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1 KADER EN INLEIDING 
Voor de stroomgebieden van de Reusel, Raamsloop en het westelijke deel van de Groote Beerze zijn er 
verschillende plannen om  het watersysteem anders in te richten ten behoeve van natuur. Dit omhelst onder 
andere: 

- Beekherstel Reusel, tussen de plaats Reusel en de kruising met de provinciale weg N269.  

- Beekherstel Raamsloop, tussen de kruising met de Neterselse dijk en de grens van landgoed de Utrecht. 

- Dempen van de Neterselse Loop op de Mispeleindsche Heide.  

 
Veel van deze doelen volgen uit de doelstellingen vanuit Natura 2000 voor het gebied Kempenland-west 
waaronder bovenstaande gebieden vallen. In Figuur 1-2 en Figuur 1-3 is een overzicht van het huidige 
watersysteem en projectgebieden weergegeven. De gevolgen van bovenstaande ingrepen op het watersysteem 
en afgeleide effecten grondwater en natuur zijn in beeld gebracht met behulp van hydrologische rekenmodellen. 
In dit rapport is de totstandkoming van het oppervlakte water model inclusief de toepassing en resultaten 
weergegeven. In Figuur 1-1 zijn de stappen genomen op hoofdlijnen weergegeven. In hoofdstuk 2 is de basis van 
het model beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de verrichte modelcontroles en verbeteringen gerapporteerd. In 
hoofdstuk 4 wordt inzicht gegeven in het gebruik van het model tot nog toe en de werkwijze. 
 
Voorliggend rapport is opgesteld door Han Vermue (RHDHV) en later aangevuld door Johan Boleij (Arcadis). 

 Versie 29 augustus 2019: rapportage ter beschrijving van (a) opbouw model en modelaanpassingen in 
hoofdstuk 2 en 3 (b) de huidige situatie en verkennende scenario’s in paragraaf 4.1 t/m 4.4. Heeft als 
basis gediend voor verdere uitwerking richting MER en projectplan van De Utrecht en beekherstel Reusel 
de Mierden; 

 Versie 21 januari 2020: rapportage aangevuld met beschrijving VKA behorende bij MER en projectplan 
van De Utrecht in paragrafen 2.1.1, 4.1 en 4.5. Bijlage bij het projectplan van De Utrecht; 

 Versie 9 december 2020: rapportage aangevuld met beschrijving projectplan beekherstel Reusel de 
Mierden Noord in paragrafen 2.1.1, 4.1, 4.6 en 4.7. Bijlage bij het projectplan van beekherstel Reusel de 
Mierden Noord. 
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FIGUUR 1-1 OPBOUW EN GEBRUIK VAN KEMPENLAND-WEST MODEL  
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FIGUUR 1-2 DE REUSEL 
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FIGUUR 1-3 RAAMSLOOP, REUSEL, NETERSELSE LOOP EN DE GROOTE BEERZE 
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2 MODELOPBOUW  

In dit hoofdstuk is de modelopbouw beschreven.  

2.1 Op hoofdlijnen  

2.1.1 Modelcode en modelversies 

De effecten op het oppervlaktewater als gevolg van de plannen zijn berekend met behulp van de modelcode 
Sobek. In Tabel 1 zijn de gebruikte versie en andere relevante informatie weergegeven.  
 
TABEL 1 MODELCODE EN VERSIE 

Onderwerp Toelichting 

Modelcode Sobek 

Versie 2.13.002 

Naam model referentie inclusief autonome ontwikkelingen KMP_REF.LIT 

Naam model referentie exclusief autonome ontwikkelingen 
KMPRF19.lit 

 

Naam model inzichtscenario 4 
KMPBHK2.lit 

 

Naam model inzichtscenario ‘minimale variant’ 
KMPMINV.lit 

 

Naam model inzichtscenario 5 
KMPBKH4.lit 

 

Naam model VKA omleiding BZ57&BZ42 KMPBZVK3.lit 

Naam model VKA Raamsloop en Reusel KMPRSVK1.lit 

Naam model referentie inclusief autonome ontwikkeling d’Utrecht (VKA omleiding + VKA Raamsloop excl. 

maatregelen de Reusel) 

KMPASV5.lit 

Naam model ontwerp PPWW beekherstel Reusel de Mierden KMPRN1.lit 

 

Het Kempenland-west model is tot stand gekomen door verscheidene deelmodellen samen te voegen zodat er 
gewerkt kon worden met 1 model voor de projectdoelen gesteld vanuit het traject Kempenland-west. In Figuur 
2-1 is een indruk van het model weergegeven vanuit het sobek modelinstrumentarium. 
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FIGUUR 2-1 INDRUK SOBEK MODEL  

2.1.2 Overzicht modelcomponenten 

In de hydrologie spelen veel processen een rol. Een aantal belangrijke hiervan zijn weergegeven in Figuur 2-2.  

 
FIGUUR 2-2 HYDROLOGISCHE PROCESSEN (ROOD = NEERSLAG-AFVOERMODEL, BLAUW = HYDRAULISCH MODEL) 

 
In het modelinstrumentarium zijn de elementen in Figuur 2-2 in verschillende modelconcepten opgenomen. De 
rood omrande processen zijn in een neerslag-afvoermodel opgenomen. Het neerslag-afvoermodel bestaat uit 
twee componenten, de landelijke en stedelijke component.  
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De landelijke component is ingevuld met een modellering in de modelcode WALRUS. Dit model berekent de 
afvoeren die resulteren als gevolg van de processen in Figuur 2-2. In Bijlage A1 zijn de seizoenwaardes qua 
afvoeren en ruimtelijke eenheden gebruikt in de WALRUS modellering opgenomen. De WALRUS modellering is in 
dit traject niet aangepast of doorgerekend.  
 
De stedelijke component is ingevuld door een schematisatie op te nemen in de Sobek omgeving. Dit betreft onder 
meer afvoer die het watersysteem voedt wanneer overstorten gaan lopen. Deze component is beschreven in 3.4. 
 
De afvoeren berekent van de landelijke component zijn input op het hydraulische model, het Kempenland-west 
model. Het hydraulische model berekent de waterstanden, stroomsnelheden en invloed van kunstwerken en 
dergelijke. In het hydraulisch model wordt gerekend met een zogeheten 1D-2D schematisatie. Hierbij geldt dat 
het model bestaat uit een 1D-schematisatie van de waterlopen van het dwarsprofiel, ruwheden en dergelijke. 
Indien waterstanden worden berekend die de insteek overstijgen dan treedt interactie op met het 2D 
overstromingsgrid. Water kan dan vanuit de waterloop het overstromingsgrid op stromen. Deze componenten 
worden besproken in deze rapportage (3.2). 

2.2 Opbouw Kempenland-west model vanuit deelmodellen  

Het Kempenland-west model is samengesteld uit verschillende basismodellen, te weten: 
1. Hilver bovenstrooms 

2. Hilver benedenstrooms 

3. Groote Beerze 

In dit hoofdstuk is in onderstaande paragrafen de totstandkoming van het model weergegeven en welke zaken hoe zijn 

opgenomen in het model. In Figuur 2-3 zijn de waterlopen opgenomen in het model weergegeven. 
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FIGUUR 2-3 WATERLOPEN EN STROOMGEBIED OPGENOMEN IN HET KEMPENLAND-WEST MODEL INCLUSIEF HERKOMST VAN DE BASIS 

2.2.1 Hilver bovenstrooms 

Het bovenstroomse Hilver model (HilBovRS.lit) is gebruikt als deelmodel om samen te voegen. De gekoppelde case is 
‘20170203 Winter Stationair Koppelen’. Er zijn geen randvoorwaardes vanuit dit model. Er is wel een RWZI aanwezig die 
geschematiseerd is met een stationaire afvoer van 0.1437 m

3
/s. Dit model beschrijft het deel van het projectgebied wat 

betreft de Reusel en Raamsloop.  
 
Dit model is gebruikt in de watersysteemanalyse van de Hilver (HKV, oktober 2014). 
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2.2.2 Groote Beerze 

Het groote beerze model (4_BRZBOV.lit) is gebruikt als deelmodel om samen te voegen. Dit model is opgezet in het 
kader van het Hydrologisch ModelInstrumentarium van Waterschap de Dommel (HMI). De gekoppelde case is 
‘20170223_koppelen’. Dit model beschrijft de Groote Beerze inclusief de Neterselse Loop (BZ42) en BZ57 die in het 
projectgebied zijn gelegen. Dit model is afgeknipt en een benedenstroomse rand is opgelegd welke geen invloed heeft 
op het waterstandsverloop ter hoogte van het projectgebied. Voor de stationaire situaties is de berekende waterstand 
aan het einde van de doorgerekende cases in het model 4_BRZBOV.lit weergegeven in Tabel 2. 
 
TABEL 2 MODELCASES 

Seizoen Case Conn1108 FXCL9019 

Zomer Zomer_stuwen_hoog 16.81 16.24 

Najaar Najaar_stuwen_hoog_gebasseerd_op_netwerk_zomer 16.82 16.27 

Winter Winter_stuwen_hoog_gebasseerd_op_netwerk_zomer 16.68 16.47 

Voorjaar Voorjaar_stuwen_hoog_gebasseerd_op_netwerk_zomer 16.62 16.34 

 
Benedenstrooms van het aandachtsgebied zijn verscheidene drempels aanwezig, deze hebben niveau’s tot 19 m+NAP. 
Het onderscheid in de waterstanden in Tabel 2 is dus niet van invloed op het projectgebied. Daarom is ervoor gekozen 
om voor de stationaire sommen 1 waarde aan te houden per ‘boundary’ knoop. Deze is weergegeven in Tabel 3. In het 
samengevoegde model is deze knoop hernoemd naar b_BND_CONN1108 en b_BND_FXCL9019. 
 
TABEL 3 RANDVOORWAARDEN 

 Randvoorwaarde qua waterstand [m NAP] 

b_BND_ CONN1108 16.70 

b_BND_FXCL9019 16.40 

 
Er is 1 RWZI aanwezig in dit deel van het model, deze is geschematiseerd in de knoop ‘b_RWZI_Hapert’. De afvoer 
vanuit de RWZI is opgenomen in het model als zijnde een constante afvoer (0.12 m

3
/s). 

2.2.3 Hilver benedenstrooms 

Het Rosep model (ROSEPRU5.lit) is gebruikt als deelmodel om samen te voegen. Dit model is opgezet in het kader van 
het Hydrologisch ModelInstrumentarium van Waterschap de Dommel (HMI). De gekoppelde case is ‘20170209 
stationair WINTER_zandkoppen_ROSEP_koppeling_2’. In dit model is een deel van het model al afgeknipt omdat dit 
voor deze studie geen toegevoegde waarde heeft. Benedenstrooms van stuw RS1-st8 is er al geen invloed meer op het 
aandachtsgebied. Het modelgebied van ROSEPRU5.lit ligt nog verder benedenstrooms en hoeft om die reden dan ook 
niet per se meegenomen te worden. In dit model is echter nog wel de Hoogeindse beek opgenomen, deze beek ligt 
echter relatief ver bovenstrooms in dit deelgebied en ook hiervoor hoeft slechts een klein deel van het modelgebied 
meegenomen worden in het gekoppelde model. Echter voor toekomstige projecten is het prettig om alvast een wat 
groter model beschikbaar te hebben, daarom is een groot deel van het model wel opgenomen in het gekoppelde 
model, tot en met stuw RS1-st15. Benedenstrooms is een constante waterstand van 7.60 m+NAP opgelegd, net onder 
de kruinstand van deze stuw. 

2.3 Samengevoegd model: Kempenland -west  

Het samengevoegde model, Kempenland-west, is gecontroleerd tijdens de opbouw op een aantal elementen en 
ook zodanig aangepast dat het eenvoudiger is om mee te werken aangezien de drie seperate deelmodellen 
verschillend zijn ingestoken. Dit wordt in hoofdstuk 3 beschreven. 
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3 MODELAANPASSINGEN 

In dit hoofdstuk is het model beschreven per onderwerp. Specifieke controles of aanpassingen gedaan in dit 
traject zijn apart aangestipt.   

3.1 Hydraulisch model – 1D  

3.1.1 Waterlopen en ruwheden 

De waterlopen zijn in eerste instantie niet gewijzigd qua ligging zoals beschikbaar vanuit de deelmodellen. De 
dwarsprofielen in de modellen zijn gebaseerd op inmetingen en hoofdzakelijk geschematiseerd als Y-Z profielen. 
In Figuur 3-1 is een voorbeeld opgenomen van een dusdanig profiel in het model.  
 

 
FIGUUR 3-1 VOORBEELD Y-Z DWARSPROFIEL IN DE REUSEL NABIJ DE N269 

 
Gedurende het opbouwen van het model is nieuwe ingemeten informatie beschikbaar gekomen. Deels als 
constatering van opvallende resultaten van het model van eerdere versies, bijvoorbeeld rondom de Zilverloop. De 
ingemeten informatie is wanneer noodzakelijk verwerkt in het model, dit is bijvoorbeeld het geval geweest bij de 
Zilverloop. Voor overige locaties waar nieuwe informatie beschikbaar is gekomen is een vergelijking gemaakt met 
hetgeen in het model is opgenomen. Hieruit bleek dat het verschil klein is en dat de toegevoegde waarde van 
deze informatie ten opzichte van de moeite om dit te verwerken niet tegen elkaar opwoog. In Figuur 3-2 is het 
inwinjaar van de meest recente informatie weergegeven.  
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FIGUUR 3-2 INWINJAAR MEEST RECENTE DWARSPROFIEL INMETINGEN 

 
 In Bijlage A2 is de vergelijking die is gemaakt weergegeven. 
 
De ruwheden opgenomen in het model zijn gebaseerd op de waardes zoals opgenomen in de deelmodellen. Deze 
waardes zijn in de respectievelijke trajecten gekalibreerd en daarom onveranderd overgenomen. Op enkele 
plaatsen in het Reusel stroomgebied bleek de ruwheid niet ingevuld. Dit is met de gangbare waardes voor dit 
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model opgenomen in het samengevoegde model. In Tabel 4 zijn de ruwheden per seizoen weergegeven voor het 
overgrote deel van de waterlopen.  
 
TABEL 4 RUWHEDEN (STRICKLER KS)  

Origineel model Winter Voorjaar Zomer Najaar Extremen 

Hilver 
bovenstrooms 35

1
 23 23 23 35

1
 

Hilver 
benedenstrooms 35

1
 23 23 23 35

1
 

Groote Beerze 20 15 10 15 20 

 
 De ruwheden gehanteerd voor het Hilvergebied, waar Reusel en Raamsloop onder vallen, zijn relatief hoog qua 
waarde (dit betekent uiteindelijk dat stroming weinig weerstand ondervindt). Dit heeft tot gevolg dat er relatief 
weinig waterstandsverhang als gevolg van ruwheid optreedt.  

3.1.2 Kunstwerken 

 

3.1.2.1 STUWEN 

In het projectgebied zijn verscheidene stuwen aanwezig. De stuwen zijn expliciet gemodelleerd als kunstwerk in 
Sobek. De compleetheid van de kunstwerken is gecontroleerd. Hieruit bleken grote verschillen tussen het 
basismodel en de informatie beschikbaar vanuit het beheerregister (zie ook 3.6.1). Dit is verwerkt en verbeterd.  
 
De dimensies van de stuwen is afkomstig uit de basismodellen en steeksproefsgewijs gecontroleerd met het 
beheerregister. De stuwstanden zijn afgestemd met de gebied- en peilbeheerder. In het recente verleden zijn 
deze namelijk aangepast. De standen die werden gehanteerd bij het opzetten van het model (2016/2017) zijn 
gebruikt in het model (mondelinge mededeling Frank Weerts). Er is gebruik gemaakt van tijdreeksen in het model 
wat wil zeggen dat afhankelijk van de periode die wordt doorgerekend de stuw een bepaalde stand qua kruin 
hanteert. Dit kan verschillen per seizoen. Uiteindelijk is voor een aantal stuwen op basis van informatie vanuit het 
traject Reusel-Baarschot-Diesen de sturing van de stuwen ter plaatse aangepast. Dit betrof de stuwen in de 
waterloop RS300 en stuw RS1-st8. De gebruikte waardes voor de betreffende stuwen zijn weergegeven in Figuur 
3-2. 
 
TABEL 5 AANPASSING STUWSTANDEN BENEDENSTROOMS PROJECTGEBIED  

 Stuwstand winter Stuwstand zomer 

RS1-st8 17.35 17.35 

RS300-st1 18.752 18.752 

RS300-st2 18.402 18.402 
  
De stuwen zijn gemodelleerd met de eigenschappen zoals weergegeven in Tabel 6. 
 
TABEL 6 MODELLERING STUWEN 

 Waarde 

Afvoercoëfficiënt 1 

Laterale contractie coëfficiënt 1 

Mogelijke stromingsrichting Beide 

                                                                 
1
 Voor waterlopen met minder regulier onderhoud of meer bochtweerstand zoals de Reusel en Raamsloop in landgoed Wellenseind geldt 

dat er gerekend is met een waarde 20. 
2
 Betreft kruinstand 
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In bijlage A2 zijn de kruinstanden en doorstroombreedtes van de belangrijkste stuwen in het projectgebied, 
gelegen in de Reusel, Raamsloop, Zilverloop en BZ42 weergegeven (BZ57 heeft geen stuwen).  
 

3.1.2.2 DUIKERS 

De duikers in het projectgebied zijn geschematiseerd met behulp van de duiker knoop in sobek. De duikers zijn 
opgenomen volgens de gegevens beschikbaar in het beheerregister ten tijde van het opzetten van de modellen en 
de verbeterslagen gedaan in dit traject (grofweg 2017 tot 2019).  
 
TABEL 7 MODELLERING DUIKERS 

 Waarde 

Inlaat verliescoëfficiënt 0.7 

Uitlaat verliescoëfficiënt 1 

Frictie 75 of 100 (Strickler)3 
 

3.1.2.3 BRUGGEN 

De bruggen in het projectgebied zijn geschematiseerd met behulp van de bruggenknoop in sobek4. De bruggen 
zijn opgenomen volgens de gegevens beschikbaar in het beheerregister ten tijde van het opzetten van de 
modellen en de verbeterslagen gedaan in dit traject (grofweg 2017 tot 2019).  
 
TABEL 8 MODELLERING BRUGGEN  

 Waarde 

type Abutment 

Inlaat verliescoëfficiënt 0.7 

Uitlaat verliescoëfficiënt 1 

Frictie 75 (Strickler) 
 

3.1.2.4 GEMALEN 

In het model zijn in totaal 5 gemalen opgenomen, waarvan er 1 daadwerkelijk van belang is voor het 
projectgebied en de hydrologie. Dit betreft gemaal Wellenseind (RS90-gm1) wat uitwatert op de Raamsloop 
vanuit een zijwatergang en een belangrijk deel van het projectgebied hier beïnvloedt.  
 
Het gemaal is opgenomen in het model met de eigenschappen weergegeven in Tabel 9. 
 
TABEL 9 EIGENSCHAPPEN GEMAAL WELLENSEIND (RS90-GM1) 

Onderwerp Waarde 

Aantal pompen 1 

Capaciteit 100 l/s (360 m3/uur) 

Aanslagpeil 21.50 m+NAP 

Afslagpeil 21.35 m+NAP 

Reductiefactor opvoerhoogte Niet opgenomen. 
 

                                                                 
3
 Overwegend 75, in een aantal gevallen 100. 

4
 Bij de kruising van zowel de Hoogemierdseweg als de Langvoort en de Reusel is een duiker geschematiseerd en geen brug. Dit 

kunstwerk is in het beheerregister als zodanig getypeerd en ook als zodanig opgenomen in het model.  
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3.1.2.5 FAUNAPASSAGES 

Ter plaatse van de onderdoorgang van de N269 en de Reusel zijn twee faunapassages gelegen. Deze liggen in 
normale situaties droog, maar in een extreme situatie waarbij de Reusel buiten zijn bakje treedt is het mogelijk 
dat deze gaan afvoeren. De faunapassages zijn ingemeten door het waterschap en als duikers opgenomen in het 
model op twee aparte waterlopen aangemaakt om simulatie van een afvoer mogelijk te maken. 
  
TABEL 10 EIGENSCHAPPEN FAUNAPASSAGES 

 Faunapassage zuid Faunapassage noord 

Binnen onderkant buis - 
bovenstrooms 

22.96 mNAP 22.98 mNAP 

Binnen onderkant buis - 
benedenstrooms 

22.81 mNAP 22.83 mNAP 

Vorm  Rechthoekig Rechthoekig 

Dimensies 0.7 bij 1 meter 0.7 bij 1 meter 
 
De duikers zijn opgenomen in het model als duiker met een weerstand van 50 (Strickler). Gekozen is om een 
grotere ruwheid aan te houden dan bij duikers, omdat de faunapassage niet is bedoeld voor de afvoer van water 
en ook niet als zodanig is ontworpen. Op de modelmatige waterloop van de faunapassage is een relatief groot 
profiel opgenomen (trapezium, 3 meter breed) welke geen belemmering vormt voor de werking van de passage 
qua afvoer (bodem ligt lager dan de BOB). De weerstand van het profiel is gekozen op strickler 13 (gelijk aan 
beekherstel). 

3.1.2.6 DREMPELS 

In het watersysteem zijn op verscheidene locaties drempels aanwezig. Deze zijn als universal weir in het model 
opgenomen volgens de specificaties van het beheerregister (zie ook Tabel 11). 
  
TABEL 11 MODELLERING DREMPELS 

 Waarde 

Afvoercoëfficiënt 0.93 
 

3.2 Hydraulisch model – 2D  

Het hydraulisch model rekent met de 2D module van sobek voor de overstromingsberekeningen. Deze module 
heet in sobek ‘overland flow’. Het overstromingsgrid bevat de hoogtes vanuit het AHN2 geschaald naar een 25 
meter bij 25 meter raster. Het overstromingsgrid bevat de ingemeten kadehoogtes waar relevant. Tijdens het 
traject bleek dat een deel van de kade rondom de Raamsloop in het projectgebied niet juist was opgenomen5. Dit 
is aangepast. In de autonome ontwikkelingen heeft ook een aanpassing plaatsgevonden waarbij een kade is 
opgeworpen in landgoed Wellenseind. Dit is opgenomen in het grid. 
 
Aan elke rekencel is een specifieke ruwheid toegekend op basis van het landgebruik van die cel. Zo is er 
bijvoorbeeld onderscheid in ruwheid in stroming door een bos en een grasperceel. Dit ruwheidsgrid is volgens de 
gebruikelijke methodiek bij waterschap de Dommel gegenereerd (ten tijde van mei 2017). Het ruwheidsgrid is 
ingevoerd in Sobek en definieert de ruwheden met de formule van White Colebrook. In Figuur 3-3 is het 
ruwheidsgrid en de kenmerkende waardes weergegeven.  

                                                                 
5
 De foutieve hoogte is afkomstig uit profiel ‘RS42-DP-10457’. Het betreffende puntje waar het waarschijnlijk fout mee gaat is ‘25777’. 

Deze is vermoedelijk naar de kade_kniphoogte lijn gesnapt. Dit puntje heeft een waarde van 22.63 m+NAP. 
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FIGUUR 3-3 RUWHEIDSGRID6 

 
De interactie tussen het 1D model en het overstromingsgrid gaat volgens de instelling ‘assume no embankments’. 
Hierbij geldt dat overstroming van het grid plaatsvindt indien de waterstand in het 1D model ter plaatse van de 
gridcel hoger is dan de hoogtewaarde van de gridcel.  
 
Een belangrijke constatering van het overstromingsgrid en de interactie is de aanwezigheid van verscheidene 
verhoogde wegen in het projectgebied. Deze blokkeren stroming over maaiveld op verscheidene plaatsen, 
bijvoorbeeld bij de N269 en de Buitenman. Hier speelt de interactie en de modellering van het gecombineerde 
1D-2D model een belangrijke rol in de uiteindelijk berekende waterstanden. Hier wordt in 3.6.4 nader op 
ingegaan.  

3.3 Hydrologisch model – Landelijk  

Onderscheid is gemaakt in het genereren van de afvoeren voor de gemiddelde situatie en extreme situaties (T1 en 
hoger).  
 
                                                                 
6
 Ruwheidsgrid is niet voor het gehele projectgebied gegenereerd aangezien dit tot op heden nog niet nodig was en zou leiden tot langere 

rekentijden. 
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De stationaire landelijke component van de afvoer is door middel van gevalideerde afvoermetingen tot stand 
gekomen. De afvoer die een gebied genereert is gelijk aan de uitstromende afvoer vermindert met de 
instromende afvoer. Doordat met gemiddelden over meerdere maanden is gewerkt, hoeft niet voor de looptijd 
van afvoergolven gecorrigeerd te worden. De afvoer wordt gelijkmatig over het afvoerende oppervlak verdeeld en 
aan de bijbehorende afwateringsgebieden toegekend. De seizoensafvoeren zijn als volgt tot stand gekomen 
vanuit de meetgegevens (Tabel 12). In het kempenlandwest model worden de afvoeren opgelegd aan het model 
door middel van een buifile. 
 
TABEL 12 GEBRUIKTE PERIODE VOOR AFLEIDING SEIZOENSAFVOEREN 

Seizoen Periode 

Voorjaar Maart tot en met Mei 

Zomer Juni tot en met Augustus 

Najaar  September tot en met November 

Winter December tot en met Februari 
 
De landelijke afvoer in geval van extremen is met behulp van WALRUS modellen gegenereerd. Deze specifieke 
afvoer, de afvoer per vierkante meter,  is via een zogeheten buifile aan het model opgelegd. In het Sobek model is 
per afwateringseenheid een zogeheten ‘greenhouse’ knoop opgenomen die gekoppeld is aan de afvoer in de 
buifile. Het oppervlak van de afwateringseenheid is opgenomen in greenhouse knoop waardoor de juiste afvoer 
uiteindelijk op het model komt. In de controle van de compleetheid van het model (3.6.1) bleek dat er rond het 
Kempisch bedrijvenpark de afwateringseenheden niet volledig waren opgenomen. Dit is gecorrigeerd. In Figuur 
3-4 is schematisch weergegeven hoe de landelijke afvoer in het model is opgenomen in geval van extremen. 
 

 
FIGUUR 3-4 SCHEMATISCHE WEERGAVE TOTSTANDKOMING EN VERWERKING LANDELIJKE AFVOER 

 
 

3.4 Hydrologisch model – Stedelijk  

De stedelijke component in de afvoer is expliciet opgenomen in het Sobek model. Dat wil zeggen dat Sobek 
uiteindelijk de afvoer vanuit het stedelijke gebied berekent op basis van de buifile.  

3.5 Hydrologisch model – RWZI  

In het modelgebied zijn twee RWZI’s gelegen, Hapert en Biest-Houtakker. Beide zijn opgenomen in het model met 
een constante afvoer van respectievelijk 0.12 en 0.1437 m3/s. Indien er gerekend gaat worden met 
overstromingen en de afvoeren van deze RWZIs zijn relevant dan dient dit aangepast te worden in de 
modellering. Dit is tot nog toe niet het geval geweest (Biest-Houtakker ligt benedenstrooms projectgebied en de 
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Beerze is tot op heden niet opgenomen in het extremenmodel i.v.m. rekentijd). De relevante informatie 
hieromtrent is destijds opgeslagen onder: 

         W:\HGK\Modellen\WSDD-NA\RWZI\RWZi effluent\golven huidig klimaat 
         W:\HGK\Modellen\WSDD-NA\RWZI\RWZi effluent\golven_Wh_2050 

3.6 Extra controles en gevoeligheden model  

3.6.1 Controle compleetheid 

De basismodellen die zijn samengevoegd zijn in eerste instantie gecontroleerd of deze qua kunstwerken en 
waterlopen compleet zijn ten opzichte van het huidige systeem. In bijlage A2 is een indruk gegeven van 
constateringen.  
 
In de Hilver modellen bleek veel belangrijke informatie te missen of niet te kloppen. Dit betrof onder meer 
stuwen, bruggen, drempels, afwateringseenheden en een losliggende waterloop bovenstrooms in de omgeving 
van het Kempisch bedrijvenpark.  

3.6.2 Lengte waterlopen en instelling 

In Sobek is een parameter opgenomen die een minimum lengte van een waterloop segment opgeeft. Standaard staat 
deze op 1 meter. Er is geïnventariseerd of deze parameter instelling een significante invloed zou hebben op de 
gemodelleerde lengte waterloop voor de 3 grote waterlopen in het model (Raamsloop, Reusel, Groote Beerze). 
 
TABEL 13 LENGTE WATERLOPEN EN INVLOED REKENINSTELLING 

Waterloop Lengte in shape [m]7 
Extra lengte a.g.v. instelling 

1 meter 5 meter 

Groote Beerze 17882 15 (0%) 532 (3%) 

Raamsloop 13931 13 (0%) 331 (2%) 

Reusel 27603 17 (0%) 389 (1%) 

Gehele model 301780 252 (0%) 8196 (3%) 

 
De gangbare instelling (1 meter) is behouden, aangezien dat deze op te plussen tot 5 meter weliswaar zou leiden tot 
winst qua rekensnelheid van het model maar ook zou leiden tot (modelmatige) extra lengte van de waterloop meer dan 
1%. 

3.6.3 Gemalen en inloop 

In het model- en projectgebied zijn enkele gemalen aanwezig met een aan- en afslagpeil. Het gemaal slaat aan 
zodra het peil het aanslagpeil overschrijdt en slaat af wanneer het afslagpeil wordt bereikt of onderschreden. 
Door kleine wijzigingen in de berekening qua afvoer, beginvoorwaarde of rekenperiodetijd kan dit leiden tot een 
verschil in het uiteindelijk berekende peil bovenstrooms van het gemaal met name. Bij gemaal wellenseind zou dit 
in het meest extreme geval tot een verschil van 15 cm kunnen leiden. Dit is voor het oppervlaktewatermodel niet 
per se heel relevant, echter voor het grondwatermodel kan dit wel uitmaken in de mate van effect die wordt 
berekend als gevolg van een scenario.  
 
Ook zijn er meerdere verbredingen in de waterlopenaanwezig, zoals het Beleven en het Broekeling. Het volume 
van de plassen is vrij groot ten opzichte van het gangbare debiet waardoor het van belang is hoe de inloop van 
het model gekozen wordt. Indien er gestart wordt met een waterdiepte van een halve meter in de waterloop en 
een rekentijd van een maand dan vullen deze plassen niet tot het drempelniveau (wel afhankelijk van de situatie 

                                                                 
7
 T:\Uitvoeren WS\Projectdocumenten\P018701 NNP De Utrecht\Werkmap\13 

Hydrologie\HanVermue\Ow_ReuselUtrecht\1_Modellen\d_samengevoegd_model\03_Modelresultaat\OW_stationair(Sobek2Shape)\2017
0314_1.7_Voorjaar_stationair\20170314_1p7_Voorjaar_stationair_l.shp 
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die doorgerekend wordt). In het project is dit opgelost door de stationaire run te verlengen en als 
beginvoorwaarde weg te schrijven.  

3.6.4 Modellering bruggen en overstromingsgrid  

De aanwezigheid van verscheidene verhoogde wegen in het projectgebied heeft effect op de waterstanden. Deze 
blokkeren stroming over maaiveld op verscheidene plaatsen, bijvoorbeeld bij de N269 en de Buitenman. In de 
referentiesituatie is er doorgaans sprake van een relatief groot profiel van de waterloop ter plaatse van deze 
kruisingen. Wanneer stroming over maaiveld geblokkeerd wordt door een kerend element zoals een verhoogde 
weg, stroomt het water terug de waterloop in en passeert via de brug of duiker het kerende element. Van belang 
bij deze schematisering is dat het daadwerkelijke doorstroomprofiel ter plaatse goed geschematiseerd is. 
 
In de inzichtscenario’s was in eerste instantie voor het gehele traject, ook ter plaatse van deze kerende 
elementen, een beekherstelprofiel gemodelleerd. Dit profiel is veel kleiner qua doorstroomoppervlak (het rode 
deel, genummerd 2 in Figuur 3-5). Ter plaatse van het kerende element wordt de brug knoop gebruikt om een 
weerstand uit te rekenen die vervolgens tot uiting komt in een waterstandssprong. Het doorstroomprofiel van de 
brug is doorgaans qua grootte in de orde van het huidige profiel (met zwart ingetekend in het figuur, zowel delen 
1 als 2 behoren hiertoe). Het debiet wat de brug passeert wordt berekend met behulp van het dwarsprofiel, deze 
is in het geval het beekherstel significant kleiner dan in de huidige situatie (enkel 2, delen genummerd 1 tellen 
niet mee). Door het kerende element moet al het water via het profiel de brug passeren. In het geval van het 
beekherstel, is het profiel dusdanig klein dat er een groot waterstandsverschil nodig is om genoeg druk op te 
bouwen om het water door het profiel te krijgen (al het water moet door deel 1, terwijl dit in de referentiesituatie 
door delen 1 en 2 kan). Dit leidt tot een grote waterstandssprong ter plaatse van de brug, maar niet zozeer als 
gevolg van de brug maar door de wijze van modellering van het dwarsprofiel in combinatie met het kerende 
element. De grote waterstandssprong leidt tot forse overstromingen bovenstrooms van het kerende element.  
 
Dit is in de modellering uiteindelijk aangepast voor de brug van de N269 en de brug bij de buitenman. De 
aanpassing die is gedaan, is dat er extra profielen ter plaatse van de brug zijn opgenomen die het grotere 
doorstroomoppervlak ter plaatse van de brug representeren. 

 
FIGUUR 3-5 WEERGAVE MODELLERING BRUG EN KEREND ELEMENT 



Achtergrondrapportage Oppervlaktewater  
 

 

Pagina 22 

4 MODELTOEPASSING 

4.1 Werkwijze en gebruik  

Het model kan gebruikt worden voor zowel overstromingsberekeningen als de berekening van seizoensafvoeren en 
waterstanden.  
 
De ontwikkeling van het model heeft plaats gevonden in het kader van twee projecten: 

1. Natte Natuurparel (NNP) De Utrecht; 
2. Beekherstel Reusel de Mierden. 

 
Met het model is de referentiesituatie berekend om te bepalen wat de huidige situatie inclusief autonome situatie is 
(REF). Daarnaast zijn  inzichtsscenario’s (IZS) doorgerekend om een gevoel te krijgen van de effecten die de nieuwe 
inrichting van het gebied heeft in het project gebied en daarbuiten. Vanuit deze inzichten is toegewerkt naar een 
integraal inrichtingsplan voor zowel NNP De Utrecht als het beekherstel Reusel de Mierden. Dit inrichtingsplan is 
vormgegeven in het voorkeursalternatief (VKA). De rekenresultaten van dit VKA zijn gebruikt om het projectplan NNP 
De Utrecht te onderbouwen. 
 
In het beekdal van de Reusel liepen in het najaar van 2019 nog constructieve gesprekken met betrokken 
grondeigenaren welke invloed hebben op het ontwerp. Daarom is in het najaar van 2019 besloten de twee projecten 
(NNP De Utrecht en Reusel de Mierden) alsnog op te splitsen. In 2020 is het projectplan voor Reusel de Mierden verder 
uitgewerkt in een deelgebied noord en deelgebied zuid. De effecten van het projectplan voor deelgebied noord zijn in 
de zomer van 2020 berekend. Daarvoor is een nieuwe referentiesituatie berekend inclusief de laatste autonome 
ontwikkelingen (ASV5) én het ontwerp projectplan beekherstel Reusel de Mierden Noord (RN1).  
 
Een overzicht van de modelscenario’s is weergegeven in onderstaande Figuur 1-1Tabel 14. 
 
TABEL 14: OVERZICHT MODELSCENARIO’S PROJECTPLANNEN 

Rekenscenario Afkorting Project NNP De Utrecht Project Reusel Noord 

Referentie REF Referentiesituatie PPWW NNP 
De Utrecht 

 

Inzichtscenario 4 / Scenario E2 IZ4   

Inzichtscenario 5 / Scenario E4 IZ5   

Voorkeursalternatief VKA Ontwerp PPWW NNP De 
Utrecht (incl. concept Reusel) 

 

Referentie incl. autonome 
ontwikkelingen (PPWW NNP De 
Utrecht) 

ASV5  Referentiesituatie PPWW Reusel 
Noord 

Ontwerp PPWW Reusel Noord RN1  Ontwerp PPWW Reusel Noord 

 
In dit hoofdstuk worden de betreffende rekenscenario’s toegelicht: 

3. Paragraaf 4.3 beschrijft de inzichtscenario’s; 
4. Paragraaf 4.4 beschrijft de referentie situatie voor het PPWW NNP De Utrecht; 
5. Paragraaf 4.5 beschrijft het voorkeursalternatief voor het PPWW NNP De Utrecht; 
6. Paragraaf 4.6 beschrijft de referentiesituatie voor de berekeningen van Reusel de Mierden Noord; 
7. Paragraaf 4.7 beschrijft het ontwerp projectplan Reusel de Mierden Noord. 
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4.2 Rekensnelheid  

Ten behoeve van rekensnelheid zijn er tot nog toe wel enkele aanpassingen gedaan wanneer er van stationair rekenen 
(seizoensafvoeren en waterstanden) naar dynamisch rekenen (overstromingsberekeningen) wordt gegaan. In de model 
directory in het mapje ‘input’ (de zogeheten LIT map) is hiervoor een gebruiksaanwijzing opgenomen, de ‘pre run 
checklist’. 
 
Aanvullend hierop is, wederom vanuit rekensnelheidsoverwegingen,  in het geval van overstromingsberekeningen er 
soms voor gekozen om een deel van het model af te knippen en niet mee te laten rekenen. Dit komt de rekensnelheid 
erg ten goede (scheelt een factor 2).  
 

4.3 Inzichtscenario’s  

In het traject van de modellering van de inzichtscenario’s is met name aandacht geweest voor het beekherstel van de 
Reusel, Raamsloop en de omleiding van de BZ42 en BZ57 . Voor de twee beekhersteltrajecten zijn zowel 
overstromingsberekeningen als seizoenswaterstanden en afvoeren bepaald. Voor de omleiding zijn alleen de 
seizoensafvoeren en waterstanden bepaald. Onderstaand een korte samenvatting per waterloop en deeltraject.  

4.3.1 Beekherstel Reusel 

4.3.1.1 SCENARIO E2 

Het beekherstel van de Reusel is onderzocht in een aantal berekeningen die met name zich gespitst hebben op 
het benedenstroomse deel grofweg van de instroom van Zilverloop tot de kruising met de N269.  
 
Het beekherstel van de Reusel is qua ligging anders dan de huidige ligging. De historische loop is gemodelleerd en 
qua doorstroomprofiel is voor het gehele traject het profiel ter plaatse van Wellenseind overgenomen. Het 
verhang qua bodemhoogte is grotendeels lineair en zodanig ingericht dat er beperkt verdroging plaatsvindt in een 
zomersituatie. In eerste instantie is er gewerkt met een bodemverhang van 0.36 m/km van provinciale weg tot 
Langvoort. Het bovenstroomse deel is destijds met een verhang van 0.80 m/km ontworpen. Dit leverde destijds 
nog verdroging op rondom de Reusel waardoor de keuze is gemaakt om met een groter verhang voor het traject 
N269 tot Langvoort te rekenen (0.45 m/km). Een samenvatting van keuzes en inzichten is gegeven in de 
powerpoint presentatie van Frank Weerts (d.d. 15-06-2017).  
 
Dit is uiteindelijk opgenomen in het model in KMPBHK2.LIT (scenario E2 zogezegd).  

4.3.1.2 SCENARIO E4 

Inzichtscenario 5 is ten dele opgenomen in scenario E4. In dit model is onderzocht wat de effecten van 
beekophoging in het traject benedenstrooms de provinciale weg (N269) op overstromingen zijn. Dit met name 
met het oog op overstromingen met nutriëntrijk water ter plaatse van de alluviale bossen.  
 
Dit is uiteindelijk opgenomen in het model in KMPBKH4.lit 

4.3.2 Beekherstel Raamsloop 

Hiervoor geldt dat dit ook is opgenomen onder E2 en dat de ontwikkeling van het ontwerp ook beschreven is in 
de eerder benoemde powerpoint. Voor de Raamsloop geldt dat de doelen wel gehaald worden qua 
stroomsnelheid (of in de orde zijn van het doel).  
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4.3.3 Omleiding BZ42 en BZ57 

De omleiding van de BZ42 en BZ57 is in eerste instantie ontworpen in een eerder traject en had als uitgangspunt 
om zo min mogelijk effect te hebben op de oppervlaktewaterstanden bovenstrooms en zo weinig mogelijk 
insnijding te veroorzaken ten behoeve van verdroging en ruimtegebruik. Dit is gerapporteerd in een separate 
notitie (RHDHV,5 december 2017)  

4.4 Referentie situatie PPWW NNP De Utrecht  

4.4.1 Autonome ontwikkeling 

In de huidige referentie zijn een aantal autonome ontwikkelingen opgenomen. Dit betreft met name maatregelen 
die niet direct het oppervlaktewatersysteem beïnvloeden zoals dat gemodelleerd is in het besproken Sobek 
Model. Een autonome ontwikkeling die wel direct van invloed is op het functioneren van het watersysteem, met 
name in extremen, is de aanleg van een kade in het beekdal van de Reusel ter plaatse van landgoed Wellenseind. 
Verder zijn in deze slag nog een aantal modelverbeteringen opgenomen. De kaart behorende bij de autonome 
ontwikkelingen en modelverbeteringen is opgenomen in bijlage A5 . 

4.4.2 Resultaten referentie 

4.4.2.1 REUSEL 

De Reusel vormt de hoofdafvoer van het gebied ten zuiden en westen van de Utrecht. De Reusel is een grotendeels 
gestuwde beek met een relatief fors verval (Figuur 4-1). Er is in het projectgebied een tweedeling qua karakter van de 
Reusel, de splitsing vindt plaats bij de kruising met de N269. Bovenstrooms van de N269 is er sprake van een gestuwd 
systeem met een groot doorstroomprofiel ten opzichte van de gangbare afvoeren. Bij een normale seizoensafvoer is de 
drooglegging van de waterloop in de orde van een halve tot een hele meter afhankelijk van de locatie en het seizoen. 
De stroomsnelheden in het traject tot de N269 zijn laag in het zomerseizoen, in de orde van 1 tot 5 cm/sec. Dit is het 
gevolg van het beperkte verhang qua waterstand in combinatie met het grote doorstroomprofiel ten opzichte van de 
afvoer. Benedenstrooms van de N269, zijn er geen stuwen aanwezig en is het doorstroomprofiel veel kleiner. Dit leidt 
tot meer variatie in de waterstand als gevolg van variatie in de afvoerhoeveelheden tussen seizoenen. Doorgaans is er 
in de winter meer afvoer, in de zomer minder als gevolg van verdamping in dit seizoen. Dit leidt tot hogere 
waterstanden in dit traject omdat het profiel relatief klein is. De droogleggingen nemen op dit traject dan ook af en zijn 
op sommige stukken slechts 20 cm onder maaiveld. Het stroomgebied heeft hier een overwegend natuurlijk karakter 
waardoor dit soort droogleggingen niet per se problematisch zijn. 
 
In Figuur 4-2 is een weergave van de overstromingsbeelden bij de Reusel bovenstrooms van de N269. Overstromingen 
vinden plaats op laag gelegen gebieden grenzend aan de beek zelf. Bovenstrooms van de kruising met de weg 
Langvoort zijn de overstromingen beperkt tot situaties met een zeer hoge herhalingstijd (100 jaar). Benedenstrooms 
van de Langvoort geven de overstromingsbeelden weer dat er gemiddeld eens in de 10 jaar percelen direct grenzend 
aan de Reusel overstromen, met name daar waar de Zilverloop zich bij de Reusel voegt.  
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FIGUUR 4-1 WATERSTANDS- EN STROOMSNELHEIDSVERLOOP IN DE REUSEL 
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FIGUUR 4-2 OVERSTROMINGSBEELDEN VOOR DE REUSEL EN RAAMSLOOP 

 

4.4.2.2 RAAMSLOOP 

De Raamsloop is gelegen ten westen van de Mispeleindsche Heide en zuiden van de landgoed de Utrecht. De 
Raamsloop ontspringt net ten zuidwesten van Bladel. In het projectgebied is de Raamsloop deels gelegen tussen kades 
teneinde overstromingen te voorkomen. De Raamsloop is een gestuwde, gekanaliseerde en grotendeels 
onbeschaduwde beek (Figuur 4-3) met lage stroomsnelheden in het zomerseizoen als gevolg van het grote profiel en 
het kleine waterstandsverhang. De drooglegging van de Raamsloop is vaak relatief klein, in de orde van 50 cm. Voor het 
lokale watersysteem dat afwatert op de Raamsloop is een gemaal aanwezig die een grotere drooglegging van de 
detailontwatering verzorgt. Dit gemaal heeft een belangrijk effect op de grondwaterstanden rondom de Raamsloop, 
maar ook voor de grondwaterstroming in een groter gebied. Door de lage waterstanden in dit gebied, wordt het 
grondwater gedraineerd en vindt er grondwaterstroming naar dit gebied plaats.  
 
In het projectgebied worden overstromingen berekend bij een herhalingstijd van 100 jaar. De Raamsloop overstroomt 
dan de aanwezige kades, dit is bij lagere herhalingstijden minder of niet het geval. Bij een herhalingstijd van 10 jaar 
treden ook overstromingen op die het gevolg zijn van oplopende waterstanden in watergangen die uitkomen op de 
Raamsloop. Meer benedenstrooms, in het bosgebied, treedt de Raamsloop gemiddeld jaarlijks al buiten haar oevers. 
Hier is het doorstroomprofiel kleiner en de drooglegging ook al beperkt in een gemiddelde wintersituatie (Figuur 4-3).  
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FIGUUR 4-3 WATERSTANDS- EN STROOMSNELHEIDSVERLOOP IN DE RAAMSLOOP 

 

4.4.2.3  WATERLOPEN BZ57 EN BZ42 

De BZ42 start bij de Hulsweg ten noorden van Bladel en loopt ten westen van Netersel door Landgoed de Utrecht en 
komt uit op de Beerze. In het bovenstroomse deel is het verhang 60 cm/km en zijn geen stuwen aanwezig. Vanaf de 
omgeving bij De Lei en Ruttestraat is het verhang in maaiveld groot en is de watergang relatief diep. In deze omgeving 
zijn meerdere stuwen geplaatst, achter deze stuwen blijf zand achter waardoor er bovenstrooms van de stuwen een 
vlakke bodemverhanglijn is en het bodemverhang daarom trapsgewijs verloopt. In de ongestuwde delen betreft de 
waterdiepte ca. 30 cm, in de gestuwde delen rond de 60 cm. Nabij de stuwen is de drooglegging bovenstrooms daarom 
ook kleiner en is het risico op inundatie groot in verhouding met de overige delen van de BZ42. Binnen de begrenzing 
van de NNB is de drooglegging en diepte van de BZ42 fors. De BZ57 start nabij de Mispeleindsche Heide en stroomt in 
noordoostelijke richting en komt op de Neterselsche heide samen met de BZ42. Het bovenstroomse deel van de BZ57, 
tot de Ruttestraat, heeft een beperkt verhang met 20 cm/km. Van de Ruttestraat naar de BZ42 is het verhang significant 
groter met 60 cm/km. Bij normale seizoensafvoeren is de waterdiepte 25 tot 35 cm. De drooglegging ligt tussen de 60 
bovenstrooms en 150 cm benedenstrooms van de Ruttestraat.  
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FIGUUR 4-4 OVERSTROMINGSBEELD IN DE AUTONOME SITUATIE VAN DE BZ57 EN BZ42. 
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4.5 Voorkeursalternatief  PPWW De Utrecht  

4.5.1 Ontwerp 

Aan de hand van de inzichtscenario’s is een voorkeursalternatief opgesteld voor het beekhersteltraject De Reusel en De 
Raamsloop en de omleiding van de BZ57 en BZ42. Inzichtscenario E2.1 heeft als basis gediend voor het VKA. Het 
ontwerp van De Raamsloop en de BZ57 en BZ42 is definitief, voor De Reusel loopt momenteel nog een proces om tot 
een definitief ontwerp te komen. Verwacht wordt dat de veranderingen in het ontwerp voornamelijk in het 
bovenstroomse traject plaatsvinden en beperkte invloed heeft op het projectgebied van De Utrecht. Het ontwerp 
besproken in dit rapport is het uitgangspunt geweest voor de berekeningen ten behoeve van het projectplan Natte 
Natuurparel De Utrecht. De maatregelen van het VKA zijn weergegeven in onderstaande figuur. 

 
FIGUUR 4-5 MAATREGELEN VKA IN DE LEGGER, VERWERKT IN HET OPPERVLAKTEWATERMODEL. 

 
Voor de beekhersteltrajecten zijn hoogwaterberekeningen uitgevoerd conform winterbegroeiing in situaties met 
minder regulier onderhoud: met K-manning 20 m

1/3
/s. Omdat de BZ57 en BZ42 relatief snel begroeien is voor deze 

trajecten ook gerekend met een weerstand conform minder regulier onderhoud. In Tabel 15 is de weerstand voor 
seizoensberekeningen weergegeven. 
 
TABEL 15: GEHANTEERDE STROMINGSWEERSTANDEN PER TRAJECT (K-MANNING M1/3/S) 
Traject winter voorjaar zomer Najaar T1, T10, T100 

Beekherstel 20 15 10 15 20 

Omleiding BZ57&BZ42 20 15 10 15 20 

Reusel De Utrecht 20 13 13 13 20 

Raamsloop ingericht 

bovenstrooms 
25 17 17 17 25 

Overig 35 23 23 23 35 
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Na controle bleek dat de duiker Hoogemierdseweg en duiker Langvoort in de Reusel niet in het scenario-model zitten. 
Deze zijn toegevoegd volgens huidige dimensies zoals in onderstaande Tabel 16. 
 
TABEL 16: EIGENSCHAPPEN DUIKERS  
 Langvoort Hoogemierdseweg 

Code RS1-KDU24 RS1-KDU17 

Vorm Rechthoekig Rechthoekig 

Lengte 15,9 21,26 

Hoogte 1,55 1,5 

Breedte 2,5 2 

BOB beneden 23,4 22,57 

BOB boven 23,4 22,57 

Verzanding VKA 0,6 0,4 

 

4.5.1.1 REUSEL 

Het inzichtscenario E2.1 heeft als basis gediend voor het voorkeursalternatief. Om zoveel mogelijk aan de 
stroomsnelheidseis van 18 cm/s in de zomerdag te voldoen is het ontwerpprofiel van ontwerp E2.1 geoptimaliseerd 
voor de Reusel tussen de instroom Belevense Loop en de Zilverloop. De optimalisatie bestaat uit een versmalling van 
het profiel. De bodemhoogtes uit voorgaand ontwerp E2.1 zijn 1 op 1 overgenomen, de verhanglijn is daarmee 
onveranderd (0,45 m/km). Bovenstrooms van Langvoort is het verhang groter met 1 m/km). Het profiel van de Reusel 
bovenstrooms van de uitmonding van de Belevense Loop is niet gewijzigd t.o.v. het huidig (referentie) profiel, omdat 
het huidig (referentie) profiel al smal is en er nauwelijks winst in stroomsnelheid te behalen valt. De historische 
meander wordt wel aangelegd in dit alternatief. Het profiel van de Reusel vanaf de uitmonding van de Zilverloop tot 
aan de N269 alsmede van de Belevense Loop wordt het ontwerp uit E2.1 overgenomen.  
Als gevolg van de aanpassingen zal de Reusel benedenstrooms van de N269 deels verzanden. Deze verzanding is in het 
ontwerp en de berekeningen meegenomen als een onderdeel van de ontwikkeling. Dit is in een lengteprofiel 
weergegeven in Figuur 4-7 Lengteprofiel van de Reusel conform het VKA met en zonder aanzanding benedenstrooms 
van de N269.Figuur 4-7.  
 
Daarnaast is gecontroleerd of bestaande duikers en bruggen behouden kunnen blijven in de nieuwe situatie. Uit deze 
controle is gebleken dat geen van deze kunstwerken aanpassing behoeft. Het doorstroomoppervlak van de duiker 
onder Langvoort verkleind met 1/3 en Hoogemierdseweg 1/4, maar omdat bij hoge afvoeren veel berging beschikbaar 
is in het beekdal, heeft dit geen verhogend effect op inundatierisico’s buiten de overstromingsvlakte. Voor 
berekeningen van hoogwatersituaties is het overstromingsgrid niet aangepast ten opzichte van de referentiesituatie. In 
zijwaterlopen van de Reusel is waar mogelijk de bodem verhoogd. Details zijn weergegeven in bijlage-A7. 
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FIGUUR 4-6 ONTWERPPROFIELEN VAN HET VKA 

 

 
FIGUUR 4-7 LENGTEPROFIEL VAN DE REUSEL CONFORM HET VKA MET EN ZONDER AANZANDING BENEDENSTROOMS VAN DE N269. 

 

4.5.1.2 RAAMSLOOP 

Het ontwerp van het VKA is ongewijzigd ten opzichte van het inzichtscenario E2.1. Het profiel is hieronder 
weergegeven.  
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FIGUUR 4-8 ONTWERPPROFIEL VAN HET VKA 

 
Net als bij de Reusel wordt ook in de Raamsloop verwacht dat er benedenstrooms enige aanzanding zal plaats vinden. 
Dit is in het ontwerp en de berekeningen meegenomen conform onderstaande figuur. 

 
FIGUUR 4-9 LENGTEPROFIEL VAN DE RAAMSLOOP CONFORM HET VKA MET EN ZONDER AANZANDING IN LANDGOED WELLENSEIND 
BENEDENSTROOMS. 

 
In het voorkeursalternatief is daarnaast de onderbemaling in het Raamsloopdal opgeheven: de betreffende legger 
waterlopen RS90-1 en RS90 zijn gedempt en het gemaal is verwijderd. De RS90-AA blijft intact, wordt verondiept tot 
NAP +22,35 m en watert vrij af op de Raamsloop. De RS87 is verondiept conform onderstaand lengteprofiel. 
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FIGUUR 4-10 LENGTEPROFIEL RS87. DE ZWART GESTREEPTE LIJN IS BODEMLIJN ALS WORDT AANGESLOTEN OP HET NIEUWE 
BODEMNIVEAU VAN DE RAAMSLOOP. DE ZWART GESTIPPELDE LIJN GEEFT DE BODEMVERHOGING VAN HET VKA WEER EN DE ORANJE 
GESTIPPELDE LIJN HET NIEUWE WATERPEIL IN DE ZOMER. 

 
FIGUUR 4-11 MAATREGELEN VKA IN DE LEGGER, VERWERKT IN HET OPPERVLAKTEWATERMODEL. 

 
De kades tussen de Raam en de onderbemaling zijn in het 2D-grid verwijderd, in onderstaande figuur is weergegeven 
om welke rastercellen het gaat.  
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FIGUUR 4-12 LOCATIE WAAR DE KADE IN HET RAAMSLOOPDAL IS VERWIJDERD IN HET 2D-GRID. DE ORANJE KLEUR IS EEN VERLAGING 
VAN 20 TOT 40 CM, DE GROENE KLEUR VAN 40 TOT 60 CM EN DE BLAUWE KLEUR 60 TOT 80 CM.  

 
 

4.5.1.3 BZ57 EN BZ42 

De BZ42 start bij de Hulsweg ten noorden van Bladel en loopt ten westen van Netersel door Landgoed de Utrecht en 
komt uit op de Beerze. De BZ57 start nabij de Mispeleindsche Heide en stroomt in noordoostelijke richting en komt op 
de Neterselsche heide samen met de BZ42. 
  
De BZ57 en BZ42 worden gedempt binnen de begrenzing van de NNB. Om de afwatering van het bovenstroomse gebied 
te behouden én te voorkomen dat het water afkomstig van landbouwpercelen het natuurgebied binnenstroomt is een 
omleiding voor de genoemde watergangen voorzien. De keuze voor de locatie en vorm van de omleiding is in nauwe 
samenwerking met de omgeving tot stand gekomen. Een overzicht van de omleiding is weergegeven in onderstaande 
figuur. 
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FIGUUR 4-13 MAATREGELEN IN EN ROND DE BZ57 EN BZ42.  

 
Voor de nieuwe ligging van de BZ42 en BZ57 is gezocht naar een zo ondiep mogelijke watergang die T=10 afvoeren kan 
verwerken zonder buiten de insteek te treden. Het stroomgebied van de BZ57 en BZ42 dat wordt omgeleid is 
respectievelijk 250 ha en 600 ha groot. Door het dempen van ontwateringsmiddelen binnen de NNB-grens  neemt het 
afwaterend oppervlak op de BZ57 af met 50 ha. Het water binnen deze begrenzing infiltreert of  stroomt bij langdurige 
neerslag oppervlakkig  af richting het natuurgebied. De gecorrigeerde afvoeren van het gebied zijn weergegeven in 
onderstaande Tabel 17. In bijlage A8 is informatie toegevoegd met betrekking tot aanpassingen aan afstromend 
oppervlak zoals deze in het Sobek-model is verwerkt. 
 
TABEL 17: AFVOEREN VOOR VERSCHILLENDE SITUATIES IN M3/S VAN DE BZ57 EN BZ42 IN HET VOORKEURSALTERNATIEF. 

Situatie BZ57 BZ42 BZ57+BZ42 

winter 0,02 0,07 0,10 
voorjaar 0,01 0,04 0,05 

zomer 0,00 0,01 0,02 
najaar 0,01 0,03 0,04 

T=1 0,18 0,55 0,73 
T=10 0,36 1,09 1,46 

T=100 0,55 1,64 2,18 

 
Bovenstrooms wordt de BZ57 verlegd zodat deze op de NNB-grens valt. De nieuwe watergang op de grens met NNB 
heeft een bodembreedte van 0,5 m en een talud van 1:1,5. De bodemhoogte is bovenstrooms NAP +23,5 en 
benedenstrooms NAP +23,3 m. 
 
Het traject van de BZ57 benedenstrooms van de Ruttestraat tot de overkluizing richting de BZ42 wordt verondiept. De 
nieuwe bodemhoogte komt op NAP +23,0 m. Bij hoge piekafvoeren met een herhalingstijd van T=10 of hoger, mag het 
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water in de BZ57 over een drempel naar de bergingsvoorziening stromen op de grens met de Neterselsche Heide. De 
drempelhoogte is voorzien op NAP +23,7 m. 
 
De overkluizing in de vorm van een duiker door het bos heeft een lengte van 450 en een diameter van 700 mm rond. De 
BOB-bovenstrooms ligt op NAP +23,0 m en BOB-benedenstrooms op NAP +22,35 m. De nieuwe BZ57 langs de camping 
Couwenberg heeft een bodemhoogte van NAP +20,2 m, een bodembreedte van 1 meter en een talud van 1:1,5.  Tussen 
de BZ57, langs de Couwenberg, en de NNB grens is een kade voorzien met een hoogte van NAP +23,2 m om inundaties 
binnen de NNB grens te voorkomen. Deze kade dient tevens als onderhoudspad. De genoemde drempel en kade is niet 
verwerkt in het 2D-grid. 
 
De nieuwe BZ42 heeft een lengte van 1,8 km. Het profiel over dit traject heeft een bodembreedte van 1,5 m, een talud 
van 1:1,5 en een gemiddelde verhanglijn van 85 cm/km. De verhanglijn volgt het gemiddelde maaiveldverhang. Ter 
hoogte van de Hoenderberg ligt de bodem op NAP +22,1 m en nabij de Grote Beerze NAP +20,6 m.  
 

4.5.2 Resultaten 

4.5.2.1 RESULTATEN REUSEL 

In onderstaande figuur is een lengteprofiel weergegeven van de Reusel waarin zowel de referentiesituatie als de VKA 
situatie is gepresenteerd. De ontwerpbodemhoogte ligt lokaal op of boven het huidige winter- en zomerpeil. Het VKA 
heeft daarmee als resultaat dat de peilen in de Reusel hoger komen te liggen. Door het verwijderen van de stuwen 
verdwijnt het trapsgewijs verloop van de waterstand en is een geleidelijke verhanglijn tot stand gekomen. Als gevolg 
van het nieuwe profiel en het verwijderen van de stuwen neemt de stroomsnelheid in de Reusel toe tot 25 à 30 cm/s in 
de winter en ca. 10 cm/s in de zomer. 

 
FIGUUR 4-14 LENGTEPROFIEL VAN DE REUSEL VANAF HOOGEMIERDSEWEG TOT LANGE BAAN BIJ BASISAFVOEREN. OP DE LINKER Y-AS 
ZIJN MET DE STIPPELLIJNEN DE PEILEN IN DE REFERENTIESITUATIE WEERGEGEVEN, MET DE DOORGETROKKEN LIJNEN DE PEILEN IN HET VKA. OP 
DE RECHTER Y-AS ZIJN MET DE LICHTE BOLLETJES DE STROOMSNELHEDEN IN DE REFERENTIESITUATIE WEERGEGEVEN EN DE DONKERE BOLLETJES 
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IN HET VKA. OMDAT DOOR HET MEANDEREN VAN DE REUSEL IN HET VKA DE LENGTE VAN DE REUSEL IS TOEGENOMEN, LIGGEN DE PEILEN EN 
BODEMHOOGTES VAN HET VKA EN DE REFERENTIE BENEDENSTROOMS VAN DE HERINRICHTING NIET OP ELKAAR IN DE FIGUUR. 

 
FIGUUR 4-15 LENGTEPROFIEL VAN DE REUSEL VANAF HOOGEMIERDSEWEG TOT LANGE BAAN BIJ HOGE AFVOER SITUATIES. OP DE LINKER 
Y-AS ZIJN MET DE STIPPELLIJNEN DE PEILEN IN DE REFERENTIESITUATIE WEERGEGEVEN, MET DE DOORGETROKKEN LIJNEN DE PEILEN IN HET VKA. 
OMDAT DOOR HET MEANDEREN VAN DE REUSEL IN HET VKA DE LENGTE VAN DE REUSEL IS TOEGENOMEN, LIGGEN DE PEILEN EN 
BODEMHOOGTES VAN HET VKA EN DE REFERENTIE BENEDENSTROOMS VAN DE HERINRICHTING NIET OP ELKAAR IN DE FIGUUR. 

 
In onderstaande figuur zijn de overstromingsbeelden van het VKA weergegeven. Hier wordt zichtbaar dat het beekdal 
jaarlijks zal inunderen. Het verschil tussen het totaal inundatieoppervlak bij een T=1 afvoersituatie en T=100 
afvoersituatie is beperkt. 
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FIGUUR 4-16 OVERSTROMINGSBEELDEN VKA VOOR DE REUSEL EN DE RAAMSLOOP. 

 
Door de toename van het inundatieoppervlak bovenstrooms N269, in met name de meer frequentere afvoersituaties 
zoals T=1 en T=10, wordt de afvoer benedenstrooms afgevlakt. De periode van hogere afvoer neemt toe en de hoogste 
piek neemt af. Dit is weergegeven in figuur 4-16. Hierdoor neemt het inundatieoppervlak in De Utrecht af, daar waar 
het inundeert neemt de inundatieduur wel toe. Figuur 4-17 geeft inzicht in de inundatieduur en oppervlak in de 
referentie en het vka. 
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FIGUUR 4-17 VERSCHILLENDE AFVOERSITUATIES IN DE REUSEL TER HOOGTE VAN DE N269 WEERGEGEVEN VOOR DE REFERENTIE SITUATIE 
(HDG) EN VOORKEURSALTERNATIEF (VKA). 

 

 
 

FIGUUR 4-18 OVERSTROMINGSDUUR EN OPPERVLAK (M2 ) BENEDENSTROOMS N269 (DE UTRECHT) EN BOVENSTROOMS N269. 

 

4.5.2.2 RESULTATEN RAAMSLOOP 

In figuur 4-18 is een lengteprofiel weergegeven van de Raamsloop waarin zowel de referentiesituatie als de VKA situatie 
is gepresenteerd. De ontwerpbodemhoogte ligt lokaal op of boven het huidige winter- en zomerpeil. Het VKA heeft 
daarmee als resultaat dat de peilen in de Raamsloop hoger komen te liggen. Door het verwijderen van de stuwen 
verdwijnt het trapsgewijs verloop van de waterstand en is een geleidelijke verhanglijn tot stand gekomen. Als gevolg 
van het nieuwe profiel en het verwijderen van de stuwen neemt de stroomsnelheid in de Raamsloop toe tot 25 à 30 
cm/s in de winter en ca. 10 cm/s in de zomer. 
In figuur 4-15 zijn de overstromingsbeelden van het VKA weergegeven. Hier wordt zichtbaar dat het beekdal jaarlijks zal 
inunderen. Het verschil tussen het totaal inundatieoppervlak bij een T=1 afvoersituatie en T=100 afvoersituatie is 
beperkt. 
Door de toename van het inundatieoppervlak bovenstrooms van landgoed Wellenseind, in met name de meer 
frequentere afvoersituaties zoals T=1 en T=10, wordt de afvoer benedenstrooms iets afgevlakt. Door de beperkte 
lengte van de inrichting is de invloed veel kleiner dan bij de Reusel maar draagt zeker bij aan het herstel van de 
natuurlijke beekdynamiek.  
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FIGUUR 4-19 LENGTEPROFIEL VAN DE REUSEL VANAF HOOGEMIERDSEWEG TOT LANGE BAAN BIJ BASISAFVOEREN. OP DE LINKER Y-AS 
ZIJN MET DE STIPPELLIJNEN DE PEILEN IN DE REFERENTIESITUATIE WEERGEGEVEN, MET DE DOORGETROKKEN LIJNEN DE PEILEN IN HET VKA. OP 
DE RECHTER Y-AS ZIJN MET DE LICHTE BOLLETJES DE STROOMSNELHEDEN IN DE REFERENTIESITUATIE WEERGEGEVEN EN DE DONKERE BOLLETJES 
IN HET VKA. OMDAT DOOR HET MEANDEREN VAN DE REUSEL IN HET VKA DE LENGTE VAN DE REUSEL IS TOEGENOMEN, LIGGEN DE PEILEN EN 
BODEMHOOGTES VAN HET VKA EN DE REFERENTIE BENEDENSTROOMS VAN DE HERINRICHTING NIET OP ELKAAR IN DE FIGUUR.  
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FIGUUR 4-20 LENGTEPROFIEL VAN DE REUSEL VANAF HOOGEMIERDSEWEG TOT LANGE BAAN BIJ HOGE AFVOER SITUATIES. OP DE LINKER 
Y-AS ZIJN MET DE STIPPELLIJNEN DE PEILEN IN DE REFERENTIESITUATIE WEERGEGEVEN, MET DE DOORGETROKKEN LIJNEN DE PEILEN IN HET VKA. 
OMDAT DOOR HET MEANDEREN VAN DE REUSEL IN HET VKA DE LENGTE VAN DE REUSEL IS TOEGENOMEN, LIGGEN DE PEILEN EN 
BODEMHOOGTES VAN HET VKA EN DE REFERENTIE BENEDENSTROOMS VAN DE HERINRICHTING NIET OP ELKAAR IN DE FIGUUR. 

 

4.5.2.3 RESULTATEN BZ57 EN BZ42 

In figuur 4-20 is een lengteprofiel weergegeven van de BZ57 en BZ42 waarin de VKA situatie is gepresenteerd. Bij de 
stationaire seizoensafvoeren is er maar een beperkte waterdiepte van 10 tot 30 cm aanwezig. Bij piekafvoeren stijgt het 
peil in de waterlopen tot een waterdiepte van ca. 1 meter. 
 
Figuur 4-21 geeft de overstromingsbeelden van de BZ57 en BZ42 weer. Uit de berekeningen is naar voren gekomen dat 
ter hoogte van de samenkomst van BZ57 en BZ42 het waterpeil tot boven het huidige maaiveld uit komt in een T=10 
afvoersituatie. Hierdoor stroomt water via het maaiveld over het oude traject van de BZ42. Om te voorkomen dat dit 
vaker dan eens per 10 jaar voorkomt, wordt het maaiveld langs de nieuwe BZ57 verhoogd tot een niveau van NAP +23,2 
m. Deze ophoging is niet in de berekeningen meegenomen. Om te valideren of de watergang de afvoer wel aan kan is 
de berekening in 1D uitgevoerd. Hieruit is geconcludeerd dat de nieuwe BZ42 een T=10 afvoer kan verwerken. 
 
Ook langs de oude BZ57 zal inundatie voorkomen. Volgens de berekeningen tussen de eens per 10 jaar en eens per 100 
jaar. Uit nadere analyse is gebleken dat het maaiveld ter hoogte van de nieuwe overkluizing in het 2D-grid hoger ligt 
dan uit gedetailleerde hoogtebeelden naar voren komt. Hier wordt een drempel gerealiseerd met een hoogte van NAP 
+23,7 m om te voorkomen dat het gebied te vaak inundeert.  
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FIGUUR 4-21 LENGTEPROFIEL VAN DE BZ57&BZ42 VANAF BEERSEDIJK TOT DE GROTE BEERZE. OP DE LINKER Y-AS ZIJN MET DE 
DOORGETROKKEN LIJNEN DE PEILEN IN HET VKA WEERGEGEVEN VOOR VERSCHILLENDE AFVOERSITUATIES. 
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FIGUUR 4-22 OVERSTROMINGSBEELD IN HET VKA VAN DE BZ57 EN BZ42. 

 

4.6 Referentiesituatie PPWW Reusel Noord  

4.6.1 Autonome ontwikkeling 

In de referentiesituatie voor de berekeningen van PPWW Reusel Noord zijn de maatregelen uit het projectplan 
van De Utrecht meegenomen als autonome ontwikkeling. Dit projectplan is ten slotte vastgesteld ten tijden van 
het opstellen van het projectplan voor Reusel Noord. De maatregelen die als autonome ontwikkeling zijn 
meegenomen betreffen de maatregelen uit het VKA PPWW De Utrecht met uitzondering van de maatregelen in 
de Reusel en het beekdal van de Reusel bovenstrooms van de N269 (en een kort beekhersteltraject op Landgoed 
Wellenseind net benedenstrooms de N269). In aanvulling op de VKA berekening zijn mitigerende maatregelen 
doorgerekend zoals het ophogen van percelen, het aanleggen van peilgestuurde drainage en het toepassen van 
stuwen in de BZ57, BZ42 en RS87 om water vast te houden. In onderstaande figuur zijn deze maatregelen 
weergegeven. 
 



Achtergrondrapportage Oppervlaktewater  
 

 

Pagina 44 

 
FIGUUR 4-23 MAATREGELEN VAUTONOME ONTWIKKELINGEN REFERENTIESITUATIE PPWW REUSEL NOORD. 

4.6.2 Resultaten referentie PPWW Reusel Noord 

Het ontwerp en de resultaten van de Raamsloop en de omleiding van de BZ42 en BZ57 zijn niet gewijzigd ten opzichte 
van de VKA doorrekeningen van PPWW De Utrecht. Voor een beschrijving van deze situatie wordt daarom verwezen 
naar paragraaf 4.5.1.2, 4.5.1.3 en voor het resultaat wordt verwezen naar 4.5.2.2 en 4.5.2.3. De resultaten in de Reusel 
komen overeen met de beschrijving van de referentiesituatie zoals beschreven in paragraaf 4.4.2.1. 

4.7 Ontwerp PPWW Reusel Noord  

4.7.1 Ontwerp 

Het ontwerp van de Reusel is vrijwel identiek aan het ontwerp van het VKA zoals beschreven in paragraaf 4.5. Er zijn 
echter enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van het VKA (nummering komt overeen met nummering in figuur 4-
24): 

1. De ligging van de Zilverloop benedenstrooms Beekakkersweg is gewijzigd; 
2. Ter hoogte van huidige stuw RS1-st1 is de Reusel niet als meanderende beek meegenomen in verband met 

grondeigendommen; 
3. Er wordt een kade aangelegd benedenstrooms de Buitenman; 
4. Stuw RS31-st8 wordt vervangen door een automatische stuw om de verhoogde peilen bij hoge afvoeren in de 

Zilverloop te voorkomen; 
5. Verondieping van de RS23 wordt niet uitgevoerd en stuw RS23-dr3 wordt behouden om verhoogde 

grondwaterstanden bovenstrooms Hoolstraat zoveel mogelijk te mitigeren; 
6. Stuw Hongeren (RS1-st2) blijft behouden en fungeert als projectgrens van Reusel Noord. Bovenstrooms stuw 

Hongeren zijn geen maatregelen doorgevoerd. 
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FIGUUR 4-24 MAATREGELEN PPWW REUSEL NOORD. 

 

4.7.2 Resultaten 

4.7.2.1 RESULTATEN REUSEL 

In onderstaande figuur is een lengteprofiel weergegeven van de Reusel waarin de waterstanden, bodemhoogte en 
maaiveldhoogte in de nieuwe situatie zijn weergegeven. De ontwerpbodemhoogte ligt lokaal op of boven het huidige 
winter- en zomerpeil. Het ontwerp heeft daarmee als resultaat dat de peilen in de Reusel hoger komen te liggen. Door 
het verwijderen van de stuwen verdwijnt het trapsgewijs verloop van de waterstand en is een geleidelijke verhanglijn 
tot stand gekomen. Bij hoge afvoeren treedt het water op het omliggende maaiveld binnen het beekdal. 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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FIGUUR 4-25 LENGTEPROFIEL VAN DE REUSEL VANAF ‘T HOLLAND TOT LANGE BAAN BIJ BASISAFVOEREN. 

 
Als gevolg van het nieuwe profiel en het verwijderen van de stuwen neemt de stroomsnelheid in de Reusel (en 
Zilverloop) toe tot gemiddeld 25 à 30 cm/s in de winter en ca. 10 cm/s in de zomer. Deze waardes betreffen een 
gemiddelde over het dwarsprofiel, binnen dit profiel treedt variatie op en zal binnen het profiel een hogere en lagere 
stroomsnelheid voorkomen. 
 
TABEL 18: GEMIDDELDE STROOMSNELHEID PER TRAJECT 

Traject Stroomsnelheid winter [m/s] Stroomsnelheid zomer [m/s] 

Reusel: stuw Hongeren – instroom Zilverloop 0,30 0,10 

Reusel: instroom Zilverloop – N269 0,30 0,10  

Zilverloop: Beekakkerweg tot Reusel 0,35 0,15  

 
In onderstaande figuur zijn de overstromingsbeelden van het ontwerp weergegeven in de wintersituatie bij huidig 
klimaat. Hier wordt zichtbaar dat vrijwel het gehele beekdal jaarlijks zal inunderen. Het verschil tussen het totaal 
inundatieoppervlak bij een T=1 afvoersituatie en T=100 afvoersituatie is beperkt. 
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FIGUUR 4-26 OVERSTROMINGSBEELDEN WINTERSITUATIE HUIDIG KLIMAAT IN DE ONTWERPSITUATIE VOOR DE REUSEL. DE INUNDATIES 
ZIJN ALLEEN WEERGEGEVEN BINNEN HET INVLOEDSGEBIED VAN DE INRICHTINGSMAATREGELEN. 

 
In onderstaande figuur zijn de overstromingsbeelden van het ontwerp weergegeven in de wintersituatie bij toekomstig 
klimaat 2050. Hier wordt zichtbaar dat het beekdal jaarlijks zal inunderen en dat het areaal niet veel afwijkt van het 
beeld dat is berekend met huidig klimaat.  
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FIGUUR 4-27 OVERSTROMINGSBEELDEN WINTERSITUATIE KLIMAAT 2050 IN DE ONTWERPSITUATIE VOOR DE REUSEL. DE INUNDATIES 
ZIJN ALLEEN WEERGEGEVEN BINNEN HET INVLOEDSGEBIED VAN DE INRICHTINGSMAATREGELEN. 
 

 
In onderstaande figuur zijn de overstromingsbeelden van het ontwerp weergegeven bij winterafvoeren maar met 
weerstanden die in de zomer doorgaans optreden (veel begroeiing in de waterloop en in het beekdal). Dit is berekend 
met huidig klimaat. Dit geeft een beeld van een situatie in de zomer bij langdurige hevige regenval. Aan deze 
berekening kunnen geen exacte herhalingstijden gekoppeld worden. De afgeleide herhalingstijden van de afvoer vallen 
normaal gesproken in de winter met de daarbij horende weerstanden. De kans van optreden van een dergelijke afvoer 
in de zomer is veel kleiner. Hier wordt zichtbaar dat het beekdal veel sneller onder zal lopen (bij relatief lage afvoeren 
die jaarlijks voorkomen). Het beeld laat zien dat het oppervlak dat inundeert niet significant toeneemt en zich nog 
steeds beperkt tot het beekdal. Dit laat zien dat de inrichting van het systeem robuust en toekomstbestendig is. 
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FIGUUR 4-28 OVERSTROMINGSBEELDEN WINTERSITUATIE HUIDIG KLIMAAT MET ZOMERBEGROEIING/WEERSTAND IN DE 
ONTWERPSITUATIE VOOR DE REUSEL. DE INUNDATIES ZIJN ALLEEN WEERGEGEVEN BINNEN HET INVLOEDSGEBIED VAN DE 
INRICHTINGSMAATREGELEN. 
 

 
 
Door de toename van het inundatieoppervlak bovenstrooms N269, in met name de meer frequentere afvoersituaties 
zoals T=1 en T=10, wordt de afvoer benedenstrooms afgevlakt. De periode van hogere afvoer neemt toe en de hoogste 
piek neemt af. Dit is weergegeven in figuur 4-29. Hierdoor neemt het inundatieoppervlak in De Utrecht en op Landgoed 
Wellenseind af, daar waar het inundeert kan de inundatieduur lokaal wel iets toenemen (ca. enkele uren) omdat de 
afvoergolf een lagere piek heeft maar wel langer aanhoud. Figuur 4-30 geeft inzicht in de inundatieduur en oppervlak in 
de referentie en de ontwerpsituatie. Hiermee voldoen we aan de N2000-doelstellingen om het inundatieoppervlak met 
nutriëntrijk water en slib te verminderen ter plaatse van vochtige alluviale bossen. 
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FIGUUR 4-29 VERSCHILLENDE AFVOERSITUATIES IN DE REUSEL TER HOOGTE VAN DE N269 WEERGEGEVEN VOOR DE REFERENTIE SITUATIE 
(ASV5) EN ONTWERP (RNV1). 
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FIGUUR 4-30 OVERSTROMINGSDUUR EN OPPERVLAK (M2 ) BENEDENSTROOMS N269 (DE UTRECHT) EN BOVENSTROOMS N269. 

 
 
 

  



Achtergrondrapportage Oppervlaktewater  
 

 

Pagina 52 

5 LITERATUUR 

HKV, oktober 2014. Watersysteemanalyse Hilver. PR2793.10. 
 
RHDHV, 5 december 2017. Inzichtscenario C. WATBE2014-101-101N001F0.1 

  



 Achtergrondrapportage Oppervlaktewater  
 

 

Pagina 53 

A1 Bijlage WALRUS model 

Het neerslag-afvoer debiet is afgeleid uit gevalideerde afvoermetingen. In totaal zijn er 5 ruimtelijke eenheden 
onderscheiden waarvoor het neerslag-afvoerdebiet per m2 is gespecificeerd. Er is per seizoen een buifile opgezet. 
In onderstaande tabel zijn de gemiddelde afvoeren weergegeven per seizoen. 
 
TABEL 19 WALRUS MODEL 

 Specifieke afvoer (mm/uur) 

Neerslagstation Winter Voorjaar Zomer Najaar 

q_0024 0.0446 0.0324 0.0094 0.0147 

q_0098 0.0513 0.0217 0.0084 0.0142 

DGVliegert 0.0435 0.0223 0.0115 0.0189 

DGGrBeerzeWestelb 0.0440 0.0221 0.0075 0.0164 

DGScheepdonkseweg 0.0512 0.0177 0.0052 0.0179 
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A2 Bijlage stuwstanden 

TABEL 20  EIGENSCHAPPEN STUWEN REUSEL 

Stuw Zomer Winter 
Doorstroombreedte 

(m) 

RS1-st2 24.74 24.74 2.5 

RS1-st3 24.17 24.17 2.5 

RS1-st4 23.36 23.36 2 

RS1-st5 23.05 22.95 3 

RS1-st6 22.78 22.78 4 

RS1-st7 22.2 22.20 4 

RS1-st8 17.35 17.35 2.72 

TABEL 21  EIGENSCHAPPEN STUWEN RAAMSLOOP 

Stuw Zomer Winter 
Doorstroombreedte 

(m) 

RS42-st3 22.67 22.67 2.5 

RS42-st4 21.95 21.95 3.1 

 
TABEL 22  EIGENSCHAPPEN STUWEN BZ42 

Stuw Zomer Winter 
Doorstroombreedte 

(m) 

BZ42-st1 24.60 24.55 1 

BZ42-st2 24.00 23.85 1 

BZ42-st3 21.3 21.3 1.65 

BZ42-st4 20.4 20.4 2 

 
TABEL 23  EIGENSCHAPPEN STUWEN ZILVERLOOP 

Stuw Zomer Winter 
Doorstroombreedte 

(m) 

RS31-st6 26.02 25.62 1.18 

RS31-st7 23.87 23.59 1.19 

RS31-st8 23.30 23.09 1.19 

RS31-st9 22.95 22.80 1.19 

 

A3 Bijlage controle compleetheid 

In deze bijlage is voor de Reusel een indruk weergegeven welke kunstwerken en waterlopen zijn toegevoegd of 
verwijderd ten opzichte van de basismodellen. Dit is geen uitputtende lijst. In de onderstaande map staan 
meerdere controles. Deze zijn ook uitgevoerd voor het Hilver Benedenstrooms en Groote Beerze model. Er is 
geconstateerd dat in de Hilvermodellen veel informatie ontbrak die essentieel is voor het gebruik van het model. 
Een aantal zaken betroffen: 
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- Drempels ontbraken voor het overgrote deel, veelal in zijwaterlopen.  

- Bruggen ontbraken of drempelhoogtes met rare waardes (bijvoorbeeld twee keer de daadwerkelijke 

waarde) 

- Stuwen ontbraken 

 
Voor  
Map: T:\Uitvoeren WS\Projectdocumenten\P018701 NNP De Utrecht\Werkmap\13 
Hydrologie\HanVermue\Ow_ReuselUtrecht\1_Modellen\a_ReuselRaamsloop\Analyses 

 
 

Kunstwerk Constatering Verwerking 

OWL40223-st1 Geen modelwaterloop Niet opgenomen 

RS14-st1 Stuw ontbreekt Opgenomen 

RS15-dr1 Drempel ontbreekt Opgenomen 

RS15-dr2 Drempel ontbreekt Opgenomen 

RS17-dr1 Ontbreekt. Betreft uiteinde 

watergang, niet van belang 

geen 

RS1-dr1 Drempel ontbreekt Opgenomen 

RS1-dr2 Wel opgenomen alleen wat 

verschoven  

Geen 

RS1-dr3 Wel opgenomen alleen wat 

verschoven  

Geen 

RS1-dr4 Is opgenomen in universal weir die 

net buiten selectie valt 

Geen 

RS1-dr5 Wel opgenomen alleen wat 

verschoven  

Geen 

RS1-st1 Stuw ontbreekt Opgenomen 

RS1-st14 Opgenomen als sifon? Niert opgenomen, al als universal weir 

opgenomen. 

RS23-dr2 Drempel ontbreekt Opgenomen 

RS23-dr3 Drempel ontbreekt Opgenomen 

RS23-dr4 Drempel ontbreekt Opgenomen 

RS23-st1 Stuw ontbreekt Opgenomen 

RS26-dr1 Drempel ontbreekt Niet opgenomen, is verwijderd. 

RS26-st1 Stuw ontbreekt Opgenomen 

RS28-TV-dr1 Drempel ontbreekt Opgenomen 

RS308-st1 Stuw ontbreekt Opgenomen 
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RS31.1-st2 Is wel opgenomen, maar ietwat 

verschoven 

Geen 

RS310-st2 Stuw ontbreekt  Opgenomen 

RS323-st2 Opgenomen als sifon, parameters 

lijken niet te kloppen 

Niet gewijzigd. Niet per se fout. 

RS34-dr2 Drempel ontbreekt Opgenomen 

RS39-dr1 Wel opgenomen alleen wat 

verschoven  

Geen 

RS40-dr1 Drempel ontbreekt Opgenomen 

RS42-dr2 Drempel ontbreekt Opgenomen 

RS42-st2 Stuw ontbreekt Opgenomen 

RS43-TV-dr1 Drempel ontbreekt Opgenomen 

RS44-st1 Stuw ontbreekt Opgenomen 

RS45-st1 Stuw ontbreekt Opgenomen 

RS46-st1 Stuw ontbreekt Opgenomen 

RS55-dr1 Drempel ontbreekt Opgenomen 

RS67-dr1 Drempel ontbreekt Opgenomen 

RS9-dr3 Drempel ontbreekt Opgenomen 
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A4 Bijlage vergelijking dwarsprofielen 

Er is een vergelijking uitgevoerd op oude ingemeten data en nieuw ingemeten data. Deze vergelijking is in 
onderstaande werkmap uitgevoerd. In onderstaande figuren is het resultaat zichtbaar.  
 
Lokaal zijn verschillen zichtbaar, maar in het algemeen zijn deze relatief klein. Voor nu wordt het model niet 
aangepast op deze nieuwe data aangezien dit een relatief grote inspanning is t.o.v. de opbrengst (modelresultaat 
zal weinig verschillen met en zonder de nieuwe profieldata). 
 
Uitgevoerd in: 
T:\Uitvoeren WS\Projectdocumenten\P018701 NNP De Utrecht\Werkmap\13 
Hydrologie\HanVermue\Ow_ReuselUtrecht\1_Modellen\d_samengevoegd_model\02_analyses\06_nieuw_ingem
eten_trajecten 
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Benedenstrooms samenloop Reusel & Raamsloop 
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Reusel 
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Raamsloop 
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RS92 

 

 

 
  



Achtergrondrapportage Oppervlaktewater  
 

 

Pagina 66 

BZ42 
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BZ57 
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A5 Bijlage autonome ontwikkelingen en modelverbeteringen 
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A6 Bijlage Caselist per opgeleverd model 

De volgende modellen zijn opgeleverd: 
- KMPREF.LIT: Referentie 

- KMPRF19: bevat alle cases van 20170518_1.9 (8 in totaal). Referentie gebruikt in eerderememo’s. 

- KMPBKH2: bevat alle cases van beekherstelvariant E2, zowel 2.0 als 2.1 (13 in totaal) 

- KMPMINV: bevat alle cases van de minimale variant E3 (7 in totaal) 

- KMPBKH4: Bevat alle cases van beekherstelvariant E4 (2). Dit is de variant met beekbodemophoging. 

 

Naam Toelichting 

20190326_REF_2.1 SEIZOEN 

Bevat de modellering voor een seizoen van de 
referentie. Verschillende t.o.v. de referentie 1.9 zijn 
onder meer: 

- Missende kade toegevoegd bij Raamsloop 

- Faunapassages toegevoegd 

- Brug Buitenman verbeterd qua dimensie 

- Verbetering dimensies Zilverloop qua bodem 

etc. 

- Nieuwe loop BZ42 

Aanpassing stuw RS1-st8 en RS300 

20190329_REF_2.1 TX 
Bevat de modellering voor een extreme afvoer met 
een herhalingstijd X voor de referentie 

 
TABEL 24 VERKLARING CASELIST KMPRF19.LIT 

Naam Toelichting 

20170518_1.9_SEIZOEN_stationair 

Bevat de modellering voor een seizoen van de eerdere 
referentie.  

-  

20170518_1.9_TXHK 
Bevat de modellering voor een extreme afvoer met 
een herhalingstijd X 

 
TABEL 25 VERKLARING CASELIST KMPBKH2.LIT 

Naam Toelichting 

20170707_1.8.scen_E2_2.0_TXHK 
Eerdere versie van het volledig beekherstel voor een 
extreme afvoer met een herhalingstijd X 

20180503_1.8.scen_E2_2.1_T1HK 

Volledig beekherstel gemodelleerd voor een extreme 
afvoer met herhalingstijd X. Verbeteringen t.o.v. 
eerdere versie, o.m.: 

- Verbetering inloop brug N269 

20180523_1.8.scen_E2_2.1_SEIZOEN 
Bevat de modellering voor een seizoen van het 
volledig beekherstel 

 
TABEL 26 VERKLARING CASELIST KMPMINV.LIT 

Naam Toelichting 
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20180518_1.8.scen_E3_1.1_SEIZOEN_minimale-
variant 

Bevat de modellering voor een seizoen van de 
minimale variant. 

20180518_1.8.scen_E3_1.1_TXHK_minimale-variant 
Bevat de modellering voor een extreme afvoer met 
een herhalingstijd X van de minimale variant 

 
TABEL 27 VERKLARING CASELIST KMPBKH4.LIT 

Naam Toelichting 

20180716_1.8.scen_E4_1.0_T1HK 
Berekening voor een jaarlijkse extreme afvoer 
(herhalingstijd 1 jaar) voor beekbodemophoging 

20180716_1.8.scen_E4_1.0_winter_stationair 
Berekening voor een winterafvoer voor 
beekbodemophoging 

 
TABEL 28 VERKLARING CASELIST KMPBZVK3.LIT 

Naam Toelichting 
20190627_BZ_VKA seizoen Modellering voor een seizoen van het VKA. Hierin zijn 

de oude BZ57 en BZ42 verwijdert en is de gekozen 
omleiding ingevoerd incl. kunstwerken. 

20190718_BZ_VKA H_TXHK Modellering VKA (zoals 20190627_BZ_VKA seizoen) 
met de extreme afvoeren met herhalingstijd X huidig 
klimaat 

20190908_mitigatie2 seizoen Modellering voor een seizoen van het VKA incl. 
mitigerende maatregelen. Hierin is de duiker door het 
bos aangepast en de bodemhoogte van de nieuwe 
BZ57 verlaagd. 

20191202_BZ_VLA_mitigatie H_TXHK Modellering VKA mitigerende maatregelen met de 
extreme afvoeren met herhalingstijd TX huidig 
klimaat 

20191202_BZ_VLA_mitigatie HI_TXHK Modellering VKA mitigerende maatregelen met de 
extreme afvoeren met herhalingstijd TX 
klimaatscenario 2050 

 
 
TABEL 29 VERKLARING CASELIST KMPRSVK1.LIT 

Naam Toelichting 
20190625_1.8.scen_VKA_seizoen Modellering voor een seizoen van het VKA.  
20190718_1.8.scen_VKA_TXHK_2dgrid_vka Modellering VKA met de extreme afvoeren met 

herhalingstijd TX huidig klimaat. Geen 
mitigerende maatregelen als kades 
opgenomen. 

20190718_1.8.scen_VKA_HI_TX_W_2dgrid_vka Modellering VKA met de extreme afvoeren met 
herhalingstijd TX toekomstig klimaat 2050. 
Geen mitigerende maatregelen als kades 
opgenomen. 

20190710_1.8.scen_VKA_TXHK_2dgrid_vka_mitigatieRomme Modellering VKA met de extreme afvoeren met 
herhalingstijd TX huidig klimaat. Mitigerende 
maatregelen als kades opgenomen. 

20191015_1.8.scen_VKA_winter_mitigatieHuijbrechts Modellering voor een seizoen van het VKA incl. 
mitigerende maatregelen bij Huijbrechts. Hierin 
is de  bodemhoogte bovenstrooms Langvoort 
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geoptimaliseerd. 
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A7 Bijlage aanpassingen zijwaterlopen Reusel n.a.v. beekherstel 

In het kader van beekherstel van de Reusel zijn inrichtingsmaatregelen geformuleerd en doorgerekend. Onderdeel 
hiervan zijn ook maatregelen in de zijwaterlopen van de Reusel. De maatregelen zoals deze in deze bijlage zijn 
geformuleerd worden mogelijk opgenomen in het definitief ontwerp en projectplan voor het beekherstel de Reusel. De 
maatregelen zijn nog niet vastgesteld en worden mogelijk niet of in aangepaste vorm uitgevoerd. 
 
RS19 
Bovenstrooms de weg is geen verandering van het peil wenselijk. De bodem tussen de weg en de Reusel is 
met ca. 10 cm opgehoogd om in de winter geen peilverandering te introduceren. De stuw moet behouden 
blijven i.v.m. het vasthouden van water in de zomer. (zomerpeil NAP +20,65 m, winterpeil NAP +20,35 m) 

 

 
 
  

zomerpeil 

10 cm 
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RS23 
Vanaf de Hoolstraat tot de Reusel ligt de RS23 binnen de begrenzing van de Reusel. Bovenstrooms van deze 
weg ligt de bodem van de RS23 bijna 1 meter hoger dan benedenstrooms van de weg. Hierdoor is het 
mogelijk de RS23 te verondiepen tot aan NAP +24,9 m zonder dat dit tot verhoging van waterstanden leidt 
bovenstrooms. Dit is in het model doorgevoerd. Nabij de Reusel kan de afwatering over een laagte in het 
maaiveld plaats vinden. De duiker in verbinding met de Reusel verliest zijn functie en is in het model 
verwijdert. 

 

 
  

Bodem ophogen tot NAP +24,9 m 

Bodem tot maaiveld NAP +24,9 m 
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RS26 
Vanaf de Hoolstraat tot de Reusel ligt de RS23 binnen de begrenzing van de Reusel. De bodem ligt 
bovenstrooms van de NNP begrenzing meer dan 10 cm hoger. De bodem binnen de NNP is opgehoogd tot dit 
niveau van NAP +23,8 m. Verdere verondieping gaat de afvoercapaciteit van de duikers verminderen. Nabij 
de Reusel is de verondieping ca. 60 tot 70 cm-mv. Eventueel is verdere peilverhoging mogelijk door het 
verhogen van de duikers. Dit laatste is niet opgenomen in de doorrekening. 

 
 

 
  

NAP +23,8 m 

NNP 

Reusel 



 Achtergrondrapportage Oppervlaktewater  
 

 

Pagina 79 

RS25 
De RS25 ligt geheel binnen de projectgrens. Zonder de afwatering van het bovenstroomse gebied te 
beperken is de bodem hier opgehoogd tot NAP +24,5 m. De duiker verliest in zijn huidige vorm zijn functie. De 
duiker is verwijdert. 

 

 
  

NAP +24,5 m 
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RS27 
De RS27 ligt voor ca. 100 meter binnen het projectgebied. Er is hier voldoende ruimte om de watergang tot NAP +23,9 m 
op te hogen zonder bovenstrooms de peilen sterk te veranderen. Daarmee is de bodem van de RS27 30 cm-mv tot 60 
cm-mv doorgevoerd. De duiker komt daarmee te vervallen of moet vervangen worden. In het model is deze verwijdert. 

 

 
  

NAP +23,9 m 

Projectgebied 
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RS28 
De RS28 ligt voor ca. 200 meter binnen het projectgebied. Er is hier voldoende ruimte om de watergang tot 
NAP +23,8 m op te hogen zonder bovenstrooms effecten te introduceren. De duiker komt daarmee te 
vervallen of moet vervangen worden. In het model verwijdert. 

 

 
  

Projectgebied 

NAP +23,80 m 
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RS29 
De RS29 ligt voor ca. 250 meter binnen het projectgebied. Er is hier voldoende ruimte om de watergang tot 
NAP +23,25 m te verhogen zonder bovenstroomse effect te introduceren. Dit is ca. 50 tot 60 cm-mv. De 
duiker blijft in deze situatie naar verwachting voldoende functioneren maar verliest wel afvoercapaciteit. 

 

 
  

Projectgebied 
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RS30 
De RS30 ligt in zijn geheel binnen het projectgebied. Het laagste wegniveau van de Broekkant ligt op NAP +24,4 m. het 
bovenstroomse peil ligt op ca. NAP +23,4 m. Het laagste maaiveld in het beekdal ligt rond NAP +24,0 m. Om de 
afvoercapaciteit bovenstrooms te behouden (volledige duiker diameter) is de bodem tot maximaal 75 cm-mv verondiept, 
ofwel tot NAP +23,25 m. De duiker aan de Reusel komt daarmee te vervallen of moet worden vervangen. In het model 
verwijdert. 
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RS39 
De RS39 ligt voor 100 meter binnen het projectgebied. Verondieping op dit traject wordt beperkt omdat de 
afvoercapaciteit van de duiker onder de weg Kruisvelden behouden moet blijven. Met vermindering van de 
diameter veranderen de waterstanden met name bij piekafvoeren te veel. De duikers verhoogd aanleggen is 
hier nog een optie maar niet doorgevoerd in het model. 

 
  

Projectgebied 



 Achtergrondrapportage Oppervlaktewater  
 

 

Pagina 85 

Zilverloop 

 
Bodemhoogte aansluiting op de Reusel: NAP +22,25 m 
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A8 Bijlage aanpassingen aan afstromend oppervlak 

Overzicht correcties afstromend oppervlak. Dit betreft een herverdeling van de oppervlaktes. Het totaal is het 
oppervlak in het basismodel op de knopen. In de nieuwe verdeling is het deel naar het natuurgebied op het 
afstromend oppervlak in het natuurgebied toegevoegd. Het oppervlak BZ57/BZ42 is het nieuwe oppervlak op de 
BZ57/BZ42. Dit geldt voor het gehele traject, dus ook de BZ42.  
 
ID Totaal oppervlak 

[m2] 
Oppervlak op 
natuurgebied 
[m2] 

Oppervlak op 
BZ57/BZ42 [m2] 

riv_BZ57-AA_1537_2  945228 868028 77200 

riv_BZ57-AA_1537_4 82582 79500 3082 

riv_BZ57_188_3 281100 206000 75100 

riv_BZ42_1671_1 536828 93828 443000 

riv_BZ42_1671_3 132201 107000 25200 

riv_BZ55_230_1 303600 45600 258000 

riv_BZ42_1860_1 487000 309000 178000 

riv_BZ42_1860_2 437200 422000 15200 

Totaal 3205739 2130956 1074782 
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Overzicht locaties knopen/afwateringseenheden. In onderstaande figuur is met gele bolletjes aangegeven wat de 
afwaterende eenheden zijn met bijbehorende codering. Met de grijze lijn zijn de grenzen van de 
afwateringseenheden weergegeven in de referentiesituatie. Met paarse lijnen is weergegeven hoe deze zijn 
opgeknipt. De herverdeling op basis van deze knip is in de bovenstaande tabel weergegeven. 
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1 INLEIDING 
 
In het stroomgebied van d’Utrecht spelen een aantal projecten en initiatieven. Om deze projecten en initiatieven te 
voorzien van informatie met betrekking tot grondwater in de vorm van een huidige situatie berekening en scenario 
berekeningen, is een grondwatermodel van dit gebied vervaardigd. In deze rapportage wordt beschreven hoe het 
model is opgebouwd en wat de resultaten van de huidige situatie en verschillende scenarioberekeningen zijn. 
 

1.1 Gebiedsbeschrijving  

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

  
FIGUUR 1-1 LOCATIE VAN MODELGEBIED 

 

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

 

1.2 Doel van het model  

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

 PAS/N2000  

 KRW-beekherstel en NNP (Natte Natuur Parel)  

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

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

 Interessegebied 

 A-Watergangen 

 TOP10NL watergangen 

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

2.2.1 Randvoorwaarden 

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

2.2.2 Grondwateraanvulling 

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

2.2.3 Laagopbouw 

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

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

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

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

 
FIGUUR 2-2 LIGGING BREUKEN EN DEELGEBIEDEN 

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

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

2.2.5 Onttrekkingen 

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

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

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

2.2.7 A-watergangen 

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

2.2.8 Inmetingen greppels en sloten 

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

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

 Zomer: waterstand is gelijk aan de gemeten bodemhoogte. 

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

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

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

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

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

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

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

Landgebruik Codering in Triwaco Diepte [m] 

Water 16 0.2 

Moeras / Riet 18 0.2 

Kale grond / stuifzand 15 0.4 

Gras 4 0.8 

Loofbos 12 0.8 

Naaldbos 13 0.8 

Natuur* 14 0.8 

Anders - 1.2 

*Heide en duinvegetatie o.a. 

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

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

   
FIGUUR 2-6 LOCATIE VENNEN  

 

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

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

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

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

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

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

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

3.2.1 Slecht doorlatende laag 

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

3.2.2 Horizontale doorlatendheid 

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

3.2.3 Initiële grondwaterstand 

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

3.2.4 Weerstand van de waterlopen 

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

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

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

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

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

+
/- 25 cm te hoge waterstand.  

 

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

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

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

 
FIGUUR 3-7 BEREKENDE EN GEMETEN GRONDWATERSTAND HUIDIGE SITUATIE PEILBUIS B50H0383 
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3.3.2 Residuen Flaes en Goor 

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

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

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



 GRONDWATERMODEL d´Utrecht  
 

 

Pagina 21 

  
FIGUUR 3-9 BEREKENDE EN GEMETEN GRONDWATERSTAND HUIDIGE SITUATIE PEILBUIS B50H0303 

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

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

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

3.3.3 Residuen Hoogeindse beek 

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

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

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

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

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



 GRONDWATERMODEL d´Utrecht  
 

 

Pagina 25 

 
FIGUUR 4-2 BEREKENDE GEMIDDELDE LAAGSTE GRONDWATERSTAND TEN OPZICHTE VAN MAAIVELD IN DE HUIDIGE SITUATIE  
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4.2 Drainage  
Er is geïnventariseerd waar in het gebied drainage aanwezig is. Het is echter onbekend of de aanwezige drainage nog 
werkzaam is en op welke diepte deze is gelegen. De berekende huidige situatie zal dus een overschatting geven van de 
werkelijke drainage. Om inzicht te krijgen in het effect van drainage op de grondwaterstand is de huidige situatie ook 
doorgerekend zonder drainage. In Figuur 4-3 is het verschil gegeven in de gemiddelde hoogste grondwaterstand met en 
zonder drainage. In deze berekening zijn de verschillen tussen beide berekeningen het grootste omdat de aanwezigheid 
van drainage een sterk dempende werking heeft op hoge grondwaterstanden. 
 
Voornamelijk bij de percelen rondom de Neterselse Loop en rondom de Raamsloop zien we een sterk effect van de 
aanwezige drainage op de grondwaterstand. In het vervolg van deze studie is uitgegaan van de huidige situatie inclusief 
drainage. Een van de mogelijke maatregelen binnen deze studie is het verwijderen van buisdrainage, om het effect van 
deze maatregel te kunnen bepalen dient drainage wel in het model te worden opgenomen. Als drainage niet aanwezig 
is of slecht functioneert dan wordt het effect op de grondwaterstand mogelijk overschat. Bij de interpretatie van de 
resultaten dient hier rekening mee gehouden te worden.  
 

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

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

 Dempen Sloot: De waterlopen zijn modelmatig uitgezet door de weerstand te verhogen (10
-9

) en het 
drainageniveau te verhogen tot 20cm –mv.  

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

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

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

 Dempen rabatten: De waterlopen zijn modelmatig uitgezet door de weerstand te verhogen (10
-9

) en het 
drainageniveau te verhogen tot 20cm –mv.  

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

 
FIGUUR 5-1 MAATREGELEN ACTUELE SITUATIE 
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5.2 Resultaten  
In Figuur 5-2 en Figuur 5-3 is het verschil in de grondwaterstand weergegeven in de actuele situatie ten opzicht van de 
huidige situatie voor respectievelijk de GHG en de GLG.  Het dempen van de sloten aan de oostelijke zijde van het 
Goorven zorgt voor een stijgende grondwaterstand. Het verwijderen van bos leidt tot een hogere GLG. Naaldbomen 
onttrekken gedurende het gehele jaar water, in de winter staat de grondwaterstand aan maaiveld waardoor het water 
via het ven wordt afgevoerd (hier is het venpeil de beperkende factor). Tijdens de zomer daalt de grondwaterstand, het 
kappen van het bos leidt tot een afname van onttrekking en daarmee tot hogere grondwaterstanden. 
 

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

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

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

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

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

 Dempen waterloop:  De waterlopen zijn modelmatig uitgezet door de weerstand te verhogen (10
-9

) en het 
drainageniveau te verhogen tot 20 cm–mv.  

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

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

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

 
InFiguur 5-2 Figuur 6-2 en Figuur 6-3 is het effect van de maatregelen op de grondwaterstand ten opzicht van de 
actuele situatie voor respectievelijk de GHG en de GLG weergegeven.  Het verwijderen van het gemaal en de drainage 
aan de Raamsloop heeft een sterk vernattend effect. De uitstraling van dit effect is echter beperkt. De hermeandering 
van de Reusel leidt tot hogere oppervlaktewater peilen, lokaal geeft dit ook een stijging van de grondwaterstand. Het 
dempen van de waterlopen geeft tevens een vernattend effect.  
 



GRONDWATERMODEL d´Utrecht  
 

 

Pagina 32 

 
FIGUUR 6-2 EFFECTEN MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 1 TEN OPZICHTE VAN HET ACTUELE SCENARIO OP DE GHG 

 
FIGUUR 6-3 EFFECTEN MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 1 TEN OPZICHTE VAN HET ACTUELE SCENARIO OP DE GLG 
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6.2 Inzichtscenario 2  
Mogelijk wordt het effect van de maatregelen in inzichtscenario 1 onderschat door aanwezige drainage en greppels in 
de naast gelegen percelen. Om deze reden is inzichtscenario 2 doorgerekend. Inzichtscenario 2 is gebaseerd op 
inzichtscenario 1. In deze berekening is lokaal de detailontwatering ook uitgezet (greppels en buisdrainage); de 
drainage is hierbij verwijderd en de greppels zijn modelmatig uitgezet door de weerstand te verhogen (10

-9
) en het 

drainageniveau te verhogen tot 20 cm–mv. In Figuur 6-1 is een overzicht gegeven van de zijn de maatregelen in 
inzichtscenario 2. Voor een toelichting op de maatregelen zie hoofdstuk 6.1 
 

 
FIGUUR 6-4 MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Dempen waterloop: De waterlopen zijn modelmatig uitgezet door de weerstand te verhogen (10
-9

) en het 
drainageniveau te verhogen tot 20 cm–mv. 

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

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

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

 Verwijderen drainage: drainage is bij deze percelen verwijderd.  

 Dempen detailontwatering: drainage is in deze percelen verwijderd en greppels zijn gedempt door de 
weerstand te verhogen (10

-9
) en het drainageniveau te verhogen tot 20 cm–mv. 

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

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

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

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

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

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

 Dempen waterlopen: De waterlopen zijn modelmatig uitgezet door de weerstand te verhogen (10
-9

) en het 
drainageniveau te verhogen tot aan maaiveld. 

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

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

 Verwijderen drainage; drainage is verwijderd uit het model. 
 

  
FIGUUR 6-10 MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 4 

 
In Figuur 6-11 en Figuur 6-12 is het effect van de maatregelen op de grondwaterstand ten opzicht van de actuele 
situatie voor respectievelijk de GHG en de GLG weergegeven. Voornamelijk het dempen van drainage en greppels heeft 
een sterk vernattend effect (tot 80 cm), mogelijk is dit effect in werkelijkheid kleiner omdat mogelijk een deel van de 
drainage in de huidige situatie niet of slechts beperkt werkt. De effect van de hermeandering van de Reusel zorgt 
slechts voor een beperkte stijging van de stijghoogte. De nieuwe waterlopen zorgen voor lokale verdrogingen. De 
bosomvorming geeft in de GLG een vernatting. De effecten in de GHG zijn lokaal groter. Het verwijderen van drainage 
en het dempen van greppels en sloten heeft voornamelijk effect op de hoge grondwaterstanden.  
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FIGUUR 6-11 EFFECTEN MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 4 TEN OPZICHTE VAN HET ACTUELE SCENARIO OP DE GHG 

 
FIGUUR 6-12 EFFECTEN MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 4 TEN OPZICHTE VAN HET ACTUELE SCENARIO OP DE GLG 
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6.5 Inzichtscenario 5  
Uitgangspunt voor inzichtscenario 5 is inzichtscenario 4. Alle aanpassingen zijn overgenomen. Daarnaast zijn de 
volgende extra maatregelen in het model opgenomen. Figuur 6-13 geeft een overzicht van de aanvullende 
maatregelen: 

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

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

 Dempen detailontwatering (zowel drainage als greppels). De waterlopen zijn modelmatig uitgezet door de 
weerstand te verhogen (10

-9
) en het drainageniveau te verhogen tot aan maaiveld. De drainage is volledig uit 

het model verwijderd.  

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

 Verwijderen drainage; drainage is verwijderd uit het model. 
 

 

 
FIGUUR 6-13 MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 5 
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De extra maatregelen ten opzichte van IZSv4 geven voornamelijk rondom de Reusel een extra sterk vernattend effect, 
hier wordt de Reusel verondiept en wordt drainage verwijderd. De effecten zijn met name in de GHG zichtbaar.    
 

 
FIGUUR 6-14 EFFECTEN MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 5 TEN OPZICHTE VAN HET ACTUELE SCENARIO OP DE GHG 
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FIGUUR 6-15 EFFECTEN MAATREGELEN INZICHTSCENARIO 5 TEN OPZICHTE VAN HET ACTUELE SCENARIO OP DE GLG 
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7 AUTONOME SITUATIE 2019 (ASV4) 
Gedurende het project en de modellering zijn een aantal maatregelen in de uitvoerende fase terecht gekomen. Om 
deze reden is gekozen de actuele situatie te actualiseren (anno 2019). In dit hoofdstuk worden zowel de 
modelaanpassingen als het effect van de maatregelen op de grondwaterstand (ten opzichte van de huidige situatie, 
hoofdstuk 4) gepresenteerd. Dit scenario vormt de basis voor de berekeningen van het verkennend scenario.  

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

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

 Waterloop dempen; De waterlopen zijn modelmatig uitgezet door de weerstand te verhogen (10
-9

) en het 
drainageniveau te verhogen tot 20 cm–mv. 

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

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

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

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

 Maaiveld verlagen; maaiveld is met 20 cm verlaagd. 

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

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

7.2 Resultaten  

7.2.1 Grondwaterstand 

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

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

 
 

7.2.2 Waternoodtoetsing 

Op hoofdlijnen houdt de waternood toetsing het volgende in. De berekende GVG en GLG worden per rekenpunt 
vergeleken met de benodigde GVG en GLG voor een bepaald type vegetatie. Het type vegetatie waaraan wordt 
vergeleken is terug te vinden in de ambitiebeheertypen-kaart (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). In de 
zoekgebieden is getoetst aan de strengste GVG en GLG grenzen.  
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FIGUUR 7-5 AMBITIEKAART NATUURBEHEERTYPEN (BRON: KAARTVIEWER HTTP://WWW.BRABANT.NL DE GENOEMDE GRONDWATERSTANDEN IN 
DE LEGENDA BETREFFEN VOORJAARS GRONDWATERSTANDEN (GVG) 

 
Met deze toetsing wordt een doelgat en de doelrealisatie berekend. Dit houdt het volgende in: 

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

voor het vegetatietype dat op de betreffende locatie gewenst is. 

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

De resultaten zijn weergegeven in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. en Fout! Verwijzingsbron niet gevonden., in 
deze figuren is zowel de doelrealisatie als het doelgat weergegeven van de ambitietype (getoetst op het meest critisch 
niveau) en de habitattype.  
 
Voor alle scenario’s is het doelgat en de doelrealisatie voor zowel de GVG als de GLG berekend. Resultaten voor de GvG 
zijn weergegeven in Figuur 7-6 en Figuur 7-7. 
 

Vochtige Heide 

 

Droge Heide 

 

Zoekgebied Boven Dommel 

 

Kruiden- en faunarijk grasland 

 

Dennen-, eiken- en beukenbos 

 

Rivier en beekbegeleidend bos 

 

Vochtig weidevogelgrasland 

 

Droog bos met productie 

 

Algemeen zoekgebied 
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FIGUUR 7-6 WATERNOOD TOETSING DOELREALISATIUE GVG (OBV CRITISCHE RANDVOORWAARDE VOOR AMBITIETYPE EN DE HABITATTYPE) IN DE 
ACTUELE SITUATIE ANNO 2019 

 
FIGUUR 7-7 WATERNOOD TOETSING DOELGATBEPALING GVG (OBV CRITISCHE RANDVOORWAARDE VOOR AMBITIETYPE EN DE HABITATTYPE) 
VAN DE ACTUELE SITUATIE ANNO 2019  
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8 VOORKEURSALTERNATIEF 1 
Vanuit de inzichtscenario’s is in overleg met de projectgroep een voorkeursalternatief opgesteld. De maatregelen van 
dit voorkeursalternatief worden kort toegelicht en de effecten van de maatregelen op de grondwaterstand worden in 
dit hoofdstuk gepresenteerd.  

8.1 Maatregelen & aanpassingen  
In Figuur 8-1 zijn de maatregelen weergegeven welke in voorkeursalternatief 1 zijn doorgerekend. De maatregelen zijn 
als volgt opgenomen in het model: 

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

 Beekherstel; peilen en weerstand komen uit het oppervlaktewatermodel. 

 Dempen waterloop; De waterlopen zijn modelmatig uitgezet door de weerstand te verhogen (10
-9

) en het 
drainageniveau te verhogen tot 20 cm–mv. 

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

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

 Drainage verwijderen; In deze percelen is drainage verwijderd. 

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

 

 
FIGUUR 8-1 MAATREGELEN VOORKEURSALTERNATIEF 1 
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8.2 Resultaten  
De maatregelen in het voorkeursalternatief hebben een sterk vernattend effect. In Figuur 8-2 en Figuur 8-3 zijn de 
effecten op de GHG en de GLG weergegeven ten opzichte van de actuele situatie anno 2019. Het verwijderen van de 
detailontwatering rondom de Reusel geeft een vernattend effect (tot circa 50cm). Ook het verwijderen van de drainage 
geeft een sterk vernattend effect. De uitstraling van de effecten is groter in de GLG; in de GHG reikt lokaal de 
grondwaterstand al tot maaiveld waardoor de effecten worden beperkt. Realisatie van de nieuwe watergang nabij 
nieuwe Erven heeft een licht verdrogend effect. In de praktijk worden hier enkele stuwen geplaatst om het water beter 
op de flank vast te houden (onder het heideterrein en bij de omleiding). Dit om het water beter in het gebied vast te 
houden; het verdrogende effect wordt hierdoor mogelijk teniet gedaan.  
 

 
FIGUUR 8-2 EFFECTEN MAATREGEN VOORKEURSALTERNATIEF TEN OPZICHTE VAN DE ACTUELE SITUATIE (ANNO 2019) OP DE GLG 
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FIGUUR 8-3 EFFECTEN MAATREGEN VOORKEURSALTERNATIEF TEN OPZICHTE VAN DE ACTUELE SITUATIE (ANNO 2019) OP DE GLG 
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9 VOORKEURSALTERNATIEF 2 – INCLUSIEF MITIGERENDE MAATREGELEN 
(VKA1M) 

De resultaten in het voorkeursalternatief gaven op een aantal percelen teveel vernatting. Een aantal mitigerende 
maatregelen zijn opgesteld om het effect te beperken. In dit hoofdstuk wordt het effect van de mitigerende 
maatregelen gepresenteerd.  

9.1 Maatregelen & aanpassingen  
De volgende mitigerende  maatregelen zijn opgenomen in het model (zie Figuur 9-1): 

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

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

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

 
FIGUUR 9-1 AANVULLENDE MITIGERENDE MAATREGELEN OP VOORKEURSALTERNATIEF 1 

 

9.2 Resultaten  
De mitigerende maatregelen hebben een verdrogend effect tov VKA1, in figuur 9-2 is het effect van de mitigerende 
maatregelen in de GHG weergegeven. Rondom de niet te dempen greppels is een verdrogend effect zichtbaar. Het 
verhogen heeft geen absoluut effect op de grondwaterstand; echter door het ophogen van het maaiveld ligt de 
grondwaterstand dieper ten opzichte van het maaiveld waardoor er minder natschade ontstaat. Nabij nieuwe Erven is 
tevens nog een verdrogend en vernattend effect zichtbaar (rood omcirkeld figuur 9-2), terwijl hier geen maatregelen 
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zijn genomen. Modelmatig werd hier eerder (in het voorkeursscenario) de verkeerde peilen toegekend aan de 
waterloop, hiervoor is nu gecorrigeerd.  
 
 

 
FIGUUR 9-2 EFFECTEN MITIGERENDE MAATREGELEN IN HET VOORKEURSALTERNATIEF OP DE GHG 

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

 
FIGUUR 9-4 EFFECTEN MAATREGEN VOORKEURSALTERNATIEF INCLUSIEF MITIGERENDE MAATREGELEN TEN OPZICHTE VAN DE ACTUELE SITUATIE 
(ANNO 2019) OP DE GLG 
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10 AUTONOME SITUATIE  
Een aantal maatregelen zijn gedurende het project en de modellering in de autonome ontwikkeling opgenomen. Omdat 
deze maatregelen binnen de NNP de Utrecht worden uitgevoerd, zijn ze aanvullend op de actuele situatie (ASv5) 
doorgerekend. Dit resulteert in de autonome situatie (anno 2020). In dit hoofdstuk worden zowel de 
modelaanpassingen als het effect van de maatregelen op de grondwaterstand (ten opzichte van de huidige situatie, 
hoofdstuk 4) gepresenteerd. Dit scenario vormt de basis voor de berekeningen van het verkennend scenario.  
 

10.1 Maatregelen & aanpassingen  
In Figuur 10-1 zijn de maatregelen weergegeven welke actuele situatie anno 2020 zijn doorgerekend. De maatregelen 
zijn als volgt opgenomen in het model: 

 Peilverlaging: peil en de weerstand komt uit de oppervlaktewatermodellering (KMPASV5.lit). 

 Ophogen percelen: maaiveld ophogen 

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

 Waterloop dempen; De waterlopen zijn modelmatig uitgezet door de weerstand te verhogen (10
-9

) en het 
drainageniveau te verhogen tot 20 cm–mv.  

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

 Drainage verwijderen; drainage is uit het model verwijderd. 

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

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

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

 Bentonietscherm: verticaal weerstand aangebracht wat de verticale flux beperkt.  

 Maaiveld verlagen; maaiveld is met 20/30 cm verlaagd. 

 Update legger waterpeilen; het nieuwe oppervlakte watermodel is vanuit Sobek in Triwaco geladen.  
Uitgangspunt voor de berekeningen van ASv5 (hoofdstuk 4). Bovengenoemde maatregelen zijn aanvullend in dit model 
opgenomen. Het verwijderen van stuwen, overkluizing en het aanbrengen van een kade heeft geen invloed op de 
grondwatermodellering en is niet meegenomen.  
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FIGUUR 10-1 MAATREGELEN AUTONOME  SITUATIE ANNO 2020 

10.2 Resultaten  
In Figuur 10-2 en Figuur 10-3 is het effect van de maatregelen op de grondwaterstand ten opzicht van de actuele 
situatie anno 2019 voor respectievelijk de GHG en de GLG weergegeven. Het nieuwe oppervlaktewatersysteem (met 
gedempte sloten, nieuwe peilen en verondieping van een aantal greppels) in combinatie met het verwijderen van 
drainage, zorgt op veel plaatsen voor vernatting. De effecten zijn groter in de GLG vergeleken met de GHG.  In de GHG 
zit de grondwaterstand lokaal al aan maaiveld, waardoor de effectiviteit van de maatregel wordt beperkt.  
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FIGUUR 10-2 EFFECTEN MAATREGEN AUTONOME SITUATIE ANNO 2020 TEN OPZICHTE VAN HET ACTUELE SCENARIO ANNO 2017 OP DE GHG 

 
FIGUUR 10-3 EFFECTEN MAATREGELEN AUTONOME SITUATIE ANNO 20120 TEN OPZICHTE VAN HET ACTUELE SCENARIO ANNO 2017 OP DE GLG 
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11 MAATREGELPAKKET REUSEL NOORD 
Planvorming rondom Reusel Noord is in een versnelling geraakt terwijl voor Reusel Zuid meer tijd nodig blijkt. Voor 
Reusel Noord is daarom een maatregelpakket samengesteld. In dit hoofdstuk worden zowel de modelaanpassingen als 
het effect van de maatregelen op de grondwaterstand (ten opzichte van de huidige situatie, hoofdstuk 10) 
gepresenteerd.  

11.1 Maatregelen & aanpassingen  
In Figuur 11-1 zijn de maatregelen weergegeven welke in het maatregelpakket Reusel Noord (RNv1) zijn doorgerekend. 
De maatregelen zijn als volgt opgenomen in het model: 

 Verbinden watergangen: Watergangen zijn aan elkaar verbonden voor de filtering. 

 Verondiepen watergangen: peil van de legger watergangen komt uit de oppervlaktewatermodering 
(KMPRN1.lit). Voor B-watergangen volgt het peil uit de filtering.  

 Hermeandering Reusel en verleggen Zilverloop: peil en weerstand komt uit de oppervlaktewatermodelering.  

 Waterloop dempen; De waterlopen zijn modelmatig uitgezet door de weerstand te verhogen (10
-9

) en het 
drainageniveau te verhogen tot 20 cm–mv. 

 Omvorming loofbos: omvormen landgebruik naar heide (fluzocode 13) 

 Verondiepen greppels; peil van de greppels is verhoogd tot minimaal 0,5 m-mv, het peil van de legger-
watergang volgt uit de oppervlakte modellering 

 Maaiveld verlagen/verhoging; correctie maaiveldhoogte. 
 

 
  
FIGUUR 11-1 MAATREGELEN REUSELNOORD MAATREGELPAKKET  
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11.2 Resultaten  

11.2.1 Grondwaterstand 

In Figuur 11-2 en Figuur 11-3 is het effect van de maatregelen op de grondwaterstand ten opzichte van de actuele 
situatie anno 2020 (ASv5) voor respectievelijk de GHG en de GLG weergegeven. De maatregelen zorgen voor een 
stijging van de grondwaterstand. De stijging is iets groter in de GLG in vergelijking met de GHG.  
 

 
FIGUUR 11-2 EFFECTEN MAATREGEN (IN METERS) MAATREGELPAKKET REUSEL NOORD TEN OPZICHTE VAN HET AUTONOME  SCENARIO ANNO 
2020 OP DE GHG 
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FIGUUR 11-3 EFFECTEN MAATREGEN (IN METERS) MAATREGELPAKKET REUSEL NOORD TEN OPZICHTE VAN HET AUTONOME  SCENARIO ANNO 
2020 OP DE GLG 

 

11.2.2 Waternoodtoetsing 

Op hoofdlijnen houdt de waternoodtoetsing het volgende in. De berekende GVG en GLG worden per rekenpunt 
vergeleken met de benodigde GVG en GLG voor een bepaald type vegetatie. Het type vegetatie waaraan wordt getoetst 
is terug te vinden in de ambitiebeheertypen-kaart (Figuur 7-5). In de zoekgebieden is getoetst aan het ambitietype met 
de  strengste GVG en GLG grenzen.  
 
Met deze toetsing wordt een doelgat en de doelrealisatie berekend. Dit houdt het volgende in: 

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

voor het vegetatietype dat op de betreffende locatie gewenst is. 

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

De resultaten zijn weergegeven in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. en 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden., in deze figuren is zowel de doelrealisatie als het doelgat weergegeven van de 
ambitietype (getoetst op het meest kritisch niveau). Direct rondom de beek word het mogelijk te nat om voor de meest 
kritische ambitietype te gedijen. De doelrealisatie zit rondom de beek rond de 50 to 75%.  
 
 



 GRONDWATERMODEL d´Utrecht  
 

 

Pagina 61 

 
FIGUUR 11-4 WATERNOOD TOETSING DOELREALISATIUE GVG (OBV CRITISCHE RANDVOORWAARDE VOOR AMBITIETYPE) IN DE ACTUELE SIT UATIE 
ANNO 2019 
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FIGUUR 11-5 WATERNOOD TOETSING DOELGATBEPALING GVG (OBV CRITISCHE RANDVOORWAARDE VOOR AMBITIETYPE) VAN DE ACTUELE 
SITUATIE ANNO 2019  
 

11.2.1 Landbouwschade 

Voor landbouw is tevens bepaald hoeveel droogteschade en natschade er ontstaat na uitvoering maatregelen ten 
opzichte van de situatie in 2020. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 11-6 en Figuur 11-7. Door de maatregelen 
neemt de droogteschade iets af (ordegrootte 1-5 %), de natschade neemt op een aantal (laag gelegen) percelen net 
buiten het beekdal  iets toe (ordegrootte 1-5 %).  
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FIGUUR 11-6  VERSCHL DROOGTESCHADE LANDBOUW TOV ASV5 
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FIGUUR 11-7  VERSCHL NATSCHADE LANDBOUW TOV ASV5 
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BIJLAGE 1 – RESIDUEN ONGEKALIBREERD MODEL 
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BIJLAGE 2 - LAAGOPBOUW 
Laagopbouw van het model (grijs = aquitard, wit = aquifer) 
 

Modellaag REGIS II Formaties 

1 HLC Holoceen 
 HLC Holoceen 

2 Bxz1 Boxtel 
 BXlmk1 & Bxk1 Boxtel/Liempde & Boxtel 

3 Bxz2 Boxtel  

 Bxk2 Boxtel  

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

Boxtel, Kreftenheye, Beegden en Sterksel 

 Stk1 Beegden en Sterksel 

5 Stz2,Syz1 Sterksel en Stramproy 

 Syk1 Stramproy 

6 Syz2 Stramproy 

 Syk2 Stramproy 

7 Syz3 Stramproy 
 Syk3 Stramproy 

8 Syz4 Stramproy 
 Wak0 Waalre  

9 Pzwaz2 Peize / Waalre 
 Wak1 Waalre 

10 Pzwaz3, Pzwaz4 Peize / Waalre 
 Wak2 Waalre 

11 Pzwaz5 Peize / Waalre 
 Wak3 Waalre 
12 Pzwaz6, Pzwaz7,Msz1,Msc Peize / Waalre & Maassluis 

 Msc & Msk1 Maassluis 
13 Msz2 Maassluis 

 Msk2 Maassluis 
14 Msz3, Kiz1 Maassluis & Kiezeloöliet 

 Kik1 Kiezeloöliet 
15 Kiz2 Kiezeloöliet 

 Kik2 Kiezeloöliet 
16 Kiz3 Kiezeloöliet 

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

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

 Brk1, Breda 
19 Brk1, Brz2 Breda 
 Hydrologische basis Rupel, Breda 

 
 


