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Huidige situatie oppervlaktewatermodel 

De basis voor de oppervlaktewatermodellering is het model Eindhoven bovenstrooms 

(EBOV) van de watersysteemtoets 2016 in SOBEK 2.13.  

Door HKV zijn een aantal aanpassingen/verbeteringen gedaan ten behoeven van 

modellering van de huidige situatie nl:  

 Opnemen beekherstel Achtereind  

 Model uitbreiden met Tongelreep, Stokkenloop en 2Dgrid in België (over ongeveer 1 km) 

 Verlenging oostelijke aanvoerleiding TR13  tot Grevenschutven 

 Er is geprobeerd de westelijke aanvoerleiding toe te voegen aan het model, maar 

doordat deze overkluisd is, gegevens hiervan ontbreken en een schatting onrealistische 

inundatie opleverde ten oosten van Valkenswaard is deze watergang uiteindelijk niet 

gemodelleerd 

 Aanpassen kade waterberging Tongelreep noord, benedenstrooms de visvijvers.  

 Stationaire afvoer opnieuw berekend op verlengde afvoermeetreeks (zie volgende 

paragraaf) 

 Vanwege het beëindigen van onderhoud in de TR1: Ruwheden stationaire sommen 

aanpassen door middel van schatting begroeiing. Controle op basis van gemeten 

oppervlaktewaterstanden. 

o Achelse Kluis tot en met drie bruggen: ruwheid ks 22  

o Tussen stuw driebruggen en Leenderweg: ruwheid ks 15  

o Vanaf Leenderweg tot en met Achtereind: ruwheid ks 10 

 Onjuiste koppeling TR14 en TR16 door middel van sifon gecorrigeerd. 

 Stuwstanden aanvoerleidingen en vispassage bij stuw driebruggen aangepast 

 Toevoegen drempels in de Tongelreep na stuw driebruggen 

 Opnemen rekenpunten ten behoeve van van het grondwatermodel 

 

Er zijn logboeken van  deze specifieke aanpassingen beschikbaar (niet toegevoegd). 



Stationaire afvoeren Tongelreep 

Productie data van de afvoer zijn gebruikt om de  stationaire afvoeren te bepalen op basis 

van de mediaan per seizoen. Data voor Achelse Kluis (0053) was destijd beschikbaar voor 

13-1-2005 tot 30-9-2017, voor Eindhoven ADM (0091) van 29-9-2008 tot 28-9-2017. Zie 

Tabel 1 voor de resultaten. Deze totale afvoer is herverdeeld over het achterliggende 

oppervlak. Voor Achelse Kluis is dit het afvoergebied van de Warmbeek in Vlaanderen 

(84072104.9 m2) en voor de geneste afvoer in de Tongelreep het afwaterend oppervlak op 

de Tongelreep (44926932.1 m2). Tabel 2 geeft de afvoer per laterale knoop.  

Tabel 1 Tabel mediaan afvoer per seizoen 

  Achelse kluis 53  
(m3/s) 

Tongelreep 91   
(m3/s) 

Tongelreep genest  
 (m3/s) 

Winter (dec-jan-feb) 0.99 1.55 0.56 

Voorjaar (mrt-april-mei) 0.76 1.02 0.26 

Zomer (jun-jul-aug) 0.54 0.66 0.12 

Herfst (sept-okt-nov) 0.60 0.90 0.30 

 

Tabel 2 Afvoer op de lateralen knopen 

 Tongelreep (mm/s) Belgie (mm/s)  

Qw 1.23534E-05 1.17756E-05 

Qv 5.80943E-06 9.06365E-06 

Qz 2.64875E-06 6.45874E-06 

Qn 6.72203E-06 7.07726E-06 

 

Scenario’s beekherstel 

Het scenario voor beekherstel kan gezien worden als 2 losse delen met als harde knip stuw 

driebruggen. De sturing bij deze stuw zal gelijk blijven met de huidige situatie. Het scenario 

voor het zuidelijke deel (Projectplan herinrichting Tongelreep fase 2) is op zichzelf 

doorgerekend en daarna ook in combinatie met het scenario voor het noordelijk deel 

(Projectplan herinrichting Tongelreep fase 1). Zowel de stationaire sommen als de 

afvoergolven voor de herhalingstijden T1, T10 en T100WH zijn doorgerekend.  

Scenario Tongelreep Noord (Projectplan herinrichting Tongelreep fase 1) 

Benedenstrooms stuw driebruggen wordt  geen beekherstel meer uitgevoerd maar vanwege 

het doelgat voor het habitattype alluviaal bos (Natura 2000 opgave), wordt de bodem op dit 

traject verhoogd  door geleidelijk zand in te brengen. In het scenario is de uiteindelijk situatie 

met een verhanglijn tussen stuw driebruggen en de Leenderweg gemodelleerd, waarbij de 

bodem ter plaatse van de stuw met 75 cm verhoogd wordt, tot 22,25 + NAP, en de bodem 

vlak voor de Leenderweg ongewijzigd blijft (20,59 m+NAP, laagste punt 20,5m+NAP). Het 

onderste deel van de profielen is hierbij opgevuld tot de gewenste hoogte (zoals in Figuur 1). 



 

Figuur 1 Schematische weergave opvulling profielen 

Scenario Tongelreep zuid (Projectplan herinrichting Tongelreep fase 2) 

Ten zuiden van de stuw wordt de bodemhoogte geoptimaliseerd door een verhanglijn te 

trekken tussen de Belgische grens en de huidige bodemhoogte zo’n 300m bovenstrooms de 

stuw. 

Het beginpunt van de verhanglijn (zie lijn “ideale bodemhoogte” in onderstaande figuur) is 

het eindpunt van het beekherstel van de Warmbeek. Dit project wordt getrokken door de 

Vlaamse Mileumaatschappij. De bodemval net na de Nederlands / Belgische grens is 

verwijderd en de bodemhoogte start op 25.4m+NAP. Ook de  vistrap is hierbij verwijderd (zie 

Figuur 2). De ligging van de Tongelreep is  aangepast op basis van de shape historische 

waterlopen, zodat de watergang de juiste lengte krijgt. De verlenging is ruim 2km.  

 

Figuur 2 Verhanglijn Belgische grens tot vlak voor stuw driebruggen 



Verbinding Stokkeloop – TR3.1 (uitschakelen pomp TR3-gm1) 

Uitgangspunt voor de nieuwe verbinding van de Stokkeloop met de TR3.1 is dat deze de 

capaciteit van de pomp vervangt. De maximale capaciteit van de pomp is 0.33m3/s en slaat 

aan bij een peil vanaf 25.52m+NAP.  

Landelijke afvoer op de TR3.1 is beperkt en aangezien de gronden aan de oostzijde van de 

TR3.1 allemaal in eigendom zijn van natuurbeheerders, zal het geen problemen opleveren 

als de gronden naast deze watergangen inunderen. De TR3.1 heeft nu vrij veel verval en het 

is de bedoeling dat deze verondiept wordt (Figuur 3). 

Met aquacalc is ingeschat hoe groot het profiel moet worden om de afvoer aan te kunnen. 

Hierbij is in eerste instantie uitgegaan van het doorzetten van het profiel van de stokkenloop 

(blauw in Figuur 4). Uit de aquacalc berekening blijkt dat dit profiel voldoende capaciteit biedt 

(Figuur 6). 

Een versimpeld profiel is aangenomen (ontwerp in Figuur 4) , waarbij is uitgegaan van een 

waterloop met bodembreedte 2m, iets flauwer talud (1:2) en een verondiepte watergang van 

25.2m+NAP bij de aansluiting met de stokkenloop en 24.1 bij aansluiting met de Tongelreep 

Deze hoogte komt overeen met de diepte van het ontwerp van de Tongelreep op plaats van 

aansluiting. (In het oorspronkelijke ontwerp scenario kwam de TR3.1 met lagere 

bodemhoogte uit in de Tongelreep). De bodemhoogte van de TR3.1 komt daarmee ook om 

en nabij de huidige stuwpeilen te liggen. 

Aanwezige duikers in de TR3.1 hebben een omvang van  Ø800mm, ook dit is voldoende om 

de afvoer aan te kunnen (Figuur 7). Deze zijn in de verondiepte watergang op bodemhoogte 

gelegd (24.6.24.4m+NAP resp.).  

De schematisatie (zoals weergegeven in Figuur 8) is doorgerekend voor de verschillende 

seizoenen. Het effect van de nieuwe verbinding zorgt wel voor een lagere waterstand in het 

eerste deel van de stokkenloop, normaal is het aanslagpeil van de pomp 25.52. Nu wordt het 

water direct afgevoerd. Dmv een stuw zou dit op hetzelfde peil gehouden kunnen worden. 

 



  

Figuur 3 Lengteprofiel TR3.1  

 

 

Figuur 4 Profielen watergangen huidige situatie en ontwerp 
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Figuur 5 Locatie profielen zoals weergegeven in Figuur 4 



 

 

Figuur 6 Aquacalc berekening verhang obv profiel stokkenloop en maximale capaciteit 
pomp 

  



 

Figuur 7 Aquacalc berekening afvoer duiker 

 



 

Figuur 8 Nieuwe schematisatie verbinding stokkenloop 

Logboek aanpassingen verbinding Stokkeloop 

 

4-11-2020  

- Pompcapaciteit op 0 m3/s 

- Verbinding tussen TR4AA –TR3.1 

- Toevoegen profiel stukje TR4VV (prof_26997) omdat branch anders geen profiel 

heeft. 

- Profiel op nieuwe verbinding toevoegen en benedenstroomse deel TR3.1 

verondiepen: bodembreedte 2m, talud (1:2) en diepte van 25.1m+NAP bij de 

aansluiting met de Stokkenloop en 24.1 bij de Tongelreep 

- Duikers TR3.1 hoger leggen. 

5-11-2020 



- Stuw en drempel verwijderd die nog in de TR3.1 stonden 

- Aantakking waar de pomp stond geheel verwijderen 

- Aantakking Tongelreep TR3.1 verplaatst bovenstrooms (zodat deze de TR1 niet 

meer kruist) 

Resultaten 

Resultaten stationaire peilen 

In Figuur 9 t/m Figuur 12 wordt de verandering in zomer en winterpeil voor de stationaire 

sommen weergegeven. Door de verandering in ligging van de TR1 kunnen de resultaten niet 

overal worden weergegeven (omdat er geen rekenpunten op elkaar vallen). Te zien is dat de 

veranderingen in peil zich grotendeels beperken tot de Tongelreep zelf. In een groot deel van 

de watergangen is de wijziging minimaal (wit is -0.01-0.01m).   

 



 

Figuur 9 Verandering waterpeil winter Tongelreep noord, veranderingen in m 



 

Figuur 10 Verandering waterpeil zomer Tongelreep noord 



 

Figuur 11 Verandering waterpeil winter Tongelreep zuid 



 

Figuur 12 Verandering waterpeil zomer Tongelreep zuid 

  



Resultaten inundatie afvoergolven 

Figuur 13 t/m Figuur 15 geven de veranderingen in inundatie weer voor de afvoergolven T1, 

T10 en T100WH. Te zien is dat de inundatie op sommige plaatsen toeneemt, maar door dat 

het maaiveld vrij snel oploopt blijft deze binnen het beekdal. In tabel is de verandering in 

afvoerpeil voor een aantal  

 

 

Figuur 13 Inundatie T1HK; huidige situatie in blauw, toename in rood, afname in groen 



 

Figuur 14 Inundatie T10HK; huidige situatie in blauw, toename in rood, afname in 
groen 



 

Figuur 15  Inundatie T100WH; huidige situatie in blauw, toename in rood, afname in 
groen 

Aandachtspunten 

 Op de Prinsenloop (net over de grens in België) zit een lozing van een RWZI. Deze 

RWZI zit niet in het model. 

 In de scenario’s is het beekherstel in België niet expliciet gemodelleerd. Het uitgangspunt 

is dat de peilen op de grens niet wijzigen, maar de modellering van het beekherstel van 

de Warmbeek was nog niet volledig gereed toen de modellering van de Tongelreep werd 

uitgevoerd. 

 Stedelijk water zit nu in het model met de standaard werkwijze binnen het HMI: verhard 

oppervlak is op basis van de afvoereenheden verdeeld over de watergangen. Het 

aangesloten oppervlak en de locatie komt niet precies overeen met de overstortlocaties. 

Ook bergbezinkbassin en retentievoorziening zijn niet meegenomen in dit model. Verder 

richt het model zich op een wintersituatie en is daarom niet representatief voor een 

zomersituatie waarbij overstorten veroorzaakt worden door korte, hevige neerslag 

pieken. 

 



Afwatering Bruggerhuizen (niet doorgerekend) 

De oppervlaktewatermodellen bevatten vrijwel alleen a-watergangen. De afwatering van 

Bruggerhuizen is niet doorgerekend met het oppervlaktwatermodel. Wel is gebruik gemaakt 

van SOBEK om de huidige verhanglijnen (met behulp van recente inmetingen) inzichtelijk te 

maken en zo verbeteringen van het watersysteem te bepalen. 

In Figuur 16 wordt de huidige afwateringsrichting Bruggerhuizen weergegeven obv de 

ingemeten profielpunten. Niet overal is de route en verhanglijn optimaal. In Figuur 17 is een 

(op het eerste gezicht) logischere afwatering ingetekend. In de daarop volgende figuren 

worden lengteprofielen weergegeven met daarbij opmerkingen in hoeverre het profiel zou 

kunnen worden verbeterd. De stippellijnen geven een grove indicatie voor het verbeterde 

profiel. 

Afwatering van Bruggerhuizen komt op twee locaties uit op de a-watergangen (α en β in 

Figuur 16). In onderstaande tabel worden de door het model berekende peilen op deze 

locaties in de huidige en toekomstige situatie opgesomd.  

Afvoersituatie α (huidig) α (maxKRW) β (huidig) β (maxKRW) 

T1 24.2 m+NAP nb 24.1 m+NAP nb 

T10 24.5m+NAP 24.6 m+NAP 24.3 m+NAP 24.3 m+NAP 

Winter stationar 23.6 m+NAP 23.8 m+NAP 23.9 m+NAP 24.0 m+NAP 

 

  



 

Figuur 16 Huidige richting afwatering obv profielen. Rode driehoeken geven aan dat 
hier geen watergang/duiker zit 
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Figuur 17 Logische afwatering Bruggerhuizen, groen gearceerd trajecten waar de 
verhanglijn verbeterd kan worden 
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Figuur 18 Asbodem profielmeetpunten 

Onderstaande figuren worden lengteprofielen weergegeven voor de verschillende trajecten. 

Hierin is te zien dat het verhang niet overal optimaal is.  



 

Figuur 19 Traject lengteprofiel A-A' 

 

Figuur 20 Lengteprofiel A-A' 

Lengteprofiel A-A’ (Figuur 20) is redelijk logisch qua verval, afvoer richting noorden. Maar de 

route is vrij lang voor de afvoer bij de huispercelen. Een optie zou zijn het hoogste deel via 

het westen direct naar de Tongelreep te leiden dmv een duiker.   
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Figuur 21 Traject lengteprofiel B-B'-B’’ 

 

Figuur 22 Lengteprofiel B-B' 
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Figuur 23 lengteprofiel B-B'' 

Zoals te zien is van de lengteprofielen B-B’ en B-B’’ (Figuur 22/Figuur 23) loopt de afvoer via 

de oranje lijn naar B’’. Deze route is vrij vlak en loopt zelfs wat op aan het eind. Optie zou zijn 

om verval te optimaliseren via C-C’ (zie ook Figuur 26) of een extra verbinding via B naar de 

watergang aan de andere kant van de sloot te maken. Het is dan wel nodig deze sloot wat uit 

te diepen zodat het water ook via deze kant weg kan.  
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Figuur 24 Traject lengteprofiel C-C' 

 

Figuur 25 lengteprofiel C-C' 
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Verval over C-C’ is redelijk oké (Figuur 25), zou iets minder vlak kunnen worden, eventueel 

optimaliseren met verhanglijn vanaf B-B’’ (Figuur 26). 

 

Figuur 26 lengteprofiel B-B''-C' 
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Figuur 27 Traject lengteprofiel D-D' 

 

Figuur 28 Lengteprofiel D-D' 

 Lengteprofiel over D-D’ (Figuur 28) ziet er redelijk uit.    
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Figuur 29 Traject lengteprofiel E-E' 

 

Figuur 30 Lengteprofiel E-E' 

Verhang traject E-E’ (Figuur 30) is nu vrijwel vlak,  betere verhanglijn richting duiker creëren. 
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 5ƻŜƭ t!{ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ у 

 [ŜŜǎǿƛƧȊŜǊ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ф 

о wŜƎƛƻƴŀŀƭ ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊƳƻŘŜƭ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ мл 

 [ŀŀƎƻǇōƻǳǿ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ мл 

 .ǊŜǳƪŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ мм 

 hƴǘǘǊŜƪƪƛƴƎŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ мп 

 hǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜǿŀǘŜǊǇŜƛƭŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ мп 

 [ŀƴŘƎŜōǊǳƛƪ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ мп 

 DǊƻƴŘǿŀǘŜǊŀŀƴǾǳƭƭƛƴƎ ƳŜǘ C[¦½h Řŀǘŀōŀƴƪ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ мр 

п !ŀƴǇŀǎǎƛƴƎŜƴ ǾƻƻǊ ŘŜǘŀƛƭƳƻŘŜƭ ¢ƻƴƎŜƭǊŜŜǇ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ мт 

 aƻŘŜƭƎǊƛŘ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ мт 

пΦмΦм aƻŘŜƭƎǊŜƴǎ κ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜƎŜōƛŜŘ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ мт 

пΦмΦн ²ŀǘŜǊƭƻǇŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ му 

пΦмΦо ±ŜǊŘƛŎƘǘƛƴƎ ǊŜƪŜƴƎǊƛŘ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ нл 

 wŀƴŘǾƻƻǊǿŀŀǊŘŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ нм 

 hǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜǿŀǘŜǊ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ нн 

пΦоΦм [ŜƎƎŜǊǿŀǘŜǊƭƻǇŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ нн 

пΦоΦн IƛǎǘƻǊƛǎŎƘŜ ǿŀǘŜǊƭƻǇŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ нн 

пΦоΦо .πǿŀǘŜǊƎŀƴƎŜƴ Ŝƴ ƎǊŜǇǇŜƭǎ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ нн 

пΦоΦп {ƛǇƘƻƴǎκ!ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ нп 

пΦоΦр tƻƳǇŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ нп 

пΦоΦс 5ǊŀƛƴŀƎŜ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ нр 

пΦоΦт ±ƛǎǾƛƧǾŜǊǎ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ нт 

р aƻŘŜƭƪŀƭƛōǊŀǘƛŜ Ŝƴ ǾŀƭƛŘŀǘƛŜ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ну 

 YŀƭƛōǊŀǘƛŜǎŜǘ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ну 



 wŜǎǳƭǘŀǘŜƴ ǾƽƽǊ ŘŜ ƳƻŘŜƭƪŀƭƛōǊŀǘƛŜ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ну 

 YŀƭƛōǊŀǘƛŜ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ нф 

рΦоΦм ¢ƻƴƎŜƭǊŜŜǇ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ нф 

рΦоΦн hǾŜǊƭŀƴŘŦƭƻǿ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ом 

рΦоΦо .ƻŘŜƳƻǇōƻǳǿ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ он 

рΦоΦп .ǊŜǳƪŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ос 

рΦоΦр [ŀŀƎǾŜƭŘƭƻƻǇ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ от 

 wŜǎǳƭǘŀǘŜƴ ƎŜƪŀƭƛōǊŜŜǊŘ ƳƻŘŜƭ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ оу 

рΦпΦм wŜǎƛŘǳŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ оу 

рΦпΦн ±ŀƭƛŘŀǘƛŜ ŀŀƴ ŘŜ ƘŀƴŘ Ǿŀƴ ŜǊǾŀǊƛƴƎŜƴ ƛƴƎŜƭŀƴŘŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ пр 

рΦпΦо ±ŀƭƛŘŀǘƛŜ ŀŀƴ ŘŜ ƘŀƴŘ Ǿŀƴ ƛƴƎŜǎŎƘŀǘǘŜ DIDκD[D ǳƛǘ  ōƻǊƛƴƎŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ пр 

с !ŎǘǳŜƭŜ ǎƛǘǳŀǘƛŜ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ пт 

 aŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ пт 

 ²ŀǘŜǊǎȅǎǘŜŜƳ !ŎǘǳŜƭŜ {ƛǘǳŀǘƛŜ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ пф 

 bŀǘǳǳǊōŜƘŜŜǊǘȅǇŜƴ t!{ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ рл 

 5ƻŜƭƎŀǘ !ŎǘǳŜƭŜ ǎƛǘǳŀǘƛŜ ǘŜƴ ŀŀƴȊƛŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ t!{ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ рм 

т LƴȊƛŎƘǘǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ро 

 {ŎŜƴŀǊƛƻ м ςaŀȄƛƳŀŀƭ ǎŎŜƴŀǊƛƻ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ро 

тΦмΦм aŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ро 

тΦмΦн 9ŦŦŜŎǘŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ рп 

тΦмΦо 5ƻŜƭƎŀǘ ƘŀōƛǘŀǘǘȅǇŜ LƴȊƛŎƘǘǎŎŜƴŀǊƛƻ м ǘŜƴ ŀŀƴȊƛŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ t!{ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ рс 

 {ŎŜƴŀǊƛƻ н ς aŀȄƛƳŀŀƭ ǎŎŜƴŀǊƛƻ ƛƴŎƭǳǎƛŜŦ ƳƛǘƛƎŜǊŜƴŘŜ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ рс 

тΦнΦм aŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ рс 

тΦнΦн 9ŦŦŜŎǘŜƴ DȄD ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ рт 

тΦнΦо 5ƻŜƭƎŀǘ ƘŀōƛǘŀǘǘȅǇŜ LƴȊƛŎƘǘǎŎŜƴŀǊƛƻ н ǘŜƴ ŀŀƴȊƛŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ t!{ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ рф 

 {ŎŜƴŀǊƛƻ о ς aŀȄƛƳŀŀƭ ǎŎŜƴŀǊƛƻ ƛƴŎƭǳǎƛŜŦ ƳƛǘƛƎŜǊŜƴŘŜ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴ Ŝƴ ŜȄǘǊŀ ŘǊƻƻƎƭŜƎƎƛƴƎ ΦΦΦΦΦ сл 

тΦоΦм aŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ сл 

тΦоΦн 9ŦŦŜŎǘŜƴ DȄD ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ см 

тΦоΦо 5ƻŜƭƎŀǘ ƛƴȊƛŎƘǘǎŎŜƴŀǊƛƻ о ǘŜƴ ŀŀƴȊƛŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ t!{ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ со 

 {ŎŜƴŀǊƛƻ п ς a9w ǎŎŜƴŀǊƛƻ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ сп 

тΦпΦм aŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ сп 

тΦпΦн 9ŦŦŜŎǘŜƴ DȄD ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ср 



у !ŎǘǳŜƭŜ ǎƛǘǳŀǘƛŜ нлмф ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ су 

 !ŀƴǇŀǎǎƛƴƎŜƴ ǘŜƴ ƻǇȊƛŎƘǘŜ Ǿŀƴ ǾƻǊƛƎŜ ŀŎǘǳŜƭŜ ǎƛǘǳŀǘƛŜ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ су 

 {ŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ¢ƻƴƎŜƭǊŜŜǇ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ тм 

 {ŎŜƴŀǊƛƻ tǊƻƧŜŎǘ tƭŀƴ bƻƻǊŘ ŦŀǎŜ м όttb ŦŀǎŜ мύ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ тн 

уΦоΦм .ŜŜƪƘŜǊǎǘŜƭ ōŜƴŜŘŜƴǎǘǊƻƻƳǎ ǎǘǳǿ 5ǊƛŜōǊǳƎƎŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ тн 

уΦоΦн .ƻǎƻƳǾƻǊƳƛƴƎ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ тн 

уΦоΦо 5ŜƳǇŜƴκǾŜǊƻƴŘƛŜǇŜƴ ǿŀǘŜǊƎŀƴƎŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ то 

уΦоΦп aŀŀƛǾŜƭŘŀŀƴǇŀǎǎƛƴƎŜƴΤ ƻǇƘƻƎŜƴ Ŝƴ ŀŦƎǊŀǾŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ тп 

уΦоΦр LƴŦƛƭǘǊŀǘƛŜ ǾƛǎǾƛƧǾŜǊǎ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ тр 

уΦоΦс bƛŜǳǿŜ ǿŀǘŜǊƎŀƴƎ ōƛƧ ½ŜŜƭōŜǊƎ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ тс 

уΦоΦт ±ŜǊŘŜǊŜ ƳƻŘŜƭŀŀƴǇŀǎǎƛƴƎŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ тт 

 9ŦŦŜŎǘŜƴ ttb ƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ту 

 tǊƻƧŜŎǘ tƭŀƴ ǘƻǘŀŀƭ όttb ŦŀǎŜ м Ҍ tt½ ŦŀǎŜ нύ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ур 

 ¢ƻǘŀƭŜ ŜŦŦŜŎǘŜƴ ttb Ŝƴ tt½ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ус 

 !ŀƴǇŀǎǎƛƴƎŜƴ !ŎǘǳŜƭŜ {ƛǘǳŀǘƛŜ ό!{Ǿоύ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ фо 

уΦтΦм ±ŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴ ǘŜƴ ƻǇȊƛŎƘǘŜ Ǿŀƴ ǾƻǊƛƎŜ ǎƛǘǳŀǘƛŜΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ фо 

уΦтΦн YƻǇǇŜƭƛƴƎ {ƻōŜƪ Ŝƴ ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊƳƻŘŜƭ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ фо 

уΦтΦо tŜƛƭ ƎŜƭƛƧƪ ŀŀƴ !{Ǿн ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ фо 

уΦтΦп !ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ фп 

 {ŎŜƴŀǊƛƻ tǊƻƧŜŎǘ tƭŀƴ ½ǳƛŘ ŦŀǎŜ н όtt½ ŦŀǎŜ нύ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ фр 

уΦуΦм .ŜŜƪƘŜǊǎǘŜƭ ōƻǾŜƴǎǘǊƻƻƳǎ ǎǘǳǿ 5ǊƛŜōǊǳƎƎŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ фр 

уΦуΦн .ƻǎƻƳǾƻǊƳƛƴƎ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ фф 

уΦуΦо 5ŜƳǇŜƴκǾŜǊƻƴŘƛŜǇŜƴ ǿŀǘŜǊƎŀƴƎŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ млл 

уΦуΦп bƛŜǳǿŜ ǿŀǘŜǊƎŀƴƎ {ǘƻƪƪŜƭƻƻǇ Ŝƴ ǾŜǊǿƛƧŘŜǊŜƴ ǇƻƳǇ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ млм 

уΦуΦр !ŀƴǇŀǎǎƛƴƎ ǿŀǘŜǊƎŀƴƎ !ŎƘŜƭǎŜ Yƭǳƛǎ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ млн 

уΦуΦс aŀŀƛǾŜƭŘŀŦƎǊŀǾƛƴƎ ǊƻƴŘƻƳ ¢ƻƴƎŜƭǊŜŜǇ Ŝƴ ōƛƧ .ǊǳƎƎŜǊƘǳƛȊŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ млн 

уΦуΦт ±ŜǊǿƛƧŘŜǊŜƴ ŘǊŀƛƴŀƎŜ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ млн 

уΦуΦу hǇǘƛƳŀƭƛǎŜǊŜƴ ǿŀǘŜǊƎŀƴƎŜƴ .ǊǳƎƎŜǊƘǳƛȊŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ мло 

уΦуΦф ±ŜǊŘŜǊŜ ƳƻŘŜƭŀŀƴǇŀǎǎƛƴƎŜƴΥ ƪƻǇǇŜƭƛƴƎ {ƻōŜƪ Ŝƴ ƘŀƴŘƘŀǾŜƴ ǇŜƛƭ !{Ǿо ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ млр 

 9ŦŦŜŎǘŜƴ tt½ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ млс 

.ƛƧƭŀƎŜ мм [ƻƎōƻŜƪ ŀŀƴǇŀǎǎƛƴƎŜƴ ƴƛŜǳǿŜ ŀŎǘǳŜƭŜ ǎƛǘǳŀǘƛŜ ό!{Ǿоύ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ мпо 

.ƛƧƭŀƎŜ мн [ƻƎōƻŜƪ ŀŀƴǇŀǎǎƛƴƎŜƴ ŀǇŀǊǘŜ ōŜǊŜƪŜƴƛƴƎ ǾƛǎǾƛƧǾŜǊǎΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ мпр 



 

 
  



2 Inleiding 
±ƻƻǊ ƘŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘ IŜǊƛƴǊƛŎƘǘƛƴƎ Ǿŀ ŘŜ ¢ƻƴƎŜƭǊŜŜǇ ȊƛƧƴ ƛƴ ŘŜ ǇŜǊƛƻŘŜ нлмт ς нлму ƎŜŎƻƳōƛƴŜŜǊŘŜ 
ƻǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜπ Ŝƴ ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊōŜǊŜƪŜƴƛƴƎŜƴ ǳƛǘƎŜǾƻŜǊŘ ŘƻƻǊ ²ŀǘŜǊǎŎƘŀǇ ŘŜ 5ƻƳƳŜƭΦ 5Ŝ ǊŜǎǳƭǘŀǘŜƴ Ǿŀƴ 
ŘŜ ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊƳƻŘŜƭƭŜǊƛƴƎ ȊƛƧƴ ƻǇƎŜƴƻƳŜƴ ƛƴ ǾƻƻǊƭƛƎƎŜƴŘŜ ǊŀǇǇƻǊǘŀƎŜΦ  

Lƴ ƘŜǘ ǊŀǇǇƻǊǘ ƛǎ ŘŜ ƻǇōƻǳǿ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊƳƻŘŜƭ ōŜǎŎƘǊŜǾŜƴΦ 5ŀŀǊƴŀŀǎǘ ȊƛƧƴ ƻƴŘŜǊ ŀƴŘŜǊŜ ŘƛǾŜǊǎŜ 
ōŜŜƪƘŜǊǎǘŜƭǾŀǊƛŀƴǘŜƴ ƳŜǘ ōŜƘǳƭǇ Ǿŀƴ ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǎŎƘŜ ƳƻŘŜƭƭŜƴ ŘƻƻǊƎŜǊŜƪŜƴŘΦ IŜǘ ŜƛƴŘƻƴǘǿŜǊǇ ōŜǘǊŜŦǘ 
ŜŜƴ ǾŀǊƛŀƴǘ ǿŀŀǊōƛƧ ŘŜ ƻƳǎǘŀƴŘƛƎƘŜŘŜƴ ƛƴ ŘŜ ōŜŜƪ Ŝƴ ƴŀǘǘŜ ƴŀǘǳǳǊǇŀǊŜƭ ǾŜǊōŜǘŜǊŜƴ ŘƻƻǊ ƘŜǘ ŘŜƳǇŜƴ Ŝƴ 
ǾŜǊƻƴŘƛŜǇŜƴ Ǿŀƴ ǎƭƻǘŜƴ Ŝƴ ƎǊŜǇǇŜƭǎΣ ƘŜǘ ǾŜǊǿƛƧŘŜǊŜƴ Ǿŀƴ ǇƻƳǇŜƴ Ŝƴ ŘǊŀƛƴŀƎŜΣ ƘŜǘ ŀŦƎǊŀǾŜƴ Ǿŀƴ 
ǇŜǊŎŜƭŜƴ Ŝƴ ƘŜǘ ǾŜǊǎƳŀƭƭŜƴ Ŝƴ ǾŜǊƻƴŘƛŜǇŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ¢ƻƴƎŜƭǊŜŜǇΦ  

IƛŜǊōƛƧ ƛǎ ȊƻǾŜŜƭ ƳƻƎŜƭƛƧƪ ǊŜƪŜƴƛƴƎ ƎŜƘƻǳŘŜƴ ƳŜǘ ŘŜ ōŜƭŀƴƎŜƴ Ǿŀƴ ƎǊƻƴŘŜƛƎŜƴŀǊŜƴ ƎŜƭŜƎŜƴ ƭŀƴƎǎ ŘŜ 
ōŜŜƪ Ŝƴ ƛƴ ŘŜ ƴŀǘǘŜ ƴŀǘǳǳǊǇŀǊŜƭΦ 

 Gebiedsbeschrijving 

Lƴ CƛƎǳǳǊ нπм ƛǎ ƘŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘ Ŝƴ ǘŜǾŜƴǎ ƳƻŘŜƭƎŜōƛŜŘ Ǿŀƴ ŘŜ ¢ƻƴƎŜƭǊŜŜǇ ǿŜŜǊƎŜƎŜǾŜƴΦ wƻƴŘƻƳ ƘŜǘ 
ŀŀƴŘŀŎƘǘǎƎŜōƛŜŘ ƭƛƎǘ ŜŜƴ ȊƻƴŜ ǿŜƭƪŜ ǘŜǾŜƴǎ ƛƴ ƘŜǘ ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊƳƻŘŜƭ ǿƻǊŘǘ ƳŜŜƎŜƴƻƳŜƴΣ ƳŀŀǊ ǿŀŀǊ ŘŜ 
ǊŜǎǳƭǘŀǘŜƴ ŜŜƴ ōŜǇŜǊƪǘ ŘŜǘŀƛƭ ƴƛǾŜŀǳ ōŜǾŀǘǘŜƴΦ IŜǘ ŀŀƴŘŀŎƘǘƎŜōƛŜŘ ōŜǾŀǘ ŘŜƭŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ǎǘǊƻƻƳƎŜōƛŜŘŜƴ 
Ǿŀƴ ¢ƻƴƎŜƭǊŜŜǇΣ ŘŜ {ǘǊƛƧǇŜǊ !ŀ Ŝƴ ŘŜ 5ƻƳƳŜƭΦ CƻŎǳǎ Ǿŀƴ ŘŜȊŜ ǎǘǳŘƛŜ ƭƛƎǘ ƻǇ ƘŜǘ ƎŜōƛŜŘ ǊƻƴŘƻƳ ƘŜǘ 
[ŀŀƎǾŜƭŘ Ŝƴ .ǊǳƎƎŜǊƘǳƛȊŜƴΦ  

 



   
Figuur 2-1 Locatie van modelgebied 

Lƴ CƛƎǳǳǊ нπн ƛǎ ŘŜ ƳŀŀƛǾŜƭŘƘƻƻƎǘŜƪŀŀǊǘ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƎŜōƛŜŘ ǿŜŜǊƎŜƎŜǾŜƴΦ IŜǘ ƎŜōƛŜŘ ƘŜƭǘ Ǿŀƴ ƴƻƻǊŘ ƴŀŀǊ 
ȊǳƛŘΦ Lƴ ƘŜǘ ȊǳƛŘŜƴ ƭƛƎǘ ƘŜǘ ƳŀŀƛǾŜƭŘ ƻǇ ƳŀȄƛƳŀŀƭ ол ƳҌb!t Ŝƴ ƛƴ ƘŜǘ ƴƻƻǊŘŜƴ ƭƛƎǘ ƘŜǘ ƳŀŀƛǾŜƭŘ 
ƳŀȄƛƳŀŀƭ ƻǇ нм ƳҌb!tΦ 5Ŝ ¢ƻƴƎŜǊŜŜǇ ƘŜŜŦ ȊƛŎƘ ŘǳƛŘŜƭƛƧƪ ƛƴ ƘŜǘ ƳŀŀƛǾŜƭŘ ƛƴƎŜǎƴŜŘŜƴΦ 5Ŝ 
ǎǘǊƻƳƛƴƎǎǊƛŎƘǘƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊ ǾƻƭƎǘ ƘŜǘ ƳŀŀƛǾŜƭŘΦ  



  

Figuur 2-2 Hoogtekaart (AHN2) van het modelgebied 

 Doel PAS 

²ŀǘŜǊǎŎƘŀǇ ŘŜ 5ƻƳƳŜƭ ƘŜŜŦǘ ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ ƻǇƎŀǾŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘƎŜōƛŜŘ Ǿŀƴ ŘŜ ¢ƻƴƎŜƭǊŜŜǇΦ !ƭƭŜǊŜŜǊǎǘ 
ȊƛƧƴ Řƛǘ ŘŜ ǊŜƎǳƭƛŜǊŜ ²ŀǘŜǊǎŎƘŀǇ ƻǇƎŀǾŜƴΣ ōŜŜƪƘŜǊǎǘŜƭ Ŝƴ ƘŜǊǎǘŜƭ ƴŀǘǘŜ ƴŀǘǳǳǊǇŀǊŜƭΦ bŀŀǎǘ 
ōƻǾŜƴƎŜƴƻŜƳŘŜ ƻǇƎŀǾŜƴ ƘŜŜŦǘ ²ŀǘŜǊǎŎƘŀǇ ŘŜ 5ƻƳƳŜƭ ƛƴ нлмс ŀŦǎǇǊŀƪŜƴ ƎŜƳŀŀƪǘ ƳŜǘ ŘŜ ǇǊƻǾƛƴŎƛŜ 
bƻƻǊŘ .Ǌŀōŀƴǘ ƻǾŜǊ ŘŜ ǳƛǘǾƻŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ t!{Φ  

  



5Ŝ t!{ ōŜǎǘŀŀǘ ǳƛǘ ƘŜǘ ǘŜǊǳƎŘǊƛƴƎŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ǎǘƛƪǎǘƻŦǳƛǘǎǘƻƻǘ Şƴ ƘŜǘ ǳƛǘǾƻŜǊŜƴ Ǿŀƴ ƘŜǊǎǘŜƭƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴ ƛƴ 
ŘŜ ƴŀǘǳǳǊΦ .ƛƧ ŘŜ ǳƛǘǾƻŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ t!{ ǿŜǊƪǘ ²ŀǘŜǊǎŎƘŀǇ ŘŜ 5ƻƳƳŜƭ ǎŀƳŜƴ ƳŜǘ ŘŜ ǇǊƻǾƛƴŎƛŜ bƻƻǊŘ 
.ǊŀōŀƴǘΣ ǘŜǊǊŜƛƴōŜƘŜŜǊŘŜǊǎΣ ƴŀǘǳǳǊōŜǎŎƘŜǊƳƛƴƎǎƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛŜǎΣ ŀƴŘŜǊŜ ƻǾŜǊƘŜŘŜƴΣ ƛƴƴƻǾŀǘƛŜǇŀǊǘƴŜǊǎΣ 
ƻƴŘŜǊƴŜƳŜǊǎƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛŜǎΣ ŀŘǾƛǎŜǳǊǎ Ŝƴ ŀƴŘŜǊŜ ŜȄǇŜǊǘǎΦ ²ŀǘŜǊǎŎƘŀǇ ŘŜ 5ƻƳƳŜƭ ǾƻŜǊǘ ŘŜ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴ 
ǳƛǘ ƛƴ ƘŜǘ ƎŜōƛŜŘΦ 

5Ŝ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴ ŘƛŜ ǾƻƻǊ ŘŜ t!{ ƴƻƻŘȊŀƪŜƭƛƧƪ ȊƛƧƴ ƪƻƳŜƴ ǎǘŜǊƪ ƻǾŜǊŜŜƴ ƳŜǘ ŘŜ ǊŜƎǳƭƛŜǊŜ ƻǇƎŀǾŜƴ 
όōŜŜƪƘŜǊǎǘŜƭ Ŝƴ ƘŜǊǎǘŜƭ ƴŀǘǘŜ ƴŀǘǳǳǊǇŀǊŜƭύΣ Ǿŀƴ ²ŀǘŜǊǎŎƘŀǇ ŘŜ 5ƻƳƳŜƭΦ Lƴ ƘŜǘ ƎŜǾŀƭ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘ 
ƘŜǊƛƴǊƛŎƘǘƛƴƎ ¢ƻƴƎŜƭǊŜŜǇ ōŜǘŜƪŜƴǘ ƘŜǘ ŜŎƘǘŜǊ Řŀǘ ŘŜ ǊŜƎǳƭƛŜǊŜ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴ ƻƴǾƻƭŘƻŜƴŘŜ ǾŜǊƴŀǘǘƛƴƎ 
ǾŜǊƻƻǊȊŀƪŜƴ ǾƻƻǊ ŘŜ t!{ ƻǇƎŀǾŜΦ 9Ǌ ŘƛŜƴŜƴ Řǳǎ ŜȄǘǊŀ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴ ǳƛǘƎŜǾƻŜǊŘ ǘŜ ǿƻǊŘŜƴΦ 5ƻŜƭ Ǿŀƴ ŘŜȊŜ 
ǎǘǳŘƛŜ ƛǎ ƳƛŘŘŜƭǎ ŜŜƴ ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊƳƻŘŜƭ ŜŜƴ ŀŀƴǘŀƭ ǇǊƻƧŜŎǘŜƴ Ŝƴ ƛƴƛǘƛŀǘƛŜǾŜƴ ŘƛŜ ƛƴ ƘŜǘ ƎŜōƛŜŘ ǎǇŜƭŜƴ ǘŜ 
ǾƻƻǊȊƛŜƴ Ǿŀƴ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŜ ƳŜǘ ōŜǘǊŜƪƪƛƴƎ ǘƻǘ ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊΦ  

 Leeswijzer 

Lƴ ƘƻƻŦŘǎǘǳƪ о ǿƻǊŘǘ ƪƻǊǘ ƘŜǘ ƎŜōǊǳƛƪǘŜ ǳƛǘƎŀƴƎǎƳƻŘŜƭ ōŜǎŎƘǊŜǾŜƴΦ ±ŜǊǾƻƭƎŜƴǎ ǿƻǊŘǘ ƛƴ ƘƻƻŦŘǎǘǳƪ п 
ōŜǎŎƘǊŜǾŜƴ ǿŜƭƪŜ ǎǘŀǇǇŜƴ ȊƛƧƴ ǳƛǘƎŜǾƻŜǊŘ ƻƳ ǘƻǘ ƘŜǘ ŘŜǘŀƛƭƳƻŘŜƭ ǾƻƻǊ ŘŜ ¢ƻƴƎŜƭǊŜŜǇ ǘŜ ƪƻƳŜƴΦ 
IƻƻŦŘǎǘǳƪ р ōŜǎŎƘǊƛƧŦǘ ŘŜ ǳƛǘƎŜǾƻŜǊŘŜ ƳƻŘŜƭƪŀƭƛōǊŀǘƛŜ Ŝƴ ǾŀƭƛŘŀǘƛŜΦ Lƴ ƘƻƻŦŘǎǘǳƪ с ǿƻǊŘǘ ŘŜ ōŜǊŜƪŜƴŘŜ 
ŀŎǘǳŜƭŜ ǎƛǘǳŀǘƛŜ ǘƻŜƎŜƭƛŎƘǘΦ ±ŜǊǾƻƭƎŜƴǎ ǿƻǊŘǘ ƛƴ ƘƻƻŦŘǎǘǳƪ т ŜŜƴ ŀŀƴǘŀƭ ƛƴȊƛŎƘǘǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ǘƻŜƎŜƭƛŎƘǘΦ  

 

  



3 Regionaal grondwatermodel 
IŜǘ ƳƻŘŜƭ Ǿŀƴ ŘŜ ¢ƻƴƎŜƭǊŜŜǇ ƛǎ ƎŜōŀǎŜŜǊŘ ƻǇ ƘŜǘ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊƳƻŘŜƭ Ǿŀƴ ²ŀǘŜǊǎŎƘŀǇ 5Ŝ 
5ƻƳƳŜƭ ό5ƻwŜƎaƻŘнлмпύΦ 5ŀǘ ōŜǘŜƪŜƴǘ Řŀǘ ƘŜǘ ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊƳƻŘŜƭ Ǿŀƴ ŘŜ ¢ƻƴƎŜƭǊŜŜǇ ƎŜōǊǳƛƪ Ƴŀŀƪǘ 
Ǿŀƴ ŘŜ ƎŜƎŜǾŜƴǎ Ǿŀƴ 5ƻwŜƎaƻŘнлмпΦ IŜǘ ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊƳƻŘŜƭ Ǿŀƴ ŘŜ 5ƻƳƳŜƭ ƛǎ ŜŜƴ ǊŜƎƛƻƴŀŀƭ ƳƻŘŜƭΦ IŜǘ 
ƳƻŘŜƭ Ǿŀƴ ŘŜ ¢ƻƴƎŜƭǊŜŜǇ ōŜǾŀǘ ŜŜƴ ƎŜŘŜǘŀƛƭƭŜŜǊŘŜǊ ƎǊƛŘ ƳŜǘ ŘŀŀǊƛƴ ŀŎǘǳŜƭŜǊŜ Ŝƴ ŀŀƴǾǳƭƭŜƴŘŜ Řŀǘŀ Ŝƴ ƛǎ 
ǾŜǊŘŜǊ ƎŜƪŀƭƛōǊŜŜǊŘ Ŝƴ ƎŜƻǇǘƛƳŀƭƛǎŜŜǊŘΦ aŜŜǊ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŜ ƻǾŜǊ ŘŜ ƻǇōƻǳǿ Ǿŀƴ ƘŜǘ 5ƻwŜƎaƻŘнлмп ƛǎ ǘŜ 
ǾƛƴŘŜƴ ƛƴ ŘŜ ƘƛŜǊǾƻƻǊ ƻǇƎŜǎǘŜƭŘŜ ǊŀǇǇƻǊǘŀƎŜ ŘƻƻǊ wI5I± (Update databank en grondwatermodel 2014, 

RHDHV, 2017, BC9311)Φ  

IŜǘ ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊƳƻŘŜƭ Ǿŀƴ ŘŜ ¢ƻƴƎŜƭǊŜŜǇ Ƴŀŀƪǘ ƎŜōǊǳƛƪ Ǿŀƴ ŘŜ ǊŀƴŘǾƻƻǊǿŀŀǊŘŜǎΣ ƻǇōƻǳǿ Ǿŀƴ ŘŜ ƭŀƎŜƴ 
Ҍ ŜƛƎŜƴǎŎƘŀǇǇŜƴ όǿŜŜǊǎǘŀƴŘΣ ŘƻƻǊƭŀǘŜƴŘƘŜƛŘύΣ ōǊŜǳƪŜƴ Ŝƴ ƻƴǘǘǊŜƪƪƛƴƎŜƴ Ȋƻŀƭǎ ŘŜȊŜ ȊƛƧƴ ƎŜƳƻŘŜƭƭŜŜǊŘ ƛƴ 
ƘŜǘ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊƳƻŘŜƭ Ǿŀƴ 5Ŝ 5ƻƳƳŜƭΦ Lƴ Řƛǘ ƘƻƻŦŘǎǘǳƪ ǿƻǊŘǘ ŜŜƴ ƪƻǊǘŜ ǘƻŜƭƛŎƘǘƛƴƎ ƎŜƎŜǾŜƴ 
ƻǇ ŘŜ ƻǇōƻǳǿ Ǿŀƴ Řƛǘ ƳƻŘŜƭΦ ¦ƛǘƎŀƴƎǎǇǳƴǘŜƴ Ŝƴ ŜǾŜƴǘǳŜƭŜ ŀŀƴǇŀǎǎƛƴƎŜƴ ǘŜƴ ƻǇȊƛŎƘǘŜ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ 
ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊƳƻŘŜƭ ό5ƻwŜƎaƻŘнлмпύ ǿƻǊŘŜƴ ƛƴ ƘƻƻŦŘǎǘǳƪ п ōŜǎǇǊƻƪŜƴΦ  

 Laagopbouw 

5Ŝ ƭŀŀƎƻǇōƻǳǿ ƛǎ ŘŜ ōŀǎƛǎ ŘƛŜ ƎŜōǊǳƛƪǘ ǿƻǊŘǘ ƻƳ ŀƴŘŜǊŜ ƎŜƻƘȅŘǊƻƭƻƎƛǎŎƘŜ ǇŀǊŀƳŜǘŜǊǎ ƳŜŜ ǘŜ 
ōŜǎŎƘǊƛƧǾŜƴΣ ōƛƧǾƻƻǊōŜŜƭŘ ŘƻƻǊƭŀǘŜƴŘƘŜŘŜƴ Ŝƴ ǿŜŜǊǎǘŀƴŘŜƴΣ ƳŀŀǊ ƻƻƪ ƛƴ ǿŜƭƪŜ ƳƻŘŜƭƭŀŀƎ ŜŜƴ 
ƻƴǘǘǊŜƪƪƛƴƎ Ǿŀƴ ŜŜƴ ǿƛƴƭƻŎŀǘƛŜ ǾŀƭǘΦ 5Ŝ ƭƛƎƎƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ ƭŀƎŜƴ Ŝƴ ŘŜ ǘƻŜƎŜƪŜƴŘŜ ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǎŎƘŜ ǇŀǊŀƳŜǘŜǊǎ 
ǿƻǊŘŜƴ ŘƻƻǊ ƘŜǘ ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊƳƻŘŜƭ Ǿŀƴ ŘŜ ¢ƻƴƎŜƭǊŜŜǇ ƻǾŜǊƎŜƴƻƳŜƴ Ǿŀƴǳƛǘ ƘŜǘ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ 
ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊƳƻŘŜƭ Ǿŀƴ 5Ŝ 5ƻƳƳŜƭΦ 

5Ŝ ƭŀŀƎƻǇōƻǳǿ ƛǎ ƎŜǎŎƘŜƳŀǘƛǎŜŜǊŘ ƻǇ ōŀǎƛǎ Ǿŀƴ ŘŜ ƎŜƎŜǾŜƴǎ ōŜǎŎƘƛƪōŀŀǊ Ǿŀƴǳƛǘ w9DL{ όǾŜǊǎƛŜ нΦмύ Ŝƴ 
5h± ό±ƭŀŀƴŘŜǊŜƴύΦ .ƛƴƴŜƴ ŜŜƴ ŀǇŀǊǘŜ ƳƻŘǳƭŜ ōƛƧ ƘŜǘ ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊƳƻŘŜƭ ƛǎ ƘƛŜǊƳŜŜ ŜŜƴ мф ƭŀŀƎǎ 
ƭŀƎŜƴƳƻŘŜƭ ƻƴǘǿƛƪƪŜƭŘ ƻǇ ŜŜƴ ǊŜǎƻƭǳǘƛŜ Ǿŀƴ мллȄмлл ƳŜǘŜǊΦ 5ŀǘ ƛǎ ŘŜȊŜƭŦŘŜ ǊŜǎƻƭǳǘƛŜ ŀƭǎ ŘŜ 
ōŀǎƛǎƎŜƎŜǾŜƴǎ ǳƛǘ wŜƎƛǎ нΦм Ŝƴ 5h±Φ hƴŘŜǊǎǘŀŀƴŘŜ ǘŀōŜƭ ό¢ŀōŜƭ оπмύ ƎŜŜŦǘ ŘŜ ƛƴŘŜƭƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ wŜƎƛǎ нΦм 
ƭŀƎŜƴ ƻǾŜǊ ŘŜ мф ƳƻŘŜƭƭŀƎŜƴ ǿŜŜǊΦ 9ƭƪŜ ƳƻŘŜƭƭŀŀƎ ōŜǎǘŀŀǘ ǳƛǘ ŜŜƴ ŀǉǳƛŦŜǊ όǿŀǘŜǊǾƻŜǊŜƴŘŜ ƭŀŀƎύ Ŝƴ ŜŜƴ 
ŀǉǳƛǘŀǊŘ όǿŀǘŜǊǊŜƳƳŜƴŘŜ ƭŀŀƎΣ ƎǊƛƧǎ ƎŜŀǊŎŜŜǊŘύΦ 

Tabel 3-1 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 & Kiezeloºliet 
 Kik1 Kiezeloºliet 
15 Kiz2 Kiezeloºliet 
 Kik2 Kiezeloºliet 
16 Kiz3 Kiezeloºliet 
 Kik3, Kik4 Kiezeloºliet 
17 Kiz4,Kiz5,Kiz6,Ooz1,Ooc Kiezeloºliet & oosterhout 
 Kik5, Ook1, Ook2, Ooc Kiezeloºliet & Oosterhout 
18 Ooz2, Ooz3, Brz1 Oosterhout & Breda 
 Brk1, Breda 
19 Brk1, Brz2 Breda 
 Hydrologische basis Rupel, Breda 

 

5Ŝ ƭŀŀƎƻǇōƻǳǿ ƛǎ ŘŜ ōŀǎƛǎ ŘƛŜ ƎŜōǊǳƛƪǘ ǿƻǊŘǘ ƻƳ ŀƴŘŜǊŜ ƎŜƻƘȅŘǊƻƭƻƎƛǎŎƘŜ ǇŀǊŀƳŜǘŜǊǎ ƳŜŜ ǘŜ 
ōŜǎŎƘǊƛƧǾŜƴΣ ōƛƧǾƻƻǊōŜŜƭŘ ŘƻƻǊƭŀǘŜƴŘƘŜŘŜƴ Ŝƴ ǿŜŜǊǎǘŀƴŘŜƴΣ ƳŀŀǊ ƻƻƪ ƛƴ ǿŜƭƪŜ ƳƻŘŜƭƭŀŀƎ ŜŜƴ 
ƻƴǘǘǊŜƪƪƛƴƎ Ǿŀƴ ŜŜƴ ǿƛƴƭƻŎŀǘƛŜ ǾŀƭǘΦ 

5ŀŀǊƴŀŀǎǘ ƛǎ ǾƻƻǊ ŘŜ ƻƴŘƛŜǇŜ ƳƻŘŜƭƭŀƎŜƴ όŘŜ ōƻǾŜƴǎǘŜ пл ƳŜǘŜǊύ ƎŜōǊǳƛƪ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ōŜǎŎƘƛƪōŀǊŜ 
ōƻǊƛƴƎŜƴ ǳƛǘ 5ƛƴƻƭƻƪŜǘΦ 5ŜȊŜ ōƻǊƛƴƎŜƴ ȊƛƧƴ ŘƻƻǊ ŜŜƴ ŀǇŀǊǘŜ ǘƻƻƭ ƻƳƎŜȊŜǘ ƴŀŀǊ ŜŜƴ ǎŜŘƛƳŜƴǘǘȅǇŜ ǇŜǊ 
ƳŜǘŜǊ όōƻǾŜƴǎǘŜ нл ƳŜǘŜǊύ ƻŦ ǇŜǊ н ƳŜǘŜǊ όнл ǘƻǘ пл ƳŜǘŜǊ ŘƛŜǇύΦ tŜǊ ǎŜŘƛƳŜƴǘǘȅǇŜ ƛǎ ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ ƻƻƪ 
ŜŜƴ ŘƻƻǊƭŀǘŜƴŘƘŜƛŘ ŜƴκƻŦ ŜŜƴ ǿŜŜǊǎǘŀƴŘ ƻǇƎŜƎŜǾŜƴΦ Lƴ ŎƻƳōƛƴŀǘƛŜ ƳŜǘ ƘŜǘ ƭŀƎŜƴƳƻŘŜƭ ƛǎ ƘƛŜǊƳŜŜ ŘŜ 
ǇŀǊŀƳŜǘŜǊƛǎŀǘƛŜ Ǿŀƴ ŘŜ ōƻǾŜƴǎǘŜ пл ƳŜǘŜǊ Ǿŀƴ ŘŜ ƻƴŘŜǊƎǊƻƴŘ ōŜǇŀŀƭŘΦ 

 Breuken 

.ƛƴƴŜƴ ƘŜǘ ōŜƘŜŜǊƎŜōƛŜŘ Ǿŀƴ ²ŀǘŜǊǎŎƘŀǇ ŘŜ 5ƻƳƳŜƭ Ŝƴ ŘƛǊŜŎǘŜ ƻƳƎŜǾƛƴƎ ƪƻƳŜƴ ŜƴƪŜƭŜ 
ōǊŜǳƪǎȅǎǘŜƳŜƴ ǾƻƻǊΦ 5Ŝ ōŜƭŀƴƎǊƛƧƪǎǘŜ ōǊŜǳƪŜƴ ȊƛƧƴ ŘŜ tŜŜƭǊŀƴŘ Ŝƴ ŘŜ CŜƭŘōƛǎǎΦ 5Ŝ CŜƭŘōƛǎǎōǊŜǳƪ 
ŘƻƻǊƪǊǳƛǎǘ ƛƴ ƘŜǘ ȊǳƛŘπƻƻǎǘŜƴ ƘŜǘ ƳƻŘŜƭƎŜōƛŜŘ όCƛƎǳǳǊ оπмύΦ  

 



  

Figuur 3-1 Ligging breuken en deelgebieden 

¢ŜǊ ǇƭŀŀǘǎŜ Ǿŀƴ ŘŜȊŜ ōǊŜǳƪŜƴ ǎƭǳƛǘŜƴ ŘŜ ƭŀƎŜƴ ƛƴ ŘŜ ƻƴŘŜǊƎǊƻƴŘ ƴƛŜǘ ƻŦ ƴƛŜǘ ƳŜŜǊ ǾƻƭƭŜŘƛƎ ƻǇ ŜƭƪŀŀǊ ŀŀƴΦ 
IƛŜǊŘƻƻǊ ǿƻǊŘǘ ŘŜ ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊǎǘǊƻƳƛƴƎ ōŜƳƻŜƛƭƛƧƪǘΦ Lƴ CƛƎǳǳǊ оπн ǿƻǊŘǘ ŜŜƴ ǾƻƻǊōŜŜƭŘ ƎŜƎŜǾŜƴ Ǿŀƴ ƘŜǘ 
ǎǘǊƻƳƛƴƎǎǇŀǘǊƻƻƴ ǘŜǊ ǇƭŀŀǘǎŜ Ǿŀƴ ŜŜƴ ōǊŜǳƪΦ 

 



 
Figuur 3-2 Voorbeeld van stromingspatronen ter plaatse van een breukzone. 

.ǊŜǳƪǿŜǊƪƛƴƎ ƪŀƴ ŜǊ ǾƻƻǊ ȊƻǊƎŜƴ Řŀǘ ƎŜƻƭƻƎƛǎŎƘŜ ƭŀƎŜƴ ƻǇ ŜŜƴ ǊŜƭŀǘƛŜŦ ƪƻǊǘŜ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭŜ ŀŦǎǘŀƴŘΣ 
ǾŜǊǘƛŎŀŀƭ ǾŜǊǎǇǊƻƴƎŜƴ ƭƛƎƎŜƴ ǘŜƴ ƻǇȊƛŎƘǘŜ Ǿŀƴ ŜƭƪŀŀǊΦ !ŦƘŀƴƪŜƭƛƧƪ Ǿŀƴ ŘŜ ƎŜƻƭƻƎƛŜ ƛƴ ŜŜƴ ƎŜōƛŜŘ ƪŀƴ Řƛǘ 
ŜŜƴ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀƴǘŜ ƛƴǾƭƻŜŘ ƘŜōōŜƴ ƻǇ ŘŜ ǎǘǊƻƳƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊΦ 9Ŝƴ ǾŜǊǎǇǊƛƴƎƛƴƎ Ǿŀƴ ŜŜƴ ƪƭŜƛƭŀŀƎ 
ƪŀƴ ȊƻǊƎŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ŜȄǘǊŀ ǿŜŜǊǎǘŀƴŘ ǘŜƎŜƴ ǎǘǊƻƳƛƴƎ ǘǳǎǎŜƴ ǘǿŜŜ ȊŀƴŘƭŀƎŜƴ ŘƛŜ ȊƻƴŘŜǊ ōǊŜǳƪǿŜǊƪƛƴƎ 
ƴƛŜǘ ƘŀŘ ōŜǎǘŀŀƴ όǾŜǊǎƳŜǊƛƴƎύΦ ±ƻƻǊ ōŜǇŀŀƭŘŜ ōǊŜǳƪŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ōŜƘŜŜǊǎƎŜōƛŜŘ Ǿŀƴ ²ŀǘŜǊǎŎƘŀǇ ŘŜ 
5ƻƳƳŜƭ ȊƛƧƴ ŜǊ ǎǘŜǊƪŜ ŀŀƴǿƛƧȊƛƴƎŜƴΣ Řŀǘ ōǊŜǳƪǿŜǊƪƛƴƎ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀƴǘŜ ƛƴǾƭƻŜŘ ƘŜŜŦǘ ƻǇ ŘŜ 
ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊǎǘŀƴŘŜƴΦ 5ƛǘ ƛǎ ŀŦƎŜƭŜƛŘ ǳƛǘ ƎŜƳŜǘŜƴ ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊǎǘŀƴŘŜƴ ŘƛŜ ƻǇ ǊŜƭŀǘƛŜŦ ƪƻǊǘŜ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭŜ 
ŀŦǎǘŀƴŘŜƴ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀƴǘ ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴΦ 5ƛǘ ƪŀƴ ŜǊƻǇ ŘǳƛŘŜƴ Řŀǘ ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊǎǘǊƻƳƛƴƎ ƴƛŜǘ ƳƻƎŜƭƛƧƪ ƛǎ ŘƻƻǊ ŘŜ 
ōǊŜǳƪȊƻƴŜΦ 

Lƴ ƘŜǘ ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊƳƻŘŜƭ ȊƛƧƴ ōǊŜǳƪŜƴ ŜȄǇƭƛŎƛŜǘ ƻǇƎŜƴƻƳŜƴ ƛƴ ŘŜ ŘƛǎŎǊŜǘƛǎŀǘƛŜ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƳƻŘŜƭ όŘƛǘ ƘƻǳŘǘ ƛƴ 
Řŀǘ ŜȄǘǊŀ ƪƴƻƻǇǇǳƴǘŜƴ ȊƛƧƴ ƛƴ ƘŜǘ ƳƻŘŜƭ ƻǇƎŜƴƻƳŜƴ ƻǇ ŘŜ ōǊŜǳƪƭƛƧƴŜƴύΦ Lƴ ŘŜ ƪŀƭƛōǊŀǘƛŜ ƛǎ ŘŜ 
ŘƻƻǊƭŀǘŜƴŘƘŜƛŘ Ǿŀƴ ŘŜ ōǊŜǳƪ ŀƭǎ ƪŀƭƛōǊŀǘƛŜǇŀǊŀƳŜǘŜǊ ƻǇƎŜƴƻƳŜƴΦ  5Ŝ ōǊŜǳƪȊƻƴŜǎ ǿƻǊŘŜƴ ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ 
ƳŜǘ ŜŜƴ ǎǇŜŎƛŀƭŜ ŀƭƭƻŎŀǘƻǊ ƛƴ ƘŜǘ ƳƻŘŜƭ ŀŀƴƎŜƳŀŀƪǘΦ 5Ŝ ŀƭƭƻŎŀǘƻǊ ȊƻǊƎǘ ŜǊǾƻƻǊ Řŀǘ ŘŜ ōǊŜŜŘǘŜ Ǿŀƴ ŘŜ 
ōǊŜǳƪȊƻƴŜ ŀŦƘŀƴƪŜƭƛƧƪ ǿƻǊŘǘ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǊŜƪŜƴƎǊƛŘ Ŝƴ ƴƛŜǘ ōǊŜŘŜǊ ƛǎ Řŀƴ ƴƻŘƛƎΦ  

5Ŝ ƪƴƻǇŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ŜƭŜƳŜƴǘŜƴ ŘƛŜ ŘŜ ōǊŜǳƪƭƛƧƴ ǎƴƛƧŘŜƴ ƪǊƛƧƎŜƴ ŜŜƴ ƭŀƎŜ ŘƻƻǊƭŀǘŜƴŘƘŜƛŘ ŘƻƻǊ ŘŜȊŜ ǘŜ 
ǾŜǊƳŜƴƛƎǾǳƭŘƛƎŜƴ ƳŜǘ ŜŜƴ ŦŀŎǘƻǊ ŘƛŜ ƛǎ ƻǇƎŜƴƻƳŜƴ ƛƴ ŘŜ ōǊŜǳƪƭƛƧƴŜƴπƪŀŀǊǘΦ 

  



 Onttrekkingen 

In het beheersgebied van Waterschap de Dommel zijn verschillende onttrekkingen van grondwater 

aanwezig. Hierbij is onderscheid te maken tussen drinkwaterwinningen, industriële en overige 

winningen, landbouwonttrekkingen en winningen in België. Er is uit verschillende bronnen data geput 

om deze onttrekkingen te schematiseren. Dit gebeurt binnen een aparte module binnen het 

grondwatermodel. 

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 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.  

 Oppervlaktewaterpeilen 

In het basismodel zijn alle hoofdwaterlopen van Waterschap de Dommel als lijnelement opgenomen. 

Voor deze waterlopen is ook een regionaal oppervlaktewatermodel beschikbaar (in Sobek). De met 

Sobek berekende oppervlaktewaterpeilen worden in het grondwatermodel opgelegd. Hierbij is 

onderscheid gemaakt tussen gemiddelde zomer- en winterpeilen. 

Voor de overige waterlopen (greppels, detailontwatering) is gebruik gemaakt van een vlakdekkende 

schematisatie. Hierbij is per vlak een gemiddeld peil en een gemiddelde drainageweerstand opgegeven. 

Er is daardoor een gemiddelde opbolling van de grondwaterstand berekend. 

 Landgebruik 

Voor de niet-stationaire berekening is uitgegaan van LGN5. Deze landgebruikskaart komt het best 

overeen met de situatie zoals deze was in de kalibratieperiode (1997 -2005).  



  

Figuur 3-3 Landgebruikskaart (LGN5) 

 Grondwateraanvulling met FLUZO databank 

De grondwateraanvulling is berekend op basis van de FLUZO databank. FLUZO is een rekencode van 

Royal HaskoningDHV. Op basis van grondgebruik, bodemtype, neerslag, verdamping en grondwaterstand 

is een databank gevuld hoe de grondwateraanvulling zich gedraagt gegeven de voorgaande variabelen. 

De modelcode Flairs haalt uit deze databank tijdens het rekenen per cel de grondwateraanvulling op. Dit 

gaat op basis van de berekende grondwaterstand van die tijdstap en het grondgebruik en bodemtype 

van de betreffende cel. 

In Figuur 3-4 is een indruk weergegeven van de processen de geschematiseerd zijn met behulp van 

FLUZO. 



 

Figuur 3-4 Indruk processen die een rol spelen in de grondwateraanvulling en die onderdeel zijn van de modelcode FLUZO 

  



4 Aanpassingen voor detailmodel Tongelreep 

De basis voor het grondwatermodel voor de Tongelreep is de opzet van het regionale model voor 

Waterschap de Dommel (versie 2014). Om de grondwatervragen bij het project herinrichting Tongelreep 

te kunnen beantwoorden is een groter detail niveau gewenst ten opzichte van regionale 

grondwatermodel. Om aan dit detail niveau te voldoen is het model aangepast. Dit is gedaan in twee 

stappen: 

1) Verfijning van het modelgrid 

2) Toevoegen detailinformatie 

Het verfijnen van het modelgrid is nodig om op gedetailleerdere schaal te kunnen rekenen en om naast 

de hoofdwaterlopen ook de detailontwatering als lijnelementen in het grondwatermodel op te nemen. 

Het toevoegen van detailinformatie is vervolgens nodig om de detailkennis van het gebied in het model 

op te nemen.  

Onderstaande paragrafen beschrijven de uitgevoerde aanpassingen. 

 Modelgrid 

4.1.1 Modelgrens / interessegebied 

De modelrand voor het grondwatermodel voor de Tongelreep is ruim rondom het projectgebied 

gekozen. Hierbij zijn de naastliggende beekdalen (van de Dommel en de Strijper Aa) binnen de 

modelrand opgenomen. Onderstaand figuur geeft de ligging van het modelgebied weer. Het 

projectgebied is weergegeven met een rode lijn. 



 
Figuur 4-1 Modelranden en projectgebied Tongelreep 

4.1.2 Waterlopen 

De detailontwatering is binnen het projectgebied als lijnelement toegevoegd aan het modelgrid. Hierbij 

is gebruik gemaakt van het TOP10 lijnen bestand, inmetingen van detailontwatering, aangevuld met 

informatie van luchtfoto’s en de hoogtekaart AHN2. Figuur 4-2 geeft de in het modelgrid opgenomen 

waterlopen weer.  De historische waterlopen zijn ook als lijnelement toegevoegd, deze waterlopen 

worden wellicht in de scenarioberekeningen weer heringericht.  

 



 
Figuur 4-2 Waterlopen (huidig en mogelijke nieuwe liggingen) die opgenomen zijn in het grid 

Door de detailontwatering als lijnelement op te nemen in het modelgrid wordt de opbolling tussen 

afzonderlijke waterlopen goed door het model berekend. Dit is van belang om binnen percelen het juiste 

verloop van de grondwaterstand te kunnen berekenen. 



4.1.3 Verdichting rekengrid 

Het rekengrid voor het Tongelreep model is sterk verfijnd ten opzichte van rekengrid van het regionale 

model. Dit is nodig om gedetailleerd de grondwaterstand en veranderingen daarvan als gevolg van 

maatregelen te berekenen. Figuur 4-3 geeft per zone aan wat de maximale afstand (in m) tussen twee 

rekenknopen is.  

De verfijningspolygonen zijn met behulp van de GridTool van Waterschap de Dommel aangemaakt. 

Aanvullend zijn nog extra verfijningspolygonen opgenomen om voldoende rekenpunten te hebben om 

de grondwaterstanden tussen verschillende watergangen te kunnen berekenen en zijn er extra 

verfijningspolygonen rondom habitattype ingetekend.  Figuur 4-4 geeft de knooppuntinvloedsgebieden 

van de rekenpunten weer van het uiteindelijke grid van het grondwatermodel.  

 
Figuur 4-3 Verfijningspolygonen met maximale afstand tussen twee rekenpunten per zone.  



 

 
Figuur 4-4 Detail van knooppuntinvloedsgebieden van rekenpunten van het modelgrid. 

 Randvoorwaarden 

De stationaire waterstanden die door het regionale grondwatermodel van De Dommel zijn berekend, 

worden door in het model van de Tongelreep 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 als 

randvoorwaarde. 

 



 Oppervlaktewater 

4.3.1 Leggerwaterlopen 

Van onder andere de Dommel, Strijper Aa, Tongelreep en andere hoofwaterlopen die opgenomen zijn in 

het modelgrid is recent (2016) een gedetailleerd oppervlaktewatermodel opgesteld. Alle waterlopen die 

in dit model zijn opgenomen zitten ook in het modelgrid van het grondwatermodel. De met het 

oppervlaktewatermodel berekende peilen en natte omtrekken worden als randvoorwaarde in het 

grondwatermodel opgelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de berekende voorjaar-, zomer-, najaar- 

en winterpeilen inclusief bijbehorende natte omtrekken. Daarnaast is de insnijding van de waterloop in 

de verschillende bodemlagen opnieuw bepaald op basis van het nieuwe sobek model.  

4.3.2 Historische waterlopen 

In het huidig model zijn ook historische waterlopen opgenomen. Deze waterlopen zijn al in het grid 

opgenomen omdat ze mogelijk worden heringericht. In de huidige berekening hebben deze waterlopen 

een peil van NAP+100 m gekregen, een drainageweerstand van CD= 109 d en de infiltratie staat uit. Op 

deze manier hebben de historische waterlopen geen enkele invloed; ze staan ‘uit’.   

4.3.3 B-watergangen en greppels 

Van de greppels en B-watergangen is geen oppervlaktewater model beschikbaar. Hiervoor zijn de peilen 

als volgt bepaald 

1. Voor een deel van de greppels is de bodemhoogte en het waterpeil in de winter ingemeten 
(Figuur 4-5).  Voor deze greppels wordt het ingemeten peil in de winter aangehouden. In de 
zomer is het peil gelijk gezet aan de ingemeten bodemhoogte. In het voor- en najaar is het peil 
gelijk gezet aan het gemiddelde tussen de ingemeten bodemhoogte en het peil. 

2. Wanneer de greppels niet zijn ingemeten wordt gebruik gemaakt het peil gebaseerd op het AHN. 
Deltares heeft een algoritme ontwikkeld welke een ruimtelijke statistische analyse uit voert op 
het hoogtebestand (AHN) in combinatie met een watergangenbestand (lijnenbestand). De 
analyse gaat uit van het principe dat de drainagehoogte gekenmerkt door de cellen in het 
AHN met de laagste maaiveldwaarde op de locatie van de watergang. De laagste waarde van 
het maaiveld rond een waterloop is namelijk het waterpeil zelf, of het grensvlak talud – waterpeil 
(Rapportage AHN filtering, Deltares, 2017). 

3. Voor de overige sloten is gebruik gemaakt van een inschatting van de bodemhoogte op basis van 
het landgebruik volgens onderstaande tabel. Hierbij is aangenomen dat de bodemhoogte gelijk is 
aan het waterpeil (diepte waterlaag = 0m) 

Tabel 4-1 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. 

 

 
Figuur 4-5 Overzicht locaties inmetingen bodemhoogte en waterstand detailontwatering 



De combinatie van berekende, gemeten en ingeschatte peilen is vervolgens gefilterd met het 

lisetteprogramma DepFilter2. Met dit programma zijn lokale depressies uit het peil gefilterd. Met andere 

woorden: er is steeds gekeken of het water vanaf een bepaald punt inderdaad op het opgegeven niveau 

weg kan stromen of dat de omliggende sloten een hoger peil hebben. Als het omliggende peil hoger is 

dan is het peil in de depressie verhoogd tot het niveau waarop het water wel via de aantakkende sloten 

weg zou kunnen stromen. 

Deze filtering is apart uitgevoerd voor de peilen in het voorjaar, de zomer, het najaar en de winter. Het 

vlakdekkende peil die van invloed is op de afwatering van buisdrainage en maaiveld is ook apart 

uitgevoerd voor de vier seizoenen.  

4.3.4 Siphons/Aansluitingen 

Op een aantal locaties sluiten de waterlopen niet aan; terwijl deze in werkelijkheid wel (bijvoorbeeld 

door een siphon) verbonden zijn. Modelmatig zijn deze waterlopen alsnog middels een ‘aansluiting’ 

verbonden, in Figuur 4-6 is weergegeven welke waterlopen aanvullend in het model zijn verbonden.  

 
Figuur 4-6 Locatie siphons 

4.3.5 Pompen 

Een viertal pompen zijn extra toegevoegd aan het grondwatermodel (Pomp van Ansem, pomp van Vos, 

Poldergemaal Phifrons en poldergemaal Achelse Kluis). Hierbij hebben heeft de bovenstroomse greppel 

een vast waterpeil gekregen gelijk aan het aan/afslag peil van de pomp of het gemaal. Tabel 4-2 geeft 

een overzicht van de waterpeilen welke in het model bij de pompen zijn aangehouden. 



 
Figuur 4-7 Overzicht locaties van de toegevoegde pompen en poldergemalen 

Tabel 4-2 Overzicht modelmatig aangehouden (aan/afslag)peilen - pompen 

Pomp Zomerpeil Winterpeil 
Van Ansem NAP+23,70 m NAP+23,70 m 
Vos NAP+23,50 m NAP+23,50 m 
Phifrons NAP+22,48 m NAP+22,48 m 
Achelse Kluis NAP+25,32 m NAP+25,32 m 

 

4.3.6 Drainage 

Veel landbouwpercelen 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. Op basis van veldkennis en door navraag bij 

agrariërs is een drainagekaart opgesteld en toegevoegd aan het model (Figuur 4-8). Nabij bruggerhuizen 

ligt in een aantal percelen drainage (grijzen vlakken, Figuur 4-8), deze drainagevlakken zijn niet 

opgenomen in het model. Gebaseerd op de modelresiduen en een veldbezoek lijkt de drainage hier niet 

(of zeer beperkt) te werken en is daarom niet opgenomen.  



De exacte drainagebasis en de drainageweerstand van  de overige drainagevlakken is onbekend. Voor de 

berekening is een drainagebasis van 80 cm beneden maaiveld aangehouden en een weerstand gelijk aan 

70 d.  

 
Figuur 4-8 Inventarisatie ligging drainage inclusief aangegeven drainagediepte (cm-maaiveld) 



4.3.7 Visvijvers 

Rondom de Tongelreep liggen een aantal visvijvers. Het peil van deze visvijvers wordt gereguleerd door 

een aantal kunstwerken. Het Greveschutven wordt jaarrond op peil gehouden, het peil van de overige 

visvijvers fluctueert door het jaar heen. De visvijvers zijn op basis van een luchtfoto ingetekend en aan 

het model toegevoegd. Hierbij is de bodemhoogte 1,5 m onder het waterpeil gezet (hierbij is 

modelmatig de maaiveldhoogte 1,5 m verlaagd). De hoogte van het waterpeil is gebaseerd op metingen 

in combinatie met de AHN-hoogtekaart. De waterdoorlatendheid is gesteld op 5000m/d. De 

infiltratiefactor is gelijk gezet aan 1000 d. Waardes zijn gebaseerd op onderzoek van stichting Bargerveen 

(Op weg naar herstel van een iconisch ven – het Greveschutven, Bleuten 2017). In Figuur 4-9 zijn de 

visvijvers weergegeven.  

  
Figuur 4-9 Visvijvers 

  

Greveschutven 



5 Modelkalibratie en validatie 

Het grondwatermodel voor de Tongelreep is zowel stationair als tijdsafhankelijk gekalibreerd op basis 

van metingen. In eerste instantie is het regionale model inclusief detail aanpassingen aan het 

topsysteem (zie Hoofdstuk 4) zowel stationair als tijdsafhankelijk doorgerekend. Aan de hand van de 

geconstateerde afwijkingen met de beschikbare metingen is het model vervolgens gekalibreerd. Voor de 

kalibratie is de periode 1997-2005 gebruikt. 

 Kalibratieset 

Alle peilbuizen welke in het modelgebied liggen zijn beoordeeld of ze geschikt zijn om op te nemen in de 

kalibratie set. 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 196 peilfilters beschikbaar verdeeld 
over 142 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, is het aantal metingen beperkt of word de reeks door een andere verklarende 
reeks beïnvloedt (zoals bijvoorbeeld het oppervlaktewaterpeil van een nabij gelegen greppel). 
Reeksen welke worden beïnvloed door een andere verklarende reeks zijn nu wel bruikbaar 
omdat het model een hoger detail niveau bevat. Peilbuizen met een beperkt aantal meetpunten 
of een trend geven orde grootte een goede indicatie van de grondwaterstand en zijn daarom nu 
ook in het model opgenomen. Binnen deze set zijn binnen het modelgebied 138 peilfilters 
beschikbaar verdeeld over 86 peilbuislocaties. 

• 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 verlengd en worden gebruikt voor kalibratie van het model. Binnen deze set zijn binnen 
het modelgebied 72 peilfilters beschikbaar verdeeld over 56 peilbuislocaties. 

In totaal zijn 284 peilbuislocaties met 406 filters geschikt om te gebruiken voor kalibratie van het 

grondwater model.  

 Resultaten vóór de modelkalibratie 

In Figuur 5-1 worden de afwijkingen tussen de berekende en de gemeten GHG (Gemiddeld Hoogste 

Grondwaterstand) en GLG (Gemiddeld Laagste Grondwaterstand) weergegeven van de berekening vóór 

de kalibratie van het model. In bijlage 1 zijn de residuen voor het gehele modelgebied weergegeven. In 

het interesse gebied worden over het algemeen te lage grondwaterstanden berekent; het model is te 

droog. Voornamelijk de GLG lijkt te ver uit te zakken. De grootste afwijkingen zijn zichtbaar in het 

beekdal, hoger op de flank benaderd het model de grondwaterstand goed. Rondom het Laagveld, 

Bruggerhuizen en het Greveschutven zijn de afwijkingen het grootst.  



   
Figuur 5-1 Residukaart GHG en GLG van het ongekalibreerde model  

 Kalibratie 

Het grondwatermodel is op basis van de geconstateerde afwijkingen tussen berekende 

grondwaterstanden en gemeten grondwaterstanden aangepast. Hierbij is in eerste instantie gekeken 

naar de aanpassingen van het grof lokaal model GHLB2014 (grondwatermodel GHLB 2016, technische 

rapportage – grof lokaal model, WS de Dommel, 2018). Vervolgens is op basis van nieuwe inzichten, 

actuele/nieuwe meetdata en andere studies gezocht naar mogelijke modelverbeteringen. In deze 

paragraaf zullen de verschillende aanpassingen kort worden toegelicht.  

5.3.1 Tongelreep 

De grootste afwijkingen zijn zichtbaar in het beekdal (rondom de Tongelreep), hoger op de flank 

benaderd het model de grondwaterstand goed. De Tongelreep heeft een sterk drainerende functie; de 

flux naar de Tongelreep loopt op tot xxmm/d. De Tongelreep ligt diep in het maaiveld ingesneden, 

tijdens een veldbezoek was een duidelijk kwelflux vanuit de wanden van de Tongelreep zichtbaar.  

GHG                                                           GLG 



 
Figuur 5-2 Tijdens veldbezoek op 6 juli 2018 is kwelstroom vanuit oevers/wanden  naar de Tongelreep zichtbaar.  

De grondwaterstand wordt dus niet tot aan het oppervlaktepeil naar beneden getrokken (schematisch 

weergegeven in Figuur 5-3), dit is mogelijk het gevolg van een hoge drainage weerstand.  

 

Figuur 5-3 Schematische dwarsdoorsnede Tongelreep  

Ook uit de peilen van de omliggende greppels is te zien dat de drainerende functie beperkt is. Het peil 

van de Tongelreep ligt een stuk lager in vergelijking met omliggende greppels en in vergelijking met de 

gemeten grondwaterstanden. Dit is weergegeven in Figuur 5-4; de Tongelreep heeft hier in de winter 

een peil van NAP +21,8m, op 100 m afstand lig het afstand ligt het aanvoerleiding met een winterpeil van 

NAP+22,7m. Dit is een verhang van 1:100. Op 170 m van de Tongelreep ligt een peilbuis welke een GLG 

meet van NAP+23,5 m, dit geeft een verhang van 1:150. Een dergelijk sterk verhang indiceert dat het peil 

van de Tongelreep onafhankelijk beweegt van het grondwatersysteem en de drainerende functie 

beperkt is.   



 

Figuur 5-4 Peilen Tongelreep en het aanvoerleiding in relatie tot de grondwaterstand 

Om de modelresiduen te verbeteren is het model doorgerekend met een vijf keer hogere drainage 

weerstand van de Tongelreep. Dit draagt positief bij aan de residuen van de peilbuizen welke rondom de 

Tongelreep zijn gesitueerd. Een aantal testberekeningen zijn gedraaid waarbij de drainageweerstand ook 

met een factor 10 is verhoogd, deze verdere verhoging van de weerstand gaf geen verdere verbetering 

ten opzichte van een verhoging met factor 5.  

5.3.2 Overlandflow 

In het uitgangsmodel wordt water aan het model onttrokken als de grondwaterstand in het freatisch 

pakket tot boven het maaiveld stijgt. Het beekdal van de tongelreep ligt diep in het maaiveld 

ingesneden. Hierdoor komt de grondwaterstand lokaal tot boven maaiveld, dit zien we voornamelijk 

terug rondom de visvijvers (waarbij het waterpeil gelijk is aan de hoogte van de overlandflow). In 

werkelijkheid zal in dit geval het peil van de visvijvers stijgen en wordt het grondwater niet via 

overlandflow afgevoerd. Daarnaast zijn er ook enkele laagtes in het maaiveld, als de grondwaterstand 

hier boven maaiveld komt dan wordt het water onttrokken uit het model. Terwijl in werkelijkheid de 

grondwaterstand in deze laagtes zullen inunderen. Om te voorkomen dat de grondwaterstand 

modelmatig in deze laagtes naar beneden wordt getrokken is besloten de RP3 (vlakdekkend niveau 

waarop het systeem zijn water kwijt kan) in het beekdal te verhogen tot 0,4 m boven maaiveld. In Figuur 

5-5 is een overzicht weergegeven van het beekdal; waar de RP3 met 0,4 m is verhoogd.  

100m 

170m 



 
Figuur 5-5 locatie beekdal 

5.3.3 Bodemopbouw 

Correctie bodemdikte slechtdoorlatende lagen 

Er bleek een conceptuele fout zit in hoe wordt omgegaan met laagtoekenning op basis van 

boorgegevens. Er zijn twee verschillende soorten bronnen waaruit een dikte van een lithostratigrafische 

fractie wordt bepaald:  

1. De interpretatie van de boormeester waarop een klasse-indeling wordt gemaakt (grofzand, fijn 

zand etc).  

2. De interpretatie vanuit de mediane korrelgrootte (M50). Dit leidt ook tot een klasse. 

Binnen GeolinQs  (module om gegevens van boringen te verwerken; zie ook Update databank en 

grondwatermodel 2014, RHDHV, 2017, BC9311) wordt voorrang verleend aan de interpretatie van de 

boormeester. Pas als deze klasse geen dikte krijgt binnen de betreffende modellaag wordt de mediaan 

verwerkt. Echter kan met name zand op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Als gevolg van 

verschillen in de interpretatie van zandfracties worden zandlagen soms ten onrechte dubbel 

meegenomen in de vertaling naar transmissiviteit (kD). Hierdoor wordt meer kD gemodelleerd dan er in 

werkelijkheid is. Dit betekent ook dat de grondwaterstanden op de locaties waar dit speelt mogelijk niet 

goed worden berekend. Dit is modelmatig gecorrigeerd door de TX te corrigeren met de fractie 

transmissiviteit die is dubbel geteld. Effecten van deze maatregel zijn beperkt, de effectkaart van de 

stationaire berekening is in bijlage 2 bijgevoegd.  



Aanpassing TX 

Op diverse plekken zijn systematische afwijkingen te zien in de residuen. Per peilbuis is een waterbalans 

opgesteld, op basis van deze waterbalans kan bepaald worden waar het water vandaan komt en waar 

het na toestroom (flux horizontale stroming, drainage vanuit de rivers etc, zie bijlage 3). Op basis van de 

waterbalans in combinatie met de residuen en boorprofielen zijn vervolgens zones bepaald waar de 

horizontale doorlatendheid mogelijk te hoog dan wel te laag is ingeschat, zie Figuur 5-6. 

 

Figuur 5-6 Aanpassingen TX 

Voor controle en aanpassing van de doorlatendheden en het resulterende doorlaatvermogen is gekeken 

naar boorbeschrijvingen van boringen in DINOloket. De volgende aanpassingen zijn uitgevoerd aan het 

doorlaatvermogen (TX) in het model (zie Figuur 5-6): 

 

• NW hoogte: TX in L1 t/m L6 gedeeld door 2 (oranje in Figuur 5-6) 

In deze zone stroomt het grondwater zuid naar noord. Bovenstrooms worden stijghoogten in het 



uitgangsmodel te droog berekend, benedenstrooms te nat. Met een lagere doorlatendheid wordt het 

wegstromen van grondwater beperkt en wordt het bovenstrooms wat natter en benedenstrooms 

wat droger. De k-waarden in modellaag 3 van het uitgangsmodel liggen hier ongeveer tussen 3 en 15 

m/d, ofwel fijn tot matig fijn zand.  

 

• TX in L1 t/m L3 gedeeld door 3 resp. 2 (groen en blauw in Figuur 5-6) 

In deze zone worden te droge ondiepe stijghoogten berekend. De verwachting is dat in het 

uitgangsmodel de horizontale doorlatendheid van de watervoerende lagen hier in het beekdal te laag 

is. Vermoedelijk komen hier afzettingen voor van het Laagpakket van Singraven uit de Formatie van 

Boxtel, met beekdalafzettingen bestaande uit leem of lemig zand. In dit geval zal de TX lager uitvallen. 

De residuen geven tevens ook een beter resultaat wanneer de TX wordt verlaagd.  

 

• TX in L1 t/m L3 maal 2 (geel en roze in Figuur 5-6) 

In de zones die groen en roze zijn gemarkeerd op de kaart in afbeelding 5.5 link is de doorlatendheid 

vergroot om het grondwater sneller richting het beekdal te laten stromen en de te hoog berekende 

stijghoogten daar te beperken. De k-waarden in modellaag 3 liggen hier ongeveer tussen 2 en 6 m/d, 

ofwel (matig) fijn zand. 

De aanpassing zijn hier uitgevoerd op het resulterende doorlaatvermogen (kD, ofwel TX in Triwaco), 

maar betreffen eigenlijk aanpassingen aan de doorlatendheid (k-waarde) van de zandige bodems. 

Modellagen 1 en 2 hebben in het interessegebied over het algemeen geen of nauwelijks een dikte en 

spelen een ondergeschikte rol. 

In onderstaande tabel zijn de startwaarden van de doorlatendheid getoond die zijn gebruikt voor het 

regionale grondwatermodel DoRegMod2014, in combinatie met waarden uit de literatuur. Duidelijk is 

dat er relatief grote onzekerheid is in de doorlatendheid behorend bij de gedefinieerde zandklassen met 

name voor de matig tot uiterste grove zanden. Een gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd om te bepalen of 

aanpassing van de doorlatendheid veel effect heeft op de modelresultaten en eventueel ook positief 

bijdraagt aan de residuen. Hierbij zijn k-waardes van de matig, zeer en uiterst grove zanden verhoogd tot 

aan de k-waardes volgens de literatuur. Deze aanpassing had een zeer beperkt effect op de 

grondwaterstanden. Een aanpassing van de k-waardes van deze zanden heeft geen significante invloed 

op de modelresiduen, de waardes zijn dan ook niet aangepast ten opzichte van DoRegMod2014.  

  



Tabel 5.1 Doorlatendheden (k-waarden) gebruikt voor DoRegMod2014 en volgens literatuur 

  
Startwaarden voor 
DoRegMod2014 

volgens literatuur* korrelgrootte [µm] 

Zandsoort DINOklasse k-waarden [m/d] Klasse  k-waarden [m/d] Ondergrens  Bovengrens  

Uiterst fijn ZUF 0.5 Lichte zavel 
0,02 - 0,2  / 0,5 3,4 / 

1 
>=63 <105 

Zeer fijn ZZF 1 
Zeer / Uiterst 
fijn  

0,2 - 0,5 3 >=105 <150 

Matig fijn ZMF 5 Fijn 1-10 1,2,3 >=150 <210 

Matig grof ZMG 10 Grof 30 / 10-50 1 / 2,3 >=210 <300 

Zeer grof ZZG 20 Zeer grof zand 80 1 >=300 <420 

Uiterst 
grof 

ZUG 30 
Uiterst grof 
zand 

200 1,5 >=420 <2000 

* Gegevens verkregen uit onderstaande literatuurbronnen:      

1 Grondwaterzakboekje (Bot, 2011)     

2 Design Principles and applications (H12, Oosterbaan, waterlog.nl)      

3 Bodemrichtlijn.nl      

4 Cultuurtechnisch vademecum 1988      

5 Wikipedia.nl  

Slechtdoorlatende laag CL3 

In het regionale model (DoRegMod2014) is aanvullend op de weerstand afkomstig uit de boringen extra 

weerstand gedefinieerd voor modellaag 2 en 3 om het stijghoogteverschil te kunnen verklaren 

(modelmatig ‘De Heks’ genoemd).  De weerstand en het voorkomen van de slecht doorlatende laag in 

modellaag 3, uit de Formatie van Boxtel is in het zuiden van het modelgebied vrij onzeker. Het 

voorkomen van deze slechtdoorlatende laag is gebaseerd op gemeten potentiaal verschillen in peilbuis 

B57E0113, B57E0212, B57E0318 en B57E0111 in combinatie met een aantal boringen. De residuen in het 

uitgangsmodel met name rondom het Laagveld geven aan dat de berekende grondwaterstanden met 

name in de GLG flink te laag zit.   

 De stijghoogte van het ondiepe watervoerendpakket is op de flank hoger dan de stijghoogte van het 

diepe watervoerend pakket (inflitratie). In het beekdal is dit omgekeerd; hier heeft het ondiepe 

watervoerendpakket een lagere stijghoogte in vergelijking met het diepe watervoerendpakket (kwel).  

Verhoging van de weerstand van de slechtdoorlatende laag (CL3) geeft hoog op de flank een verhoging 

van de ondiepe grondwaterstanden, in het beekdal ontstaat hier juist een verdroging. De residuen geven 

hier gemiddeld nu een verslechtering.  

Verlaging van de weerstand van de slechtdoorlatende laag ( CL3) geeft enkel in het beekdal een 

vernatting, terwijl de residuen hier al goed worden benaderd. Aanpassingen van de CL3 levert hier dus 

geen positieve bijdrage aan de residuen. Daarnaast zijn er geen fysische aanwijzingen waarom we de 

weerstand dan wel het voorkomen van deze slechtdoorlatende laag dienen aan te passen. In bijlage 4 

zijn de stationaire effectkaarten weergegeven waarbij de weerstand van slechtdoorlatende laag is 

verhoogd resp. verlaagd.  



5.3.4 Breuken 

In Figuur 5-7 is de ligging getoond van de twee breuklijnen die in zuidoostelijke richting door de 

westzijde van het modelgebied lopen. Deze breuken zorgen over het algemeen ter plaatse van de breuk 

voor een verminderde horizontale stroming in watervoerende pakketten. In het model is dit 

geschematiseerd met de BF-parameter die per laag een factor geeft waarmee de horizontale 

doorlatendheid wordt vermenigvuldigd. Buiten de breukzones heeft deze factor een waarde 1, maar ter 

plaatse van een breukzone is deze kleiner (Figuur 5-7 rechts). Het blijkt dat de BF-waarde in het model 

voor alle modellagen 0,004 is voor de westelijke/zuidelijke breuklijn en 0,002 voor de noordelijke 

breuklijn en dat de breuk daarmee vrijwel dicht is.  

Dit lijkt niet realistisch gezien de boorbeschrijving uit DINOloket en de aanwezigheid van zand in 

bovenste 4 tot 5 modellagen (Error! Reference source not found.). Tot net boven de eerste slecht 

doorlatende lagen van de Formatie van Stramproy (SYK1 en SYK2) is er in de omgeving van de breuken 

een groot watervoerend pakket. Er is daar géén overlap tussen slecht doorlatende lagen aan weerszijden 

van de breuk, in welk geval de breuklocatie geheel dicht zou worden. De versmering langs de breuk zal 

ook in zandlagen wel voor een kleinere doorlatendheid zorgen, maar de beuk zal hier niet volledig dicht 

zitten. Modellaag 2 t/m 4 bestaat uit met name dikke zandpakketten. De doorlatendheid van beide 

breuken is daarom in modellaag 2 t/m 4 met een factor 5 verhoogd (BF2 t/m BF4, laag 1 bevat geen 

breukfactoren). 

 

Figuur 5-7 Breuklijnen in het model: ligging en BF-waarden (vooraf aan aanpassingen) 



5.3.5 Laagveldloop 

Na alle voorgaande verbeteringen berekende het model nog steeds een te lage grondwaterstand in de 

GLG rondom de Laagveldloop (Figuur 5-8). In 2009 zijn in het kader van project Laagveld (uitgevoerd 

door staatsbosbeheer) o.a. verschillende stuwen in de Laagveldloop geplaatst om te zorgen dat het 

water vastgehouden wordt. Aan het begin van de zomerperiode zal dit water langzaam infiltreren 

waardoor de grondwaterstand minder snel uitzakt. Om te testen of dit de afwijkingen kan verklaren is 

het uitgangsmodel door gerekend (inclusief alle eerder in dit hoofdstuk genoemde aanpassingen) 

waarbij de stuwen aan het model zijn toegevoegd en de infiltratie van de laagveldloop is aangezet. Deze 

aanpassing heeft een sterk vernattend effect op het gebied en de peilbuizen rondom de Laagveldloop; 

waardoor het model de werkelijkheid een stuk beter benaderd (Figuur 5-8). Bij een aantal peilbuizen 

wordt nu juist een te hoge grondwaterstand berekend (het model is te nat geworden, Figuur 5-10). De 

infiltratiefactor is modelmatig gelijkgezet aan 10 m/d, wanneer de grondwaterstand onder het waterpeil 

zakt zal de waterloop gaan infiltreren net zolang totdat de grondwaterstand weer boven het waterpeil 

uitstijgt. In werkelijkheid kan de loop enkel een beperkt volume water infiltreren (totdat de loop 

droogvalt). Het volume water wat infiltreert, wanneer infiltratie wordt aangezet, wordt modelmatig dus 

overschat. Deze berekening bewijst wel dat infiltratie van de laagveldloop de afwijking in de GLG 

verklaart. Voor de scenario berekeningen zal de infiltratie echter niet worden aangezet omdat het model 

dan vernattingsmaatregelen onderschat. Door de laagveld loop niet te laten infiltreren wordt de 

grondwaterstand in de directe omgeving onderschat; bij de interpretatie van de resultaten dient hier 

rekening mee gehouden te worden.   

  
Figuur 5-8 Residuen actuele model  

GHG                                                           GLG 



   
Figuur 5-9 Residuen actuele model + infiltratie laagveld loop 

 

 Resultaten gekalibreerd model 

5.4.1 Residuen 

De residuen voor de GHG en GLG van het gekalibreerde model voor het ondiepe pakket (laag 1 t/m 5) 

zijn weergegeven in Figuur 5-10. Overwegend lijkt het model de werkelijkheid goed te benaderen. Met 

de huidige inzichten is dit het beste resultaten wat met het model kan worden verkregen. Met de 

genoemde afwijkingen van het model dient rekening gehouden te worden bij het interpreteren van 

modelresultaten. In Figuur 5-11 zijn de residuen van de GVG weergegeven inclusief peilbuis-ID. De 

gebieden met de grootste afwijkingen zullen in deze paragraaf worden toegelicht. 

GHG                                                         GLG 



  
Figuur 5-10 Residukaart GHG en GLG van het gekalibreerde model  
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Figuur 5-11 Residukaart GvG van het gekalibreerd model  

Leenderbos 

Hoog op de flank rondom het Leenderbos lijkt het model de werkelijkheid goed te benaderen. Figuur 

5-12 geeft de berekende en gemeten grondwaterstandfluctuatie van peilbuis B57E0274. Uit de 

bollenkaart/residukaarten lijkt het model de grondwaterstand te overschatten bij peilbuis B57E0274, dit 

is echter het gevolg van een beperkt aantal metingen.  

Leenderbos 

Bruggerhuizen 

Hoefven 

Laagveld 



 

Figuur 5-12 Grondwaterstandfluctuatie B57E0274 

Bruggerhuizen 

Ten noorden van Bruggerhuizen zitten een aantal peilbuizen welke zowel in de GHG als in de GLG een te 
hoge grondwaterstand berekenen in verhouding tot de gemeten waardes (B57E0612, B57E0620, 
B57E0649 en B57E0608 zie Figuur 5-13). Mogelijk staan peilbuis B57E0612, B57E0620 en B57E0649 sterk 
onder invloed van het peil van de nabij gelegen greppel. De grondwaterstand van de overige peilbuizen 
wordt hier wel goed benaderd (Figuur 5-13).  



 
Figuur 5-13 Grondwaterstandfluctuatie B57E0620  

 
Figuur 5-14 Grondwaterstandfluctuatie B57E0608 

 



Hoefven 

De peilbuizen rondom het Hoefven geven ook grote afwijkingen (B57E0618, B57E0619, B57E0650). In 

Figuur 5-15 is de berekende als de gemeten grondwaterstandfluctuatie weergegeven van peilbuis 

B57E0650 met name in de GHG onderschat het model de werkelijkheid. Aequator (verslag 

bodemgesteldheid percelen JAC van Ansem, Tongelreep, 2018) heeft onderzoek gedaan naar de 

bodemgesteldheid van deze percelen. Uit boorprofielen blijkt nabij de peilbuizen een gliedelaag 

aanwezig te zijn. Deze laag verslechterd de infiltratie; grondwater kan hierop stagneren waardoor hoge 

grondwaterstanden ontstaan. Deze gliedelagen zijn niet opgenomen in het model; hierdoor zal het 

model de grondwaterstand onderschatten.  

 
Figuur 5-15 Grondwaterstandfluctuatie B57E0650 

Laagveldloop 

Rondom de laagveldloop wordt met name de GLG overschat; het model rekent een te grote uitzakking 

van het grondwater gedurende de zomerperiode. Mogelijk is dit het gevolg van infiltratie vanuit de 

laagveldoop gedurende het begin van de zomer (zie 5.3.5 Laagveldloop).  

Laagveld 

De peilbuizen ten noorden van laagveld (B57E0223 en B57E0318) geven, zowel in de GLG als in de GHG 

een te nat residu. Dit is het gevolg van een beperkt aantal metingen. Wanneer de gemeten reeks met de 

berekende grondwaterstand wordt vergeleken, blijkt het model de werkelijkheid goed te benaderen 

(Figuur 5-17).  



 
Figuur 5-16 Grondwaterstandfluctuatie B57E0223  

 
Figuur 5-17 Grondwaterstandfluctuatie B57E0318 



5.4.2 Validatie aan de hand van ervaringen ingelanden 

 

5.4.3 Validatie aan de hand van ingeschatte GHG/GLG uit  boringen 

Aan de hand van hydromorfe kenmerken in de boorprofielen is een inschatting gemaakt van de GHG en 

de GLG. Deze boorprofielen zijn vergeleken met de modelresultaten van de huidige situatie. Twee 

locaties vallen in het bijzonder op: 

Nabij Bruggerhuizen berekent het model, met name in de GHG, een te hoge grondwaterstand. Mogelijk 
staan deze peilbuizen sterk onder invloed van het peil van de nabij gelegen greppel (zie hoofdstuk 5.4.1 

en  
Figuur 5-13). 

Rondom het Hoefven onderschat het model zowel in de GHG als in de GLG de grondwaterstand (het 

model is te droog). Dit was ook zichtbaar in peilbuizen B57E0650 (Figuur 5-15). Deze hoge 

grondwaterstanden lijken het gevolg van een lokaal voorkomende gliedelaag.  

  



  
Figuur 5-18 Vergelijking grondwaterstand; voor de huidige situatie icm hydromorfe kenmerken in de boringen met de 
modelresultaten 
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6 Actuele situatie 

De huidige situatie staat gelijk aan de periode 1995 tot 2007, deze periode is tevens gebruikt voor de 

kalibratie. Na deze periode zijn verschillende ingrepen in het projectgebied uitgevoerd. Om de actuele 

(hedendaagse situatie, anno 2018) 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.  

 Maatregelen 

In Figuur 6-1 zijn de maatregelen weergegeven welke in de periode 2008-2014 zijn uitgevoerd. 

Uitgangspunt voor de modelberekening was het gekalibreerde model waarbij de infiltratie van de 

laagveldloop uit staat. De volgende maatregelen zijn opgenomen in het model: 

• Dempen en/of afdammen waterlopen: In het Laagveld zijn een groot aantal greppels gedempt 

en afgedamd in oktober 2009. De waterlopen zijn modelmatig uitgezet door de weerstand te 

verhogen (10-9) en het drainageniveau te verhogen tot 100 m+NAP.    

• Nieuwe visvijver: Nabij het laagveld is in januari 2008 een nieuwe visvijver gegraven. Modelmatig 

is de veronderstelde waterdiepte gelijk aan 1,5 m en de TX verhoogd tot 5000 m/d. 

• Drempels en stuwen: op een aantal locaties zijn drempels en stuwen in de watergangen 

aangebracht. In het Laagveldloop zijn stuwen geplaatst in april 2009. In het gebied Valkenhorst 

zijn dammen en (lop)stuwen geplaatst in maart 2014. Op deze manier wordt het water beter 

vast gehouden. De bodemhoogte van de drempels/stuwen zijn in het model opgenomen in de 

filtering. 

• Aanpassing bodemhoogte:  bij de Kuijlaars zijn een aantal greppels opnieuw ingemeten. De 

ingemeten bodemhoogte is in het model overgenomen. 

• Verhoging maaiveld: In maart 2014 zijn een aantal percelen bij de Kuijlaars verhoogd. In deze 

percelen is maaiveldhoogte overgenomen van het AHN3 (ipv AHN2). In AHN3 zit de nieuwe 

hoogte van de afgegraven percelen.  

• Bosomvorming. In het gebied zijn op verschillende locaties bos in 2013 en 2014 omgevormd tot 

heide. In LGN5 en LGN7 is deze omvorming tevens zichtbaar. Om deze reden is besloten om in 

de actuele situatie verder uit te gaan van LGN7.  



 

Figuur 6-1 Uitgevoerde maatregelen in de actuele situatie  

Met name de aanpassing van het LGN heeft een sterk effect op de grondwaterstand. In bijlage 7 zijn de 

effectkaarten (actueel te opzichte van huidig) weergegeven. Ter controle is tevens de huidige situatie 

met LGN7 doorgerekend en is van deze berekening ook het verschil met de actuele situatie bepaald. Dit 

om te controleren of de berekening goed is gegaan. Ook deze resultaten staan in de bijlage (bijlage 8). In 

deze kaarten valt het volgende op:  

• De nieuw aangelegde visvijver heeft een sterk verdrogend effect. Door verhoging van de TX 

wordt de grondwaterstand hier ‘recht getrokken’. Dit betekent dat de lage grondwaterstanden 



omhoog komen en de hoge grondwaterstanden worden verlaagd. Aan de noord-oostzijde van de 

visvijver is een vernatting zichtbaar. In het zuid-westen is een uitstralend verdrogend effect 

zichtbaar. 

• In de actuele situatie valt de grondwaterstand in het Laagveld een stuk hoger uit in vergelijking 

met de huidige situatie. Dit is het gevolg van het dempen van een aantal greppels, 

bosomvorming en de aanleg van een aantal stuwen in de laagveldloop.  

• Realisatie van een drempel nabij Kuijlaars heeft een sterk opstuwend en daarmee vernattend 

effect.  

• Effecten van het verlagen van het maaiveld zijn beperkt. De grondwaterstand zit in deze 

percelen te diep en wordt in de huidige situatie niet afgetopt door het maaiveld.  

 Watersysteem Actuele Situatie 

Figuur 6-2 toont de berekende grondwaterstand (GHG en GLG) voor de actuele situatie. In het beekdal 

zijn er verschillende zones waar de grondwaterstand in de winter tot aan maaiveld stijgt. In de zomer 

zakt de grondwaterstand uit tot in het beekdal circa 1m-mv. Hoger op de flank (rondom Leenderbos) zit 

het grondwater een stuk dieper; jaarlijks fluctueert die hier tussen de 2 en 5 m-mv.  

 



   
Figuur 6-2 Grondwaterstand ten opzichte van maaiveld actuele situatie 

 Natuurbeheertypen PAS 

Figuur 6-3 geeft een overzicht van de habitattype in het modelgebied. Interesse ligt met name bij de 

Vochtig alluviale bossen, heide types en ven complexen.  In bijlage 9 is de tabel met de optimale GVG en 

GLG voor Elzenbroekbos weergegeven. 
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Figuur 6-3 Habitatkaart 

 Doelgat Actuele situatie ten aanzien van de PAS 

Op basis van de kaart met de beheertypen en de bijbehorende vereisten voor de GVG en GLG is bepaald 

of de actuele grondwaterstand (GVG en GLG) hier aan voldoet. Indien dit niet het geval is, is bepaald hoe 

groot het verschil is tussen de vereiste GVG en GLG en de berekende GVG en GLG. Dit is het doelgat. 

Onderstaande figuren geven het berekende doelgat voor de actuele situatie weer voor de GVG en de 

GLG. 



  
Figuur 6-4 Doelgat (elzenbroekbos) GVG en GLG in de actuele situatie  
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7 Inzichtscenario’s 

Met het gekalibreerde grondwatermodel zijn een aantal verkennende scenarioberekeningen uitgevoerd. 

Onderstaande tabel somt de uitgevoerde scenario’s op. In de hierop volgende paragraven wordt per 

scenario een korte omschrijving gegeven van het scenario zelf, de modelaanpassingen en de uitkomsten 

van de scenarioberekening. 

Tabel 7-1 Overzicht inzichtscnario’s 

NR Scenario naam Omschrijving 

1 Maximaal scenario 
Beekherstel Tongelreep en ophogen bodem vanaf stuw Driebruggen tot Leenderweg plus binnen 

aandachtsgebied is alle detailontwatering gedempt.   

2 
Maximaal scenario met 

drooglegging 

Beekherstel Tongelreep en ophogen bodem vanaf  stuw Driebruggen tot Leenderweg plus binnen 

aandachtsgebied is alle detailontwatering gedempt, waarbij drooglegging van 1 m t.o.v. maaiveld bij 

bebouwing binnen het modelgebied wordt gegarandeerd.  

3 
Minimaal dempen watergang 

met drooglegging 

Beekherstel Tongelreep en ophogen bodem vanaf  stuw Driebruggen tot Leenderweg  plus binnen 

aandachtsgebied wordt gedeeltelijk de detailontwatering en drainage gedempt, waarbij 

drooglegging van 1 m t.o.v. maaiveld bij bebouwing binnen het modelgebied wordt gegarandeerd. 

4   

5   

6   

 Scenario 1 –Maximaal scenario 

Om na te gaan of de benodigde extra vernatting voor de PAS opgave technisch haalbaar is, hebben we 

allereerst een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een maximaal scenario waarin 

theoretische maatregelen als input in het hydrologisch model zijn gezet met als doel de maximaal 

mogelijke vernatting van het gebied te berekenen. Hierbij is tevens gekeken of deze maximale vernatting 

problemen oplevert met de huidige bebouwing en of de natuurdoelen met maximale vernatting worden 

behaald.  

7.1.1 Maatregelen 

In dit scenario zijn een groot aantal sloten en greppels binnen het aandachtsgebied inactief gemaakt. 

Figuur 7-1 geeft een overzicht van de inactieve greppels. Deze waterlopen zijn modelmatig uitgezet door 

de weerstand te verhogen (10-9) en het drainageniveau te verhogen tot 100 m+NAP. Daarnaast is het 

oppervlaktewater model (Sobek) het beekherstelscenario doorgerekend. De nieuwe peilen en natte 

omtrek is hieruit overgenomen en opgelegd op de historische waterloop in het grondwatermodel. De 

huidige ligging van Tongelreep is inactief gemaakt.   

 

 



 
Figuur 7-1 Maatregelen in het maximaal scenario. 

7.1.2 Effecten 

De effecten van het dempen van de detailontwatering hebben een sterk vernattend effect. Hoog op de 

flank is dit effect nog beperkt, als gevolg van de hoge ligging en de afwezigheid van greppels en sloten in 

de actuele situatie. Richting het beekdal neemt het effect toe. In het westen is de breukwerking 

zichtbaar, hier wordt het uitstralend effect op de breuk afgekapt.  



  
Figuur 7-2 Effectkaart maximaal scenario ten opzichte van de actuele situatie 
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7.1.3 Doelgat habitattype Inzichtscenario 1 ten aanzien van de PAS 

  
Figuur 7-3 Doelgat (elzenbroekbos) GVG en GLG in inzichtscenario 4  

 Scenario 2 – Maximaal scenario inclusief mitigerende maatregelen 

Uit het maximaal scenario bleek dat bij maximale vernatting op een aantal locaties, rondom bebouwing, 

knelpunten ontstaan. Bij bebouwing wordt gestreefd naar een drooglegging van minimaal 1 meter onder 

maaiveld. In dit scenario wordt getoetst of het mogelijk is om de natuurdoelen te halen door maximale 

vernatting waarbij tevens mitigerende maatregelen worden ingezet om 1 meter drooglegging rondom 

bebouwing te garanderen. Hieruit kan worden geconcludeerd of de natuurdoelen kunnen worden 

behaald zonder dat er knelpunten ontstaan bij bebouwing.  

7.2.1 Maatregelen 

Dit scenario is gebaseerd op inzichtscenario 1; het maximaal scenario.  De drooglegging van de 

bebouwing is in het scenario opgenomen als drainage op een aantal vlakken. De drainage ligt op 1 m-mv 

en heeft een weerstand van 70 m/d. Figuur 7-4 geeft een overzicht van de nieuwe extra drainage 

vlakken.  
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Figuur 7-4 Aanvullende maatregelen ten opzichte van het maximaal scenario 

7.2.2 Effecten GxG  

Het dempen van de detailontwatering geeft een vergelijkbaar effect als in het maximaal scenario met als 

uitzondering de locaties waar extra drainage is neergelegd. In bijlage 10 zijn teven de effectkaarten van 

Maximaal scenario inclusief drooglegging ten opzichte van het maximaal scenario weergegeven. Figuur 

7-5 geeft de berekende GHG en GLG in het maximaal scenario inclusief drooglegging. Het volgende valt 

op: 

1. Het extra drainagevlak nabij Zeelberg (nr 1, Figuur 7-5) heeft geen effect op de grondwaterstand. 

De GHG zit hier al dieper dan 1 m-mv. De aanleg van drainage op 1 m-mv heeft hier dan ook 

geen effect. 

2. Het extra drainage vlak bij de Budelsebaan (nr 2, Figuur 7-5) laat in de GHG een beperkte 

vernatting zien. In de GLG is over het gehele perceel een vernatting zichtbaar, de 

grondwaterstand in de GLG stijgt niet tot boven de 1m-mv.  

3. In het drainage vlak bij de boerderij aan de straat Bruggerhuizen (nr 3, Figuur 7-5) wordt de 

grondwaterstand in de GHG tot 1 m-mv getrokken, de GLG zit al beneden dit niveau. 

1 

2 

 

3 

4 



4. De grondwater toestroom in het drainagevlak bij de kern van Bruggerhuizen (nr 4, Figuur 7-5) is 

te groot voor het drainagevlak. Ondanks de aanwezige drainage is in het oosten nog steeds een 

vernatting zichtbaar terwijl de grondwaterstand ondieper dan 1m-mv zit.  

  
Figuur 7-5 Effectkaart inzichtscenario 5 ten opzichte van de actuele situatie 
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7.2.3 Doelgat habitattype Inzichtscenario 2 ten aanzien van de PAS 

  
Figuur 7-6 Doelgat (elzenbroekbos) GVG en GLG in inzichtscenario 5  
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 Scenario 3 – Maximaal scenario inclusief mitigerende maatregelen en 

extra drooglegging 

Uit scenario 2 bleek dat drainage met een weerstand van 70 dagen drooglegging van 1 m-mv niet wordt 

behaald. In dit scenario wordt de theoretisch situatie gecreëerd waarbij de drainage weerstand niet 

limiterend is. Dit geeft inzicht in mogelijke knelpunten welke ontstaan wanneer we bij de bebouwing 

drooglegging van 1 m-mv garanderen maar verder maximale vernatting creëren om de doelrealisatie van 

de habitattype kunnen behalen. Daarnaast is in dit scenario ten opzichte van scenario 2 ook het aantal te 

dempen greppels, met name aan de westzijde van de Tongelreep beperkt.  

7.3.1 Maatregelen 

In dit scenario zijn een groot aantal sloten en greppels binnen het aandachtsgebied inactief gemaakt. 

Figuur 7-7 geeft een overzicht van de uit te voeren maatregelen. Figuur 7-1Een groot aantal greppels 

wordt gedempt; Deze waterlopen zijn modelmatig uitgezet door de weerstand te verhogen (10-9) en het 

drainageniveau te verhogen tot 100 m+NAP. Drainage die in dit gebied zit is tevens uit het model 

verwijderd. Op locaties nabij bebouwing is juist aanvullend drainage neergelegd. De drainage ligt op 1m-

mv en heeft een theoretische weerstand van 1 m/d, hiermee wordt drooglegging op de percelen 

gegarandeerd en worden eventuele knelpunten zichtbaar (beperking van de doelrealisatie wanneer 

drooglegging van 1 m-mv bij bebouwing wordt gegarandeerd). Als laatste wordt de bodemhoogte van de 

Kuijlaars verdiept tot 0,5 m-mv.  



   
Figuur 7-7 Maatregelen inzichtscenario 3 

7.3.2 Effecten GxG  

De effecten van de maatregelen op de GHG en GLG zijn weergegeven in Figuur 7-8. In vergelijking met 

het maximaal scenario (inzichtscenario 1 en 2) is het uitstralingseffect beperkter. Met name ten westen 

van de Tongelreep en rondom de Valkenswaardseweg is het effect kleiner. De nieuwe drainagevlakken 

hebben met name in de GHG een sterk verdrogend effect. In de GLG zit de grondwaterstand in de 

actuele situatie veelal meer dan 1 m onder het maaiveld. De aanleg van drainage heeft hier een 

beperkter effect.  



  
Figuur 7-8 Effectkaart inzichtscenario 3 ten opzichte van de actuele situatie 
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7.3.3 Doelgat inzichtscenario 3 ten aanzien van de PAS 

 

  
Figuur 7-9 Doelgat (elzenbroekbos) GVG en GLG in de actuele situatie  
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 Scenario 4 – MER scenario 

Een nieuw scenario is doorgerekend. Hierbij is gekeken of met het dempen van een minimaal aantal 

greppels de PAS opgave (instandhouding habitats) technisch haalbaar is. In dit scenario is tevens 

rekening gehouden met mitigerende maatregelen om 1 meter drooglegging rondom bebouwing te 

garanderen. 

7.4.1 Maatregelen 

In dit scenario is een minimaal aantal sloten en greppels binnen het aandachtsgebied inactief gemaakt. 

Doel van dit scenario is om na te gaan of op deze wijze nog steeds wordt voldaan aan de 

instandhoudingsdoelstellingen voor de habitats. Figuur 7-9 geeft een overzicht van de inactieve greppels. 

Deze waterlopen zijn modelmatig uitgezet door de weerstand te verhogen (10-9) en het drainageniveau 

te verhogen tot 100 m+NAP. Daarnaast is het oppervlaktewater model (Sobek) het beekherstelscenario 

doorgerekend. De nieuwe peilen en natte omtrek is hieruit overgenomen en opgelegd op de historische 

waterloop (gepland nieuw beektraject) in het grondwatermodel. De huidige ligging van Tongelreep is 

inactief gemaakt. Een aantal drainage percelen zijn extra toegevoegd of uitgezet. De nieuwe drainage ligt 

op 1m-mv en heeft een theoretische weerstand van 1 m/d, hiermee wordt drooglegging op de percelen 

gegarandeerd en worden eventuele knelpunten zichtbaar (beperking van de doelrealisatie wanneer 

drooglegging van 1 m-mv bij bebouwing word gegarandeerd). Als laatste wordt de bodemhoogte van de 

Kuijlaars verdiept tot 0,5 m-mv.  

 

 



   

Figuur 7-10 Maatregelen inzichtscenario 4 – minimaal dempen 

7.4.2 Effecten GxG  

De effecten van de maatregelen op de GHG en GLG zijn weergegeven in Figuur 7-8. In vergelijking met 

het maximaal scenario (inzichtscenario 1 en 2) is het uitstralingseffect beperkter. Met  name in het 

noorden is een groot verschil in aantal greppels wat wordt gedempt en daarmee in het effect. Opvallend 

is het effect ten oosten van het Laagveld; hier is een duidelijke vernatting zichtbaar terwijl er geen 

greppels worden gedempt (rood omcirkeld in figuur 7-11). Door het dempen van de aanliggende 

greppels, zowel beneden als bovenstrooms, kunnen deze greppels hun water niet kwijt. Modelmatig zal 

het peil omhoog worden gefilterd; de drainerende functie van de greppels gaat verloren waardoor een 

vernatting zichtbaar wordt. In de GHG zorgen de extra/nieuwe drainage vlakken lokaal voor een 

verdrogend effect. 



 

Figuur 7-11 Detail dempen greppels (bruine lijnen) en greppels die niet gedempt worden (blauwe lijnen). De zwarte pijlen geven 
aan waar de afwatering van de niet gedempte lijnen ‘geblokkeerd’ worden en dus het water niet kwijt kan.  



  
Figuur 7-12 Effectkaart inzichtscenario 4 ten opzichte van de actuele situatie 
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8 Actuele situatie 2019 

 Aanpassingen ten opzichte van vorige actuele situatie 

 Na het doorrekenen van de actuele situatie in Hoofdstuk 6 en de inzichtscenario’s in Hoofdstuk 7, zijn er 

in 2019 extra gegevens beschikbaar gekomen. Dit betreffen extra inmetingen bij Zeelberg en 

Bruggerhuizen en een nieuw perceel waar buisdrainage is vastgesteld. Figuur 8-1 toont de locaties waar 

extra gegevens beschikbaar zijn. Deze extra gegevens zijn vervolgens verwerkt in het model; zie het 

logboek (zie bijlage 11) voor de wijze waarop deze inmetingen zijn verwerkt. De nieuwe inmetingen zorgen 

bij de meeste sloten voor een verlaging van het peil (door lager ingemeten bodemhoogtes of peilen). De 

zwarte cirkels geven locaties aan waar het aansluitingenvlak is aangepast, zodat de afwatering in het 

model aansluit op de werkelijke afwateringswijze. Figuur 8-2 toont de peilen zoals deze zijn opgenomen 

in het model. Na de extra aanpassingen is het model opnieuw doorgerekend voor de actuele situatie. De 

nieuwe actuele situatie is gemodelleerd in de model dataset ‘ASv3’. 



 

Figuur 8-1 Aanpassingen ten opzichte van de actuele situatie in Hoofdstuk 6. De zwarte cirkels geven aan waar het 
aansluitingenvlak is aangepast. 



 

Figuur 8-2 Gefilterde peilen in de huidige situatie 

 

Figuur 8-3 toont het verschil in GVG tussen de vorige actuele situatie en de actuele situatie in 2019. Op 

de meeste plekken waar aanpassingen hebben plaatsgevonden, is de grondwaterstand gedaald. Bij de 

toegevoegde drainage komt dit, doordat hier nu extra afvoer van water plaatsvindt. Bij de extra 

inmetingen wordt dit veroorzaakt door de lager berekende peilen, waardoor de grondwaterstand in de 

buurt van de sloten ook daalt. 



 

Figuur 8-3 Verschil in GVG tussen de actuele situatie in 2019 en de vorige actuele situatie. 

 Scenario’s Tongelreep 

Het projectplan omtrent maatregelen bij de Tongelreep is onderverdeeld in Project Plan Noord (PPN) en 

Project Plan Zuid (PPZ). PPN is het gebied ten noorden van de stuw bij Bruggerhuizen, PPZ het gebied ten 

zuiden van deze stuw. Hieronder worden in Hoofdstuk 8.3 de maatregelen en in Hoofdstuk 8.4 de 

effecten van deze maatregelen op de GxG van PPN besproken. Vervolgens is volgens planning PPZ 

doorgerekend en meteen daarna Project Plan Totaal (combinatie PPN en PPZ, PPtot afgekort). Uit deze 

berekeningen bleek echter dat er nog een aantal fouten in de Actuele Situatie zaten. Na doorrekening 

van PPZ en PPtot is de Actuele Situatie aangepast, zie Hoofdstuk 8.7. Daarna is PPZ opnieuw gedaan, met 

de nieuwe Actuele Situatie verbeteringen erin verwerkt. Deze verbeteringen hadden geen effect op de 

PPN berekening en ook niet in het gebied waar de PPN en PPZ effecten overlappen (en daarmee ook niet 

op het beoogde doel van de PPtot berekening, namelijk het gecombineerde effect in het grensgebied 

van PPN en PPZ berekenen). Daarom zijn de PPN en PPtot berekeningen niet opnieuw gedaan. De PPZ 

berekening is wel opnieuw gedaan. De maatregelen in PPZ worden besproken in Hoofdstuk 8.8, de 

effecten van de maatregelen in Hoofdstuk 8.9. 



 

 Scenario Project Plan Noord fase 1 (PPN fase 1) 

Het PPN fase 1 omvat een aantal maatregelen die invloed hebben op het grondwatersysteem. De 

effecten van deze maatregelen zijn met het grondwatermodel onderzocht. In het PPN fase 1 zijn de 

volgende maatregelen verwerkt: 

- Beekherstel 

- Bosomvorming 

- Dempen watergangen 

- Verondiepen watergangen 

- Ophogen/Afgraven maaiveld 

- Aangepaste infiltratie visvijvers 

- Nieuwe watergang bij Zeelberg 

In de volgende paragrafen zijn deze maatregelen toegelicht. 

Verder hebben nog een aantal aanpassingen aan het model plaatsgevonden om het model verder te 

verbeteren: 

- Watergang Mariahoeve 

- RP3 vlak 

- Peil in PPZ hetzelfde als ASv3, geen invloed PPN 

Deze zullen in de paragrafen 8.3.1 t/m 8.3.7 hieronder besproken worden. 

8.3.1 Beekherstel benedenstrooms stuw Driebruggen 

Het beekherstel zoals eerder gerapporteerd is onderdeel van het PPN. Bovenstrooms van stuw 

Driebruggen geldt het peil in de Tongelreep zoals in de actuele situatie. 

8.3.2 Bosomvorming 

In een deel van het gebied wordt bos omgevormd naar heide. Dit heeft gevolgen voor de berekende 

grondwateraanvulling. Figuur  8-4 toont het gebied waarbinnen het aanwezige bos modelmatig wordt 

omgevormd. 

Modelmatig is dit verwerkt in de parameter LGN7. Door deze wijziging wordt de grondwateraanvulling in 

de tijdsafhankelijke berekening beïnvloed. 

 



  

Figuur 8-4 Gebied waar bosomvorming plaatsvindt. 

8.3.3 Dempen/verondiepen watergangen 

Een aantal watergangen in het gebied worden gedempt of verondiept. De rode watergangen in Figuur 8-

5 worden gedempt, de oranje watergangen verondiept. De gedempte watergangen worden modelmatig 

uitgezet. Daartoe wordt de weerstand verhoogd naar 10-9 dagen en het drainageniveau verhoogd naar 

100 m+NAP. Hierdoor zal er geen grondwater meer draineren naar de watergang en heeft deze geen 

invloed op de filtering van de peilen. Verondiepte watergangen krijgen een aangepaste bodemhoogte 

door de verondieping bij de gemeten of ingeschatte bodemhoogte in de parameter RivBod op te tellen. 

Daarna is de filtering opnieuw gedaan in het model.  



 

Figuur 8-5 Gedempte of verondiepte watergangen 

 

8.3.4 Maaiveldaanpassingen; ophogen en afgraven 

In het gebied wordt op enkele plaatsen het maaiveld verhoogd of juist afgegraven. Figuur 8-6 toont de 

locaties waar dit plaatsvindt. Bruine gebieden worden afgegraven, terwijl roze gebied worden 

opgehoogd. De afgraving is veelal 30 tot 40 cm terwijl de ophoging 30 cm doorgaans bedraagt.  



 

Figuur 8-6 Aanpassingen maaiveld, visvijvers waar infiltratie wordt aangepast, gebied waar RP3 is aangepasten het gebied 
waar het peil uit ASv3 wordt behouden 

8.3.5 Infiltratie visvijvers 

In eerdere berekeningen stond de infiltratie in de visvijvers uit. Deze visvijvers zullen echter in de 

toekomst als waterberging gebruikt worden, waardoor er in de winter en het voorjaar water geborgen 

wordt en in de zomer en het najaar water infiltreert. Dit is in het model geïmplementeerd door de 

grondwateraanvulling te verhogen met in totaal ~100 l/s voor het weergegeven gebied in Figuur 8-6.  In 

de winter en voorjaar wordt er vanuit gegaan dat dit beschikbaar is vanuit de Tongelreep om de berging 

te vullen. Vanaf de zomer en in het najaar is geen extra vulling meer opgenomen en kan het peil 

uitzakken door verdamping en wegzijging.  



8.3.6 Nieuwe watergang bij Zeelberg 

Bij Zeelberg wordt een de huidige leggerwatergang gedempt en een nieuwe watergang aangelegd die de 

weg Zeelberg kruist en daar feitelijk parallel aan de bestaande TR-24 als nieuwe watergang richting de 

Tongelreep zal afwateren. Door dit traject komt het water meer benedenstrooms in de Tongelreep en 

zijn effecten van het beekherstel niet van invloed op het peil bij Zeelberg. 

In het model is de nieuwe watergang gemodelleerd als ‘vlakparameter’ met een verlopend peil. Het 

gemodelleerde peil is via filtering afgestemd op de waterstand van de Tongelreep. De watergangen die 

aantakken op dit vlak krijgen via de filtering lokaal ook een aangepast peil.   

Het deel van de watergang wat als vlak is gemodelleerd is weergegeven in Figuur 8-7. In deze figuur is 

ook zichtbaar dat hier maaiveldaanpassingen zijn doorgevoerd.  

 

Figuur 8-7 Dempen van oude watergang bij Zeelberg, locatie waar nieuwe waterloop als vlak is gemodelleerd en aanpassing 
aan maaiveld 



8.3.7 Verdere modelaanpassingen 

Watergang Mariahoeve 

Bij de Mariahoeve wordt een nieuwe watergang gegraven. Deze watergang is niet apart als nieuw 

lijnelement geschematiseerd aangezien dit dan tot een gridwijziging zou leiden en consequenties 

daarvan op de planning niet acceptabel zijn. Deze watergang is daarom gemodelleerd ter plaatse van een 

watergang die in werkelijkheid gedempt wordt. Dit is in Figuur 8-8  weergegeven als verondiepte 

watergang. De verondiepte watergang is dus in het model opgenomen en representeert de nieuwe 

watergang, de locatie klopt niet geheel maar de drainerende werking zal het grotere beeld goed 

weergeven. 

 

Figuur 8-8 Aangepaste watergangen en maaiveld Mariahoeve 

  



RP3 vlak 

Over de gehele lengte van de Tongelreep en omliggend gebied is in het model het drainageniveau in de 

kalibratiefase aangepast om het model beter overeen te laten komen met metingen. Figuur 8-6 geeft 

weer waar dit is. Dit leidt in de modellering van het PPN tot problemen omdat dan de maatregelen, met 

name ten zuiden van de N396, niet goed kunnen worden berekend. Daarom is deze parameter 

(RP3aanpassing) in het PPN zodanig gewijzigd zodat de effecten wel inzichtelijk worden.   

Peil in PPZ hetzelfde als ASv3, geen invloed PPN 

In het gebied van het PPZ wordt het huidige peil zoals dit in ASv3 is berekend, gehandhaafd. Het paarse 

gebied in Figuur 8-6 geeft weer welk gebied dit betreft. In dit gebied mag er geen invloed van PPN op de 

peilen zijn.  

 Effecten PPN maatregelen 

Nagenoeg alle maatregelen hebben een verhoging van de grondwaterstand als gevolg. Uitzondering 

hierop is de nieuwe watergang bij Zeelberg, die lokaal voor een daling van de grondwaterstand zorgt. 

Figuur 8-9  toont voor het gebied de verschillen in GVG. Voor het verschil in GHG en GLG en de 

grondwaterstand ten opzichte van maaiveld, zie Figuur 8-10 t/m Figuur 8-14. Vooral de aanpassing aan 

de infiltratie van de visvijvers heeft een grote grondwaterstijging tot gevolg. Daarnaast leidt het dempen 

van watergangen op de meeste plekken tot een verhoging van 20 tot soms meer dan 50 cm van de 

grondwaterstand. Bosomvorming zorgt ook voor een grondwaterstandsstijging, omdat heide minder 

verdampt dan bos. Daardoor blijft meer water over dat kan infiltreren naar het grondwater. Dit effect is 

vooral goed zichtbaar in de GLG (representatief voor een zomersituatie). In de zomer zal er hierdoor nu 

meer water beschikbaar zijn. In de GLG situatie is de uitstraling van de effecten naar Valkenswaard 

sterker dan in de GHG en GVG situaties. Het dempen van watergangen heeft echter op de GHG en GVG 

vaak een groter effect dan in de GLG situaties.  



 

Figuur 8-9 Verschil in GVG a.g.v. ingrepen van PPN 

 



 

Figuur 8-10 Verschil in GHG a.g.v. ingrepen van PPN 

 



 

Figuur 8-11 Verschil in GLG a.g.v. ingrepen van PPN 



 

Figuur 8-12 GVG PPN 



 

Figuur 8-13 GHG PPN 



 

Figuur 8-14 GLG PPN 

  



 Project Plan totaal (PPN fase 1 + PPZ fase 2) 

Na het doorrekenen en beoordelen van PPN fase 1 en PPZ fase 2, zijn de projectplannen ook 

samengevoegd in het Project Plan totaal om een volledig beeld van de cumulatieve effecten van het 

totaal pakket aan maatregelen te verkrijgen. In het PPN is daarnaast één maatregel gewijzigd als gevolg 

van voortschrijdend inzicht. Dit betreft een sloot die toch niet wordt gedempt (meest noordelijke sloot in 

Figuur 8-5, rechts).  Na doorrekening van PPtot is de Actuele Situatie en PPZ fase 2 nog aangepast, zie 

Hoofdstuk 8.2 voor uitleg waarom PPN fase 1 en PPtot niet opnieuw gedaan zijn. De maatregelen van 

PPZ fase 2 zijn te vinden in Hoofdstuk 8.8. 

Daarnaast zijn de gebieden waar het peil van ASv3 moet worden aangehouden aangepast, zie Figuur 

8-15. Dit betreft onder andere het gebied in België, waar geen verschil met de huidige situatie zal 

optreden. Daarnaast gaat het om het gebied ten noorden van de visvijvers. Ook hier mag geen verschil 

met de huidige situatie optreden. Dit gaat in alle gevallen om gebieden waar als gevolg van de koppeling 

tussen de resultaten van Sobek en het grondwatermodel anders verkeerde peilen worden opgelegd. Zie 

hiervoor ook paragraaf 8.5.8. 

 

Figuur 8-15 Gebied waar het peil gelijk aan ASv3 blijft. 



 Totale effecten PPN en PPZ 

De gecombineerde totale effecten van PPtotaal zijn in de figuren hieronder te vinden. Het verschil in 

GHG, GVG en GLG t.o.v. de referentiesituatie is te vinden in respectievelijk Figuur 8-16, Figuur 8-17 en 

Figuur 8-18. De grondwaterstanden t.o.v. maaiveld tijdens GHG, GVG en GLG situatie zijn te vinden in 

respectievelijk Figuur 8-19, Figuur 8-20 en Figuur 8-21. De effecten zijn grotendeels gelijk aan de effecten 

zichtbaar in PPN en PPZ. In het gebied waar de twee projectplannen aan elkaar grenzen zijn er ook 

cumulatieve effecten zichtbaar. De GHG, GVG en GLG van het totale projectplan tonen dat in het 

Laagveldgebied de cumulatieve vernatting groter is dan in de aparte projectplannen. Ook is de 

cumulatieve uitstraling rond Laagveld en ten oosten hiervan groter dan in de aparte projectplannen. In 

de GLG is de cumulatieve vernatting en uitstraling groter dan in de GHG en GVG. Ten noorden van 

Zeelberg, in het woongebied, is er in het gecombineerde projectplan ook meer vernatting in alle drie de 

situaties. Deze vernatting is in de orde van 5-10 cm.  

 

 

 



 

Figuur 8-16 Verschil in GHG a.g.v. gecombineerde maatregelen van PPN en PPZ 



 

Figuur 8-17 Verschil in GVG a.g.v. gecombineerde maatregelen van PPN en PPZ 



 

Figuur 8-18 Verschil in GLG a.g.v. gecombineerde maatregelen van PPN en PPZ 



 

Figuur 8-19 GHG PPtotaal 



 

Figuur 8-20 GVG PPtotaal 



 

Figuur 8-21 GLG PPtotaal 



 Aanpassingen Actuele Situatie (ASv3) 

8.7.1 Verschillen ten opzichte van vorige situatie 

Ten eerste is de koppeling tussen Sobek en het grondwatermodel opnieuw uitgevoerd. Ook is er een 

gebied gedefinieerd waar, als gevolg van de nieuwe koppeling, andere peilen werden toegekend dan 

daadwerkelijk het geval was. Verder zijn er nog twee aansluitingen toegevoegd waar  waterlopen geen 

verbinding met elkaar mogen maken. In de paragrafen hieronder worden deze aanpassingen 

uitgebreider besproken. 

8.7.2 Koppeling Sobek en grondwatermodel 

Bij het vergelijken van scenario’s en ASv3 bleek dat de koppeling van de peilen tussen Sobek en het 

grondwatermodel (Sobek2Grondwatermodel m.b.v. FME) met het verkeerde, verouderde RIV-bestand 

was gedaan in ASv3.  Hierdoor zaten er een aantal waterloop-ID’s in het grondwatermodel welke na de 

nieuwe koppeling met Sobek op een iets andere manier werden gelinkt. Als gevolg daarvan kregen 

sommige  waterlopen wat andere peilen, terwijl er feitelijk niets veranderd. Bij het vergelijken van 

scenario’s zijn dan kleine verschillen zichtbaar die er niet daadwerkelijk zijn. Daarom is deze koppeling 

opnieuw gedaan met het juiste RIV-bestand. Door deze nieuwe koppeling werden er ook andere peilen 

in het gebied in België opgelegd. Deze peilen blijven echter hetzelfde als in de ASv2 situatie. Daarom is er 

een gebied gedefinieerd waar de peilen gelijk blijven aan ASv2, zie paragraaf 8.5.3. 

8.7.3 Peil gelijk aan ASv2 

Door de nieuwe koppeling van waterlopen en peilen, werden in België andere peilen toegekend dan 

eerst het geval was. In België blijven de peilen echter gelijk aan de peilen in ASv2. Daarom is een gebied 

gedefinieerd, zie Figuur 8-22 , waar de peilen gelijk worden gehouden aan ASv2.  

 

Figuur 8-22 Binnen het door de oranje lijn begrensde gebied blijven de peilen gelijk aan ASv2 



8.7.4 Aansluitingen 

Er zijn twee ‘aansluitingen’ toegevoegd waar waterlopen geen verbinding mogen maken met de 

Tongelreep. Zie Figuur 8-23 waar deze aansluitingen zijn aangebracht. In deze waterlopen liggen namelijk 

gronddammen, waardoor deze geen verbinding maken met de Tongelreep. 

 

Figuur 8-23 Nieuwe aansluitingen (rode polygonen) waar waterlopen geen verbinding mogen maken met de Tongelreep 

  



 Scenario Project Plan Zuid fase 2 (PPZ fase 2) 

Het PPZ fase 2 betreft een aantal maatregelen die van invloed zijn op het grondwatersysteem. De 

effecten van deze maatregelen zijn onderzocht  met het grondwatermodel. In het PPZ fase 2 zijn de 

volgende maatregelen onderzocht: 

- Beekherstel (8.8.1) 

- Bosomvorming (8.8.2) 

- Dempen en/of verondiepen watergangen (8.8.3) 

- Nieuwe watergang Stokkeloop en verwijderen pomp (8.8.4) 

- Aanpassing watergang bij Achelse Kluis (8.8.6) 

- Afgraven maaiveld (8.8.6) 

- Verwijderen drainage (8.8.7) 

- Optimaliseren watergangen Bruggerhuizen (8.8.8) 

In de aangegeven paragrafen worden deze maatregelen besproken. 

Daarnaast zijn er nog twee modelaanpassingen doorgevoerd: 

- Peil gelijk ASv3 

- Problemen koppeling Sobek met grondwatermodel 

Dit is in detail besproken in 8.8.9. 

8.8.1 Beekherstel bovenstrooms stuw Driebruggen 

Het beekherstel zoals eerder gerapporteerd is onderdeel van het PPZ. Dit is verwerkt in het 

grondwatermodel.  Benedenstrooms van stuw Driebruggen geldt het peil in de Tongelreep zoals in de 

actuele situatie. In het PPZ is een definitieve meandering vastgesteld, welke uiteindelijk uitgevoerd zal 

worden. In het grid van het model zit een deel van deze meandering echter niet. Om de definitieve 

meandering door te voeren in het model zou een nieuw grid gemaakt moeten worden. Er is gekozen dit 

niet te doen, omdat verwacht werd dat het verschil van de effecten op het grondwater tussen de 

definitieve ligging beekherstel en ligging beekherstel in het model marginaal en lokaal zijn. In plaats 

daarvan is een combinatie gemaakt van de meandering zoals deze in het model zit en de oude loop van 

de Tongelreep uit ASv3. Zie Figuur 8-24, Figuur 8-25 en Figuur 8-26 hoe de meandering van de 

Tongelreep uiteindelijk in het model is opgenomen. Lokaal kan dit voor iets andere effecten zorgen dan 

daadwerkelijk plaatsvinden. Het grote plaatje van de effecten op vernatting dan wel verdroging zoals 

gepresenteerd in Paragraaf 8.9 is zo goed als hetzelfde. 



 

Figuur 8-24 Links: verschil tussen de definitief vastgestelde meandering (paars), de aanwezige meandering (rood)  in het 
model en de Tongelreep zoals deze in ASv3 was opgenomen (oranje). Rechts: de loop van de Tongelreep in blauw zoals deze 
in het model is opgenomen. 



 

Figuur 8-25 Inzoom bovenstrooms van Figuur 8-17. Links: verschil tussen de definitief vastgestelde meandering (paars), de 
aanwezige meandering (rood)  in het model en de Tongelreep zoals deze in ASv3 was opgenomen (oranje). Rechts: de loop 
van de Tongelreep in blauw zoals deze in het model is opgenomen. 



 

Figuur 8-26 Inzoom benedenstrooms van Figuur 8-17.  Links: verschil tussen de definitief vastgestelde meandering (paars), de 
aanwezige meandering (rood)  in het model en de Tongelreep zoals deze in ASv3 was opgenomen (oranje). Rechts: de loop 
van de Tongelreep in blauw zoals deze in het model is opgenomen 

  



8.8.2 Bosomvorming 

In een deel van het gebied wordt bos omgevormd naar heide. Dit heeft gevolgen voor de 

grondwateraanvulling. Figuur 8-27 toont het gebied waarbinnen het aanwezige bos modelmatig wordt 

omgevormd. 

Modelmatig is dit verwerkt in de parameter LGN7. Door deze wijziging wordt de grondwateraanvulling in 

de tijdsafhankelijke berekening beïnvloed. 

 

Figuur 8-27 Gebieden waar bosomvorming plaatsvindt. 



8.8.3 Dempen/verondiepen watergangen 

Een aantal watergangen in het gebied worden gedempt of verondiept. Verder worden er twee pompen 

verwijderd. De rode watergangen in Figuur 8-28  worden gedempt, de oranje watergangen verondiept. 

De twee verwijderde pompen zijn ook zichtbaar in dit figuur. De gedempte watergangen worden 

modelmatig uitgezet. Daartoe wordt de weerstand verhoogd naar 109 dagen en het drainageniveau 

verhoogd naar 100 m+NAP. Hierdoor zal geen grondwater meer draineren naar de watergang en heeft 

deze geen invloed op de filtering van de peilen. Verondiepte watergangen krijgen een aangepaste 

bodemhoogte door de verondieping bij de gemeten of ingeschatte bodemhoogte in de parameter 

RivBod op te tellen. Daarna is de filtering van de peilen opnieuw gedaan in het model.  

 

Figuur 8-28 Gedempte en verondiepte watergangen, de nieuwe waterloop die als vlak is ingebracht en de verwijderde 
pompen. 



8.8.4 Nieuwe watergang Stokkeloop en verwijderen pomp 

De Stokkeloop sluit als gevolg van de nieuwe maatregelen niet langer aan op de Tongelreep. De pomp 

die nu water op de Tongelreep loost, wordt verwijderd. Om geen grote veranderingen in waterstand in 

de Stokkeloop te veroorzaken, wordt deze nieuwe watergang op hetzelfde peil als het gemiddelde 

huidige pomppeil (25.32 m+NAP) benedenstrooms op de Tongelreep aangetakt. De Stokkeloop wordt 

daartoe naar het noorden toe verlengd, zie Figuur 8-28, Figuur 8-29 en Technisch Rapport 

oppervlaktewatermodellering Tongelreep . Om de verlenging mogelijk te maken, wordt zowel een 

nieuwe watergang gegraven als gebruikgemaakt van een al aanwezige, maar wel verondiepte watergang. 

Zie Figuur 8-29 voor de locaties van de nieuwe en verondiepte watergangen. Ook is de aansluiting 

benedenstrooms op de Tongelreep zichtbaar in het figuur. Het profiel en de bodemhoogte van deze 

nieuwe watergang zijn zodanig gekozen, dat de afvoercapaciteit groot genoeg is om het bestaande peil 

te kunnen blijven handhaven. Zie voor meer informatie hierover het Technisch Rapport 

oppervlaktewatermodellering Tongelreep.  

 

Figuur 8-29 Verlenging Stokkeloop naar het noorden met behulp van nieuwe watergang en verondiepte watergang en 
aanpassing ligging watergang bij Achelse Kluis 



8.8.5 Aanpassing watergang Achelse Kluis 

Bij de Achelse Kluis, vlak na de grensovergang met België, wordt de ligging van de watergang aangepast. 

De oude ligging zal gedempt worden. In plaats hiervan zal een meanderende ligging gegraven worden, 

zie Figuur 8-29. 

8.8.6 Maaiveldafgraving rondom Tongelreep en bij Bruggerhuizen 

In het gebied wordt langs een deel van de Tongelreep het maaiveld afgegraven. Figuur 8-30 toont de 

locatie waar dit plaatsvindt. Het gaat hier om het bruine gebied. De afgraving bedraagt voor het hele 

gebied 20 cm. Ook bij Bruggerhuizen vindt er langs de Tongelreep afgraving plaats, die ook hier 20 cm 

bedraagt (Figuur 8-30). 

8.8.7 Verwijderen drainage 

In het PPZ gebied bevinden zich een aantal percelen met drainage. Deze drainage wordt, op één perceel 

na, bij alle percelen verwijderd. Zie Figuur 8-30 welke drainage verwijderd wordt en welke behouden 

blijft. 



 

Figuur 8-30 Gebieden waar maaiveldwijziging, drainage en te verwijderen drainage en het peil gelijk aan ASv3 zich bevinden. 
Verder zijn de te optimaliseren watergangen zichtbaar, net als de nieuwe duikers. Een inzoom van de te optimaliseren 
watergangen is in het figuur hieronder zichtbaar. 

8.8.8 Optimaliseren watergangen Bruggerhuizen 

Bij Bruggerhuizen liggen een aantal watergangen waarvan de verhanglijn en/of de afwateringsroute niet 

optimaal zijn voor afwatering van de aanwezige bebouwing. Om deze afwatering te verbeteren, worden 

een aantal watergangen geoptimaliseerd door deze lokaal te verdiepen of te verondiepen. Zie het 

Technisch rapport Oppervlaktewater voor meer informatie). Daarnaast worden er nieuwe duikers 

aangelegd om de afwatering verder te verbeteren. Zie Figuur 8-30 en Figuur 8-31 om welke watergangen 

en nieuwe duikers het gaat. De bodemhoogtes van de betreffende watergangen zijn aangepast, 

waardoor de afwatering nu sneller en efficiënter verloopt. Samen met de nieuwe duikers zorgt dit voor 



een betere afwatering naar het westen richting de Tongelreep. De rode pijlen in Figuur 8-31 geven de 

oude (huidige) afwateringsrichting weer, de zwarte pijlen de nieuwe (beoogde) afwateringsrichting. De 

optimalisatie zorgt voor lagere peilen in de betreffende watergangen, zoals te zien is in Figuur 8-32. 

Daardoor is het te verwachten dat deze optimalisatie tot verdrogende effecten zal leiden. 

 

Figuur 8-31 Gebied bij Bruggerhuizen waar watergangen worden geoptimaliseerd en nieuwe duikers worden aangelegd. 

 



 

Figuur 8-32 Verschil in peilen tussen PPZ fase 2 en ASv3 t.p.v. Bruggerhuizen 

 

8.8.9 Verdere modelaanpassingen: koppeling Sobek en handhaven peil ASv3 

De maatregelen nabij de Stokkeloop gaven aanleiding tot nieuwe berekeningen met Sobek. Omdat dit 

vervolgens ook leidt tot nieuwe peilen in het oppervlaktewatersysteem moet de 

Sobek2Grondwatermodel (m.b.v. FME) opnieuw worden uitgevoerd. Het bleek dat de eerdere koppeling 

van Sobek met het grondwatermodel nog was gebaseerd op verouderde RIV-bestanden. Hierdoor zaten 

er een aantal waterloop-ID’s in het grondwatermodel welke na de nieuwe koppeling met Sobek op een 

iets andere manier werden gelinkt. Als gevolg daarvan kregen sommige waterlopen wat andere peilen, 

terwijl er feitelijk niets veranderd. Om dit op te lossen zijn er een aantal polygonen getekend (paarse 

gebieden in Figuur 8-23) waarbinnen de peilen niet mogen veranderen t.o.v. scenario ASv3. Hierdoor 

blijft het huidige peil gehandhaafd en ontstaan er geen onverklaarbare grondwaterstandseffecten in de 

berekening. De effecten die optreden zijn zo zuiver te herleiden tot maatregelen die worden genomen 

binnen het PPZ.  

 



 Effecten PPZ maatregelen 

De meeste maatregelen hebben in de GVG een verhoging van grondwaterstand als gevolg, met 

uitzondering van de geoptimaliseerde watergangen bij Bruggerhuizen en de nieuwe watergang bij de 

Stokkeloop en de nieuwe ligging van de beek bij de Achelse Kluis (zie  Figuur 8-33). Verder zorgen lokaal 

enkele nieuwe meanders voor een lichte daling van de grondwaterstand. Deze meanders liggen op een 

andere locatie dan de huidige ligging van de Tongelreep. Waar de Tongelreep gedempt wordt is een 

toename van de grondwaterstand te zien, terwijl op de locaties van de nieuwe meanders een daling is te 

zien.  Voor de veranderingen in GHG, GLG en de grondwaterstand t.o.v. maaiveld, zie Figuur 8-34 t/m 

Figuur 8-38. De grootste verandering t.o.v. de huidige situatie in alle drie de situaties (GHG/GVG/GLG) 

wordt veroorzaakt door de demping van de watergangen in het centrale deel van het PPZ gebied. Dit 

zorgt voor grondwaterstandsstijgingen van meer dan 50 cm, oplopend tot meer dan 90 cm in zowel de 

GHG, GVG als GLG. De watergangen draineren in de huidige situatie dus veel water. Demping van de 

watergangen, verwijderen van drainage en opheffing van de pompen hebben daardoor een groot effect 

op de grondwaterstand. 

Bosomvorming zorgt ook voor een grondwaterstandsstijging, omdat heide minder verdampt dan bos. Dit 

heeft als gevolg dat meer water overblijft en kan infiltreren naar het grondwater. Dit effect is vooral 

goed zichtbaar in de GLG (representatief voor een zomersituatie), omdat het verschil in verdamping in de 

zomer het grootst is. Het dempen van de watergangen heeft juist in de GHG en GVG situaties meer 

effect dan in de GLG situatie, omdat deze in die situaties meer draineren. De gedempte sloten in het 

zuidoosten van het gebied zijn alleen in de GHG en GVG situatie actief, aangezien er in de GLG situatie 

geen verschil zichtbaar is met de referentieberekening.  Verder is de verdroging langs de Tongelreep in 

het benedenstroomse traject ook meer zichtbaar in de GHG en GVG dan in de GLG. Verwijdering van de 

drainage zorgt ook voor grondwaterstandsstijgingen, vooral in de GHG en GVG. Tijdens GLG situaties 

wordt namelijk in principe al minder water door drainage afgevoerd dan in de GHG en GVG situaties. De 

nieuwe watergang van de Stokkeloop en de nieuwe ligging van de beek bij de Achelse Kluis zorgen voor 

verdroging in alle drie de situaties, omdat er een watergang wordt gegraven op een plek waar eerst geen 

afwatering aanwezig was. Verder vindt er in het bovenstroomse deel van de Tongelreep 

maaiveldverlaging plaats. In dit gebied is er in de GHG situatie verdroging zichtbaar. Dit wordt 

veroorzaakt doordat in de ASv3 situatie de grondwaterstand al boven maaiveld komt en in PPZfase2 het 

maaiveld hier verlaagd is. Hierdoor kan de grondwaterstand niet verder stijgen en is dit in vergelijking 

met ASv3 een verdroging. 

Door de voorgenomen maatregelen komt de GHG t.o.v. maaiveld voor een groot gebied langs de 

Tongelreep aan of boven maaiveld. Ook zijn er gebieden waar de GHG bijna gelijk aan maaiveld is. Voor 

de GVG geldt ook dat een groot gebied een grondwaterstand aan of boven maaiveld heeft, al is dit 

gebied iets minder groot dan in de GHG situatie. In de GLG situatie is er nog maar een klein gebied, 

voornamelijk geconcentreerd rond de Tongelreep, waar de grondwaterstand aan of boven maaiveld 

staat. Bij een groot deel van het gebied zakt de grondwaterstand diep onder maaiveld weg in deze 

situatie. 

 



 

Figuur 8-33 Verschil in GVG a.g.v. ingrepen van PPZ 



 

Figuur 8-34 Verschil in GHG a.g.v. ingrepen van PPZ 



 

Figuur 8-35 Verschil in GLG a.g.v. ingrepen van PPZ 



 

Figuur 8-36 GHG PPN 



 

Figuur 8-37 GVG PPN 



 

Figuur 8-38 GLG PPN 



 

 

Bijlage 1 - Residuen ongekalibreerd model 



 
 

Residuen ongekalibreerd model  

GHG                                                                                            GLG 



Bijlage 2 – Stationair effect; correctie bodemdikte slecht 
doorlatende lagen 

  



 

  



Bijlage 3 – Waterbalans huidig model 

  



Rondom elke peilbuis is een buffer van 300 m gelegd. Van deze buffer is vervolgens de waterbalans bepaald (zoals weergegeven in onderstaande 

tabel).  In deze tabel staan de  volgende parameters gegeven: 

• Name: NITG code van de peilbuis 

• X: x-coördinaat 

• Y: y-coördinaat  

• Filtnr: filternummer van de peilbuis 

• GxG_met: Gemeten GLG, GG, GVG en GHG 

• GxG_scen: In het ongekalibreerde huidige model berekende GLG, GG, GVG en GHG 

• Recharge IN: percentage van het volume water wat de ‘buffer’ inkomt via neerslag (het topsysteem) ten opzichte van de het totale 

volume water wat de buffer instroomt. 

• Recharge UIT: percentage van het volume water wat de ‘buffer’ uitstroomt via neerslag (het topsysteem) ten opzichte van de het totale 

volume water wat de buffer uitstroomt. Overal gelijk aan 0%. 

• Drainage IN: percentage van het volume water wat de ‘buffer’ inkomt via drainage ten opzichte van de het totale volume water wat de 

buffer instroomt. Overal gelijk aan 0%. 

• Drainage UIT: percentage van het volume water wat uit de ‘buffer’ wordt onttrokken via drainage ten opzichte van de het totale volume 

water wat de buffer uitstroomt. 

• Rivers IN: percentage van het volume water wat de ‘buffer’ instroomt door (infiltratie vanuit) de rivers ten opzichte van de het totale 

volume water wat de buffer instroomt. Gezien infiltratie vanuit de rivers in het model is uitgezet is deze overal gelijk aan 0%. 

• Rivers UIT: percentage van het volume water wat de ‘buffer’ uitstroomt door (drainage vanuit) de rivers ten opzichte van de het totale 

volume water wat de buffer uitstroomt. 

• Sources IN: percentage van het volume water wat de ‘buffer’ inkomt via onttrekkingen ed ten opzichte van de het totale volume water 

wat de buffer instroomt. Overal gelijk aan 0%. 

• Sources UIT: percentage van het volume water wat uit de ‘buffer’ wordt onttrokken via onttrekkingen ed ten opzichte van de het totale 

volume water wat de buffer uitstroomt.  

• Boundary IN: percentage van het volume water wat via horizontale stroming de ‘buffer’ inkomt ten opzichte van de het totale volume 

water wat de buffer instroomt. 

• Boundary uit: percentage van het volume water wat via horizontale stroming de ‘buffer’ uitstroomt ten opzichte van de het totale 

volume water wat de buffer uitstroomt.



 

NAME x y FILTNR GLG_MET GG_MET GVG_MET GHG_MET GLG1_SCEN GG1_SCEN GVG1_SCEN GHG1_SCEN Recharge IN Recharge UIT Drainage IN Drainage UIT Rivers IN Rivers UIT Sources IN Sources UIT Boundary IN Boundary UIT

B51D0438_1 157760 379960 1 17.19 17.49 17.69 17.82 17.08 17.35 17.49 17.68 6.2% 0.0% 0.0% 4.5% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 93.8% 78.8%

B51D0517_1 157350 375700 1 19.7 20.03 20.1 20.29 19.65 19.81 19.9 19.99 8.3% 0.0% 0.0% 21.5% 0.0% 37.9% 0.0% 0.0% 91.7% 40.6%

B51D0519_1 157838 376438 1 18.99 19.22 19.29 19.49 18.95 19.21 19.33 19.46 7.7% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 17.2% 0.0% 0.0% 92.3% 77.5%

B51D0519_2 157838 376438 2 19.02 19.27 19.36 19.56 18.95 19.21 19.33 19.46 7.7% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 17.2% 0.0% 0.0% 92.3% 77.5%

B51D0522_2 157552 376225 2 18.93 19.27 19.4 19.48 18.96 19.14 19.18 19.24 8.2% 0.0% 0.0% 18.6% 0.0% 21.3% 0.0% 0.0% 91.8% 60.1%

B51D0524_1 157455 376200 1 18.93 19.35 19.56 19.71 19.05 19.23 19.27 19.38 9.0% 0.0% 0.0% 21.8% 0.0% 25.1% 0.0% 0.0% 91.0% 53.1%

B51D0526_1 157295 376303 1 18.9 19.43 19.67 19.93 19.22 19.41 19.48 19.62 10.6% 0.0% 0.0% 26.6% 0.0% 19.3% 0.0% 0.0% 89.4% 54.1%

B51D0526_2 157295 376303 2 18.9 19.42 19.66 19.93 19.23 19.41 19.48 19.62 10.6% 0.0% 0.0% 26.6% 0.0% 19.3% 0.0% 0.0% 89.4% 54.1%

B51D0535_1 158823 379731 1 16.9 17.21 17.33 17.45 16.88 17.07 17.15 17.28 3.9% 0.0% 0.0% 8.2% 0.0% 2.6% 0.0% 68.0% 96.1% 21.1%

B51D0537_1 159376 379742 1 17.24 17.74 18.1 18.29 17.24 17.62 17.87 18.07 8.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 92.0% 99.0%

B51G0271_1 164988 378590 1 19.73 20.44 21.02 21.22 19.76 20.22 20.55 20.71 5.7% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 52.0% 94.3% 47.7%

B51G0337_1 163830 377590 1 20.17 20.88 21.41 21.5 20.4 21 21.49 21.63 4.5% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 95.5% 99.0%

B51G0349_1 164585 379855 1 18.42 19.04 19.56 19.75 18.83 19.19 19.47 19.63 13.7% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 86.3% 98.5%

B51G0352_1 165435 379994 1 18.62 19.07 19.36 19.5 18.62 18.96 19.16 19.28 10.0% 0.0% 0.0% 5.5% 0.0% 9.4% 0.0% 0.0% 90.0% 85.2%

B51G0354_1 165067 377840 1 20 20.64 21.06 21.17 20.11 20.57 20.92 21.06 5.2% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% 94.8% 96.9%

B51G0359_1 165708 377996 1 19.98 20.54 20.99 21.11 20.02 20.52 20.95 21.09 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 47.5% 96.9% 52.5%

B51G0470_1 162620 376310 1 20.37 20.91 21.26 21.41 20.08 20.72 21.17 21.33 6.5% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 5.8% 0.0% 0.0% 93.5% 93.5%

B51G0471_1 162180 377230 1 19.76 20.32 20.68 20.86 19.81 20.31 20.68 20.84 6.7% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 93.3% 98.0%

B51G0641_1 161135 381694 1 15.25 15.57 15.74 15.91 15.49 15.75 15.92 16.05 14.1% 0.0% 0.0% 7.0% 0.0% 62.1% 0.0% 0.0% 85.9% 30.9%

B51G0726_1 165700 381010 1 17.91 18.36 18.6 18.89 18.09 18.38 18.6 18.69 10.5% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 89.5% 91.8%

B51G0777_1 163130 379640 1 18.3 18.62 18.74 18.95 18.54 18.89 19.17 19.27 6.9% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 93.1% 98.3%

B51G0859_2 165190 380810 2 17.81 18.12 18.28 18.3 18.08 18.28 18.36 18.4 10.8% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 7.4% 0.0% 0.0% 89.2% 75.9%

B51G0860_1 165230 380760 1 17.86 18.17 18.28 18.39 18.11 18.29 18.35 18.39 10.4% 0.0% 0.0% 16.5% 0.0% 10.1% 0.0% 0.0% 89.6% 73.5%

B51G0860_2 165230 380760 2 17.77 18.22 18.49 18.58 18.11 18.29 18.36 18.41 10.4% 0.0% 0.0% 16.5% 0.0% 10.1% 0.0% 0.0% 89.6% 73.5%

B51G0861_1 165350 380705 1 17.6 18.03 18.21 18.34 18.14 18.34 18.43 18.51 9.9% 0.0% 0.0% 13.2% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 90.1% 72.5%

B51G0861_2 165350 380705 2 17.84 18.28 18.55 18.64 18.14 18.35 18.45 18.52 9.9% 0.0% 0.0% 13.2% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 90.1% 72.5%

B51G0862_1 165530 380660 1 17.91 18.36 18.66 18.73 18.21 18.46 18.6 18.74 10.0% 0.0% 0.0% 8.0% 0.0% 11.6% 0.0% 0.0% 90.0% 80.4%

B51G0862_2 165530 380660 2 17.98 18.43 18.73 18.83 18.21 18.47 18.61 18.75 10.0% 0.0% 0.0% 8.0% 0.0% 11.6% 0.0% 0.0% 90.0% 80.4%

B51G0863_2 165710 380640 2 18.15 18.53 18.77 18.96 18.3 18.64 18.87 19.02 10.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0% 4.9% 0.0% 0.0% 90.0% 91.5%

B51G0871_1 161006 381292 1 15.96 16.51 16.88 17.15 15.79 16.27 16.55 16.78 16.3% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 32.8% 0.0% 0.0% 83.7% 61.9%

B51G0873_1 161111 380704 1 15.51 15.8 15.96 16.1 15.79 16 16.15 16.25 6.4% 0.0% 0.0% 16.4% 0.0% 9.9% 0.0% 30.6% 93.6% 43.1%

B57B0249_1 158000 365000 1 30.25 30.49 30.61 30.73 30.48 30.71 30.82 30.93 5.0% 0.0% 0.0% 9.4% 0.0% 11.5% 0.0% 0.0% 95.0% 79.1%

B57E0099_1 165980 366700 1 27.68 28.19 28.42 28.59 27.27 27.66 27.92 28.08 7.8% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 10.6% 0.0% 0.0% 92.2% 87.6%

B57E0100_1 166176 367975 1 26.23 26.54 26.68 26.81 26.18 26.44 26.6 26.71 7.1% 0.0% 0.0% 10.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 92.9% 89.2%

B57E0167_1 160910 367840 1 27.25 27.74 28.02 28.25 26.97 27.4 27.68 27.83 7.4% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 92.6% 98.0%

B57E0205_1 167370 373740 1 21.68 22.21 22.43 22.61 21.98 22.15 22.19 22.38 8.5% 0.0% 0.0% 6.3% 0.0% 14.5% 0.0% 0.0% 91.5% 79.2%

B57E0213_1 161469 372037 1 23.39 23.62 23.72 23.88 22.54 22.94 23.2 23.39 4.9% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 95.1% 83.3%

B57E0214_1 164094 372765 1 23.23 23.64 24.01 24.15 23.29 23.81 24.27 24.39 4.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 95.1% 98.2%

B57E0216_1 162633 370158 1 25.19 25.65 26.09 26.27 25 25.54 26.08 26.2 7.7% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 92.3% 98.1%

B57E0225_1 161783 371473 1 24.12 24.59 24.89 25.17 23.42 24.07 24.66 24.77 4.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.4% 0.0% 0.0% 95.9% 94.6%

B57E0252_1 164920 370240 1 24.74 25.06 25.17 25.33 24.69 25.09 25.29 25.51 8.7% 0.0% 0.0% 7.5% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 91.3% 87.3%

B57E0257_1 165910 369920 1 24.83 25.13 25.22 25.36 24.67 25.02 25.15 25.33 9.1% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 9.3% 0.0% 0.0% 90.9% 82.3%

B57E0257_2 165910 369920 2 24.81 25.12 25.22 25.35 24.67 25.02 25.15 25.33 9.1% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 9.3% 0.0% 0.0% 90.9% 82.3%

B57E0258_1 166230 369870 1 25.18 25.64 25.81 26.01 25.05 25.43 25.65 25.9 11.0% 0.0% 0.0% 6.8% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 89.0% 91.7%

B57E0260_1 165060 369430 1 25.16 25.36 25.43 25.5 24.93 25.37 25.5 25.61 8.2% 0.0% 0.0% 9.2% 0.0% 6.5% 0.0% 0.0% 91.8% 84.2%

B57E0260_2 165060 369430 2 25.12 25.34 25.41 25.49 24.95 25.38 25.51 25.62 8.2% 0.0% 0.0% 9.2% 0.0% 6.5% 0.0% 0.0% 91.8% 84.2%

B57E0262_1 165560 369400 1 25.25 25.55 25.61 25.84 25.17 25.51 25.69 25.87 9.3% 0.0% 0.0% 6.4% 0.0% 6.1% 0.0% 0.0% 90.7% 87.5%

B57E0264_1 165640 368560 1 25.76 25.97 26.03 26.08 25.71 25.98 26.07 26.13 8.7% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 19.5% 0.0% 0.0% 91.3% 73.8%

B57E0264_2 165640 368560 2 25.75 25.96 26.03 26.08 25.72 25.99 26.09 26.15 8.7% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 19.5% 0.0% 0.0% 91.3% 73.8%

B57E0265_1 166520 368830 1 25.66 25.83 25.89 25.99 25.59 25.84 25.99 26.1 11.5% 0.0% 0.0% 6.8% 0.0% 14.0% 0.0% 0.0% 88.5% 79.2%

B57E0266_1 166240 369030 1 25.61 25.99 26.1 26.38 25.46 25.85 26.07 26.24 14.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 86.0% 99.4%

B57E0266_2 166240 369030 2 25.52 25.87 26.05 26.2 25.46 25.85 26.07 26.24 14.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 86.0% 99.4%

B57E0267_1 166540 368530 1 25.64 25.86 25.92 26.06 25.75 25.96 26.07 26.16 8.3% 0.0% 0.0% 12.0% 0.0% 33.0% 0.0% 0.0% 91.7% 55.0%

B57E0269_1 166670 367940 1 26.19 26.46 26.6 26.71 26.18 26.41 26.54 26.61 6.5% 0.0% 0.0% 14.9% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 93.5% 84.7%

B57E0270_1 165670 366880 1 27.61 28.04 28.27 28.52 27.18 27.57 27.84 27.97 9.0% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 4.7% 0.0% 0.0% 91.0% 94.0%

B57E0271_1 165740 367650 1 26.63 26.98 27.16 27.3 26.53 26.88 27.13 27.28 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 92.9% 100.0%

B57E0272_1 166265 367235 1 26.84 27.18 27.31 27.53 26.79 27.11 27.33 27.47 6.8% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 16.5% 0.0% 0.0% 93.2% 82.2%

B57E0273_1 166540 367060 1 27.12 27.53 27.7 27.81 26.91 27.25 27.48 27.64 8.8% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 10.9% 0.0% 0.0% 91.2% 87.7%

B57E0275_1 165680 370800 1 24.23 24.48 24.54 24.67 23.93 24.28 24.41 24.55 9.2% 0.0% 0.0% 15.2% 0.0% 13.8% 0.0% 0.0% 90.8% 71.0%



 

NAME x y FILTNR GLG_MET GG_MET GVG_MET GHG_MET GLG1_SCEN GG1_SCEN GVG1_SCEN GHG1_SCEN Recharge IN Recharge UIT Drainage IN Drainage UIT Rivers IN Rivers UIT Sources IN Sources UIT Boundary IN Boundary UIT

B57E0276_1 166100 370740 1 24.39 24.67 24.67 24.86 24.11 24.47 24.6 24.85 9.5% 0.0% 0.0% 9.7% 0.0% 11.2% 0.0% 0.0% 90.5% 79.0%

B57E0276_2 166100 370740 2 24.39 24.67 24.68 24.89 24.11 24.47 24.6 24.85 9.5% 0.0% 0.0% 9.7% 0.0% 11.2% 0.0% 0.0% 90.5% 79.0%

B57E0277_1 164870 371040 1 24.57 24.96 25.19 25.3 24.55 24.98 25.33 25.46 7.0% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 93.0% 95.7%

B57E0279_1 166910 369730 1 25.29 25.73 25.98 26.19 25.21 25.67 26.05 26.21 9.6% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 90.4% 98.4%

B57E0280_1 164400 369520 1 25.42 25.79 25.96 26.13 25.43 25.8 26.13 26.28 8.3% 0.0% 0.0% 9.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 91.7% 90.3%

B57E0281_1 164660 367600 1 27.11 27.5 27.66 27.91 26.78 27.12 27.39 27.5 11.2% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 88.8% 88.3%

B57E0315_1 165425 370400 1 24.41 24.64 24.81 24.81 24.22 24.51 24.61 24.77 8.5% 0.0% 0.0% 17.5% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 91.5% 72.5%

B57E0316_1 164650 369500 1 25.21 25.48 25.57 25.69 25.19 25.48 25.61 25.79 8.3% 0.0% 0.0% 18.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 91.7% 81.9%

B57E0318_1 162603 372130 1 24.03 24.42 24.73 24.77 23.26 23.88 24.43 24.57 4.2% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 95.8% 97.7%

B57E0318_2 162603 372130 2 23.5 23.98 24.34 24.42 23.26 23.88 24.43 24.57 4.2% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 95.8% 97.7%

B57E0319_1 164875 369380 1 25.17 25.37 25.5 25.5 25.02 25.42 25.56 25.65 8.2% 0.0% 0.0% 16.1% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 91.8% 81.8%

B57E0320_1 165565 370025 1 24.68 24.98 25.09 25.15 24.51 24.92 25.08 25.19 8.2% 0.0% 0.0% 11.7% 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 91.8% 82.0%

B57E0321_2 165585 370190 2 24.5 24.81 24.99 25.02 24.3 24.72 24.86 24.92 8.2% 0.0% 0.0% 16.8% 0.0% 3.2% 0.0% 0.0% 91.8% 79.9%

B57E0322_1 165785 370100 1 23.54 23.81 23.95 23.94 24.33 24.66 24.77 24.86 8.3% 0.0% 0.0% 8.0% 0.0% 11.5% 0.0% 0.0% 91.7% 80.5%

B57E0323_1 165325 369800 1 24.8 25.13 25.35 25.34 24.77 25.09 25.18 25.4 8.5% 0.0% 0.0% 10.6% 0.0% 7.3% 0.0% 0.0% 91.5% 82.1%

B57E0325_1 165220 369500 1 25.08 25.39 25.58 25.59 24.97 25.34 25.46 25.63 8.3% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 8.9% 0.0% 0.0% 91.7% 84.4%

B57E0329_1 161843 371065 1 24.4 24.77 24.97 25.2 24.14 24.57 24.89 24.99 7.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.8% 0.0% 0.0% 92.8% 94.2%

B57E0330_1 162496 371230 1 24.77 25.11 25.31 25.5 24.33 24.85 25.28 25.4 5.4% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% 94.6% 95.8%

B57E0331_1 162447 372715 1 22.67 22.97 23.17 23.27 22.02 22.37 22.6 22.73 3.7% 0.0% 0.0% 6.8% 0.0% 12.1% 0.0% 0.0% 96.3% 81.1%

B57E0597_1 162290 372420 1 23.12 23.37 23.52 23.7 22.29 22.86 23.21 23.41 3.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 8.6% 0.0% 0.0% 97.0% 91.1%

B57E0608_1 161764 370943 1 24.37 24.88 25.13 25.38 24.38 24.76 24.99 25.14 8.7% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 91.3% 92.7%

B57E0609_1 161664 371017 1 24.17 24.66 24.85 24.97 24.17 24.54 24.72 24.89 8.4% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 91.6% 93.9%

B57E0610_1 161521 371059 1 24.36 24.72 24.82 25.05 24.06 24.46 24.69 24.87 8.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 7.2% 0.0% 0.0% 92.0% 92.6%

B57E0611_1 161355 371154 1 24.02 24.49 24.63 24.84 23.89 24.24 24.44 24.56 7.9% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 9.2% 0.0% 0.0% 92.1% 90.0%

B57E0613_1 161258 371682 1 23.85 24.19 24.34 24.45 23.32 23.74 23.98 24.11 8.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 10.4% 0.0% 0.0% 92.0% 88.4%

B57E0614_1 161614 370701 1 24.48 24.93 25.17 25.44 24.17 24.52 24.75 24.92 9.3% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 8.8% 0.0% 0.0% 90.7% 88.8%

B57E0616_1 161544 371947 1 23.67 23.9 23.93 24.15 22.73 23.19 23.46 23.65 4.7% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 10.5% 0.0% 0.0% 95.3% 88.0%

B57E0617_1 161576 371924 1 23.65 23.87 23.97 24.09 22.77 23.25 23.53 23.72 4.5% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 8.2% 0.0% 0.0% 95.5% 90.9%

B51D0340_1 157562 376906 1 18.04 18.21 18.29 18.42 18.22 18.41 18.47 18.61 7.9% 0.0% 0.0% 8.5% 0.0% 32.1% 0.0% 0.0% 92.1% 59.3%

B51D0341_1 157121 375844 1 20.92 21.05 21.08 21.19 19.6 19.78 19.89 20.01 13.1% 0.0% 0.0% 13.8% 0.0% 37.3% 0.0% 0.0% 86.9% 48.9%

B51D0516_1 157345 375665 1 19.29 19.61 19.69 19.9 19.67 19.83 19.91 20 8.4% 0.0% 0.0% 19.4% 0.0% 38.2% 0.0% 0.0% 91.6% 42.4%

B51D0518_1 157365 375770 1 19.44 19.85 20.01 20.29 19.62 19.79 19.88 19.98 8.0% 0.0% 0.0% 23.9% 0.0% 37.6% 0.0% 0.0% 92.0% 38.5%

B51D0520_1 157640 376250 1 19 19.32 19.45 19.52 18.94 19.16 19.23 19.32 7.8% 0.0% 0.0% 13.6% 0.0% 22.8% 0.0% 0.0% 92.2% 63.6%

B51D0521_1 157611 376219 1 18.89 19.21 19.33 19.4 18.96 19.16 19.21 19.29 7.7% 0.0% 0.0% 16.0% 0.0% 22.3% 0.0% 0.0% 92.3% 61.7%

B51D0522_1 157552 376225 1 19.03 19.32 19.41 19.48 18.96 19.13 19.18 19.23 8.2% 0.0% 0.0% 18.6% 0.0% 21.3% 0.0% 0.0% 91.8% 60.1%

B51D0523_1 157540 376200 1 18.91 19.12 19.14 19.35 18.98 19.15 19.19 19.25 8.2% 0.0% 0.0% 18.8% 0.0% 22.6% 0.0% 0.0% 91.8% 58.6%

B51D0525_1 157388 376250 1 18.62 19.32 19.71 19.87 19.14 19.32 19.37 19.49 9.5% 0.0% 0.0% 24.0% 0.0% 23.1% 0.0% 0.0% 90.5% 52.9%

B51D0527_1 157575 376222 1 19.01 19.35 19.46 19.56 18.96 19.14 19.19 19.25 7.9% 0.0% 0.0% 17.6% 0.0% 21.8% 0.0% 0.0% 92.1% 60.5%

B51D0536_1 158971 380084 1 16.39 16.62 16.78 16.83 16.47 16.64 16.71 16.83 7.6% 0.0% 0.0% 22.6% 0.0% 11.8% 0.0% 0.1% 92.4% 65.4%

B51G0228_1 161527 380142 1 16.21 16.73 17.05 17.26 16.69 17.09 17.38 17.52 3.8% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 1.2% 0.0% 20.1% 96.2% 78.2%

B51G0640_1 161362 380519 1 15.7 16.3 16.63 16.88 16.3 16.63 16.88 17.02 4.1% 0.0% 0.0% 12.6% 0.0% 4.7% 0.0% 38.2% 95.9% 44.5%

B51G0640_2 161362 380519 2 15.69 16.27 16.6 16.85 16.3 16.63 16.88 17.02 4.1% 0.0% 0.0% 12.6% 0.0% 4.7% 0.0% 38.2% 95.9% 44.5%

B51G0685_1 161580 380600 1 16.14 16.64 16.83 17.14 16.48 16.88 17.18 17.33 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 81.5% 96.6% 18.5%

B51G0733_1 160707 380801 1 15.8 16.33 16.72 16.97 15.96 16.34 16.59 16.82 14.7% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 37.3% 0.0% 0.0% 85.3% 61.9%

B51G0811_1 161447 380154 1 16.23 16.71 17.01 17.19 16.59 16.95 17.2 17.34 3.8% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 3.0% 0.0% 19.5% 96.2% 77.0%

B51G0851_1 163800 375440 1 22.26 22.48 22.6 22.69 21.54 21.92 22.23 22.33 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 95.5% 99.4%

B51G0854_1 163420 375945 1 22.97 23.3 23.5 23.62 21.34 21.7 21.98 22.06 4.9% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 2.8% 0.0% 0.0% 95.1% 95.2%

B51G0858_1 163800 375440 1 22.16 22.36 22.46 22.56 21.54 21.92 22.23 22.33 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 95.5% 99.4%

B51G0859_1 165190 380810 1 17.85 18.11 18.22 18.29 18.08 18.27 18.35 18.4 10.8% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 7.4% 0.0% 0.0% 89.2% 75.9%

B51G0863_1 165710 380640 1 18.09 18.44 18.6 18.93 18.3 18.64 18.88 19.03 10.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0% 4.9% 0.0% 0.0% 90.0% 91.5%

B57B0236_1 157565 364750 1 30.92 31.33 31.49 31.75 31.49 31.75 31.93 32.05 6.0% 0.0% 0.0% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 94.0% 96.8%

B57B0240_1 157474 364393 1 31.69 32 32.12 32.31 31.89 32.1 32.23 32.31 1.3% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 98.7% 99.2%

B57B0240_2 157474 364393 2 31.68 32 32.12 32.31 31.89 32.1 32.23 32.31 1.3% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 98.7% 99.2%

B57B0252_1 157934 364851 1 30.29 30.54 30.59 30.78 30.65 30.75 30.79 30.83 5.0% 0.0% 0.0% 8.9% 0.0% 11.9% 0.0% 0.0% 95.0% 79.2%

B57E0111_1 162660 373560 1 21.15 21.61 21.6 22.32 21.19 21.34 21.38 21.52 5.7% 0.0% 0.0% 4.2% 0.0% 24.2% 0.0% 0.0% 94.3% 71.6%

B57E0112_1 162830 373560 1 22.03 22.42 22.53 22.79 21.87 22.02 22.09 22.16 5.9% 0.0% 0.0% 3.9% 0.0% 14.9% 0.0% 0.0% 94.1% 81.3%

B57E0170_1 162556 369448 1 25.48 25.72 25.84 25.93 25.32 25.56 25.7 25.78 9.1% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 7.4% 0.0% 0.0% 90.9% 92.2%

B57E0224_1 162026 372258 1 23.55 24 24.26 24.42 22.5 23.12 23.62 23.8 2.3% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0% 97.7% 92.7%

B57E0227_1 162330 371231 1 24.6 24.84 24.99 25.16 24.11 24.61 25.03 25.12 4.3% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 95.7% 96.2%
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B57E0228_1 162505 370779 1 25.01 25.47 25.94 26.02 24.61 25.23 25.77 25.89 6.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 94.0% 97.9%

B57E0253_1 165160 370140 1 24.66 24.81 24.83 24.96 24.52 24.81 24.87 25.07 8.9% 0.0% 0.0% 12.9% 0.0% 9.0% 0.0% 0.0% 91.1% 78.2%

B57E0255_1 165520 370140 1 24.63 25 25.16 25.29 24.39 24.8 24.95 25.05 8.3% 0.0% 0.0% 16.4% 0.0% 3.2% 0.0% 0.0% 91.7% 80.4%

B57E0256_1 165670 369990 1 24.54 24.81 24.89 24.95 24.51 24.87 25 25.08 8.2% 0.0% 0.0% 8.6% 0.0% 8.6% 0.0% 0.0% 91.8% 82.8%

B57E0256_2 165670 369990 2 24.56 24.84 24.93 24.98 24.51 24.87 25 25.08 8.2% 0.0% 0.0% 8.6% 0.0% 8.6% 0.0% 0.0% 91.8% 82.8%

B57E0259_1 164700 369600 1 24.99 25.15 25.15 25.37 25.1 25.42 25.56 25.73 8.4% 0.0% 0.0% 15.9% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 91.6% 83.5%

B57E0259_2 164700 369600 2 25.1 25.37 25.49 25.59 25.1 25.42 25.56 25.73 8.4% 0.0% 0.0% 15.9% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 91.6% 83.5%

B57E0263_1 165280 368420 1 25.76 26.27 26.49 26.68 25.96 26.27 26.44 26.54 8.2% 0.0% 0.0% 8.9% 0.0% 6.0% 0.0% 0.0% 91.8% 85.1%

B57E0268_1 166550 368420 1 25.78 25.94 25.99 26.09 25.8 26.01 26.11 26.19 7.7% 0.0% 0.0% 15.6% 0.0% 31.7% 0.0% 0.0% 92.3% 52.7%

B57E0278_1 165510 370480 1 24.53 24.79 24.87 24.95 24.12 24.42 24.54 24.69 8.5% 0.0% 0.0% 17.1% 0.0% 11.3% 0.0% 0.0% 91.5% 71.6%

B57E0282_1 165660 368780 1 25.59 25.72 25.74 25.85 25.63 25.81 25.87 25.96 10.4% 0.0% 0.0% 6.8% 0.0% 14.7% 0.0% 0.0% 89.6% 78.4%

B57E0283_1 165325 369425 1 25 25.16 25.17 25.33 25.04 25.36 25.45 25.64 8.4% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 10.7% 0.0% 0.0% 91.6% 84.2%

B57E0284_1 165785 368685 1 25.38 25.52 25.55 25.64 25.65 25.76 25.8 25.82 10.5% 0.0% 0.0% 7.0% 0.0% 16.6% 0.0% 0.0% 89.5% 76.4%

B57E0285_1 166760 368440 1 25.69 25.82 25.82 25.96 25.76 25.95 26.04 26.12 6.9% 0.0% 0.0% 12.2% 0.0% 34.0% 0.0% 0.0% 93.1% 53.8%

B57E0321_1 165585 370190 1 24.42 24.73 24.86 24.87 24.3 24.72 24.86 24.92 8.2% 0.0% 0.0% 16.8% 0.0% 3.2% 0.0% 0.0% 91.8% 79.9%

B57E0328_1 161866 371627 1 23.97 24.14 24.31 24.4 23.24 23.83 24.35 24.44 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.1% 0.0% 0.0% 97.0% 95.9%

B57E0612_1 161492 371488 1 24.06 24.39 24.57 24.72 23.57 24.13 24.56 24.75 7.1% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 5.1% 0.0% 0.0% 92.9% 93.9%

B57E0615_1 161383 372075 1 22.9 23.14 23.23 23.31 22.43 22.69 22.83 22.96 5.5% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 15.1% 0.0% 0.0% 94.5% 82.6%

B57E0648_1 162401 372755 1 22.52 22.78 22.78 23.01 21.91 22.14 22.27 22.35 3.9% 0.0% 0.0% 7.3% 0.0% 13.6% 0.0% 0.0% 96.1% 79.1%

B57E0649_1 161650 371290 1 24.08 24.18 24.22 24.31 23.69 24.31 24.79 24.88 6.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.4% 0.0% 0.0% 93.6% 95.6%

B57B0531_1 158818 374481 1 21.2 21.52 21.7 21.88 20.89 21.24 21.43 21.58 9.4% 0.0% 0.0% 6.5% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 90.6% 76.8%

B51G2284_1 164925 378087 1 20.11 20.65 20.98 21.25 19.94 20.36 20.63 20.75 5.6% 0.0% 0.0% 2.6% 0.0% 0.9% 0.0% 17.1% 94.4% 79.5%

B51G2279_1 164855 378915 1 19.79 20.38 20.89 20.99 19.63 20.12 20.5 20.64 8.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.0% 91.8% 82.0%

B51G2180_1 162063 376967 1 19.33 19.76 20.02 20.24 19.2 19.55 19.78 19.97 5.8% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 10.8% 0.0% 0.0% 94.2% 87.4%

B51G0896_1 161614 378590 1 17.65 17.94 18.1 18.26 17.43 17.63 17.73 17.88 4.5% 0.0% 0.0% 6.6% 0.0% 7.2% 0.0% 0.0% 95.5% 86.2%

B51G0472_2 162830 377370 2 20.57 20.99 21.33 21.45 20.43 20.93 21.36 21.46 6.3% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 93.7% 98.4%

B51G0472_1 162830 377370 1 20.61 21.04 21.39 21.51 20.43 20.93 21.36 21.46 6.3% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 93.7% 98.4%

B51G0356_1 165230 377030 1 20.86 21.38 21.78 21.94 20.9 21.43 21.89 22.03 3.8% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 26.1% 96.2% 73.5%

B51G0335_1 163560 376600 1 21.45 21.87 22.21 22.31 21.48 21.92 22.3 22.4 5.7% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 94.3% 96.5%

B57E0728_1 163373 373469 1 22.43 22.73 22.9 23.04 22.31 22.54 22.63 22.75 5.3% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 18.0% 0.0% 0.0% 94.7% 81.8%

B57E0707_1 166764 373177 1 23.15 23.5 23.77 23.88 22.98 23.18 23.34 23.44 8.7% 0.0% 0.0% 5.6% 0.0% 8.4% 0.0% 0.0% 91.3% 86.1%

B57E0706_1 166898 373523 1 23.01 23.4 23.7 23.82 23.1 23.43 23.71 23.8 8.7% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 91.3% 99.0%

B57E0664_1 165669 371175 1 24.04 24.52 24.78 25.02 24.04 24.26 24.36 24.53 10.0% 0.0% 0.0% 10.9% 0.0% 7.0% 0.0% 0.0% 90.0% 82.1%

B57E0663_1 166090 371228 1 23.39 23.68 23.81 23.96 23.46 23.71 23.8 23.96 9.6% 0.0% 0.0% 4.5% 0.0% 18.0% 0.0% 0.0% 90.4% 77.5%

B57E0661_1 165822 368740 1 25.58 25.79 25.85 26.01 25.65 25.8 25.87 25.93 11.2% 0.0% 0.0% 7.0% 0.0% 14.2% 0.0% 0.0% 88.8% 78.8%

B57E0620_1 161481 371326 1 24.3 24.67 24.9 25.06 23.8 24.41 24.93 25.12 7.5% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 92.5% 94.1%

B57E0619_1 162194 370582 1 24.94 25.54 25.96 26.14 24.52 25.04 25.44 25.58 7.6% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 6.0% 0.0% 0.0% 92.4% 94.0%

B57E0618_1 161893 370487 1 24.87 25.23 25.46 25.61 24.23 24.66 24.92 25.1 9.3% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 9.0% 0.0% 0.0% 90.7% 88.7%

B57E0601_1 161066 369830 1 25.49 25.87 26.1 26.27 25.3 25.79 26.09 26.21 9.7% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 90.3% 96.4%

B57E0600_1 165938 366730 1 27.41 27.79 27.97 28.18 27.25 27.64 27.9 28.05 7.9% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 11.7% 0.0% 0.0% 92.1% 87.0%

B57E0598_1 165297 368373 1 25.9 26.2 26.32 26.5 25.98 26.26 26.4 26.46 8.0% 0.0% 0.0% 11.6% 0.0% 7.2% 0.0% 0.0% 92.0% 81.2%

B57E0554_1 162300 374040 1 20.73 20.98 21.02 21.26 20.92 21.03 21.06 21.14 5.8% 0.0% 0.0% 4.6% 0.0% 21.7% 0.0% 0.0% 94.2% 73.7%

B57E0324_1 165485 369655 1 25.14 25.48 25.62 25.83 24.94 25.27 25.4 25.6 8.6% 0.0% 0.0% 4.2% 0.0% 8.4% 0.0% 0.0% 91.4% 87.3%

B57E0301_1 162600 368050 1 26.75 27.14 27.43 27.56 26.31 26.94 27.47 27.58 10.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 89.3% 99.2%

B57E0300_1 162250 368340 1 26.07 26.54 26.82 27.02 25.84 26.43 26.88 27.04 9.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 90.4% 96.4%

B57E0296_1 162890 369400 1 25.97 26.44 26.83 26.94 25.21 25.89 26.53 26.65 5.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 94.5% 97.1%

B57E0295_2 162500 369400 2 25.53 25.91 26.2 26.31 25.21 25.64 25.94 26.15 9.2% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 8.9% 0.0% 0.0% 90.8% 90.3%

B57E0295_1 162500 369400 1 25.36 25.93 26.31 26.51 25.21 25.64 25.94 26.15 9.2% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 8.9% 0.0% 0.0% 90.8% 90.3%

B57E0225_2 161783 371473 2 24.17 24.67 25.03 25.21 23.42 24.07 24.66 24.77 4.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.4% 0.0% 0.0% 95.9% 94.6%

B57E0221_1 162925 373320 1 22.7 23.07 23.35 23.47 22.07 22.46 22.69 22.8 5.6% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 10.3% 0.0% 0.0% 94.4% 85.7%

B57E0220_1 163360 372960 1 22.96 23.3 23.55 23.66 22.79 23.23 23.55 23.64 4.1% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 95.9% 90.5%

B57E0218_1 164890 368890 1 25.73 25.99 26.13 26.27 25.48 25.89 26.09 26.25 8.4% 0.0% 0.0% 12.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 91.6% 87.3%

B57B0427_1 159679 370507 1 25.05 25.39 25.64 25.76 24.46 24.9 25.18 25.36 7.0% 0.0% 0.0% 3.7% 0.0% 6.8% 0.0% 0.0% 93.0% 89.6%

B57B0426_1 159600 370451 1 25.56 25.93 26.16 26.32 25.15 25.58 25.89 26 7.0% 0.0% 0.0% 3.1% 0.0% 4.7% 0.0% 0.0% 93.0% 92.2%

B51G0856_1 163425 376135 1 21.32 21.55 21.67 21.8 21.21 21.41 21.45 21.63 5.4% 0.0% 0.0% 4.4% 0.0% 4.4% 0.0% 0.0% 94.6% 91.3%

B51G2181_1 161446 377647 1 19.26 19.69 20.03 20.16 18.67 18.95 19.18 19.29 5.7% 0.0% 0.0% 5.1% 0.0% 11.6% 0.0% 0.0% 94.3% 83.3%

B57E0290_1 161830 369480 1 25.11 25.63 25.92 26.16 24.72 25.26 25.68 25.85 7.5% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 92.5% 94.0%

B57E0650_1 162155 370472 1 24.92 25.52 25.66 26.11 24.56 24.99 25.26 25.39 8.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 91.8% 93.7%



Bijlage 4 - Stationair effect; aanpassing weerstand 
slechtdoorlatende laag (CL3) 

  



 

Stationair effect halveren weerstand van slechtdoorlatende laag 3 (CL3) 
 



Stationair effect verhogen weerstand van slechtdoorlatende laag 3 tot 1500d (CL3) 
  



 

Bijlage 5 – Vergelijking peilbuizen actuele situatie met 
en zonder infiltratie van de laagveldloop 

  



 

  
Figuur 8-39 Gemeten en berekende grondwaterfluctuatie in B57E0330 in de actuele situatie (links) en de actuele situatie met 
infiltratie van de laagveldoop (rechts) 

  
Figuur 8-40 Gemeten en berekende grondwaterfluctuatie in B57E0328 in de actuele situatie (links) en de actuele situatie met 
infiltratie van de laagveldoop (rechts) 

  



 

Bijlage 6 - Residuen gekalibreerd model



  
Residuen gekalibreerd model 

GHG                                                                                          GLG 



 

Bijlage 7 effectkaarten actueel ten opzichte van de 
huidige situatie



 



 



 



Bijlage 8 effectkaarten actueel ten opzichte van huidig 
met LGN7 

  



 



 





Bijlage 9 Optimale GxG’s voor Elzenbroekbos 

 



Code Beheertype GVG_A1 GVG_B1 GVG_B2 GVG_A2 GLG_A1 GLG_B1 GLG_B2 GLG_A2 Kwelafh Gwonafh Overstr Inun 

H3130 Zwakgebufferde vennen -100 -49 -18 0 -999 -999 19 80 1 -1 -1 -1 

H3160 Zure vennen -150 -76 -26 0 -999 -999 10 40 -1 -1 -1 -1 

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) -10 5 29 50 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) -5 0 12 20 -999 -999 25 50 -1 -1 -1 -1 

H4030 Droge heiden 50 70 999 999 0 0 0 0 -1 1 -999 -999 

H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) -150 -17 5 40 -999 -999 23 60 -1 -1 -1 1 

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) -10 0 12 25 -999 -999 31 50 -1 -1 -1 1 

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) -15 -10 5 20 -999 -999 26 50 -1 -1 -1 1 

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) -5 0 10 15 -999 -999 20 50 -1 -1 -1 1 

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen -15 -4 18 40 0 0 0 0 -1 -1 -1 1 

H9190 Oude eikenbossen 20 40 999 999 0 0 0 0 -1 1 -1 -1 

H91D0 Hoogveenbossen -10 0 15 30 -999 -999 45 60 -1 -1 -1 -1 

H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) 25 52 999 999 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 

H91E0C 
Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende 
bossen, elzenbroek) -30 -15 12 25 -999 -999 50 70 1 -1 1 1 

H91E0Cve 
Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende 
bossen, vogelkers-essenbos) 10 27 60 80 40 60 999 999 -1 -1 -1 1 

ZGH3130 Zwakgebufferde vennen -100 -49 -18 0 -999 -999 19 80 1 -1 -1 -1 

ZGH3160 Zure vennen -150 -76 -26 0 -999 -999 10 40 -1 -1 -1 -1 

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) -10 5 29 50 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 

ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied) -5 0 12 20 -999 -999 25 50 -1 -1 -1 -1 

ZGH4030 Droge heiden 50 70 999 999 0 0 0 0 -1 1 -999 -999 

ZGH7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) -150 -17 5 40 -999 -999 23 60 -1 -1 -1 1 

ZGH7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) -10 0 12 25 -999 -999 31 50 -1 -1 -1 1 

ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) -15 -10 5 20 -999 -999 26 50 -1 -1 -1 1 

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) -5 0 10 15 -999 -999 20 50 -1 -1 -1 1 

ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen -15 -4 18 40 0 0 0 0 -1 -1 -1 1 

ZGH9190 Oude eikenbossen 20 40 999 999 0 0 0 0 -1 1 -1 -1 

ZGH91D0 Hoogveenbossen -10 0 15 30 -999 -999 45 60 -1 -1 -1 -1 

ZGH91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) 25 52 999 999 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 

ZGH91E0C 
Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende 
bossen, elzenbroek) -30 -15 12 25 -999 -999 50 70 1 -1 1 1 

ZGH91E0Cve 
Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende 
bossen, vogelkers-essenbos) 10 27 60 80 40 60 999 999 -1 -1 -1 1 

 

 



Bijlage 10 effectkaarten maximaal scenario met 
drooglegging ten opzichte van het maximaal scenario



 



 



 



Bijlage 11 Logboek aanpassingen nieuwe actuele situatie (ASv3) 

De volgende bestanden zijn opgenomen in Inmetingen_2019_tot: 
  
• W:/HGK/Modellen/WSDD-GW-DmGHLBF/GIS/Basis/Oppwater 

kwantiteit/Inmeting/20191219/Zeelberg/Zeelberg/bodemhoogtes.shp 
• W:/HGK/Modellen/WSDD-GW-DmGHLBF/GIS/Basis/Oppwater 

kwantiteit/Inmeting/20191219/Bruggerhuizen/Bruggerhuizen/bodemhoogte_bij_duiker.shp 
• W:/HGK/Modellen/WSDD-GW-DmGHLBF/GIS/Data/ASv3/20191219_Profielen_waterlijn.shp 

Deze komt van W:/HGK/Modellen/WSDD-GW-DmGHLBF/GIS/Basis/Oppwater 
kwantiteit/Inmeting/20191219/Bruggerhuizen/Bruggerhuizen/profielen.shp, hierbij zijn alleen de waterlijn punten 
meegenomen. 

• W:/HGK/Modellen/WSDD-GW-DmGHLBF/GIS/Data/ASv3/20191219_Bruggerhuizen_duikerlijnen_punt 
Deze komt van W:/HGK/Modellen/WSDD-GW-DmGHLBF/GIS/Basis/Oppwater 
kwantiteit/Inmeting/20191219/Bruggerhuizen/Bruggerhuizen/Duikerlijnen.shp, hierbij is de hoogste waarde van 
de twee uiteinden van de lijn als hoogte genomen 

• W:/HGK/Modellen/WSDD-GW-DmGHLBF/GIS/Data/ASv3/1714157_Duikers3D_punten. Deze komt van  
W:/HGK/Modellen/WSDD-GW-DmGHLBF/GIS/Basis/Oppwater kwantiteit/Inmeting/20191007_duikers3d.shp, 
hierbij is de hoogste waarde van de twee uiteinden van de lijn als hoogte genomen 

• W:/HGK/Modellen/WSDD-GW-DmGHLBF/GIS/Data/ASv3/1714154_profielpunten_wp_bodem_v2 
Deze komt van W:/HGK/Modellen/WSDD-GW-DmGHLBF/GIS/Basis/Oppwater 
kwantiteit/Inmeting/20190605/1714154_2_profielpunten. Hierbij is alleen de bodem of het waterpeil genomen, 
verder is als beide aanwezig zijn het waterpeil alleen genomen. 

• W:/HGK/Modellen/WSDD-GW-DmGHLBF/GIS/Data/ASv3/1714154_duikers_punten. 
Deze komt van W:/HGK/Modellen/WSDD-GW-DmGHLBF/GIS/Basis/Oppwater 
kwantiteit/Inmeting/20190605/1714154_duikers.shp. Hierbij is de hoogste waarde van de twee uiteinden als punt 
genomen. 

  
Shape met punten die later verwijderd zijn uit de Inmetingen_2019_tot omdat er geen waterloop aanwezig is in het 
model of omdat er daar een sobek waterloop loopt: W:/HGK/Modellen/WSDD-GW-
DmGHLBF/GIS/Data/ASv3/Peilen_bodemhoogtes_verwijderd 
  
Aandachtspunten: 
• RivBod_najaar wordt niet gebruikt in het model 
• RivBod_winter heeft de inmetingen van de Mariahoeve er niet in, RivBod_zomer wel. 
• Er zijn twee extra aansluitingen polygonen toegevoegd bij Bruggerhuizen en bij Zeelberg 
• Bij de Phifrons pomp was in ASv2 het peil van de hele waterloop na filtering omlaag gebracht. In ASv3 is dit 

veranderd; dit vind nu in de filtering zelf plaats. 
• De inmetingen zijn opgedeeld in inmetingen met waterpeilen voor wintersituaties (inmetingen_tot) en inmetingen 

zonder waterpeilen voor zomersituaties (inmeting_bodemhoogtes). 
• Bij de meeste polygonen is gecheckt of de inmeting die in deze polygon valt representatief is voor de betreffende 

waterloop. Dit is vooral gedaan door de inmeting tegen het maaiveld te checken en te kijken of dit niet een groot 
verschil van meer dan 1-1.5 meter betreft. 

  
Resultaat verwerkte inmetingen: 
W:/HGK/Modellen/WSDD-GW-DmGHLBF/GIS/Data/ASv3/Modelinput/Inmetingen_2019_tot.ung voor winterpeilen 
W:/HGK/Modellen/WSDD-GW-DmGHLBF/GIS/Data/ASv3/Modelinput/Inmetingen_2019_tot_bodemhoogtes.ung voor 
zomerpeilen 
  
  

  



Toevoegen buisdrainage vlak 
  
Er is een extra perceel toegevoegd waar buisdrainage is vastgesteld. Zie de rapportage waar dit perceel zich bevindt. 
Verder heeft deze buisdrainage dezelfde eigenschappen als de overige drainage meegekregen. 

  

Aanpassen aansluitingenvlak 
Op een aantal locaties is het aansluitingvlak aangepast. Zie de rapportage voor de locaties waar dit is gebeurd. 
 

  



Bijlage 12 Logboek aanpassingen aparte berekening visvijvers 

Van de visvijver die zich naast de aanvoerleiding bevindt, is een aparte effectberekening gedaan. Ook is de shape van 

deze visvijver uitgebreid, omdat er in het noordelijk deel een stuk miste. Verder zijn de volgende parameters aangepast: 

- RP1 

De grondwateraanvulling is aangepast, ter plaatse van de vijvers is deze nu 0.043 (komt overeen met het vullen 

van de vijvers met 100 L/s).  

- RP3 

RP3 is gelijk gezet aan het peil van de afvoerleiding, oftewel 23 m+NAP 

- RP6 

RP6 is veranderd van 3 naar 0.1 ter plaatse van de visvijver 

- RP12 

RP12 is aangepast zodanig dat als de originele RP12 hoger is dan, dit aangepast wordt naar 22.5. Hierdoor zijn er 

geen plekken die droogvallen en wordt een worst-case scenario doorgerekend 

- MV 

Het maaiveld is ter plekke van de visvijver verlaagd met 1.5 meter. Dit is ook zo gedaan in de andere visvijvers 

die in het model zijn ingebracht,  zie Hoofdstuk 4.3.7. 

- TX1 

Ter plaatse van de visvijvers is de TX 5000, in overeenstemming met wat eerder toegepast is (zie Hoofdstuk 

4.3.7). 

Het maaiveld is wel aangepast, maar parameters die hier vanaf hangen niet. Dit is niet gedaan, omdat dit veel tijd kost 

en het hier als onnodig werd gezien, omdat de aanpassing waarschijnlijk kleine effecten op de betreffende parameters 

heeft. 
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Kaarten hydrologische onderbouwing 
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