVG of GLG geleidt binnen de gebieden waar 
Natura-2000 habitattypen liggen. De resultaten van voorkeursalternatief-2 is daarom niet getoetst aan 
habitatdoelstellingen. 

9.1.3 Toetsing ambitiebeheertypen Natuurnetwerk Brabant 

In de omgeving van de Raamsloop en Neterselse Heide hebben mitigerende maatregelen tot een kleine verlaging van 
de grondwaterstand geleidt ten opzichte van voorkeursalternatief-1. Uit de waternoodtoetsing op ambitiebeheertypen 
komt naar voren dat de mitigerende maatregelen geen invloed hebben op het doelgat GVG en GLG. Onderstaande 
doelgat-kaart GVG geeft het zelfde beeld als onder paragraaf 8.1.3 toegelicht.  
 

 
FIGUUR 9-5 WATERNOOD TOETSING DOELGAT GVG (OBV MEEST CRITISCHE RANDVOORWAARDE VOOR AMBITIETYPE) IN HET 
VOORKEURSALTERNATIEF-2 
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FIGUUR 9-6 WATERNOOD TOETSING DOELGAT GLG (OBV MEEST CRITISCHE RANDVOORWAARDE VOOR AMBITIETYPE) IN HET 
VOORKEURSALTERNATIEF-2 

 

9.1.4 Waternoodtoetsing landbouw 

In Figuur 9-7 en Figuur 9-8 zijn de veranderingen van nat- en droogschade weergegeven ten opzichte van de autonome 
situatie (ASv4). Ter hoogte van de maatregelen in voorkeursalternatief-2 is de natschade sterk vermindert ofwel 
weggenomen. In Figuur 9-7 rood omcirkelt. Ook in voorkeursalternatief-2 is in het gehele gebied een afname van 
droogschade zichtbaar. 
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FIGUUR 9-7 VERANDERING VAN DE NATSCHADE IN VOORKEURSALTERNATIEF-2 TEN OPZICHTE VAN ASV4 IN PROCENTEN. 

 
FIGUUR 9-8 VERANDERING VAN DE DROOGSCHADE IN VOORKEURSALTERNATIEF-2 TEN OPZICHTE VAN ASV4 IN PROCENTEN. 

 
 



 GRONDWATERMODEL d´Utrecht  
 

 

Pagina 71 

BIJLAGE 1 – RESIDUEN ONGEKALIBREERD MODEL 
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BIJLAGE 2 - LAAGOPBOUW 
Laagopbouw van het model (grijs = aquitard, wit = aquifer) 
 

Modellaag REGIS II Formaties 

1 HLC Holoceen 

 HLC Holoceen 

2 Bxz1 Boxtel 

 BXlmk1 & Bxk1 Boxtel/Liempde & Boxtel 

3 Bxz2 Boxtel  

 Bxk2 Boxtel  

4 Bxz3, Krz2,Krz3,KrK1,Bez1, Berok1, 
Bek1,Bez2,Bek2,Bez3,Krz4,Krz5,Krz6,Stz1 

Boxtel, Kreftenheye, Beegden en Sterksel 

 Stk1 Beegden en Sterksel 

5 Stz2,Syz1 Sterksel en Stramproy 
 Syk1 Stramproy 

6 Syz2 Stramproy 
 Syk2 Stramproy 

7 Syz3 Stramproy 
 Syk3 Stramproy 

8 Syz4 Stramproy 
 Wak0 Waalre  

9 Pzwaz2 Peize / Waalre 
 Wak1 Waalre 

10 Pzwaz3, Pzwaz4 Peize / Waalre 
 Wak2 Waalre 

11 Pzwaz5 Peize / Waalre 
 Wak3 Waalre 

12 Pzwaz6, Pzwaz7,Msz1,Msc Peize / Waalre & Maassluis 
 Msc & Msk1 Maassluis 

13 Msz2 Maassluis 
 Msk2 Maassluis 

14 Msz3, Kiz1 Maassluis & Kiezeloöliet 
 Kik1 Kiezeloöliet 

15 Kiz2 Kiezeloöliet 
 Kik2 Kiezeloöliet 
16 Kiz3 Kiezeloöliet 

 Kik3, Kik4 Kiezeloöliet 
17 Kiz4,Kiz5,Kiz6,Ooz1,Ooc Kiezeloöliet & oosterhout 

 Kik5, Ook1, Ook2, Ooc Kiezeloöliet & Oosterhout 
18 Ooz2, Ooz3, Brz1 Oosterhout & Breda 

 Brk1, Breda 
19 Brk1, Brz2 Breda 

 Hydrologische basis Rupel, Breda 

 
 


